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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  05.09.2019  

Tid:   11:00 - 

 

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

av gruppeledere 

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

11:00 – 11:05 – Opprop/møteinnkalling 

11:05 – 11:30 - Orientering -  Brannutredningen v/ Arild Stana 

11:30- 11: 45  - Orientering  - Stikkledninger v/ Jostein Nybråten 

11:45 – 12:00  - Pause 

12:00 – 12: 15 - Orientering  - Områderegulering Hønefoss v/ Terje Dahlen ( Kultursenteret)  

12:15 – 12: 30  -Orientering -  Svar på spørsmål fra ordfører - Sentrumsplan v/Terje Dahlen 

12:30 – Saksliste 

13:00 – 13:45 – Middag 

13:45             – Sakslisten fortsetter 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 28.08.2019 
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Arkivsaksnr.: 19/3718-2   Arkiv: 614 &29  

 

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Offentlig bytoalett  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) mottatt 27.08.19. 
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Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) - Nei, til SIAN i våre 

gater  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/19 Kommunestyret 05.09.2019 
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Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) mottatt 27.08.19. 
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Arkivsaksnr.: 19/3040-1   Arkiv: 150  

 

Månedsrapport økonomi pr. 31. mai 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

105/19 Formannskapet 27.08.2019 

111/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Økonomirapport pr 31. mai 2019, tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport mai 2018 og de prognoser som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. 

mai og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

 
 

Rammeområdene

Regnskap 

hittil i år 

mai 2019

Budsjett hittil 

i år mai 2019

Avvik

 hittil i år

Årsprognose 

2019

Årsbudsjett 

2019

Avvik 

2019

Avvik 

2019

%

Avvik 

forrige 

md

Folkevalgte og revis jon 3 873 4 811 938 10 788 10 788 0 0,00 % 0

Adminis tras jon og fel lesutgi fter 63 585 57 978 -5 607 125 400 125 400 0 0,00 % 0

Barnehage 84 196 82 932 -1 264 188 576 188 576 0 0,00 % 0

Grunnskole 137 177 145 364 8 187 300 948 300 948 0 0,00 % 0

Spes iel le ti l tak barn og unge 65 560 65 766 206 156 776 148 776 -8 000 -5,38 % -8 000

Kulturtjenesten 10 599 13 205 2 606 28 481 28 481 0 0,00 % 0

Helse og omsorg 287 028 291 289 4 261 635 622 624 622 -11 000 -1,76 % -11 000

Samfunn 24 802 23 501 -1 302 93 886 91 396 -2 490 -2,72 % -2 490

Avsetninger, overføringer -36 621 13 485 50 106 15 937 20 137 4 200 20,86 % 4 200

Skatt og rammeti lskudd -807 521 -707 696 99 825 -1 701 150 -1 699 150 2 000 -0,12 % -3 000

Finans 53 627 66 651 13 023 156 626 160 026 3 400 2,12 % 3 400

Sum avvik -11 890 -16 890  
 

 



  Sak 111/19 

 

 Side 7 av 138   

 

Sammendrag 

 

Årsprognosen: 

Prognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 11,9 mill kroner, i forhold til 

årsbudsjett for 2019. Det er en forbedring i prognosene på totalt 5 millioner kroner i forhold til 

forrige måneds rapportering. 

 

Overskuddet: 

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet overskudd til avsetning, på 35,5 mill kroner. I 1. 

tertial ble avsetningen redusert med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner kroner.  

Prognosen er utarbeidet før det forelå vedtak for 1. tertial, og prognosen er derfor holdt opp 

mot opprinnelig budsjett. 

Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 23,6 mill kroner. Sett i forhold til 

kommunens totale inntekter, er dette 0,9 %. 

 
Tjenesteområdene: 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme – unntakene er 

Spesielle tiltak barn og unge og Helse og omsorg. 

 

Helse- og omsorg varsler imidlertid om at avviket kan øke i forhold til det som nå ligger i 

prognosene.  Her avventes effekten av igangsatte tiltak, ferieavvikling og forventede 

besparelser. 

 

Sentrale inntekter: 

Avsetninger og overføringer – her meldes det fortsatt samme positive avvik, som følge av 

ekstraordinære/økte overføringsinntekter.  

Skatt og rammetilskudd – her er prognosen forbedret med 5 mill kroner som følge av at det 

forventes økt innbyggetilskudd i rammetilskuddet, jfr. revidert nasjonalbudsjett 2019. Det er 

ikke gjort endringer i forventede skatteinntekter i prognosen.  

 

Likviditetssituasjonen: 

Kommunens likviditet er omtrent som forventet per mai 2019. Ved utgangen av året er det 

imidlertid prognostisert saldo noe lavere enn saldo ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av 

ubrukte lånemidler til investeringer er hovedårsaken til at prognosesaldo på konsernkontoen vil 

reduseres i løpet av året. 

 

Finans: 

Ingen endringer på renter og avdrag på gjeld, i forhold til rapportering forrige måned. Det er 

heller ingen endringer å melde i forhold til Fossefondet 

 

Investeringer: 

På investeringer er det ingen endringer i prognosene i forhold til økonomirapport per 1. tertial.  

 

Årsverk og ansatt: 

Antall årsverk pr. mai 2019 er 1 862, det 36 flere årsverk enn i mai 2018. Antall ansatte er 2 

295, det er like mange som i mai 2018. Det er en større økning i antall årsverk enn i antall 

ansatte, noe som indikerer at flere har fått større stillingsbrøker.  
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen fortsetter arbeidet med tiltakene for å lukke avvik mellom budsjett og prognose i 

tjenestene.  

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport økonomi pr. 31. mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 19/3549-1   Arkiv: 210  

 

Månedsrapport juli 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

104/19 Formannskapet 27.08.2019 

112/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport per 31. juli 2019 tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport juli 2019 og de prognoser som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. juli 

og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

Rammeområdene

Regnskap 

hittil i år 

juli 2019

Budsjett hittil 

i år juli 2019

Avvik

 hittil i år

Årsprognose 

2019

Årsbudsjett 

2019

Avvik 

2019

Avvik 

2019

%

Avvik 

forrige 

md

Folkevalgte og revis jon 5 359 5 976 617 10 788 10 788 0 0,00 % 0

Adminis tras jon og fel lesutgi fter 83 608 79 233 -4 375 139 029 139 029 0 0,00 % 0

Barnehage 107 207 106 924 -284 188 648 188 576 -72 -0,04 % 0

Grunnskole 162 500 170 307 7 807 301 400 300 948 -452 -0,15 % 0

Spes iel le ti l tak barn og unge 79 869 82 803 2 934 152 276 150 276 -2 000 -1,33 % -8 000

Kulturtjenesten 14 325 15 931 1 606 28 481 28 481 0 0,00 % 0

Helse og omsorg 369 540 372 341 2 802 648 922 633 922 -12 000 -1,89 % -11 000

Samfunn 37 560 36 296 -1 265 89 298 80 508 -8 790 -10,92 % -2 490

Avsetninger, overføringer -42 040 8 991 51 032 10 195 14 395 4 200 29,18 % 4 200

Skatt og rammeti lskudd -1 008 367 -993 691 14 676 -1 704 150 -1 704 150 0 0,00 % 2 000

Finans 42 258 93 311 51 053 153 719 157 226 3 507 2,23 % 3 400

Sum avvik -15 608 -11 890  
 

 

Sammendrag 

Årsprognosen: 

Prognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 15,6 mill kroner, i forhold til 

årsbudsjett for 2019. Det er en forverring i prognosene på totalt 3,7 millioner kroner i forhold 

til forrige måneds rapportering. 
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Overskuddet: 

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet overskudd til avsetning, på 35,5 millioner kroner. I 

1. tertial ble avsetningen redusert med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner kroner.  

 

Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 17,1 millioner kroner.  

 
Tjenesteområdene: 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme – unntakene er 

Helse og omsorg og Samfunn. 

 

Helse- og omsorg har ytterligere kostnadsøkninger i hjemmetjenesten på grunn av økt antall 

vedtak og økt bruk av vikarer i sommermånedene. Lederne i sektoren jobber videre sammen 

med Stamina med å følge opp ansatte for å redusere sykefraværet. 

 

Samfunn har økte kostnader innenfor veiområdet på grunn av mye regn i vår og sommer som 

har medført merarbeid på å sikre og reparere skader på våre veier. 

 

Sentrale inntekter: 

Avsetninger til årets lønnsoppgjør er tilstrekkelig til å dekke kostnadene for oppgjøret. 

 

Likviditetssituasjonen: 

Likviditeten er svært bra ved utgangen av juli, noe som skyldes låneopptak i juni. 

 

Finans: 

Fossefondet har per utgangen av juli hatt en svært god utvikling, og har i 2019 en urealisert 

gevint på 11,6 millioner kroner. Markedsverdien av fondet er 151 millioner kroner. 

 

Investeringer: 

På investeringer er det ingen endringer i prognosene i forhold til økonomirapport per 1. tertial.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vil i forbindelse med 2. tertial komme tilbake med utfyllende informasjon om de 

avvik som her presenteres. Videre vil rådmannen i 2. tertial informere om de tiltak og 

gjennomganger som gjøres i forhold til det overforbruket som vi ser innenfor sektor Helse og 

omsorg.  

 

Vedlegg 

 

 

 Ringerike kommune, 16.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 19/3476-1   Arkiv: 250  

 

Revidering av Finansreglementet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

106/19 Formannskapet 27.08.2019 

113/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas 

2. Vurderingene fra uavhengig instans tas til orientering 

3. Reglementet trer i kraft fra 01.10.2019 

4. Rådmannen får fullmakt til å utrede aktiv forvaltning av Fossefondet 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 
Bakgrunnen for revidering av finansreglementet er forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning av 1. november 2016 gjeldende fra 1. januar 

2017 og bestemmelsen om at reglementet skal vedtas minst én gang i hver 

kommunestyreperiode. Reglementet har ikke vært oppe til revidering tidligere i denne 

kommunestyreperioden. 

 

Hovedformålet med forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning 

er å få tydeligere fram ansvaret som kommunene har for å vurdere risikoen knyttet til deres 

kortsiktige låneopptak og for at denne risikoen blir synliggjort for kommunestyret. 

 

Forskriften definerer nærmere hva et reglement skal være og hva det skal inneholde. 

Kommunen skal ved fastsettelsen av reglementet vektlegge hensynet til en forsvarlig 

økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke sine løpende betalingsforpliktelser. 

Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen fra å ta vesentlig finansiell 

risiko i sin gjelds- og finansforvaltning, herunder bestemmelser for å begrense kommunens 

refinansieringsrisiko ved opptak av lån. 

 

Reglementet skal omfatte følgende forvaltningsområder: 

a) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal det 

legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 

b) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler 

beregnet for driftsformål. 
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c) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. 

 

Reglementet erstatter gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedtatt av 

kommunestyret 26.02.2015, sak 19/15. 

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Kapittel 2 Finansreglementets virkeområde 

Reglementet gjelder for Ringerike kommune. I tillegg gjelder det for virksomhet i kommunale 

foretak og interkommunale samarbeid. 

 

I kapittel 2.3 Ansvar og fullmakter er det lagt til en del endringer i forhold til gjeldende 

reglement, blant annet følgende: 

 Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelsen av finansreglementet ta stilling til hva 

som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko og til prinsipielle 

spørsmål om finansforvaltningen. 

 Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for 

kommunestyret som anses som prinsipielle. 

 Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer 

og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen 

utøves forsvarlig i henhold til de risikoer kommunen er eksponert for.  

 Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål 

(inkl. ledig likviditet), langsiktige finansielle aktiva og gjeldsporteføljen omtales under 

de enkelte områder.  

 Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overenstemmelse med dette reglementet. 

 Finansielle instrumenter og/ eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom 

dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. 

 Plassering av Ringerike kommunes midler i verdipapirfond skal skje iht. etiske 

retningslinjer.  

 

I kapittel 2.4 Kvalitetssikring er det presisert at kravet til uttalelse fra uavhengig instans gjelder 

i de situasjoner der Finansreglementet eller Finansrutinen endres (dvs. at det ikke er krav om 

årlig rapportering med uttalelse fra uavhengig instans). 

 

Kapittel 3 Overordnet finansiell strategi 

Tredje kulepunkt er fjernet (sikre en helhet hvor en søker å oppnå en rimelig avkastning samt 

stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer). I stedet er det tilført 

følgende to kulepunkter: 

 sikre at lånte midler over tid gir lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 

 sikre tilfredsstillende avkastning uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko. 

 

I siste kulepunkt er ordet god erstattet med tilfredsstillende (langsiktig avkastning) og ordet 

akseptabel er erstattet med målbar (risiko). 

 

Kapittel 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
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Kapitlet er endret slik at det fremgår tydeligere hvilke plasseringer som tillates. Det kan ikke 

foretas direkte plasseringer i rentebærende verdipapirer (enkeltobligasjoner og enkeltaksjer). 

 

I det reviderte finansreglementet stilles det krav om minimum offisiell kredittvurdering A ved 

valg av hovedbankforbindelse. 

 

Driftslikviditet 

Det fastsettes at driftslikviditeten skal plasseres i kommunens hovedbankforbindelse.  

 

Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet, som minst er like stor som 

forventet likviditetsbehov de nærmeste 3 måneder. Med forventet likviditetsbehov menes 

løpende forpliktelser fratrukket estimerte innbetalinger. 

 

Det kan settes høyere krav knyttet til løpende driftslikviditet ved høyere aktivitetsnivå. 

 

Overskuddslikviditet 

Forutsetningen for plassering av overskuddslikviditet, er at det foreligger en løpende 12 

måneders prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov. Plasseringer av 

overskuddslikviditet skal kunne finne sted dersom likviditetsprognosen tillater det og 

tilfredsstillende avkastning oppnås. 

 

Overskuddslikviditet plasseres på bankkonti eller i pengemarkedsfond. 

 

Innskudd i en enkelt finansinstitusjon skal ikke utgjøre mer enn 50 % av samlede 

innskuddsplasseringer til enhver tid. Kommunens samlede innskudd i bank/finansinstitusjon 

skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital. Kravet til forvaltningskapitalen 

hos banker og finansinstitusjoner er redusert fra 10 milliarder kroner til 4 milliarder kroner.  

Bankinnskudd med tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 12 måneder.  

  

Reglene for plassering i pengemarkedsfond er knyttet opp mot bransjestandarder gitt av 

Verdipapirfondenes forening. Pengemarkedsfondene skal ha lav risiko. Det kan ikke plasseres 

midler i pengemarkedsfond som inneholder industriobligasjoner, ansvarlige lån eller 

fondsobligasjoner. Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 5 % av 

fondets forvaltningskapital. Det kan ikke plasseres mer enn 50 millioner kroner i ett enkelt 

pengemarkedsfond. 

 

Kapittel 5 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 

I nytt forslag til finansreglement er den strategiske aktivaallokeringen endret fra overvekt 

renter til lik vekting mellom aksjer og renter. Den nye anbefalte strategien innebærer høyere 

risikoeksponering, men samtidig også høyere avkastningsmuligheter.  

 

I merknad til forskrift § 4 står det at jo lenger tidshorisont, desto mer forsvarlig kan det være å 

ta noe høyere risiko for å kunne oppnå en noe høyere forventet avkastning på midlene. Dette er 

tatt med i nytt reglement med tanke på at kommunen har vedtatt en relativt lang 

investeringshorisont (10 år). 

 

I tillegg til presiseringen om at kommunens andeler i enkeltselskaper ikke anses som en del av 

kommunens langsiktige finansielle aktiva, fastsettes det i nytt forslag til finansreglement at 

kommunens pensjonsmidler også er unntatt, jf. merknad til forskrift § 1. 
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Det benyttes gjennomgående stor forbokstav på begrepene Grunnkapital og Realverdikapital 

fordi de er definert i innledningen til kapittel 5. Dette for å tydeliggjøre begrepsbruk og for å 

skille for eksempel realverdi fra det definerte begrepet Realverdikapital. 

 

Punkt 4 i kapittel 5.3 Avkastningsmål og benyttelse åpner for at eventuell meravkastning kan 

avsettes til vedtatte investeringer. Derfor er det lagt til et unntak etter setningen om at 

Fossefondet ikke skal benyttes til å finansiere investeringer i andre ledd i kapittel 5.2 Rammer 

for plassering av langsiktige finansielle aktiva. Meravkastning kan altså benyttes til 

investeringer dersom bufferkapital utgjør mer enn 15 % av Realverdikapitalen. 

 

I kapittel 5.3 Avkastningsmål og benyttelse er begrepet realavkastning erstattet med 

avkastning. 

 

I nytt forslag til finansreglement er begrepet risikoklasser fjernet, og i stedet benyttes begrepet 

aktivaklasser gjennomgående. Aktivaklassene er listet etter stigende risiko. 

 

Risikobegrensninger er foreslått på andre måter (enn å bruke begrepet risikoklasser) for å gjøre 

risikorammene mer oversiktlige. Rammer og begrensinger er satt gjennom den strategiske 

aktivaallokeringen, gjennom risikobegrensningen for høyrente og gjennom å tillatte kun 

fondsplasseringer og ikke plassering i enkeltobligasjoner og enkeltaksjer. 

 

Det er tilført at valutasikringen skal dokumenteres av rådmannen, og at den helst skal skje 

gjennom valutasikrede verdipapirfond eller andelsklasser i de aktuelle fondene. 

 

Det er fastsatt en tabell med referanseindekser for hver aktivaklasse. Det kommer tydeligere 

frem at Referanseporteføljen er referanseindeksene vektet med strategiske vekter. 

 

Kravet om rebalansering tilbake til strategi er fjernet i nytt reglement, slik at det går klarere 

frem at taktisk allokering er mulig.  

 

Kapittel 6 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler 

Nedbetalingstid skal heretter angis i vedtak om låneopptak. Dette fordi avdragstiden har en 

vesentlig betydning med hensyn til blant annet likviditet og risiko. 

 

Det skal normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud ved låneopptak for å oppnå mest 

gunstige betingelser. 

 

Det fastsettes videre at lånetyper med høy grad av risiko og usikkerhet bør unngås, at 

kommunen bør tilstrebe å fordele låneopptakene på flere långivere og at finansiell leasing skal 

behandles på lik linje med låneopptak. 

 

Reglementet skal sikre finansforvaltningen i både gode og dårlige tider (jf. merknad til forskrift 

§ 2), og hovedregelen er at ordfører skal signere alle lånedokumenter i kommunen. 

 

I det gjeldende finansreglementet og bestemmelsen om fastrenteandel, fremkommer det ikke på 

en tydelig måte hva som utgjør gjeldsporteføljen (det kan være totalgjelden inkludert eller 

ekskludert startlån, det kan være renteeksponert gjeld eller netto renteeksponert gjeld o.a.) I 

nytt reglement skal fastrenteandelen beregnes som en andel av renteeksponert gjeld og ligge 
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mellom 40 % og 75 %. Lån til gebyrfinansierte investeringer og startlån skal fortrinnsvis ha 

flytende rentebetingelser. 

 

Det er fastsatt en liten utvidelse av rammene for gjennomsnittlig rentebindingstid ved å 

redusere nedre grense fra 1 år til 0,5 år. I en normalsituasjon bør den være 2 år. 

 

For at kommunen skal kunne ta i bruk finansielle derivater, er det lagt til noen tilleggskrav i 

forhold til kravene i gjeldende reglement: 

• Maksimalt utestående kontraktsvolum for handel med finansielle derivater begrenses 

oppad til 30 % av total gjeld. 

• Det skal etableres et særskilt register med oversikt over alle finansielle derivater. 

Registeret skal gi en oversikt over vilkår, løpetid og motparter for det enkelte 

instrument. 

• Kommunen skal ha tilfredsstillende kompetanse om de derivater som benyttes. 

• Finansielle derivater skal vurderes til virkelig verdi ved fastsettelse av kommunens 

regnskap. 

 

Kapittel 7 Etiske retningslinjer 

I stedet for en opplisting av hvilke investeringer som er etisk uakseptable, fastsettes det i 

revidert reglement at Ringerike kommune søker å ha investeringer som følger de etiske 

vurderinger til Statens Pensjonsfond Utland (SPU) eller er forpliktet på Principles for 

Responsible Investment (PRI). 

 

Kapittel 8 Rapportering til kommunestyret 

Det er satt inn nye kapitler med rutiner for rapportering under hvert forvaltningsområde. 

 

Porteføljerapport for Fossefondet skal vedlegges månedsrapporteringen til orientering. Det 

skal presenteres en stresstest i hver tertialrapport med fastsatte parametere. 

 

Samlet resultat i stresstesten for renteeksponerte gjeldsposter og kortsiktige/ langsiktige 

finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det 

potensielle tapet/ merutgiften i budsjettåret. Dersom rådmannens vurdering er at det potensielle 

tapet/ merutgiften er for stort i forhold til kommunens risikobærende evne, skal rådmannen 

legge frem et forslag til endring i reglementet og sammensetningen av den risikobærende 

gjelds- og finansporteføljen. 

 

Det skal fremgå av rapporteringen dersom rådmannen mener det er grunn til å endre 

finansreglementet. 

 

Kapittel 9 Internkontroll 

Det er gjort en endring i kapittel 9.2 Avvik, om at avvik mellom faktisk finans- og 

gjeldsforvaltning og finansreglementets rammer (økonomisk konsekvens større enn 5 mill. 

kroner), skal rapporteres uten ugrunnet opphold til kommunestyret, jf. forskrift § 6 om at 

rapportering (og derav også avvik) skal skje til kommunestyret. 

 

I forhold til kommunens delegeringsreglement anses formannskapets rolle å være å behandle 

avviket og sende innstilling videre til kommunestyret mht. endelig vedtak. 
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Ved konstaterte avvik under 5 mill. kroner kan rapportering utestå til neste ordinære 

finansrapportering til kommunestyret. 

 

Kapittel 10 Bruk av ekstern kompetanse 

Det er ikke lenger et lovkrav om at finansforvaltningen skal konkurranseutsettes. Kommunen 

ønsker likevel en form for konkurranse for å oppnå best mulig avkastning på langsiktige 

finansielle aktiva. I nytt forslag til finansreglement er det derfor fastsatt at det normalt skal 

innhentes tilbud fra minst 3 kapitalforvaltere ved bytte av forvalter. 

 

I kapittel 10.1 Eksterne kapitalforvaltere er aktiv forvaltning fjernet, fordi Fossefondet idag 

forvaltes gjennom diskresjonær forvaltning. 

 

Kapittel 11 Risikoformer og definisjoner 

En definisjon av fond er lagt inn i tabellen. Det vises blant annet til denne definisjonen ved 

plassering av overskuddslikviditet i pengemarkedsfond. 

 

 

Alternativt forslag til vedtak kapittel 5.5 Strategi for aktivaallookering 
Et alternativt forslag til vedtak er å beholde den strategiske aktivaallokeringen med hovedvekt 

på renter slik som i det gjeldende finansreglementet, og med minimums- og maksimumsgrenser 

som vist nedenfor: 

 

Aktivaklasser Minimum Strategi Maksimum 

Renteinstrumenter: 40 % 60 % 80 % 

Pengemarked 10 % 20 % 30 % 

Obligasjoner 30 % 40 % 50 % 

        

Egenkapitalinstrumenter: 20 % 40 % 60 % 

Norske aksjer 0 % 10 % 20 % 

Internasjonale aksjer 20 % 30 % 40 % 

 

Denne løsningen har en lavere risikoprofil, men samtidig et lavere avkastningspotensiale 

sammenlignet med rådmannens anbefalte strategi i revidert finansreglement.  

 

Rådmannens vurdering 
Forslag til nytt Finansreglement for Ringerike kommune er arbeidet med for å være tydeligere i 

forhold til hvilken risiko kommunen tar når det gjelder aktiva og gjeld. 

 

I arbeidet er det kommet fram at det er behov for å se på om Fossefondet skal kunne ha aktiv 

forvaltning. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å utrede dette så raskt som mulig. 

   

 

Vedlegg 
Gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedtatt 26/2-2015 

Revidert finansreglement for Ringerike kommune 

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse 
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 Ringerike kommune, 12.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli  

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 19/2737-2   Arkiv: 033  

 

Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/19 Kommunestyret 27.06.2019 

114/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Gruppelederne gjennomgår godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune før 

endelig vedtak. Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023 legges frem i 

Kommunestyrets møte 5.september 2019. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det følger av godtgjøringsreglementets pkt. 11.7: 

 

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ringerike kommune vedtas av det sittende 

kommunestyret det året det avholdes kommunevalg, og gjelder for det nye 

kommunestyret.  

  

Bestemmelsen i reglementets pkt. 11.7 er bakgrunnen for at denne saken kommer opp nå. 

 

Etter kommuneloven § 42 har folkevalgte som har et kommunalt tillitsverv krav på godtgjøring 

for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. Den 

folkevalgte har også krav på å få dekket utgifter, og økonomisk tap som følge av tillitsvervet jf. 

kommuneloven § 41. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunestyret nedsatte i 2015 et utvalg for å utarbeide forslag til et nytt 

godtgjøringsreglement. Utvalget ble gitt samme sammensetning som strukturutvalget og fristen 

for å utarbeide forslag til godtgjøringsreglement ble satt til 15. mai 2015. 

 

Utvalget fremmet forslag til nytt godtgjøringsreglement som ble vedtatt av kommunestyret 25. 

juni 2015 i sak 83/15. 
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I kommunestyrets sak 32/18, Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid, 

vedtok kommunestyret at kommunen skulle ha varaordfører i 50%. Dette nødvendiggjorde en 

endring i reglementet og i kommunestyret 11. oktober 2018, KS sak 100/18, ble reglementet 

revidert. 

 

Indeksregulering av godtgjørelsen ivaretas ved at godtgjørelsen utgjør en prosentvis andel av 

ordførers godtgjøring. Ordførers godtgjøring skal være lik en stortingsrepresentants 

godtgjøring, og reguleres hvert år pr. 1. juli. 

 

Unntak for dette er reglementets pkt. 6. vedrørende faste satser for erstatning for tapt 

arbeidsfortjeneste mm.  

 

Alternative løsninger 

 

Det presisere at det er kommunestyret selv som vedtar og eventuelt gjør endringer i 

godtgjøringsreglementet. Nedenfor inntas derfor noen forslag til mulige alternative vedtak uten 

at dette på noen måte er uttømmende. 

 

1. 

Som det fremgår innledningsvis gjelder godtgjøringsreglementet for inneværende valgperiode 

og at det er det sittende kommunestyret som skal vedta reglementet for det kommende 

kommunestyret. I forslag til vedtak er inntatt at reglementet gjelder inntil videre. Det gjøres 

oppmerksom på at kommunestyret står fritt til å endre godtgjøringsreglementet, men dersom 

kommunestyret ønsker at reglementet skal vedtas av sittende kommunestyret ved hvert valgår 

bør vedtaksordlyden være som følger:  

 

Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune, vedtatt av 

kommunestyret 25. juni 2015 i sak 83/15 med rettelse av kommunestyret 11. oktober 

2018 i sak 100/18, gjelder for kommunevalgperioden 2019 - 2023. 

2.  

 

All den stund dagens reglement ikke innehar en bestemmelse om indeksregulering for faste 

satser for erstatning for tapt arbeidsfortjeneste med mer, kan kommunestyret vurdere å innta en 

bestemmelse om dette. Den kan eksempelvis lyde som følger: 

 

Satsene i pkt. 6 skal årlig indeksreguleres i henhold til kommunal deflator pr 1. januar, 

første gang 1.1.2019. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er opp til kommunestyret selv å fastsette regler for godtgjørelse. Dette er noe rådmannen 

hverken kan, eller vil mene noe om. 
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Vedlegg: Kopi av dagens godtgjøringsreglement (det må være en skrivefeil på forsiden 

relatert til dato for rettelse). 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 18/3371-15   Arkiv: Q31 &46  

 

Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

109/19 Formannskapet 27.08.2019 

115/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vi anmoder at det opprettes en velforening som inngår samtaler med grunneiere om 

overtakelse av eiendomsretten for Borglund Hengebro. Ringerike kommune bistår med juridisk 

og teknisk kompetanse. Ringerike kommune følger opp med tilskudd til overdekke og 

underdekke. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken var til behandling i formannskapet i juni 2019, og ble utsatt. Saksframlegget er justert 

siden sist. Kommunen har mottatt søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru 

(Støveren hengebru). Spørsmålet om kommunen ønsker å ta over ansvaret for denne brua er 

nødvendig å avklare, før det eventuelt vil være mulig å gå videre i prosessen. Rådmannen 

anbefaler at søknaden om kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås. 

 

 

Bakgrunn 

Spørsmålet om overtakelse av Borglund hengebro var til behandling i formannskapet i mars 

2019, hvor det ble fattet vedtak om at saken utsettes for befaring, og at det måtte innhentes 

ytterligere dialog og informasjon rundt tilstanden til bruene i området, og at konsekvensene må 

synliggjøres. 

 

Saken ble fremmet til formannskapet i juni 2019, og det ble fattet følgende vedtak: 

«Saken utsettes for avklaring og befaring. Rådmannen kommer tilbake med justert 

saksframlegg». 

 

Kommunen har også 30.07.2019 mottatt tilleggsinformasjon fra kontaktpersonen for Borglund 

bru, Ivar Kristiansen, som mener at det var feil i saksframlegget som ble lagt frem for 

formannskapet i juni, og som har bedt om at dette rettes når saken kommer opp til ny 

behandling. Rådmannen har tatt inn punktene som fremmes av kontaktpersonen for Borglund 

bru i eget avsnitt i saksframlegget, og har også hatt dialog med kontaktperson rundt dette. 
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Utifra dialogen som har vært og dokumentasjonen som er innsendt så ser rådmannen det som 

nødvendig å avklare hvorvidt det er aktuelt for kommunen å overta driftsansvaret for 

hengebrua. Dette vil ha betydning for en videre oppfølging av saken og hvordan kommunen 

skal innrette seg. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har 09.12.2018 mottatt søknad om kommunal overtakelse av Borglund 

hengebru. I søknaden fremgår det at brua er brukt som skolevei til offentlig bussforbindelse, 

turvei for beboere på begge sier av elva Sogna, og at det er en blåmerka sti (Turistforeningen) 

som bruker brua som ferdsel, at brua etter uttalelse fra Buskerud fylkeskommune i 2016 er 

vurdert å ha høy verneverdi pga. sin høye aldre og at det finnes få hengebruer. Det søkes om at 

Ringerike kommune overtar eierskapet og ansvaret for drift og vedlikhold av brua. 

 

Støveren hengebru, som blir kalt Borglund hengebro, har i 2017 blitt omfattende rehabilitert i 

et spleiselag mellom Statens vegvesen og Ringerike kommune, i forbindelse med utvidelse av 

Rv. 7. I dette prosjektet ble begge tårn, i treverk, skiftet til stål og hengevaier høyde økt til 

gjeldende høyde krav for RV 7 ved flytting av betongfundamentet. Prosjektet var 

kostnadsberegnet av Multiconsult til å utgjøre ca kr. 1 000.000,-, hvor SVV og Ringerike 

kommune skulle dekke en halvpart hver. Da arbeidene var ferdigstilt vist det seg at dette 

utgjorde kr. 2 000 000,-. Ringerike kommune sin andel av spleiselaget kom på kr. 1.000.000,-. 

 

Etter rehabilitering var avtalen at selve brudekke, underliggende tverr- og langsbærende 

trekonstruksjoner skulle skiftes i regi av brukere og brulaget. Ringerike kommune ble bedt om 

hjelp til å få et prisoverslag på gjenstående arbeid. Da kommunen mottok prisoverslaget så 

viste det seg at gjenstående arbeider ble langt mer omfattende enn antatt. Ny brukabel (fordi 

korrosjonstilstand var ukjent) selve brudekke, underliggende tverr- og langsbærende 

trekonstruksjoner, rekkverk og hengestag må skiftes. Prisoverslag ble utarbeidet av 

Multiconsult og kom på ca kr. 3.140.000,- eks mva. Prisoverslag ligger med som vedlegg. 

 

 

Har vært minst 10 hengebruer i Sognavassdraget 

Langs Sognavassdraget er det gjennom tidene bygd minst 10 hengebruer som eneste eller 

korteste adkomst for elvekryssing. Ut fra arkivene viser det seg at bruene ble bygd av 

oppsittere/brukere, ofte med økonomisk bidrag fra Norderhov kommune (herred). Fra ca 1950 

og gjennom 60-årene er det innvilget kommunalt bidrag til vedlikehold og opprustning av de 

fleste av bruene.  

 

Av disse opprinnelig 10 bruene er det 5 bruer som fortsatt er i bruk: 

Sørgefoss  Ca 2 km nord for Bjerke bru ved Ask 

Tangen   Ca 2 km syd for Veme 

Støveren (Borglund) Ca 2 km nord for Veme v/tidligere Borglund skole 

Flaskerud  Ca 1,5 km syd for Sokna  

Gullovveien   I Sokna sentrum 

 

For de resterende er situasjonen at to er revet, to er falt ned og delvis fjernet og en har gått ut 

av bruk, men står fortsatt. 
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Sørgefoss bru har gjennomført tilstandskontroll og er opprustet. Gullovveien bru er opprustet i 

2014 samtidig med opparbeidelse av miljøgate på Sokna. Vi står da igjen med Tangen, 

Borglund (Støveren) og Flaskerud bruer som alle har behov for omfattende utbedringer. 

 

Borglund hengbru har en brukergruppe vært representert ved kontaktperson Ivar Kristiansen. 

For bruene (Sørgefoss og Flaskerud), er det etter det rådmannen kjenner til, eksisterer det egne 

brustyrer. For de øvrige bruene kjenner Ringerike kommune ikke til hvem som er 

brukere/oppsittere, og som ivaretar drift for bruene.  

 

Kommunen har ikke eieransvar for noen av disse bruene, men har tidligere bidratt økonomisk 

siden de har fungert som ledd i samferdsel lokalt.  

 

 

 

Juridiske forhold  
Hva som er offentlig veg fremkommer av veglova § 1:  

«Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden 

vedlike av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre vegar eller 

gater blir i denne lova rekne for private.  

 Til veg blir og rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller 

anna kai som står i beinveges samband med veg eller gate.» 

 

Alternativet «blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune» kommer til 

anvendelse først når den aktuelle vegstrekningen inngår i det offentlige budsjett for 

vegvedlikehold og være erklært for det offentliges ansvar. Det er ikke nok at kommunen har 

gitt støtte til vedlikehold. Man må kunne vise til at kommunen har overtatt hele ansvaret for 

vedlikeholdet, jf vegloven § 5 annet ledd.  

 

Siden dette vilkåret ikke er oppfylt vurderer Ringerike kommune at Borglund hengebru regnes 

som privat etter vegloven. 

 

Etter plan- og bygningsloven § 31-3 har eier en løpende plikt til å holde byggverk i en slik 

stand at det blant annet ikke forårsaker skade eller ulempe. Overholdes ikke plikten kan 

kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting, som sikrer at byggverket/installasjonen ikke 

lengre kan medføre fare eller vesentlig ulempe jf. plan- og bygningsloven § 31-3 annet ledd.  

 

I sin ytterste konsekvens kan kommunen i noen tilfeller også gi pålegg om dokumentasjon og 

utbedring etter plan- og bygningsloven § 31-4 og eventuelt pålegg om riving etter plan- og 

bygningsloven § 31-5. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar, herunder eventuelt erstatningsansvar, 

for disse installasjonene per i dag hviler på aktuell eier(e). 

  

Kommunen kan etter vegloven § 5 annet ledd gjøre vedtak om å ta opp privat veg som 

kommunal veg. Vedtaket må fattes av kompetent myndighet i kommunen.  
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I utgangspunktet må det være kommunens forutsetning for å oppta privat veg at 

eiendomsretten til grunnen overtas, enten gjennom en minnelig avtale eller ved ekspropriasjon, 

jf vegloven § 50. Når en privat veg blir kommunal veg vil det kunne påvirke 

byggegrensebestemmelser, panterettighet til grunnen kan bortfalle etc.  

 

Det må eventuelt også kartlegges nærmere hva som hører til vegen, da kommunen blant annet 

må kunne utføre vedlikehold av brua, dersom den tas opp som kommunal veg.  I Rt, 1968 s. 3 

uttales det at: 

 

Til vegen hører «såvel vegbanen som med denne forbundne områder og innretninger som 

varig trenges for at vegen skal kunne bestå, vedlikeholdes og brukes». 

 

 

Tilleggsinformasjon – sendt til kommunen 30.07.2019 
Kontaktperson for Borlund bru, Ivar Kristiansen, hevder at det er feil i rådmannens 

saksframlegg, datert 27.05.2019. Rådmannen har bedt kontaktperson for Borglund bru påpeke 

hvilke forhold han mener er feil, slik at dette kan justeres. I brev som er mottatt 30.07.2019 er 

det tatt opp forhold i 16 punkt, se vedlegg 2. Innholdet er kort referert under og kan lese i sin 

helhet i vedlegget. 

 

1. Brustyre = ansvar. I følge Kristiansen skulle det ha stått kun for drift uten ansvar  

2. Søknaden gjelder kun Borglund bru, og det er ikke søkt for de andre bruene 

3. Brudekket skulle skiftes av brukerne. Det opplyses om at kontaktpersonen har vært i 

kontakt med flere foretak for å se på og gi pris på skifting av brugulvet. 

4. Når det gjelder Multiconsult sin kalkulasjon på kr. 3 140 000,- så er den uten mva. 

Prisen her er ikke troverdig, for bl.a. oppheng fra bærewire var ny i 1990. Videre at tall 

med og uten mva. er svært uryddig fremstilt i saksframlegget, og at dette gjelder alle 

tall som er nevnt. 

5. Borglund hengebru har vært åpen 24 timer i døgnet hver dag siden 1864, og blitt tatt 

vare på av mange generasjoner frem til dags dato 

6. Det er svært mange brukergruppersom bruker brua (bare gående, syklende og evt. 

moped) 

7. Grunneier Ivar Kristiansen er feil. Kristiansen er kun kontaktperson. Ifølge 

kontaktperson så opplyses det om at Nina Mobråthen, Kjell Arne Roen og Statens 

vegvesen er riktig grunneier. 

8. Når det i saksframlegget som ble lagt frem i juni vises til at det er fungerende styre 

som har ansvar ovenfor publikum og brukere, så vil dette kunne medføre 

grunneiere/styreledere for bruselskapet og ellers hele styret blir ruinert hvis dette blir 

opprettet og gjennomført ved privat eie 

9. Nå har rådmannen høynet anslaget på kostnadene til kr. 3 925 000 inkl mva. isteden 

10. Årlig vedlikhold: Her har brukerne i alle år vedlikeholdt brua for egen regning.  

11. Juridiske forhold:  

a. Offentlig veg? Hva skal vi kalle denne som har vært åpen døgnet rundt, alle 

dager i året siden 1864? 

b. Hvor har rådmannen fått det fra at det er grunneierne som er ansvarlig for 

Borglund bru? Her forventes det dokumentasjon på eierforhold og ansvar. 
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c. Her er det allemannseie i fellesskap som har bygd denne brua i 1864. Ingen 

tenkte på at det rådmannen i 0605 Ringerike kommune med tilbakevirkende 

kraft gir alt ansvar til grunneierne.  

d. Pga. ferie er denne tilbakemeldingen utført med håndskrift 

12. Sannsynlig ble Borglund etablert da Fonkalsrud skole startet i 1864, og Borglund skole 

kom i 1914. 

13. Skoleskyss: I politikken kan endringer skje over natta, og det som gjelder nå er ikke 

like sikkert i morgen. 

14. Huskeliste for rådmannen: 

a. Borglund ligger på Veme, ved Rv. 7 

b. Eiendomsskatt blir betalt av alle på Veme, i likhet med resten av Ringerike 

c. Mye er allerede utført på Borglund hengebro 

d. Det er ikke akseptabelt å gå fra halvferdig arbeid. Derfor bør det utlyses 

anbudsinnbydelse på å få utført restarbeid. Da vil det fremgå hva som er riktig 

kostnad. 

15. Tror aldri at det blir bygget bruer i Hønefoss med privat eier og fullt ansvar. 349 

underskrifter, som ikke er nevnt i saksframlegget. At det er verneverdig kulturminne 

også utenfor Hønefoss. Saken er tatt inn som hastesak uten befaring som var avtalt. 

At saken er underskrevet av 4 saksbehandlere som ikke har tatt 

sluttkontroll/kvalitetskontroll om riktigheten av innholdet i brevet formannskapet 

skulle ta en avgjørelse på. 

16. Konklusjon: Det er nå det gjelder. At privat betyr at det er stengt for all offentlighet, 

at offentlig betyr at det er åpent for alle, og at dersom foreslått pkt. 1 vedtas så sitter 

vi igjen med tre bygder: Veme syd, Veme nord og Skotland. 

 

 

Enkelte av forholdene som tas opp av kontaktperson for Borglund hengebru vil bli kommentert 

under rådmannens vurdering. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Et forslag om kommunal overtakelse av Evja bru ble avvist av kommuneingeniøren på 50-tallet 

med begrunnelse i at det ville skape presedens og krav om overtakelse av samtlige tilsvarende 

bruer. 

 

Brulaget ved Støveren (Borglund) hengebru søkte også i 1992 om overtakelse. Formannskapet 

avslo i sak 419/92 å overta eierskap til brua, men innvilget kr. 80 000.- til istandsetting. 

 

Formannskapet behandlet 26.03.2019 søknad om overtakelse av Borglund hengebru og fattet 

følgende vedtak:  

 

«Saken utsettes for befaring og innhenting, samt dialog av informasjon og pristilbud. 

Konsekvensene må synliggjøres.» 
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Formannskapet hadde saken til behandling i sak 73/19, i møte 18.06.2019, og det ble fattet 

følgende vedtak: 

 

«Saken utsettes for avklaring og befaring. Rådmannen kommer tilbake med justert 

saksframlegg». 

 

 

Økonomiske forhold 
Det er gitt tilskudd til opprustning og vedlikehold av denne brua etter politisk behandling i 

1969, 1992, 2016 og tilleggsbevilging i 2017. 

 

Ringerike kommune har ikke avsatt midler til å yte økonomisk tilskudd til drift og vedlikehold 

av hengebruer i budsjett for 2019. 

 

Kostnadsoverslaget som er utarbeidet viser et anslag på ca kr. 3.140.000,- eks mva. Dette kan 

ikke tas over ordinær drift, og det må bevilges ekstra midler dersom kommunen ønsker å 

gjennomføre tiltak som beskrevet av Multiconsult. 

 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Det finnes per dags dato ingen praksis for drift og vedlikehold av private bruer, og kommunen 

vil ved en evt. overtakelse av Borglund hengebro etablere en ny praksis for bruer i privat eie. 

Det er nærliggende å tro at kommunen vil motta flere søknader om overtakelse, ved en 

eventuell kommunal overtakelse av Borglund hengebro. 

 

Selv om denne saken kun gjelder spørsmål om overtakelse av Borglund bru, så vil det for 

rådmannen være et spørsmål om det finnes andre sammenlignbare saker. Og i området finnes 

det to bruer. Det er i mai 2019 foretatt inspeksjon av disse bruene, Tangen og Flaskerud, og 

det er utarbeidet rapport som beskriver tilstand, aktuelle tiltak og kostnadsramme (se vedlegg 

6 og 7) 

 

Ved Tangen bru er tilstanden vurdert slik: Grunnet skadeomfanget og skadegrad anbefales det 

at tiltak ved brua blir igangsatt snarest, og at brua stenges for trafikk inntil tiltak er utført. 

Rehabilitering av tårn og landkar, utskifting av resterende er anslått å utgjøre kr. 3 120 000,- 

uten mva. Alternativt kan eksisterende bru rives og det kan etablere ny, med et kostnadsestimat 

på kr. 3 000 000,- uten mva. 

 

Ved Flaskerud bru er tilstanden vurdert slik: Grunnet skadeomfanget og skadegrad anbefales 

det at tiltak ved brua blir igangsatt snarest, og at brua stenges for trafikk inntil tiltak er utført. 

Rehabilitering av tårn og landkar, utskifting av resterende er anslått å utgjøre kr. 2 320 000,- 

uten mva. Alternativt kan eksisterende bru rives og det kan etablere ny, med et kostnadsestimat 

på kr. 2 656 000,- uten mva. 

 

Etter det rådmannen kjenner til så har Flaskerud blitt stengt, etter at tilstandsrapporten 

avdekket skadeomfanget og anbefalte at brua ble stengt frem til tiltak er utført.  
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Felles for disse bruene er at det etter en rehabilitering eller nyanlegg av bru, også må settes av 

årlig midler til inspeksjon og generelt vedlikehold (rengjøring, fjerning av begroing osv.), 

mindre dette er noe som tas på dugnad av brukerne av bruene. 

 

 

Alternativ løsning 
 

Alternativ 1: Dersom det er ønske om å se på hvordan kommunen kan gi tilskudd til 

rehabilitering av Borglund hengebru, og eventuelt bistå i en anbudsrunde, så kan et forslag til 

vedtak se slik ut: 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås.  

2. I rådmannens forslag til budsjett for 2020 skal det vurderes hvordan det kan avsettes 

egne midler til noen av tiltakene for rehabilitering av Borglund hengebru, slik at 

kommunen kan yte et driftstilskudd med på kr. 1 000 000,- 

3. Det forventes at brukerne av Borglund hengebru bidrar i et spleiselag med 

kommunen, og søker om tilskudd fra ulike ordninger og stiftelser. 

4. Rådmannen gjør en vurdering av hvordan kommunen kan bistå i en anbudsprosess, 

men at det er et frivillig lag/forening som er byggherre og ansvarlig for arbeidene som 

utføres. 

 

Alternativ 2: Dersom det er ønske å gå for kommunal overtakelse av Borglund hengebru kan et 

vedtak se slik ut. 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru imøtekommes, og 

kommunen tar over driftsansvaret for brua fom. 01.01.2020. 

2. I kommende budsjettperiode skal Borglund hengebro tas inn, og det skal settes av 

midler til rehabilitering og fremtidig vedlikehold av eksisterende bru. 

 

Alternativ 3: Dersom det er ønske om å gå for en løsning der kommunen ser på muligheten for 

å bygge en ny bru ved brustedet Borglund hengebru, kan forslag til vedtak se slik ut: 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru imøtekommes, og 

kommunen tar over driftsansvaret for brua fom. 01.01.2020. 

2. I kommende budsjettperiode skal Borglund hengebro tas inn, og det skal settes av 

egne midler til riving av eksisterende bru og oppføring av ny bru 

3. Det forutsettes at det foreligger uttalelse fra kulturminnemyndighet, Buskerud 

fylkeskommune, som ikke går imot en riving av Borglund hengebrua.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Bruene over Sogna, deriblant Borglund hengebru, har blitt betraktet som ledd i allmenn 

samferdsel, men med endringer i trafikkmønster og folketall har flere av disse bruene gått ut av 

bruk og står til nedfalls. Dagens reisemønster er annerledes enn det som var tilfelle den gang 

bruene ble etablert. Mange steder har bilen tatt over som fremkomstmiddel der man tidligere 

gikk til fots, noen hadde kanskje sykkel, og det var buss og tog som ble brukt til og fra.  
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Enkelte av disse bruene har i dag en rolle i forhold til både lokal gang/sykkeltrafikk og også 

som ledd i merkede turløyper. Alle bruene langs Sogna binder hovedveisystemet og Holleia 

sammen. I forbindelse med friluftskartlegging i kommunen er det særlig Borglund hengebro 

som utpeker seg med flere registreringer. 

 

I tillegg til Borglund hengebru er det også to andre bruer i området som er i bruk. Alle disse tre 

bruene er i dårlig tilstand, og gjennomførte inspeksjoner viser at det er svært kostnadskrevene 

å sette disse bruene tilbake i en stand som gjør at de oppfyller tekniske krav. Det ligger i 

størrelsesordnen kr. 2 320 000 – 3 140 000,- (uten mva.), og for enkelte av bruene er det 

rimeligere å rive hengebrua og bygge ny bru. Det er jo verdt å merke seg at det ved Borglund 

bru er gjennomført arbeider for bortimot 2 millioner allerede, hvor kommunen har dekket 1 

million. 

 

 

I denne konkrete saken er det spørsmålet om kommunal overtakelse av Borglund hengebru 

(Støveren) som det skal tas stilling til.  

 

 

Kontaktperson for Borglund hengebro er klar på at det forventes at kommunen tar ansvar for 

denne brua som har vært til bruk i mer enn hundre år, og er allemannseie. Rådmannen ser det 

som vanskelig å finne en løsning før det er avklart om kommunen ønsker å ta over drifts og 

eier ansvaret for hengebrua, og at kommunen må fatte et vedtak om søknaden om kommunal 

overtakelse av Borglund hengebru. 

 

 

En overtakelse av Borglund hengebru vil medføre økonomiske forpliktelser for kommunen 

fremover. Det må gjøres nødvendige investeringer dekket som er estimert til kr. 3.140.000,- 

uten mva. I tillegg vil kommunen påta seg en forpliktelse for drift og vedlikehold fremover, 

med mindre det inngås en avtale med det frivillige om dette. Slik rådmannen forstår det, så har 

ansvaret for å brøyte/måke snø, fjerne vegtasjon vært gjort på dugnad av brukerne ved 

Borglund hengebru. 

 

Rådmannen ser denne konkrete saken opp mot kommunens generelle økonomi og den praksis 

som tidligere har vært fulgt i saken. Arbeidene som er utført allerede (2016 og 2017), og 

kostnadsoverslaget for gjenstående arbeid, viser at det er usikkerhet rundt hvor presise tallene i 

prisoverslaget er. Rådmannens erfaring er at det er særlig vanskelig å anslå kostnader ved 

rehabilitering av bru, og at det kan dukke opp uforutsette ting ved rehabiliteringer. I mange 

tilfeller vil det trolig være rimeligere å rive eksisterende bru og bygge en helt ny bru. 

 

Da denne saken var oppe i juni sa kontaktperson for Borglund hengebro at rådmannen hadde 

lagt til grunn feil saksopplysninger i saksframlegget og at dette måtte rettes. Rådmannen har nå 

fått oversendt hvilke forhold som skal være fremsatt uriktig (vist i eget saksframlegg, samt 

vedlagt). Rådmannen har i dette saksframlegget fått rettet opp det som er direkte feil etter 

tilbakemeldingen fra kontaktperson for Borglund hengebru, og også gjort andre justeringer. 

Eventuelle meningsuenigheter om ordlyd, vinkling og tolkning av lovverk blir en annen skål. 

Rådmannen må i saksframlegget gjøre en selvstendig vurdering, og gi sin uavhengige 

anbefaling til politisk ledelse utifra de rammene som er til rådmannens disposisjon. 
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I det følgende vil rådmannen kommentere enkelte av disse forholdene som er reist av 

kontaktperson for Borglund hengebro:   

 

- Offentlig veg: Det reises spørsmål rundt hvorfor denne brua ikke regnes som offentlig 

siden den har vært åpen for alle, hver dag, hele døgnet siden 1864. 

Rådmannens kommentar: Det er veglova som definerer hvorvidt en veg er å anse som 

offentlig eller ikke. I de tilfeller en veg, eller i dette tilfellet ei bru, ikke faller inn under 

lovens definisjon som offentlig, så er den å regne som privat.  

 

- Kontaktperson for Borglund hengebro stiller spørsmålstegn ved «Hvor rådmannen har 

fått det fra at det er grunneierne som er ansvarlig for Borglund hengebru?». Videre 

bes det om fremlagt dokumentasjon om eierforhold og ansvar for Borglund hengebru.  

Rådmannens kommentar: Når det ikke er informasjon om andre eiere i saken, er det 

naturlig å adressere eierskap og ansvar til aktuell grunneier(e). I matrikkel/kart 

fremgår ikke selve brua som eget kartobjekt, det fremgår kun hvem som eier 

grunnen.  

 

- Kostnader og inkonsekvent bruk av tall med og uten mva.: Det stilles spørsmålstegn 

om hvorvodt prisen fra Multiconsult er troverdig, og det vises blant annet til at 

oppheng for bærewire var nye i 1990. Videre at det i saksframlegget fremgår tall med 

og uten mva. og at dette er uryddig fremstilt.  

Rådmannens kommentar: Rådmannen er av den oppfatning av at mottatte 

prisoverslag som er utarbeidet av Multiconsult er realistisk, muligens er det noe 

forsiktige anslag. Når tall i saksframlegget er med og uten mva. ser rådmannen at det 

kan forvirre. Rådmannen har hatt en gjennomgang av tallene, og har angitt 

merverdiavgift uten mva. der det er et tema, dvs. på kostnadsestimatene.  

 

- Eierforhold: Kontaktperson for Borglund hengebru, Ivar Kristiansen, skriver at det ikke 

er han som er grunneier men oppgir andre personer som eiere av brua.  

Rådmannens kommentar: Når det ikke er informasjon om andre eiere i saken, er det 

naturlig å adressere eierskap og ansvar til aktuell grunneier(e). I kommunens kart er 

ikke brua definert som eget kartobjekt, følgelig finnes det ingen opplysinger om eier i 

offentlige registre. Rådmannen ser at det kan oppleves som uheldig dersom det i 

saksframlegget står oppført feilaktig eier, og har derfor rettet dette i dette 

saksframlegget.  

Det at det ikke finnes en eier i offentlige registre, gjør ikke brua «eierløs», men på 

nåværende tidspunkt er det vanskelig å peke på hvem som er rette eier uten at det 

kjøres en egen prosess på dette. Da må det gjøres søk på aktuelle eiendommer og 

evt. annen dokumentasjon som kan finnes rundt hvem som har driftet og vedlikeholdt 

brulegemet osv. Dette er tidkrevende prosesser, og trolig finnes det kanskje ikke så 

mye skriftlig dokumentasjon rundt dette. Selv om brua har vært til allmenn benyttelse 

er det ingen automatikk i at det er det offentlige, f.eks. at det er kommunen som er 

eier. Skulle det vise seg at brua eies av en eller flere privatpersoner, så kan ikke privat 

eierskap alene, f.eks. gjøre at man har rett til å stenge ferdselen over brua til hinder 
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for andre brukere.  

 

- Ansvar: Det reises spørsmål hvordan fungerende styre vil bli stilt til ansvar ovenfor 

publikum og brukere for ansvar rundt økonomi, uhell, drukning og ellers alt av uhell 

som kan gjøre skade på folk og dyr, og at grunneiere og brustyre til å bli ruinert av 

havarikommisjoner, tilstandsrapporter og advokater. 

Rådmannens kommentar: Slik saken står nå, er det reist tvil om hvem som er rette 

eier av brua. Brua er å regne som et byggverk etter plan- og bygningsloven. 

Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar, herunder eventuelt 

erstatningsansvar, for disse installasjonene per i dag hviler på aktuell eier(e). Der 

kommunen ikke har annen informasjon om eier, vil det være naturlig å adressere 

ansvar og eierskap til grunneier hvor byggverket står. Dette til tross for at det kan 

oppfattes som urimelig at grunneiere som i 70-80 år har gitt fri grunn både til 

brufundamenter og adkomstveier, blir sittende med ansvar for å rydde opp i 

fellesskapets forlatte installasjoner, og i verste fall ansvar for skader på mennesker 

eller dyr forårsaket av disse.  

 

- Gå fra halvferdig arbeid: Det er allerede utført mye arbeid, og at det ikke er 

akseptabelt at kommunen går fra halvferdig arbeid. Derfor bør det utlyses 

anbudsinnbydelse på å få utført restarbeidene. Først da vises det hva riktig kostnad 

vil bli.  

Rådmannens kommentar: Rådmannen ser poenget med at det ved et anbud, vil 

foreligge mer tall omkring rehabilitering av Borglund hengebru, og at vi da vil vite 

hvor mye som skal til for å sette brua istand. Selv om kontaktperson mener at 

prisoverslaget ikke er troverdig, er rådmannen av den oppfatning av at prisoverslaget 

er realistisk, muligens med noe forsiktig anslag. Til syvende og sist, er det nok i en 

størrelsesorden på noen millioner. Trolig vil et anbud på brurehabilitering ligge et sted 

mellom pluss/minus kr. 3 140 000 ekls. mva. 

 

- Mange brukergrupper og 349 underskifter: Kontaktperson for Borglund hengebru 

viser til at det har vært underskriftskampanje og 349 personer som har skrevet under, 

og at det er mange brukere (gående, syklende og evt. moped) 

Rådmannens kommentar: Rådmannen er kjent med engasjementet, og nå fremgår 

det av saksframlegget at det har vært et underskriftskampanje og at 349 personer 

har skrevet under. 

 

 

 

 

Rådmannen ser at den samfunnsmessige betydningen av bruene over Sogna og tidligere 

økonomiske bidrag fra kommunen er med på skape en forventning om større offentlig ansvar 

for bruene.  

 

Bruene over Sogna er brukt i tur- og rekreasjonsøymed. Sett i lys av et folkehelseperspektiv så 



  Sak 115/19 

 

 Side 31 av 138   

 

har aktivitet i hverdagen betydning for livskvalitet og helse, og muligheten for ferdsel over 

Sogna elv vil være av betydning for de som bor i området og også for turgåere. Skoleelever og 

andre bruker brua for å komme seg til og fra bussholdeplass. 

 

Alikevel, hele det kommunale vegnettet tatt i betraktning, kan ikke rådmannen se at det vil 

være riktig for kommunen å overta hele driftsansvaret for Borglund hengebru.  

 

Rådmannen anbefaler at søknaden om kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås. 

 

 

 

Vedlegg 
1. Oversiktskart 

2. Tilleggsinformasjon, mottatt 30.07.2019 

3. Saksprotokoll, 18.06.2019 

4. Saksframlegg 

5. Prisoverslag Borglund bru 

6. Tilstandsvurdering for Tangen bru 

7. Tilstandsvurdering for Flaskerud bru 

8. Saksprotokoll, 26.03.2019 

9. Saksframlegg 

10. Søknad om kommunal overtakelse 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Arkivsaksnr.: 18/4917-9   Arkiv: Q10  

 

Vårveien i Hønefoss - anmodning om kommunal overtakelse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

110/19 Formannskapet 27.08.2019 

116/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Søknad om kommunal overtakelse av Vårveien avslås.  

2. Ringerike kommune vil rette matrikkelen slik at Vårveien får gnr./bnr. 50/27. 

De som er berørt av dette vil få brev fra kommunen om at vi vil rette matrikkelen og alle 

berørte vil få mulighet til å komme med innspill.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Veilaget Vårveien har sendt søknad til Ringerike kommune og ber om at Vårveien innlemmes i 

det kommunale veinettet, og at Ringerike kommune påtar seg eieransvaret for Vårveien. 

Rådmannen kan ikke se at det foreligger særlige grunner som tilsier at kommunen bør overta 

Vårveien. Det finnes andre veier i området med samme historikk som Vårveien, og det finnes 

svært mange private veier i kommunen hvor brukerne selv bekoster drift og vedlikehold. 

Rådmannen anbefaler at anmodning om overtakelse av Vårveien avslås. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har 13.11.2018 mottatt søknad fra veilaget i Vårveien hvor det anmodes 

om at Vårveien innlemmes i det kommunale veinettet, og at Ringerike kommune påtar seg 

eieransvaret for Vårveien. 

 

Vårveien er en stikkvei fra Hofsfossveien, og det er ifølge søknaden 12 husstander som grenser 

til veien. Veilaget skriver at de husstandene som sogner til veien ikke er eiere av veien. Det 

vises til kontakt med Ringerike kommune, som opplyser om at veien er privat, men at 

kommunen ikke har kunnet gi svar på hvem som står som eier. Tidligere så var det Follum 

fabrikker som stod for vedlikehold av veien, fordi fabrikken dels eide hus/boliger langs veier og 

dels hadde solgt boliger med bygslede tomter. Da husene og tomtene ble kjøpt av husstandene 

trakk Follum Fabrikker seg fra videre vedlikehold, og det er husstandene som sokner til veien 

som har samarbeidet om bl.a. snørydding. Det er også stiftet et veilag for å arbeide for at veien 

er i farbar stand.  
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Det anmodes nå om at Ringerike kommune innlemmer Vårveien i det kommunale veinettet, og 

at et argument i så måte er at kommunen har infrastruktur liggende i grunnen under veien i 

form av hovedledninger for vann og avløp. Dette ledningsnettet går, etter det veilaget i 

Vårveien kjenner til, til et større område på Hofsfoss og er ikke bare stikkledninger til 

husstandene i Vårveien. Veilaget mener derfor at kommunen har interesser i veien og grunnen, 

og finner det derfor ikke rimelig at Vårveiens beboere skal ha ansvar for at veien til enhver tid 

er i forsvarlig og god stand.  

 

 
 

 

Ringerike kommune henvendte seg til Veilaget Vårveien i brev 18.12.2018, hvor kommunen 

ba om en redegjørelse om forhold rundt bæreevne på veien, veibredde, grøfter, sideareal til 

snøopplag, dekke, snuhammer, belysning, siktlinjer i kryss.   

 

Veilaget Vårveien ga en tilbakemelding i brev 12.02.2019 hvor de mener at det er kommunens 

sitt ansvar å avklare eierforholdet til Vårveien, og at frem til eierforholdet er avklart så anser de 

at det er kommunen som eier veien, og derav har det egentlige ansvaret for drift og vedlikehold 

av Vårveien. De understreker at etter at Follum fabrikker frasa seg vedlikeholdsansvaret av 

veien er kostnader til dette dekket av beboere, og at vegens tilstand er av en slik beskaffenhet 

at en oppgradering er påkrevet.  

 

 

Juridiske forhold  

Veglova av 1963 regulerer forhold rundt offentlig og privat veg, og det er kapittel VII om 

private veger som regulerer forhold rundt veier som ikke er offentlige. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært til behandling tidligere. 
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Økonomiske forhold 

Dersom kommunen overtar Vårveien så vil kommunen påta seg en ny økonomisk forpliktelse 

til å drifte og vedlikeholde veien, som kommer i tillegg til øvrig kommunalt vegnett. Den 

tekniske tilstanden til vegen på overtakelsestidspunktet har mye å si for fremtidig 

vedlikeholdsbehov og påkostninger.  

 
 

Alternative løsninger 

 

Alternativ 1: Utsette saken for befaring. 

Dersom det er ønske om å foreta en befaring i Vårveien kan saken utsettes for befaring. 

Forslag til vedtak er som følger: 

1. Saken utsettes for befaring 

 

Alternativ 2: Utarbeide grunnlag for FDV-dokumentasjon og kostnadsoverslag 

I dette saksframlegget så er det ikke gjort noen konkret vurdering omkring hvor mye en 

oppgradering av veien vil koste eller hva årlig driftskostnader vil beløpe seg til, dette siden det 

ikke foreligger dokumentasjon som sier noe om teknisk tilstand til veien Dersom det er aktuelt 

å gå nærmere inn på spørsmålet om kommunal overtakelse av Vårveien kan det forberedes en 

egen sak på dette, og forslaget til vedtak er som følger: 

1. Det er ønske om å gjøre nærmere vurderinger av spørsmålet om kommunal 

overtakelse av Vårveien, og det bes om at veilaget sender inn teknisk plan som viser 

veganlegget og som danner grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-

dokumentasjon), slik at konsekvenser i et langvarig perspektiv er synliggjort og 

ivaretatt på best mulig måte. Når kommunen mottar slik dokumentasjon kan 

kommunen gjøre ny vurdering av om det er aktuelt med kommunal overtakelse av 

Vårveien. 

2. Rådmannen bes om å redegjøre for antatte kostnader knyttet til 

utbedring/oppgradering av veien samt anslå årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunen mottar noen henvendelse hvor private vegeiere ønsker at kommunen skal overta 

ansvar for drift og vedlikehold. Antallet henvendelser er lavt, og ligger et sted mellom 1-3 

henvendelser årlig. 

 

Det finnes flere kategorier av veier som kommunen har et forhold til:  

- kommunal vei på kommunal grunn 

- kommunal vei på privat grunn 

- privat vei på kommunal grunn 

- kommunal drift av private veier på privat grunn.  

 

I denne saken dreier det seg om en privat vei på privat grunn. De som bruker denne vegen som 

adkomst til sin bolig ønsker at kommunen skal overta veien og all drift og vedlikehold av den. 
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Det som er krevende med å overta private veier er at kommunen påtar seg en ny økonomisk 

forpliktelse til å drifte og vedlikeholde en veg, som kommer i tillegg til øvrig kommunalt 

vegnett. Den tekniske tilstanden til vegen på overtakelsestidspunktet har mye å si for fremtidig 

vedlikeholdsbehov og påkostninger. Ringerike kommune er stor og til dels med spredt 

bosetting og det er mange meter vei som skal driftes og vedlikeholdes. I Hovedplan vei (mai 

2017) fremgår det at det kommunale veinettet med dekker og overbygning, overvannssystem, 

sideareal og veielementer har vært i forfall i mange år. Det mangler tilstrekkelig bæreevne i 

store deler av veinettet, og manglende bæreevne påvirker vedlikeholdsutgiftene siden veiene 

må repareres oftere.  

 

Kommunen har bedt veilaget Vårveien om å redegjøre for vegens tekniske tilstand. Vi har ikke 

mottatt noen dokumentasjon på dette, utover en tilbakemelding om at vegen trenger en 

oppgradering. Følgelig må kommunen legge til grunn at det må foretas betydelig vedlikehold, 

da vegens bæreevne er usikker og det opplyses om at det er behov for oppgradering av veien. 

Dersom kommunen skulle velge å ta over driften av Vårveien, så vil dette medføre ansvar og 

kostnader til lapping av hull, høvling, støvdemping/salting, det må grøftes, brøyting og 

vedlikehold. I tillegg må det også avklares eiendomsforholdene for hvilket areal som er vei og 

hvilket som er privat tomt (klarlegging av grenser/oppmåling), da eiendomsgrensene utifra 

opplysninger på kommunens kart er usikre. Veiens lengde er ca. 90 meter. Rådmannen har ikke 

gått inn på nærmere vurdering omkring hvor mye en oppgraderinger av veien vil koste eller 

hva årlig driftskostnader vil beløpe seg til. Dette siden rådmannen mener at dette er et spørsmål 

av en mer prinsipiell karakter, og at dette er noe rådmannen eventuelt kan komme tilbake til i 

en egen sak, dersom der er aktuelt. 

 

Kommunen drifter og vedlikeholder hovedveiene i området, men ingen av de private veiene. 

Det finnes flere veier i området som er private (se vedlegg, hvor blå markerer private veier og 

svart kommunale veier), og hvor de som bruker veien selv må ta ansvar for vedlikehold og 

bekoste dette. På andre siden av jernbanen ligger Vesleveien og Evens vei som er private veier. 

Rett sør for Vårveien ligger Svarverudveien, hvor kommunen brøyter hovedtrassen som en 

konsekvens av at kloakkbilene må ha adkomst til pumpestasjonen. Stikkveiene til 

Svarverudveien blir ikke brøytet av kommunen. Rådmannen kan ikke se at situasjonen er så 

annerledes for disse veiene enn for oppsitterne i Vårveien. Kommunen har per dd. ingen 

praksis med å yte driftstilskudd for vedlikehold av private veger. 

 

Når det gjelder trasevalg for offentlig vann- og avløpsnett, er dette ofte lagt over privat grunn 

uavhengig om det er i veigrunnen eller over privat tomt. Det er ingen automatikk i at 

kommunen overtar veidrift selv om det ettableres offentlig ledningsnett i veien. Kommuen er 

selvfølgelig ansvarlig for istandsetting etter eventuell oppgraving ved vedlikehold på 

ledningsenttet. Det er ikke uvanlig at V/A-nett legges i eller i nærheten til veg, da dette letter 

arbeidet ved f.eks. ledningsbrudd, og gjør at traseen kommer minst mulig i konflikt med 

fremtidige bygg/utvikling av eiendom. 

 

I nye utbyggingsprosjekter avklares det når det er snakk om kommunal overtakelse av vei og 

anlegg. Da gjøres det avtale med aktuell utbygger om hvilken standard det skal bygges etter, 

og kommunen overtar da eksempelvis vei til en gitt standard. I de tilfeller hvor det er aktuelt at 

kommunen overtar anleggene så lages det egen utbyggingsavtale om dette, hvor det bl.a. 

reguleres forhold rundt dimensjonering av veg (bl.a. bredder, dekke og bæreevne). Dette er 

ikke aktuelt i Vårveien sitt tilfelle, siden området er etablert og veien har vært i bruk i en 

årrekke. 
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Veilaget Vårveien har stilt spørsmål om hvem som eier Vårveien, og mener at det er 

kommunen som må avklare hvem som er eier av arealet, siden eiendommen har gnr./bnr. 0/0. 

Det finnes mange eiendommer som har gnr./bnr. 0/0 i Ringerike kommune, og det er nok som 

oftest slik at det ikke er kommunen som er eier. Det er ikke uvanlig at veier har fått dette 

gnr./bnr. i forbindelse med at kartene ble digitalisert, og man var usikre på hvem som var rett 

eier av veien. Kommunen har ikke ansvar for å avklare hvem som er eier av slike 0/0-

eiendommer, eller andre eiendommer hvor det er uklart eller uenighet om hvem som er eier. 

Normalt vil det være den eller de som er usikre på grenser eller eierforhold som løfter saken til 

aktuell instans. 

 

I denne saken har Ringerike kommune (ved oppmålingsavdelingen) foretatt undersøkelser, og 

målerbrevene til eiendommene i Vårveien viser at vegarealet i Vårveien ligger til eiendommen 

gnr. gnr./bnr. 50/27. I matrikkelen er det kun innerste delen av Svarverudveien som ligger som 

gnr./bnr. 50/27 og grunneier er Follum Eiendom AS. Med bakgrunn i det som har kommet 

frem vil Ringerike kommune (som er lokal matrikkelmyndighet), sende ut brev til alle som er 

berørt i Vårveien om at vi vil rette matrikkelen slik at gnr./bnr. for Vårveien blir 50/27. Alle 

som grenser inntil denne eiendommen, samt grunneier av gnr./bnr. 50/27, får mulighet til å 

komme med innspill til dette, dersom de har andre opplysninger i saken. Dette vil ikke endre 

rettsforholdene til veien eller husstandene sin bruk av Vårveien, men vil gjøre at Vårveien får et 

gnr./bnr. og også en grunneier. 

 

Etter en helhetsvurdering kan ikke rådmannen se at det foreligger grunner som tilsier at 

kommunen bør overta Vårveien. Det finnes andre veier i området med samme historikk som 

Vårveien, og det finnes for øvrig en rekke andre private veier i kommunen hvor brukerne selv 

må bekoste drift og vedlikehold av adkomstveien til sin bolig. I denne saken ønsker Ringerike 

kommune å bidra til å avklare hvem som eier veien, og vil følge opp dette som egen sak. 

Rådmannen anbefaler at anmodningen om kommunal overtakelse av Vårveien avslås.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Kart som viser veier i området 

3. Tilbakemelding fra veilaget Vårveien, 12.02.2018 

4. Svar på søknad om kommunal overtakelse, 18.12.2018 

5. Søknad om kommunal overtakelse, 13.11.2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

konst. kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder:    Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler:  Morten Fagerås 

   Heidi Skagnæs 
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Arkivsaksnr.: 19/170-35   Arkiv: 216 &17  

 

Forvaltningsrevisjon 2019 - Legemiddelhåndtering og 

ernæringsarbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

117/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 
 

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber rådmannen om å følge opp egne 

rutiner og prosedyrer innenfor ernæring og medisinering, med spesiell vekt på 

ernæring. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune behandlet rapport «Forvaltningsrevisjon – 

Legemiddelhåndtering og ernaæringsarbeid» i møtet 14. juni 2019.  

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 19/3714-1   Arkiv:   

 

Hov ungdomsskole - idrettslokaler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

118/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det bygges flerbrukshall som en integrert del av Hov ungdomsskole. 

Hallen ferdigstilles samtidig med skolen. 

 

  

Sammendrag 

Saken utdyper spørsmålet om valg av løsning for idrettshall ved Hov ungdomsskole som 

kommunestyret behandlet i juni. Det ble da bedt om informasjon om hva det vil koste å ruste 

opp Ringerikshallen og hvilket tilbud det vil gi sammenliknet med en ny flerbrukshall ved 

skolen. 

Ringerikshallen kan brukes som gymsal for Hov ungdomsskole, men det krever en del 

strakstiltak. Hallen må oppgraderes for å holde en akseptabel standard og fornuftig 

driftskostnad, og på lengre sikt totalrehabiliteres. 

En idrettshall integrert i skoleanlegget vil bidra til en bedre skoleløsning. I dag har skolen en 

integrert gymsal, og ønsker lokaler til kroppsøving og idrett også i den nye skolen. 

Både totalrenovering av Ringerikshallen og utsatt bygging av hall ved ungomsskolen vil koste 

30-40 prosent mer enn å bygge en integrert hall. Se og oversikt i Vedlegg 1. 

 

Bakgrunn for saken 

Som en del av prosjektet Nye Hov ungdomsskole ble det lagt frem to forslag til løsning på 

idrettshall ved skolen i kommunestyremøtet 27. juni då: 

 

1. Bygge flerbrukshall som en integrert del av ny skole. 

2. Bygge en frittstående flerbrukshall i fremtiden og benytte Ringerikshallen frem til den 

nye hallen blir etablert. 

 

Kommunestyret vedtok: «Det utredes hva det vil koste å ruste opp Ringerikshallen, hvilket 

tilbud det vil gi sammenliknet med en ny flerbrukshall, før det bestemmes om det skal bygges 

ny flerbrukshall knyttet sammen med skolen.» (K-92/19) 

 



  Sak 118/19 

 

 Side 40 av 138   

 

Saksutredning: 

 

Å ruste opp Ringerikshallen 

Ringerikshallen er en stor hall med mange funksjoner. Den er ca. dobbelt så stor som en vanlig 

idrettshall, og inneholder i tillegg til vanlige hallfunksjoner rom til andre idretter, kantine, 

møterom og kontor. Hallen er slitt.   

 I alternativ 2 i forslag til vedtak ble (K-sak 92-19) ble kostnaden ved å sette i stand 

Ringerikshallen for bruk i 5-10 år vurdert. Det antydes 8 millioner kroner og omfatter vinduer, 

garderober, dusjrom, ventilasjon, elektro og heis. (Vedlegg 3) 

 

 Kostnaden ved å totalrehabilitere Ringerikshallen for bruk på lenger sikt vil derimot bli 

vesentlig dyrere enn dette. Det antydes en kostnad på dette på ca. 65-75 millioner kroner (Se 

Vedlegg 1).  Dette er vesentlig dyrere enn å bygge en integrert hall ved Hov ungdomsskole. 

På grunn av den tekniske standarden er Ringerikshallen en dyr hall å drifte som den står i dag, 

med driftsutgifter i 2018 på 1,2 millioner kroner. 

 

Hvilket tilbud dette vil gi sammenlignet med ny flerbrukshall 

Med en oppgradering av Ringerikshallen på kort sikt, slik det er beskrevet tidligere, vil hallen i 

noen år kunne benyttes til gymsaler for Hov ungdomsskole og for andre leietagere. For bruk på 

lengre sikt må totalrenovering påregnes.  

For Hov ungdomsskole er, som beskrevet i K-92/19 tilgang til gymsal/idrettshall en viktig del 

av skolehverdagen. Hver elev har til vanlig to gym-økter i uka, og mange elever har også idrett 

valgfag.  

Skoleprogrammet er tett. Den ekstra tiden elevene bruker på å gå opp i Ringerikshallen vil gå 

ut over tilgjengelig tid for læring, eller føre til forlengelse av skoledagen. Konsekvenser av 

dette er ikke utredet.   

 

Skolen skal også ha en egen avdeling med plass til 15 elever med store sammensatte behov, 

hvor elever får et spesialtilpasset skoletilbud. En hall som er integrert i skolen vil i større grad 

kunne dekke disse elevenes behov, enn en ekstern hall. For mange av elevene vil taxi til og fra 

Ringerikshallen være nødvendig or å komme opp og ned. Kostnaden ved dette er ikke 

beregnet. 

 

En integrert hall vil være en klar fordel for skolen. Den vil i sambruk med skolen kunne gi 

tilbud og nye lokaler til mange idretter og aktiviteter på fritiden. Den vil også inneholde sosiale 

rom og møterom, men ikke rom for idretter som trenger andre lokaler enn en hall. 

En integrert hall er kalkulert til å koste ca. 45-50 millioner kroner. Bygges hallen senere på 

skoleområdet som en separat hall vil kostnadene være ca. 70 millioner kroner.  

Delfinansiering av spillemidler kommer til fratrekk for summen i dette saksfremlegget. 

 

Konsekvenser for framdrift i prosjektet 

Prosjektet er i en fase hvor man snart er ferdig med anbudsunderlaget og innen august sendes 

invitasjon for prekvalifisering av totalentreprenører. Det er lagt en tidsplan for å nå målet om at 

skolen skal være ferdig til skolestart i 2022. En utsatt beslutning om hall vil kunne føre til at 

hele prosjektet utsettes med minimum 6 måneder.  
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Da vil også undervisningspaviljongene ved Ringerikshallen som skal benyttes som skole i 

byggeperioden blir stående lengre, med økte kostnader til drift og leie. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken har prøvd å belyse kostnadene ved å ruste opp Ringerikshallen og hvilket tilbud det vil 

gi sammenlignet med en hall ved skolen. 

 

Ut fra et skolefaglig synspunkt er en hall ved skolen vesentlig for å få et komplett skoleanlegg, 

men Ringerikshallen har noen tilleggsfunksjoner som ikke en skolehall vil ha. 

 

Økonomisk vil det, som det og fremkom i forrige sak, være mye gunstigere å gjennomføre hall 

som en del av skoleprosjektet nå i stedet for å bygge den senere. 

 Ett prosjekt vil være rimeligere enn to i denne sammenhengen, og man kan dele teknisk 

infrastruktur med resten av skolen.  

En separat hall på et senere tidspunkt vil medføre 30-40 % økning i investering, sammenlignet 

med å bygge en hall samtidig med resten av skolen.  

En totalrenovering av Ringerikshallen vil og være mye dyrere enn å bygge en ny integrert hall 

ved Hov ungdomsskole. 

 

En avklaring på om hallen skal være en del av skolen er likevel vesentlig for å få til en god 

prosess frem til byggestart. I prosjektfasene framover vil entreprenørene samarbeide med 

arkitekter for å finne best mulig løsning på skolebygget og hallen er en vesentlig del av dette, 

hvis den skal bygges.  

Hvis det vedtas å bygge hall ved Hov ungdomsskole nå, må det lages en ny sak om 

Ringerikshallens framtid innen to år.  

 

 

Vedlegg 

 

- Ringerikshallen - Hov ungdomsskole - Konsekvensvurdering  

- K-sak 92-19 Hov ungdomsskole 

- Teknisk tilstands- og egnethetsvurdering Ringerikshallen (WSP 2019) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Rasmus Piltingsrud 
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Arkivsaksnr.: 19/2245-2   Arkiv: 223 N02  

 

Økonomisk støtte til finansiering av prøveprosjekt for nattbuss Oslo-

Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

119/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike ønsker å delta i et prøveprosjekt med nattbuss Oslo - Hønefoss 

2. Ringerikes andel på 100 000,- kr dekkes over formannskapets disposisjonskonto. 

 

Saken ligger innenfor formannskapets fullmakter men på grunn av møtefrekvensen i forbindelse 

med valget har ordfører godkjent at saken fremmes for kommunestyret. 

 

Bakgrunn/beskrivelse 

Buskerud fylkeskommune viser til sak PS 25/19 den 8. mai, hvor administrasjonen bes gå i 

dialog med Ringerike og Hole kommuner om delfinansiering av et prøveprosjekt med nattbuss 

på strekningen Oslo – Hønefoss. Dersom nattbuss skal etableres med 1 rundtur hver natt i uka 

som en fast del av kollektivtilbudet, har Brakar beregnet et årlig tilskuddsbehov på 0,7 mill. kr. 

 

Vedtak etter behandlingi hovedutvalget for samferdselssektoren 8.05.2019 

1. Administrasjonen bes gå i dialog med Ringerike og Hole Kommune med tanke på 

finansiering av et prøveprosjekt for nattbuss Oslo – Hønefoss. Saken tas opp på et 

senere møte.  

2. Hovedutvalgetf or samferdselssektoren ber Brakarg å i forhandlinger med de 

kommersielle aktørene på strekningen Oslo - Kongsberg om direktekjøp på 

nattavganger. Dersom direktekjøp medfører økning i tilskuddsbehovet må dette 

fremmes som et budsjettforslag høsten 2019. 

3. Hovedutvalget for samferdselssektoren støtter forslaget om innføre ordinære takster 

på nattbuss så fort som mulig, under forutsetning av at videre finansiering på 0,3 

millioner kroner årlig avklares i revidert økonomiplan 2019 - 2022.  

 

 

 

Dersom nattbuss skal etableres med 1 rundtur hver natt i uka som en fast del av 

kollektivtilbudet, har Brakar beregnet et årlig tilskuddsbehov på 0,7 mill. kr. 

 

Forslag til fordeling av tilskuddet til Brakar er: 
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Buskerud fylkeskommune 200 000,- 

Ringerike kommune 100 000,- 

Hole kommune 50 000,- 

Sum 350 000,- 

 

Rådmannens vurdering 

Det er positivt for Ringerike å få bedre og større dekning på kollektivtilbudet. Nattbus vil være 

med på å forbedre forbindeles til hovedstaden. Fylkeskommunen oversendes administrativt 

forslag og det ettersendes politisk vedtak etter behandling. 

 

Vedlegg 

 

Brev BFK 15.05.19 

Saksframlegg med vedtak fra hovedutvalget for samferdselsektoren i BFK 8.05.19 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

ass. Rådmann: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Arkivsaksnr.: 19/3473-1   Arkiv: 034  

 

Nedbemanning i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

113/19 Formannskapet 27.08.2019 

120/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

På bakgrunn av at Hole og Jevnaker kommune har sagt opp samarbeidsavtalen med Ringerike 

kommune om Læringssenteret for voksne og generell nedgang i antall flyktninger, gis 

rådmannen i oppdrag å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak, herunder om nødvendig 

nedbemanning og oppsigelser i Ringerike kommune, i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Læringssenteret for voksne (LSFV) har en flyktningavdeling og en skoleavdeling.  

Skoleavdelingen underviser voksne i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner basert på en 

samarbeidsavtale. Hole og Jevnaker har sagt opp avtalen med virkning fra 1. januar 2020. 

 

Læringssenterets flyktingavdeling tar imot, bosetter og følger opp flyktninger i Ringerike i en 

periode på 2-3 år. Det kommer nå langt færre flyktninger til Norge og til Ringerike enn da 

avdelingen ble bygget opp for noen år siden. 

Driften ved Læringssenteret må i 2020 tilpasses disse nye rammebetingelsene. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner har i mange år samarbeidet om en felles 

voksenopplæring. Den nåværende samarbeidsavtalen har tatt utgangspunkt i 

vertskommunemodellen i kommuneloven og finansiert virksomheten ut fra folketallet i 

kommunene. 

 

Jevnaker og Hole kommune har hatt nedgang i antall deltakere og har nå besluttet å kjøpe 

tjenestene hos andre kommuner enn Ringerike. Kommunene har sagt opp avtalene med 

virkning fra 1.1.2020. 

 

Konsekvenser er bortfall av inntekter, samt færre deltakere på LSFV. Det er da nødvendig å 

redusere bemanningen for å kunne holde de budsjetterte rammene. 
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Ringerike kommune bosetter årlig det antall flyktninger som kommunestyret vedtar. 

Antall flyktninger som kommer til Ringerike har hatt en sterk nedgang de siste årene, fra over 

100 i 2016 til 30 i 2019.  

 

Flyktningene deltar i et introduksjonsprogram og følges opp av Læringssenterets 

flyktningavdeling de første årene.  Mange av de som kom i 2016 og 2017 har nå fullført 

programmet, eller kommer til å fullføre i løpet av 2019-2020. Det vil derfor være nødvendig 

med en nedbemanning også på flyktningavdelingen for å tilpasse avdelingen det nye antall 

bosettinger. 

 

Læringssenteret har i dag ca. 30 årsverk totalt på de to avdelingene. Det planlegges en 

nedbemanning på om lag 10 årsverk i 2020. 

 

Ringerike kommune vil gjennomføre prosessen etter rutinene i kommunens nedbemannings-

håndbok (vedlegg). Det vil tilstrebes å omstille overtallige til andre ledige stillinger i 

kommunen. Allerede denne høsten blir, om mulig, ledige stillinger holdt vakante med tanke på 

de kommende endringene. 

  

Det blir lagt ned stor innsats for å tilby de overtallige andre stillinger i kommunen, eller hos 

samarbeidskommunene, jf. samarbeidsavtalen punkt 6.2 andre avsnitt om uttreden av 

samarbeidet.  

 

Etter som antallet ansatte som skal nedbemannes er så vidt høyt, kan det være at det ikke 

finnes annet passende arbeid å tilby samtlige overtallige slik at oppsigelser kan være nødvendig. 

Dette avhenger også av medarbeidernes kompetanse og det kompetansebehovet som er ellers i 

kommunen. 

 

Nedbemanningsprosessen blir lagt opp i samarbeid med og etter drøfting med de ansattes 

organisasjoner. Informasjon om og i prosessen vektlegges.  

 

Juridiske forhold  

Det følger av kommuneloven § 24 nr. 1 at kommunestyret kan tildele rådmannen myndighet til 

å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker. 

 

Av kommunens gjeldende delegeringsreglement pkt. 2.7.1 følger det at rådmannen har all 

myndighet i personalsaker.  All den stund rådmannen ikke er delegert myndighet til eventuelt å 

nedbemanne så mange årsverk det her kan bli tale om så krever det fullmakt fra 

kommunestyret.  

 

Økonomiske forhold 

I 2019 har Læringssenteret en inntekt på 6,2 millioner kroner fra Hole og Jevnaker kommuner. 

Denne inntekten bortfaller fra 2020. Inntektstapet må i all hovedsak tettes ved at senteret har 

færre ansatte. Dersom kommunen ikke lykkes i raskt å redusere aktiviteten ved 

Læringssenteret, øker risikoen for et økonomisk merforbruk i 2020. 
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Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har redusert bemanningen på mange områder de siste årene uten å måtte 

gå til oppsigelser.  

Det som er spesielt i foreliggende sak er at det er en nedbemanning på grunn av ytre faktorer, 

nemlig nedgang i antall flyktninger, at Hole og Jevnaker kommuner har sagt opp 

samarbeidsavtalene.  

Rådmannen tror mange av de som rammes av overtallighet vil kunne tilbys ledige stillinger på 

andre områder i kommunen, men for å klare og tilpasse driften ved LSFV til kommunens 

inntekter, ønsker rådmannen en fullmakt til også ved behov å kunne gå til oppsigelser. 

 

 

Vedlegg 

Nedbemanningshåndbok, Ringerike kommune 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Dahl 
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Arkivsaksnr.: 15/2975-29   Arkiv: 033 M50  

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS HRA - endring av vedtekter 

og aksjonæravtale  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

121/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Saken tas til orientering.»  

 

  

 

Sammendrag 

 

Styret i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS («HRA») har bedt eierkomunene om å endre 

vedtektene til selskapet, og aksjonæravtalen, vedrørende valg av varamedlemmer til styret i 

HRA. I tillegg har styret bedt om at det inntas et nytt punkt i vedtektene hvor virketiden for 

valgstyrets medlemmer reguleres.  

 

Etter delegeringsreglementet er ordfører gitt myndighet til å utøve eierrettigheter i selskaper 

der kommunen er medeier og er gitt myndighet til å representere kommunen i selskapets 

generalforsamling. Spørsmål/saker av prinsipiell karakter skal likevel tas opp til politisk 

behandlig dersom det er tid til det.   

 

Kommunenstyret orienteres ved dette om at ordfører vil stemme for at vedtektene til HRA 

endres i tråd med forslag fra styret, og at aksjonæravtalen endres tilsvarende, med mindre 

Kommunestyret gir signaler om noe annet.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Styret og valgkomiteen i HRA ser behov for å gjøre endringer i valg av varamedlemmer til 

styret i HRA. Etter dagens ordning skal alle aksjonærvalgte styremedlemmer ha ett personlig 

varamedlem. Erfaringene gjennom mange år er at varamedlemmer svært sjelden eller aldri 

deltar i styremøter for å dekke fravær og/eller av hensyn til styrets beslutningsdyktighet. Dette 

gjør det vanskelig for fem varamedlemmer å følge godt nok med i styrets arbeid til, gjerne på 

kort frist, å tre inn i styrets beslutningsprosesser på en god og betryggende måte.  
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På denne bakgrunn har styret, i samråd med valgkomiteen, foreslått at generalforsamlingen 

velger 1-2 faste varamedlemmer til styret, i stedet for fem personlige varamedlemmer. Dette vil 

øke varamedlemmets møtefrekvens i styret, og vil også gi styret anledning til å trekke 

varamedlemmer mer med i det løpende arbeidet.  

 

Valgkomiteens virketid er per i dag ikke regulert i vedtektene. Styret foreslår at vedtektene 

endres slik at dette blir regulert. Styret foreslår at valgkomiteens medlemmer velges for 4 år av 

gangen. For å sikre kontinuitet i komiteens arbeid foreslås det at eierne tilstreber å unngå 

samtidig utskriftning av flere enn 3 medlemmer.  

 

Forslag til endringer i vedtektene vil etter planen bli fremmet på en ekstraordinær 

generalforsamling i HRA i forbindelse med eiermøte/høstmøte i oktober.  

 

Etter delegeringsreglementet er ordfører gitt myndighet til å utøve eierrettigheter i selskaper 

der kommunen er medeier og er gitt myndighet til å representere kommunen i selskapets 

generalforsamling. Spørsmål/saker av prinsipiell karakter skal likevel tas opp til politisk 

behandlig dersom det er tid til det.   

 

Ordfører vil på neste generalforsamling stemme for at vedtektene endres i tråd med forslaget 

fra styret, og at aksjonæravtalen endres tilsvarende, med mindre Kommunestyret gir signal om 

noe annet.   

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering er det fornuftig å endre vedtektene i HRA i tråd med forslaget fra 

styret. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 15/9051-68   Arkiv: PLN 414  

 

414 Kvartal 36 - sluttbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

61/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

19/19 Strategi og plan 27.08.2019 

122/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_414 Detaljregulering for Kvartal 36 vedtas.  

 

2. De deler av plan 64-35-56 Kvartal 35,36 vedtatt 30.06.1983, plan 64-02 Hønefoss sentrum 

vedtatt 20.12.1976 og plan 313-03 Byporten vedtatt 21.02.2013, som blir berørt av ny 

plan, oppheves. 

 

 

 

  

Sammendrag 

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for en fortetting med boliger, kontorer og 

forretninger med mulighet for bevertning i Hønefoss. Det er lagt opp til rivning av eksisterende 

bebyggelse og oppføring av nytt bygg i maksimalt 6 etasjer som trapper opp fra 4 (3 + 1 

inntrukket) etasjer i øst. Det skal være forretning, kontor og eventuelt bevertning i form av 

kafé, restaurant eller lignende i første etasje ut mot Storgata i vest, og bolig i det øvrige 

arealet.  

 

Planen er siden 1. gangsbehandling omarbeidet for å tilpasse seg prinsipper fra plan 431 

Områderegulering Hønefoss, og bevaringsverdig bebyggelse innenfor kvartalet. I tillegg har det 

blitt gjort endringer i samsvar med vedtak ved 1. gangsbehandling. Dette gjelder nedskalering 

av antall parkeringer på bakken, legge lekeplass på bakkenivå og justere høyde og volum fra 

gjennomsnittlig 6 til 5 etasjer. 

 

Utarbeidelse av denne planen har skjedd parallelt med Områderegulering Hønefoss. Det 

resulterer i kompromisser på løsninger. 

 

Rådmannen mener planen vil være med å fortette Hønefoss på en god måte og bygge opp 

under mål og prinsipper lagt til grunn i kommuneplanen og Områderegulering Hønefoss. 
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Innledning / bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bolig, kontor og forretning i Hønefoss sentrum. 

Dette vil fortette bysentrum og bygge oppunder kommunale mål på området. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

08.05.2017 Oppstart i HMA sak 29/17:  

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 36 

Storgaten – Sundgata.  

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for Byporten 

Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området. 

 

23.05.2017 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan anbefalte oppstart av planarbeidet i 

møte, sak 17/17. 

 

08.10.2018 1.gangsbehandling av HMA og deres innstilling til formannskapet i møte Bh. 

NR. 65/18 var: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. «Planer 

som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

2.  Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

16.10.2018 1.gangsbehandling av Formannskapet og vedtatt sendt på høring og lagt ut til 

offentlig ettersyn Bh. NR. 141/18: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 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 mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes 

av ny plan, ved vedtak av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata. 

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres 

før 2. gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan. 

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser. 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med 

områderegulering Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  
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Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Volum og høyde er nedjustert for å følge prinsipper og føringer gitt i plan 431 

Områderegulering Hønefoss. 

 Lekearealer er plassert på bakkenivå. 

 Parkeringsdekningen på bakkeplan nedjustert til maksimalt 23 plasser. 

 

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

imøtekomme vedtakspunkt ved 1. gangsbehandling og høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 27.10.2018 – 10.12.2018. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg.  

 

Buskerud fylkeskommune anbefaler at Storgata 20 bevares og legges under hensynssone 

bevaring kulturmiljø. I tillegg til dette er de positiv til en fasadeoppdeling. Fylkesmannen i 

Buskerud mener det er positivt med boligutbygging i Hønefoss. De anbefaler at lekeareal også 

opparbeides på bakkenivå og at planen sikrer støyutfordringer og luftkvalitet. Statens vegvesen 

ønsker at det markeres frisikt i krysset Storgata/Sundgata. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-35-56 Kvartal 35,36 vedtatt 30.06.1983, 

plan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt 20.12.1976 og plan 313-03 Byporten vedtatt 21.02.2013. 

Planområdet er i disse reguleringsplanen regulert til forretninger, kontor, felles avkjørsel 

fortau, veg og annen veggrunn – teknisk anlegg.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Detaljreguleringen bygger opp under mål om befolkningsvekst i kommuneplanens samfunnsdel. 

Samtidig kan leiligheter i sentrum av Hønefoss være med på å gi et variert botilbud i Ringerike 

kommune. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål. 

Planforslaget er i tråd med overordnete planer.  

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
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Rådmannens vurdering 

Etter uttalelser fra overordnede myndigheter og føringer gitt av områderegulering Hønefoss, 

har planen justert seg på en god måte etter 1. gangsbehandling. Volumet er skalert ned, 

lekeareal er plassert på bakkenivå og antall plasser til overflateparkering er nedjustert. 

Resultatet er en plan som vil være en positiv tilførsel for byen.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Plankart 414 Kvartal 36 

Planbetsemmelser 414 Kvartal 36 

Planbeskrivelse Kvartal 36 

Vurdering av uttalelser 414 Kvartal 36 

Uttalelser til 1. gangsbehandling Kvartal 36 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling 

414 Kvartal 36 1. gangsbehandling 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 16/4592-154   Arkiv: PLN 424  

 

Follummoen - avklaring private grunneiere  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

112/19 Formannskapet 27.08.2019 

123/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

«Kommunestyret godkjenner overordnede avtaler som administrasjonen har fremforhandlet for 

kjøp av følgende eiendommer på Follummoen:  

 

Follummoveien 105/107  

Follummoveien 141 

Follummoveien 101 

Tomt gnr 50/ bnr 313 

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå mer detaljerte kjøpsavsavtaler med grunneierne.»  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til KS sak 151/18 – 424 Follummoen – avklaring private grunneiere.  

 

Vedtaket fra kommunestyret lød som følger:  

 

«Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialg med private grunneiere på Follummoen om kjøp av 

eiendommene etter ekspropriansjonsrettslige prinsipper. 

  

En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning.  

 

Kommunestyret holdes orientert om sakens utvikling»  

 

Rådmannen har fremforhandlet overordende avtaler med grunneierne, som omhandler pris og 

fristen for utflytting av boligene. Rådmannen ønsker ved dette å fremlegge avtalene for 

kommunestyret for godkjenning.  
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Beskrivelse av saken 

 

Saken omhandler mulig innløsning av tre boligeiendommer og en tomt innenfor planavgrensningen 

til områderegulering Follummoen. 

 

To uavhengige takstmenn, Tore Kinnerød og Thomas Bergodd, har taksert eiendommene. Takstene 

fra de to takstmennene er for de respektive eiendommene relativt sammenfallene.  

 

Grunneierne har engasjert en felles advokat som har representert dem i forhandlingene med 

administrasjonen, advokat Odd Walther Moi. I tråd med ekspropriasjonsrettslige prinsipper 

dekkes grunneiernes advokatutgifter av kommunen. 

 

Etter å ha vært i møte med partene og deres advokat Moi, og hørt partenes argumenter, fremmet 

administrasjonen et tilbud om kjøp av eiendommene basert på følgende prinsipper: 

 

1. Ved verdsettelsen av eiendommen ble eiendommens salgsverdi lagt til grunn. Ved 

fastsettelsen av salgsverdien tok kommunen utgangspunkt i de to innhentede takstene, 

og verdien ble satt til et gjennomsnitt av disse.  

 

2. Takstene hadde ikke hensyntatt at vanntilførselen til eiendommene ville bortfalle. 

Utgifter til etablering av en grunnvannsbrønn ble vurdert å kunne veies opp mot 

flytteutgifter og ev tilpasningsutgifter som grunneierne vil bli påført i forbindelse med 

flyttingen.  
 

3. I tillegg til salgsverdien, ble grunneierne tilbudt ytterligere 2,5 %, for å dekke 

dokumentavgiften ved kjøp av ny bolig.  
 

4. Det vil kunne ta noe tid for grunneierne å finne en ny bolig. Av denne grunn fikk 

grunneierne tilbud om å bli boende i huset i inntil 1 år etter inngåelse av avtale om kjøp 

av eiendommene. Kommunen vil ikke kreve leie i denne perioden, utover å kreve 

dekket faktiske utgifter i form av avgifter og gebyrer, slik som eiendomsskatt og 

kommunale avgifter. Grunneierne vil ikke ha anledning til å fremleie boligen. 

Grunneierne vil få tilbud om å leie huset til ordinær markedsleie etter utløpet av ett års 

perioden, dersom husene på dette tidspunktet ikke skal rives.  
 

5. Det har under forhandlingene vært en klar forutsetning at kommunestyret godkjenner 

eventuelt fremforhandlede avtaler. Dersom administrasjonens tilbud ikke blir godkjent 

av kommunestyret vil de fremforhandlede avtalene falle bort. Administrasjonen satt 

videre som forutsetning at det ble oppnådd enighet med alle fire grunneierne.   

 

Alle grunneierne har akseptert kommunens ovennevnte tilbud.  

 

Plan for området 

De aktuelle boligene inngår i området for pågående reguleringsarbeid plan 424 – 

Områderegulering for Follummoen. Det legges til grunn regulering av kun industri i området. I 

Sak 11/18 fattet Formannskapet den 20. mars 2018 følgende vedtak: 
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1. «Arbeidet med områderegulering for Follummoen settes i bero. Deler av området utvikles 

etter eksisterende reguleringsplan.   

2. For å sikre økt tilgang til Kihlemoen og tilstøtende områder er det av avgjørende betydning 

at Statens Vegvesen avklarer løsninger for Kihlemoen krysset/E16.  

a. Rådmannen gis i oppdrag å gå i løsningsorientert dialog med vegvesen samt 

fylkeskommunen med sikte på snarlig løsning. Ringerike kommune ved rådmannen 

skal prioritere nevnte arbeid i henhold til dette.  

3. Når det foreligger en løsning for krysset E16 x fv. 172 og innsigelsen fra Statens Vegvesen 

trekkes, vil det bli gjort en vurdering av om planene skal ferdigstilles. Dersom det blir 

aktuelt å ferdigstille planen så legges følgende til grunn for videre arbeid: 

a. Planformålene som ligger inne i gjeldende planforslag skal videreføres. 

b. Eiendommene gnr. 50/bnr 337, gnr 50/bnr 323 og eiendommen til SAT eiendom tas 

ut av planen  

c. Området B11 tas med videre i planen  

d. Avgrensning av området B14 tas med videre i planen og skal ikke utvides (siden 

planutvidelse vil utløse krav om ny høring)  

e. Det skal tas sikte på å løse inn boligeiendommene og kommunen skal sitte som eiere 

på disse tomtene. 

 

I kommunestyremøtet 3. mai 2018 fremmet Arnfinn Baksvær en interpellasjon knyttet til vedtakets 

punkt 3 bokstav e. Interpellanten påpekte at boligeierne ble satt i en svært uheldig situasjon ved at 

eiendommmene ikke var tatt ut av områdereguleringen, og at iverksettelsen av reguleringsplanen 

var skjøvet ut på ubestemt tid. Interpellanten stilte spørsmål til ordfører om han ville ta initiativ til 

opprettelse av en politisk sak med henblikk på snarlig tilbud til boligeierne om innløsning av 

eiendommene. I ordførers svar fikk rådmannen i oppgave å se på mulige løsninger. Mulige 

løsninger ble presentert for Kommunestyret i møtet 30. november. Kommunestyret fattet da 

ovennevnte vedtak hvor rådmannen ble gitt fullmakt til å gå i dialg med private grunneiere på 

Follummoen om kjøp av eiendommene etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.  

 

Det er arbeidet med å finne løsninger for krysset – et arbeid som nå er i sluttfasen, der krav om 

utbedring av krysset vil ligge som et rekkefølgekrav for utbygging. Når dette er på plass og 

innsigelse trukket, vil planen kunne fremmes for sluttbehandling. 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Basert på ovennevnte prinsipper er tilbudet som er gitt grunneierne som følger: 

 

Follummoveien 105/107:  5 227 500 kroner 

Follummov 141:  4 766 250 kroner 

Follummoveien 101:  2 639 375 kroner 

Tomt gnr 50/ bnr 313:     975 000 kroner 

 

Samlet kjøpssum er 13 608 125 kr. 

 I tillegg kommer advokatutgiftene til advokat Moi, og dekning av utgifter for innhenting av 

takstene og tinglysning. 
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Finansieringer skjer med et ordinært låneopptak.  Rådmannen kommer tilbake med vedtak om 

det økonomiske i forbindelse med 2. tertial. Inntekter ved senere salg skal gå til nedbetaling av 

gjeld. 

  

Alternativt vedtak: 

  

Kommunestyret godkjenner ikke de overordnede avtalene som administrasjonen har 

fremforhandlet for kjøp av eiendommene på Follummoen.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen inngå avtaler om kjøp av ovennevnte eiendommer 

til de fremforhandlede priser og i samsvar med de prinsipper som fremkommer av 

saksfremlegget.  

 

Grunneierne har i lang tid vært i en vanskelig situasjon. At en bolig blir «båndlagt» som følge av 

offentlige reguleringsplaner er det flere grunneiere som opplever. Siden områdereguleringen er stilt 

i bero, og det er usikkert når planen eventuelt kan vedtas, medfører dette stor usikkerhet og 

merbelastning for boligeierne. Grunneierne på Follummoen har en tilleggsbelastning ved at de står i 

fare for å miste drikkevannsforsyningen med mindre de etablerer eget borehull. At de private 

grunneierne selv skal ta en kostand ved å etablere eget borehull, slik situasjonen er per i dag, synes 

urimelig. Grunneierne har over lang tid ønsket en avklaring for sine eiendommer og har gitt uttrykk 

for at prosessen har vært krevende og at det har gått utover deres livskvalitet. 

 

Etter rådmannens vurdering vil det også være en fordel for kommunen å være eier av 

eiendommene, for å unngå vedvarene utfordringer med boliger tett knyttet til et 

industriområde. Ved vedtatt regulering ser rådmannen det som hensiktsmessig å omsette de 

aktuelle eiendommene i markedet ferdig regulert til industriformål. 

 

Etter rådmannens vurdering vil det mest hensiktsmessige være at rådmannen gis fullmakt til å 

inngå mer detaljerte kjøpsavtaler med grunneierne, i samsvar med prinsippene som 

fremkommer av saksfremlegget.  

 

 

 Ringerike kommune, 14.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 17/1379-330   Arkiv: PLN 431  

 

431 Områderegulering Hønefoss - 2. gangsbehandling Byplan 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/19 Strategi og plan 27.08.2019 

124/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

I rådmannens forslag gjøres følgende endringer: 

1. Vi har vurdert saken utsatt, men har innsett at det er mest hensiktsmessig at 

områdeplanen behandles av sittende kommunestyret. 

2. Hønefoss har som mål å bli en kompakt fremtidsretta småby som tar i bruk teknologi 

for å løse morgendagens by-utfordringer. 

3. Detaljregulering. Det foretrekkes en gangbru/sykkelbru over Petersøya. 

4. Endre parkeringsbestemmelsene i §4.20 

a. Sykkel minimum 2 parkeringsplasser per boenhet. 

5. Ta i bruk teknologi som kan bedre trafikkflyten. 

6. Igangsette arbeid med sykkelplanvei-plan for hele kommunen. 

7. Igangsetting av regulering for Hønefoss nord 

8. Igangsetting av regulering for Eikli. 

9. Byggehøyde: BKB 9 endres til 2 – max 8 etg. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Områderegulering for Hønefoss (byplanen) er et politisk oppdrag som er gitt rådmannen 

gjennom vedtak i formannskapet 02.12.2014, sak 208/14 Planarbeid for Byplan Hønefoss skal 

startes opp. 

 

I samsvar med fastsatt framdriftsplan fremmes forslag til 431 Områderegulering Hønefoss 

(byplanen) til 2. gangsbehandling for formannskapet i august 2019 og for vedtak av planen i 

kommunestyremøte i september 2019.  

  

Formannskapet som styringsgruppe for planarbeidet, har vært orientert og behandlet saker 

fortløpende i planprosessen.  

 

Planforslaget som nå fremmes for vedtak er bredt forankret hos de folkevalgte, 

lokalbefolkningen og statlige og regionale fagmyndigheter. Planforslaget er utarbeidet på 
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grunnlag av nasjonale føringer og lokale innspill og idéer innsamlet gjennom et grundig 

medvirkningsopplegg. Mottatte merknader er lagt til grunn for en grundig vurdering av behov 

for endringer etter offentlig ettersyn, og det er gjennomført en begrenset høring av en rekke av 

disse. Endringene er redegjort for i dette saksframlegget. Statlige og regionale fagmyndigheter 

har bidratt gjennom konstruktiv dialog for å løse opp i innsigelsene, prosessene har vært 

effektiv og løsningene er gode. 

 

Til tross for at rådmannen ved fastsetting av planprogrammet anbefalte en framdriftsplan med 

vedtak i mars 2020, har den forserte framdriften vært gjennomført som en fullverdig 

reguleringsprosess. Planprosessen har vært åpen, offentlig og med bred medvirkning. 

Planforslaget er bredt forankret, godt bearbeidet, framtidsrettet, og i stand til å bygge opp 

under de store statlige samferdselsinvesteringene. 

 

Planforslaget gir et godt grunnlag for arbeidet med å styrke regionhovedstaden Hønefoss sin 

regionale posisjon på kultur-, utdannelses- og næringslivsområdet, og tilrettelegger for vekst i 

samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen mener at planen sikrer god 

balanse mellom formål som bolig, tjenesteyting, handel og næring, samtidig som den bygger på 

byens identitet og balanserer utbygging og vern.  

 

Det sikres arealer for ombygging fra vei til gate, prioritering av og bedre tilgjengelighet for de 

myke trafikantene med sammenhengende gang- og sykkelveger, blant annet gjennom bruer 

over elvene. Arealer sikres til prioritering av kollektivtransport. Sammen med fortetting i 

sentrum og transformasjon av Øya og Tippen til nærings- og boligformål, vil dette bidra til at 

transportbehovet reduseres, og dette vil bygge opp under 10 minutters- byen som et bærende 

prinsipp.  

 

En vedtatt byplan vil gi gode rammer for videre utvikling, oppheve den gamle byplanen (64 – 

planen), den vil være et godt styringsverktøy for en helhetlig og forutsigbar utvikling og vil 

bidra til at private detaljreguleringer og videre utbygging kan få mer smidige prosesser.  

 

En vedtatt områderegulering er grunnlag for tildeling av fylkeskommunale midler, slik at 

kommunen kommer i posisjon for å søke om og motta midler til etterlengtede 

samferdselstiltak. Administrasjonen vil starte dette arbeidet umiddelbart etter vedtak av plan. 

 

Etter dialog med fagmyndighetene og endringer gjort i planforslaget er innsigelsene nå trukket, 

med unntak av innsigelsen fra Buskerud fylkeskommune. Kommunen har fått beskjed om at 

fylkesadministrasjonen anbefaler fylkesutvalget om å trekke innsigelsen i sitt møte 04.09.2019.  

 

Kommunestyret kan i møte 05.09.2019 vedta 431 Områderegulering Hønefoss, under 

forutsetning av at fylkesutvalget vedtar å trekke innsigelsen til planforslaget i sitt møte 

04.09.2019. 

 

Rådmannen anbefaler at forslaget til 431 Områderegulering Hønefoss vedtas.  

 

Forankring i kommuneplanen 

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

vekstområdet på Østlandet. I årene som kommer er det en forventning om at Hønefoss og 

Ringeriksregionen skal vokse både i antall innbyggere og i arbeidsplasser. 
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 Når Ringeriksbanen er ferdigstilt, vil Hønefoss få et togtilbud som vil gi ca. 35 minutters 

reisetid til Oslo. Ny E16 vil også styrke tilgjengeligheten til regionen.  

Som en intercity-stasjon på Ringeriksbanen forventes det at kommunen bygger opp under de 

store samferdselsinvesteringene. Det innebærer fortetting nær knutepunktet. Målet er at innen 

2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune og vi skal planlegge for at 70 

prosent av denne befolkningsveksten kommer i Hønefoss. Kommunen investerer nå i 

infrastruktur og skolebygg for å imøtekomme veksten.  

 

Hensikt og målsetninger 

Overordnede mål for byutviklingen, fastsatt i planprogrammet for områdereguleringen er:  

(1) Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives.  

(2) Skape en framtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.  

(3) Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.   

 

Fire målsettinger og temaer er i planprogrammet gitt som føringer for arbeidet med byplanen: 

 Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal, 

drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen  

 Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser  

 Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel  

 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksisterende, og 

sikre nye når byen fortettes 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Dato Utvalg Sak 

20.06.2017 Formannskapet 2 – 

kommunestrategi og plan 

Sak 20/17 - Oppstart av 431 – 

Områderegulering Hønefoss og høring av 

planprogram 

20.02.2018 Formannskapet 2 – 

kommunestrategi og plan 

Sak 6/18 - Fastsetting av planprogram 

08.03.2018 Kommunestyret Sak 14/18 – Fastsetting av planprogram 

22.01.2019 Formannskapet Sak 3/19 – 1.gangsbehandling – Vedtak 

om høring og offentlig ettersyn 

 

Det har vært fremmet flere saker til de folkevalgte underveis i planarbeidet, gjennomført 

dialogmøter og orienteringer med mer. Det vises til Notat – oversikt over vedtak og føringer 

431 - Områderegulering Hønefoss – som ble lagt fram for strategi og plan 11.12.2018.  

 
FS Sak 3/19  

Vedtak om høring og offentlig ettersyn 

1. Forslag til 431 Områderegulering Hønefoss 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 gjennomføre tekniske undersøkelser av infrastrukturtiltak 

med tanke på gjennomførbarhet og arealbeslag.  

Dette gjelder:  

a) Utstrekning av båndleggingssone H710, båndlegging i påvente av plan etter plan- og 

bygningsloven, for mulig lokalisering av ny vei fra Hønengata til Arnemannsveien inkludert 

bru over Begna.  
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b) Muligheten for å vri landkaret sør for Hønefoss bru. Plankartet skal ved 2. gangsbehandling 

være justert, slik at kun framtidig lokalisering av denne veistrekningen skal reguleres til 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  

 

3. Rådmannen skal før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn kvalitetssikre teknisk 

illustrasjonsplan filnavn L 70 00. Det delegeres til rådmannen å gjøre de nødvendige endringene 

innenfor avsatt samferdselsareal.  

 

4. Rådmannen skal gjennomføre en utredning av bru over Petersøya med tanke på teknisk løsning og 

finansiering, som grunnlag for beslutning om kollektivbru eller gang- og sykkelbru.  

 

5. Rådmannen bes om å igangsette prosjektering av manglende lenke i «Elvelangs» før 2. gangs 

behandling.  

 

6. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner:  

 

20 – Råduset, vedtatt 31.02.1956  

64-02 – Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976  

64-51a – Kvartal 51A, vedtatt 13.03.1978  

64-03 – Hoffgårdsgate forlengelse, vedtatt 22.11.1978  

64-31-32-33-34 – Kvartal 31,32,33,34, vedtatt 29.11.1978  

128 – Adkomst Benterudgaten, vedtatt 04.01.1979  

64-42 – Kvartal 42, vedtatt 02.02.1979  

64-51c – Kvartal 51 C, vedtatt 08.06.1979 

129 – Petersøya, vedtatt 29.10.1980 

64-23 – Kvartal 23, vedtatt 26.10.1981  

64-35-36 – Kvartal 35-36, vedtatt 23.09.1983  

64-21 – Ny adkomst Tippen, vedtatt 23.05.1984  

154 - Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 24.04.1986  

64-11 – Kvartal 11, vedtatt 21.10.1987  

64-16 – Kvartal 16, vedtatt 24.03.1988  
64-25 – Kvartal 25, vedtatt 26.10.1989  

64-55 - Kvartal 55, vedtatt 30.08.1990  

64-19 – Kvartal 19, vedtatt 27.09.1990  

64-48 – Kvartal 48, vedtatt 27.06.1996  

289 – Sentralt stoppested for kollektiv, vedtatt 31.10.2002  

292-02 – Rutebilplata, vedtatt 07.07.2004  

300-02 – Hønefoss Senteret, vedtatt 08.06.2006  

317 - Ankersgate 6-10, vedtatt 23.02.2012  

358 – Hønengata 18-20, vedtatt 29.11.2012  

314-01 – Brutorget, vedtatt 05.12.2012  

313-02 – Byporten, vedtatt 04.05.2015  

398 – Strandgata 1- showscene og restaurant, vedtatt 10.12.2015. 

 

7. Det tas i tillegg sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner i 

listen under som overlappes av ny plan, ved vedtak av 431 Områderegulering Hønefoss:  

 

223 – Gang- og sykkelvei ved Vesternbakken, vedtatt 28.09.2000  

281 – Helgesbråten, vedtatt 26.09.2002  

311 – Boligområde på Benterud, vedtatt 04.05.2006  

261 – Rabba – Storløkka, vedtatt 23.11.2006  

120-03 – Løkka og Schjongstangen, vedtatt 10.04.2014  

298-05 – Schjongslunden, vedtatt 21.10.2014  

 

Rådmannen delegeres myndighet til å endre reguleringsbestemmelsenes paragraf § 10.1.1. Ras og 

skredfare, felt H310_1 før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn». 

 

Ny formulering; 
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«§10.1.1 Ras og skredfare, felt H310_ 1 

Søknadspliktige tiltak innenfor område angitt som hensynssone ras og skredfare H310_1 forutsetter at 

sikkerheten gitt i TEK 10 §7-3 kan ivaretas. 

 

Det tillates ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren. 

 

Innenfor hensynssonen skal det følge en geoteknisk utredning med forslag til detaljregulering, eventuelt ved 

søknad om tiltak dersom det ikke foreslås detaljregulering. 

 

Tilstrekkelig sikkerhet i henhold til TEK 10 §7-3 skal oppnås ved beskrivelse av nødvendige avbøtende tiltak 

som må innreguleres i detaljregulering, eventuelt sikres gjennom vilkår til byggesøknad dersom det ikke 

foreslås detaljregulering». 

 

Behandling i Formannskapet 22.01.2019:  

 

Rådmannen fremla følgende korrigering til forslag til vedtakspunkt i tillegg:  
«Rådmannen delegeres myndighet til å endre reguleringsbestemmelsenes paragraf § 10.1.1. Ras og 

skredfare, felt H310_1 før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn». 

 

Ny formulering;  

«§10.1.1 Ras og skredfare, felt H310_ 1  

Søknadspliktige tiltak innenfor område angitt som hensynssone ras og skredfare H310_1 forutsetter at 

sikkerheten gitt i TEK 10 §7-3 kan ivaretas.  

 

Det tillates ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren.  

 

Innenfor hensynssonen skal det følge en geoteknisk utredning med forslag til detaljregulering, eventuelt ved 

søknad om tiltak dersom det ikke foreslås detaljregulering.  

 

Tilstrekkelig sikkerhet i henhold til TEK 10 §7-3 skal oppnås ved beskrivelse av nødvendige avbøtende tiltak 

som må innreguleres i detaljregulering, eventuelt sikres gjennom vilkår til byggesøknad dersom det ikke 

foreslås detaljregulering».  

 
Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:  

«Evt. 2 felts bilvei».  

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag som følger høringen:  

«Formannskapet har bedt om at det utarbeides et kvalitetsprogram for utforming av skilt (også på fasader), 

rekkverk, lyktestolper og annen lyssetting. Formannskapet ønsker ensartet utforming og farvesetting. 

Herunder også type lys (farge/styrke).»  

 

Kirsten Orebråten fremmet p.v.a H, Krf, V, Frp, Sp, SV og Ap følgende forslag som blir tatt med i skrivet 

som følger ut på høring:  

«Formannskapet varsler at man vil vurdere den fremlagte planen i detalj og eventuelt komme med 

forslag/endring, basert på høringsinnspill og partienes standpunkter».  

 

Helge Stiksrud (V) fremmet følgende forslag som følger høringen:  

«Prinsippet urbant landbruk skal legges til grunn for utviklingen av indre by. Dette tas med i bestemmelsene 

knyttet til planen og innebærer grønne tak, dvs. knytter matproduksjon, produksjon av energi og avfalls – og 

avløpssystemene sammen.  

Dette forslaget følger høringen». 

 

Anne Mari Ottesen (Sp) fremmet følgende forslag:  

I Rådmannens forslag til vedtak innarbeides følgende endringer før planen legges ut på høring:  

4. «Følgende endringer gjøres i reguleringsbestemmelsene.  

 I § 4-18 i planbestemmelsene innarbeides det at det minimum skal være 1 parkeringsplass per 

boenhet i bolig.  
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 I område BKB 10 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer.  

 I område BS 16 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer.  

 I område BKB 9 endres maksimal byggehøyde til 3 etasjer, - for å sikre godt utsyn og visuell 

kontakt med elven. 

 

5. Det utredes kun elvekryssing for gang/sykkelbru over til Petersøya.  

6. Før annen gangs behandling fremlegger administrasjonen egen sak som belyser kostnadene ved pkt. 2b i 

rådmannens forslag til vedtak».  

 

Ordfører fremmet følgende omforente forslag:  

«Alle forslag fremmet i saken, følger følgeskrivet ut på høring».  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag med korrigert tillegg, samt ordførerens omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Medvirkning og involvering  

Helt fra planarbeidet startet opp har de folkevalgte vært klare på at arbeidet skal tuftes på en 

bred medvirkningsprosess.  

 

Det har vært gjennomført barnetråkk ved Eikli og Hønefoss barneskoler, og planverksteder for 

elever ved Veienmarka, Hov og Haugsbygd ungdomsskoler, de videregående skolene og for 

studenter ved USN. Det vises til presentasjoner for folkevalgte, og rapport fra 

medvirkningsoppleggene fremmet som orienteringssak (Formannskapet 23.10.2018 sak 153/18 

og Kommunestyret 01.11.2018 sak 130/18). I ettertid har strategi og utviklingsavdelingen 

presentert resultatene ved de skolene som har vært interessert. 

 

Det har vært gjennomført åpent folkemøte med planverksted, tre åpne planverksteder i 

forbindelse med utviklingen av en byutviklingsstrategi, og to åpne temaplanverksteder; 

Attraktivitet og Transportsystemet og grønn mobilitet.  

 

Resultatene fra medvirkningsverkstedene (vedlagt rapport) viser at de som har deltatt er 

relativt enige om hva som bør utvikles og hva som bør bevares. På verkstedene som handlet 

om transportsystem og grønne strukturer viser oppsummeringen at en ny løsning for gående og 

syklende over Kvernbergsund bru og ny bru over Petersøya er det som er viktigst og bør 

komme først når transportsystemet skal utvikles. Søndre torv og området rundt Fengselet er 

pekt på som verdifullt av de som deltok på verkstedene som handlet om hva som er byens 

identitet og sjel. Mange finner også verdier i Nordre torv og Hønefoss skole som enkeltbygg. 

Medvirkningsverkstedene for barn og unge gjenspeiler det som kan oppsummeres for de 

voksne. Et viktig tilleggsmoment er at de unge ønsker mer tilgjengelighet til all grønnstruktur 

og flere aktiviteter der dette er mulig, spesielt i byrommene.    

 

For folkevalgte har det vært gjennomført planverksted for kommunestyret om transportsystem 

og grønn mobilitet og politisk styringsgruppe har underveis i planarbeidet blitt orientert om 

planarbeidet og presentert løsninger det har vært jobbet med, og det er fremmet prinsipp- og 

orienteringssaker. Det vises til punktet om Tidligere behandlinger og vedtak.  
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Den brede involveringen i planarbeidet har bidratt til å skape felles forståelse for hva som 

påvirker utviklingen av Hønefoss by og Ringeriksregionen fremover, hvilke utfordringer og 

muligheter vi som by, region og samfunn står overfor. Arbeidet med Byutviklingsstrategien har 

også bidratt til ny innsikt i hvilke grep vi må ta underveis for å nå målene for byutviklingen, 

felles kunnskapsgrunnlag og eierskap, og til at vi sammen eier og har et ansvar for målene for 

byutviklingen. Det kreves et felles engasjement for disse på tvers av politikk, næring, 

forvaltning og innbyggere. Med Byutviklingsstrategien er det også utformet en 

Samarbeidsplakat som vi vil legge til grunn for byutviklingsarbeidet framover.  

 

Markedsføringen av medvirkningsoppleggene har vært omfattende; i Ringerikes Blad (papir- 

og nettutgaven), kommunens hjemmeside, og på Facebook.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Kvalitetsprogram September 2019 

- Teknisk illustrasjonsplan  

- Planbeskrivelse  

- Konsekvensutredning  

- Risiko og sårbarhetsanalyse 

 

Planforslaget 

Områderegulering Hønefoss fastlegger overordnede rammer for videre utbygging og utvikling. 

Planen ivaretar framtidig vekst i form av transformasjonsområder og fortetting, sikrer god 

balanse mellom formål som bolig, tjenesteyting, handel og næring, samtidig som den bygger på 

byens identitet og balanserer utbygging og vern.  

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

utbyggingstiltak i sentrum, deriblant byroms- og gatestrukturer og grønnstruktur.  

 

Videre utbygging innenfor områdereguleringen vil det i hovedsak måtte fremmes 

detaljreguleringer for. For å få en helhetlig utvikling stilles det krav om at videre 

detaljreguleringers avgrensning følger feltavgrensningen (jf. bestemmelsenes § 2.1). Dette 

forutsetter samarbeid mellom grunneiere internt på feltene. Det kan oppstå situasjoner der 

reguleringsplaner utarbeides og behandles uten at alle grunneiere er enige. Rådmannen vil 

jobbe for de best mulige løsningene for feltene og grunneierne. 

 

Det er plankart og bestemmelser som er juridisk bindende. Kvalitetsprogrammet inneholder 

strategier og prinsipper for mobilitetsløsninger, blågrønne løsninger, utforming av bebyggelse, gater 

og byrom. Kvalitetsprogrammet synliggjør de tverrfaglige vurderingene og føringene som gir et 

helhetlig plangrep, og skal sikre disse videreført i gjennomføring av planen. 

 

Transportsystem 

Det reguleres arealer for å sikre et helhetlig og framtidsrettet trafikksystem som reduserer det 

samlede transportbehovet, demper trafikkveksten, og tilrettelegger for gange, sykkel og 

kollektivreiser. Byplanen regulerer arealer for ombygging fra vei til gate, urban gateutforming 

med kantparkering der dette er mulig, grønnstruktur, hovedsykkeltrasé, sammenhengende 

«elvelangs», og flere bruer over elva, i tillegg mulighet for en bussfil på ny bro over Petersøya.  
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Det reguleres arealer for mulig utretting av Kongens gate ved at man vrir landkaret sør for 

Hønefoss bru. Dette vil gi en bedre kryssløsning med Arnemannsveien, et stort nytt byrom og 

viktig mobilitetspunkt. Det foreslås båndlagt arealer for planlegging av ny vei med bru over 

Begna, som knytter Hønengata til Arnemannsveien ved stasjonen. Interntrafikken og 

transportbehovet til stasjonen vil forbedres, og i tillegg tilgjengeligheten til Hønefoss som 

kommunesenter og regionsenter. 

 

Bebyggelsesstruktur og høyder 

Plankart og bestemmelser skal sammen med kvalitetsprogrammet sikre en urban 

kvartalsstruktur med blandede funksjoner, indre gårdsrom skjermet for støy og forurensning. 

Bebyggelse og uterom skal gis et variert formspråk og utformes med høy arkitektonisk og 

materialmessig kvalitet. Det skal sikres variasjon i høyder, fasadelengder og detaljutforming 

inkludert farger. Bestemmelsene angir maks høyde og variasjon i høyder som er førende for 

detaljregulering.  

Innenfor sentrumskjernen skal det gjennom byreparasjon bygges videre på den urbane 

kvartalsstrukturen slik at sentrumskjernens identitet bevares. Det tas hensyn til eksisterende 

bebyggelse, og særlig torg, byrom og historisk viktig bebyggelse. 

Ny bebyggelse innenfor kvadraturen skal ha mellom 2 og 6 etasjer, med noe høyere bebyggelse 

for Scandic hotell ut mot Kongens gate.  

Områdene Øya og Tippen tåler høyere bygninger enn andre delområder, da de har lite 

nærvirkning pga beliggenheten mot elva, lite bebyggelse i dag og ligger utenfor 

kvartalsstrukturen. Det foreslås en bebyggelsesstruktur som gir gode felles utearealer og 

skjermer mot støy fra Arnemannsveien, Kongens gate og Hønefoss bru. Ny bebyggelse skal ha 

mellom 2 og maksimalt 10 etasjer, i tillegg kan det åpnes opp for to punkthus med opp til 12. 

etasjer. 

 

Nye byrom 

Byplanen peker på flere nye byrom for framtida., deriblant arealene sør for Hønefoss bru. 

I forbindelse med utvikling av Øya, inkludert Lloyds marked og Tippen, som får svært høy 

utnyttelse, skal det sikres et offentlig byrom rundt den gamle pipa og et byrom og en siktlinje 

fra arealene sør for Hønefoss bru østover mot elva og «elvelangs». Disse blir liggende i viktige 

eksisterende og nye gangakser. 

 

Handel og næring 

For å sikre at Hønefoss blir sentrum for detaljhandel, bevertning og kultur settes det i 

reguleringsbestemmelsene krav om at bruksarealer på gateplan skal ha publikumsrettet 

virksomhet som detaljhandel, bevertning, og kultur konkrete steder. 

Innenfor sentrumsformål og kombinerte arealformål skal lokaler på gateplan ha en innvendig 

romhøyde på minst 4 meter. Hensikten er å sikre at bruksarealer kan bruksendres til næring 

etter hvert som byens, kommunens og regionens folketall øker. 

 

Kulturminner og kulturmiljøer 

Registrerte viktige områder for kulturminner og kulturmiljøer reguleres til hensynssone 

bevaring kulturmiljø, med noen unntak. Også Hønefoss skole og Ringerike videregående 

innlemmes. Noen bygg er vurdert ikke å ha stor verdi og kan tillates erstattet med ny 

bebyggelse. 
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Rekken med bygninger fra 1880 – 1900 sør for Fengselet og Stangs gate vestover til Holmboes 

gate er vurdert som viktige å ta vare på i byutviklingen, da disse er de siste som gjenstår fra 

denne tiden rundt Fengselet som er et vedtaksfredet anlegg. Da Kuben ble utvidet, ble resten 

av de små trehusene fra denne tiden revet. 

Kvartalet sør for Blomsgate mellom Storgata og Holmboes gate foreslås transformert med 

bymessig moderne bebyggelse, en kombinasjon av blokker og townhouses med en strøksgate 

mellom Blomsgate og Sundgata. Rådmannen mener at det er fornuftig å sette grensen mellom 

tettere bybebyggelse og småhusområde i Holmboes gate. 

 

Sosial infrastruktur 

Byplanen skal ivareta kommunens arealbehov for tjenesteyting på lang sikt. Det reguleres 

derfor arealer til barneskole og barnehage på arealene til Hønefoss barneskole, og arealer til 

offentlig/privat tjenesteyting og bolig. Kommunens eiendomsmasse er regulert med 

hensiktsmessig fleksibilitet for å ivareta tjenestetilbudet og bidra som byutviklingsaktør. 

 

 

 

Blågrønne strukturer 

Videre utbygging vil transformere mange grå flater til bebyggelse, vegetasjon og trær. 

Grønnstruktur skal opparbeides i gater og byrom og eksisterende grønnstruktur sikres i 

byplanen. Planen legger vekt på en sammenhengende «elvelangs» som skaper kobling mellom 

naturområdene i byen og den urbane bebyggelsen, og vil være en viktig turvei og trygg 

forbindelse mellom boligområdene og Schjongslunden. Etter hvert som folketallet øker vil 

Petersøya ha et stort potensiale for bruk og den vil gjøres mer tilgjengelig ved etablering av bru 

over Petersøya og sammenhengende «elvelangs» mot Schjongslunden. 

Framtidig stasjonstorg for buss skal ha frodig grønnstruktur og skape en god sammenheng i 

grønnstrukturen mellom Søndre park og Søndre torv. Busstorget langs Kvernberggata 

skjermes med et ett etasjes bygg med grønt tak, der villaen ligger i dag. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 

Endringene etter 1. gangsbehandling Sendt på 

begrenset 

høring 

Feltet BOP4 (politistasjonen) som ved høring og offentlig ettersyn ble foreslått 

regulert til Offentlig eller privat tjenesteyting, er endret til sentrumsformål med 

unntak av forretning. Nytt feltnavn er BS22 (§ 5.4.22). 

  

X 

Feltet BOP5 (Fossveien 9) som ved høring og offentlig ettersyn ble foreslått 

regulert til offentlig eller privat tjenesteyting, er endret til sentrumsformål med 

unntak av forretning og innlemmes i felt BS11. 

  

X 

Feltet BKB9 (Tippen) som ved høring og offentlig ettersyn var foreslått regulert til 

bolig, bevertning og kulturinstitusjon, er endret til bolig, kontor, forretning, 

bevertning og kulturinstitusjon. Forretning kan kun etableres ut mot Kongens gate i 

nivå med gaten. 

  

X 

Utnyttelsesgraden for felt BH2 (Grand Hotel) er redusert i regulerings-

bestemmelsene. I planen som lå på høring var utnyttelsesgraden for feltet %-BRA: 

200 %. Innsigelse fra Bane NOR gjør at denne endres til %-BRA: 150 %. Bane 

NOR fremmet innsigelse til reguleringsbestemmelsenes § 4.20 og krever at den tas 

  

  

X 
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ut av planforslaget (bygging innenfor byggegrensen til jernbanen). 

Utnyttelsesgraden for felt BS8 (langs jernbanen i vest) er redusert i 

reguleringsbestemmelsene. I planen som lå på høring var utnyttelsesgraden for 

feltet %-BRA: 225 %. Utnyttelsesgraden var ved 1. gangs behandling beregnet feil 

– riktig % BRA var 155 %. Innsigelse fra Bane NOR gjør at denne endres til %-

BRA: 145 %. Bane NOR fremmet innsigelse til reguleringsbestemmelsenes § 4.20 

og krever at den tas ut av planforslaget (bygging innenfor byggegrensen til 

jernbanen). 

  

  

X 

Det var gjort en feil i bestemmelse § 5.4.9 felt BS9 (mellom Søndre torv og 

Flattums gate). Høyden var beregnet feil og er rettet opp gjennom den begrensede 

høringen. Øverste høyde i bestemmelsene er endret fra kote +97 til kote +99. 

Høydebestemmelsen er videre suppleret med følgende formulering: Dette er 

inkludert eksisterende og ny bebyggelse. Endelig høyde for tilpasning til NB!-

området må fastsettes gjennom detaljregulering.  

  

  

X 

Byggegrense for felt BS10 (mellom Søndre torv og Sentrumskvartalet) er tatt ut av 

plankartet og bestemmelsene, og %-BRA er oppjustert til % BRA: 265 %. 

Bakgrunnen for dette er at områdereguleringen da ikke vil være til hinder for et 

eventuelt påbygg med 1 eller 2 etasjer på eksisterende bygning med adresse 

Hønefoss bru 1B (nord på feltet). Hvorvidt et påbygg kan anbefales må tas stilling 

til gjennom en detaljregulering for et konkret prosjekt. 

  

X 

Feltet B/K2 (ved høring felt B/F) (vest for Hønefoss skole) som ved høring og 

offentlig ettersyn ble foreslått regulert til bolig og forretning, er endret til B/K2 

bolig og kontor (§ 5.19.2).  

Båndleggingssonen er endret/ utvidet noe for å få god nok plass til å finne beste 

løsning for ny veitrasé til stasjonen. Statens vegvesen har innsigelse til atkomst til 

framtidig parkeringshus på felt o_SPA2. Ny atkomst må opparbeides over felt 

B/K2 mellom eksisterende atkomst og Nygata. Dette forutsetter et samarbeid 

mellom forslagsstillere for detaljregulering for felt B/K2 og Ringerike kommune. 

Den samme innsigelsen forutsatte en rekkefølgebestemmelse (§ 3.2) som sikrer at 

ny atkomst over felt B/K2 er opparbeidet før det kan bygges parkeringshus på felt 

o_SPA2. Det nye feltet B/K2 er utvidet til å innlemme eksisterende atkomst som i 

høringsutkastet har formål parkering. Dette vil ikke hindre dagens bruk av 

atkomsten, men eksisterende atkomst vil stenges i forbindelse med bygging av nytt 

parkeringshus. 

  

  

  

  

  

X 

§ 2.1 Krav om detaljregulering  

Bestemmelsen er endret;  

 For at innsigelsene fra NVE og fylkesmannen skulle trekkes er det tatt inn 

plankrav for nye bruer, vei over Petersøya og Elvelangs.  

 Kommuneplanens bestemmelser om unntak fra plankrav er gjort gjeldende 

der de ikke er i strid med 431 Områderegulering Hønefoss (Hensikten er at 

det ikke skal forutsettes dispensasjon for små tiltak som ikke er i strid med 

områderegulering Hønefoss). 

  

Kvalitetsprogrammet 

Det er presisert i bestemmelsene at kvalitetsprogrammet er retningsgivende – slik 

at det blir tydelig at kvalitetsprogrammet ikke er gjort juridisk bindende gjennom 

bestemmelsene til planen. Det er plankart og bestemmelser som er juridisk 

bindende. Kvalitetsprogrammet inneholder strategier og prinsipper for 

mobilitetsløsninger, blågrønne løsninger, utforming av bebyggelse, gater og 

byrom. Kvalitetsprogrammet synliggjør de tverrfaglige vurderingene og føringene 

som gir et helhetlig plangrep, og skal sikre disse videreført i gjennomføring av 
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planen. 

Del av felt BS21 som berører detaljregulering del av 395 Nordre Park 

Boligsameie er skilt ut som eget felt (felt BBB6) (med unntak av det eldre bygget 

ut mot Hammerbrogate). Overordnede rammer er satt slik at pågående privat 

detaljregulering (plan 395) ikke er i strid med disse. Hvorvidt plan 395 bør vedtas 

eller ikke er opp til egen og pågående detaljreguleringsprosess. 

  

Felt BKB 4 er tatt ut av planen. Dette feltet skulle åpne for et nybygg mellom 

Sameiet Kinohaven terrasse og Presteboligen. 

  

Fellesbestemmelsene for hele planområdet   

Områdereguleringen gir føringer for å sikre kvalitet i videre detaljreguleringer 

og byggesaker.  

Fellesbestemmelsene er der det er hensiktsmessig gjort mer fleksible for å gjøre 

det mulig å prioritere mellom hensyn med sikte på å muliggjøre best mulige 

prosjekter. 

§ 4.7 Leilighetsstørrelser 

Ny formulering: 
Boligområder skal ha variasjon i boligsammensetning og/eller leilighetsstørrelser. 

Større utbyggingsprosjekter, med 20 boenheter eller flere, bør sammensettes slik at 

hovedvekten av boenheter skal variere fra 2-roms til 4-roms. 1-roms boenheter bør 

unngås. Minimum 20 % bør være leiligheter mellom 30 og 50 m2. Minimum 20 % 

bør være minst 80 m2, 10 % av disse bør være over 100 m2 og ligge på bakkeplan 

med mulighet til privat uteområde som hage eller terrasse. 

Endelig leilighetssammensetning fastsettes i bestemmelser til detaljregulering. 

4.9 Anleggsperioden 

Ny formulering i tredje ledd: 
I rammesøknad/ søknad om ett-trinnstillatelse skal det omtales tiltak for å redusere 

klimagassutslipp og lokal luftforurensning i anleggsperioden, herunder skal det som 

hovedregel benyttes fossilfri oppvarming i anleggsperioden. 

§ 4.14 Arkitektur og estetikk 

Balkonger: 

g) Ny formulering:  
Balkonger mot offentlige rom påvirker byrommets kvalitet og uttrykk. Balkonger skal 

primært være integrert i bygningsformen, bidra til variasjon i fasadene og ikke 

oppleves som visuelt dominerende eller sjenerende. Rekkverk skal ha 

gjennomskinnelig materiale. Utkragede balkonger kan tillates fra 4 meter over 

fortau og torg. Endelig utforming og eventuelt utkraging fastsettes i bestemmelser til 

detaljregulering. 

h) Ny formulering: 
Balkonger tillates ikke innglasset mot offentlige rom, med unntak av: 

- BKB9, BS15 og B/F/K2 ut mot Kongens gate 

- BKB1 ut mot Owrens gate og Kongens gate 

- BKB10 ut mot Arnemannsveien 

n) Heisoppbygg 

Ny formulering: 
Heisoppbygg kan tillates maks 3 meter over høyeste gesims, og skal utformes som en 

integrert del av bygningens arkitektur. Mot torg, gågater og parker kan det kreves at 

heisoppbygg trekkes inn fra øverste fasadeliv med inntil 3 meter, dersom det ellers 

vil virke skjemmende.  

p) Boenheters orientering 

Ny formulering: 
Antall boenheter med ensidig orientering mot nord og nordøst skal begrenses. Slike 
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leiligheter i et prosjekt forutsetter at det er god tilgang til felles uteoppholdsarealer 

til stille side og med god kvalitet. Planløsning og antall leiligheter med ensidig 

orientering mot nord og nordøst skal fastsettes gjennom bestemmelser til 

detaljregulering. 

q) Svalgangsløsninger 

Ny formulering: 
Svalgangsløsninger tillates ikke ut mot gater og torg innenfor kvadraturen vest for 

Kongens gate. Unntakene er: 

- felt BS4 og BS7 ut mot Kongens gate 

- felt BBB1 og BKB6 ut mot Bloms gate 

- felt BKB3 og BU2 ut mot o_SGG1 i nord 

- felt BBB2, BKB5 og felt BKB1 ut mot Sundgata 

Svalgangsløsninger tillates ikke ut mot Nordre torv, Hønefoss bru, Torggata, 

Strandgata og Hønengata. Unntak gjelder for felt B/F/K4 og B/K2 ut mot 

Hønengata.  

§ 4.17 Lekeplasser og uteoppholdsarealer  

Nye formuleringer i deler av bestemmelsen: 
Privat uteoppholdsareal 

Leiligheter på bakkeplan skal ha privat uteoppholdsareal med direkte tilgang fra 

boenheten. Formen på uteoppholdsarealet skal være tilpasset til sittegruppe. 

Felles sandlekeplass 

Sandlekeplass plassert i indre gårdsrom over garasjekjeller eller bebyggelse i 1 etg. 

må være konstruert for jorddekke på minimum 0,5 meter. 

§ 4.20 Parkeringskrav for bil og sykkel 

Minimumskravet til bilparkeringer er redusert fra 0,8 til 0,5 og fra 1,5 til 1. 

Hotellnormen for sykkel endres til at det skal være sykkelparkering for minst 

30 % av de ansatte. 

 

Endringene er også beskrevet i vedlegget Vurdering av uttalelser ved høring 

og offentlig ettersyn av planforslag 431 Områderegulering Hønefoss.  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Endringer som følge av mottatte innsigelser til planforslaget  

Endringene som er gjort i planforslaget som følge av imøtekommelse av innsigelsene fra 

statlige og regionale fagmyndigheter er redegjort grundig for i vedlegget Vurdering av 

uttalelser ved høring og offentlig ettersyn av planforslag 431 Områderegulering Hønefoss. 

 

De viktigste endringene gjort i planforslaget som følge av mottatte innsigelser er som følger: 

  

 Statens Vegvesen 

o Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser (§ 3.2) av hensyn til behov for 

midlertidig anleggsbelte for gjennomføring av vegarbeid, trafikkavvikling med 

mer. Dette gjelder utbygging innenfor følgende felter: B/T1, B/T3, BS4, BF, 

BS7, BS15 og BKB9.  

o Statens vegvesens vegnormaler skal legges til grunn for fylkesvegene. 

o Frisikt er sikret.  

o Teknisk illustrasjonsplan er gjort mer lesbar og tydelig. 
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o Ny atkomst skal opparbeides over felt B/K2 før eventuell bygging av 

parkeringshus innenfor felt o_SPA2. Dette forutsetter samarbeid mellom 

kommunen og grunneierne innenfor felt B/K2. 

 Buskerud fylkeskommune 

o Bestemmelsenes § 5.4.16 til felt BS16 (Lloyds marked) er endret for å ivareta 

hensynet til bevaringsverdig bygningsmiljø på en bedre måte. Det er lagt inn 

byggegrenser rundt eventuelt høyhus, samt linjesymbolet Bygg, kulturminner 

mm. som skal bevares (sosi-kode 1210) rundt Lloydsbuene, pipa, 

teglsteinsbygget mot elva i øst, Arnemannsveien 3 og den gamle kraftstasjonen. 

Utnyttelsesgraden var feil utregnet i høringsutkastet og er nå korrigert. 

Høydebestemmelser er endret. 

 Bane NOR 

o Jernbanelovens § 10 omfatter byggegrense på 30 meter fra midt nærmeste spor, 

og gjelder foran byggegrenser vedtatt i reguleringsplan. Dette innebærer ikke 

nødvendigvis byggeforbud, men alt innenfor 30 meter må søkes om. På 

bakgrunn av dette, er bestemmelsen § 4.20 (mulighet for gjenoppbygging etter 

brann) fjernet.  

o Det er tatt inn en unntaksbestemmelse for jernbanen innenfor båndleggingssone 

i påvente av vedtak (Nordre tangent) (pbl. 11-8 d) (H710) (planforslagets § 

12.2). 

 NVE 

o Innsigelsen er løst ved at det gjennom bestemmelsene stilles krav til 

detaljregulering før broene, veien over Petersøya og elvelangs bygges. 

Prosjektering vil være grunnlag for detaljreguleringene slik at konsekvensene 

kan beskrives. 

o Hensynssonene for skred i elveskråning er utvidet for å tilfredsstille NVEs 

veileder. 

o  En generell bestemmelse om grunnforhold er medtatt i fellesbestemmelsene (§ 

3.1.9) som ivaretar at det gjøres vurderinger av skredfare utenfor 

hensynssonene. Dette er også en oppfølging av konsekvensutredningen.  

o Kvikkleiresonene 2264 Riperbakken og 867 Støalandet er utvidet slik at de 

omfatter løsne- og utløpsområdet og er i samsvar med NVE Atlas.  

 Fylkesmannen i Oslo og Viken 

o Innsigelsen er løst ved at det gjennom bestemmelsene stilles krav til 

detaljregulering før broene, veien over Petersøya og elvelangs bygges. 

Prosjektering vil være grunnlag for detaljreguleringene slik at konsekvensene 

kan beskrives. 

o Fylkesmannen er negativ til kjøreveg og bru over Petersøya og Storelva. 

Innsigelsen er trukket ved at dette forholdet utredes og avgjøres i en egen 

detaljregulering (plankrav).  

 

Endringene har gjort at innsigelsene er trukket. 

 

Endring av planavgrensningen 

Etter offentlig ettersyn er det gjennomført en endring av planavgrensningen. Denne ble gjort i 

forbindelse med dialog med Statens vegvesen om trekking av deres innsigelse. 
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Plankart 1. gangsbehandling og offentlig ettersyn Plankart 2. gangsbehandling 

 

Statens vegvesen krevde at formålsgrensen for området flyttes minimum 15 meter fra 

senterlinje veg.  

 

I stedet for å legge inn en byggegrense for felt BKB10 på 15 meter fra senterlinje vei 

Arnemannsveien, ble innsigelsespunktet løst ved kommunens forslag om at de delene av planen 

som inngår i 15 meters byggegrense fra eksisterende senterlinje av Arnemannsveien tas ut av 

planen. (Altså er planområde noe innsnevret mot Arnemannsveien.)  

Breddebehov (svingefelter og eventuell(e) kollektivtrasé(er) for Arnemannsveien vil avklares i 

forbindelse detaljregulering av stasjonstorget. Illustrasjonene til områdereguleringen illustrerer 

gatestruktur og bymessig utvikling mellom Kongens gate og stasjonen, og det er uheldig å 

legge inn 15 meters byggegrense i en overordnet områderegulering uten at man vet det 

konkrete behovet.   

Endringen er ikke sendt på høring, men det har vært dialog med grunneier.  

 

Uttalelser, innsigelser og merknader ved offentlig ettersyn 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 02.02.2019 – 20.03.2019. I samme periode 

ble forslaget sendt til statlige og regionale fagmyndigheter, berørte grunneiere, organisasjoner, 

kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse.  

 

Det ble mottatt til sammen 84 merknader/uttalelser/innsigelser, derav 5 innsigelser. Disse ligger 

tilgjengelig på Ringvirkninger i artikkelen Merknader og innsigelser til offentlig ettersyn 

21.mars 2019. Disse er referert og kommentert i vedlegget Vurdering av uttalelser ved høring 

og offentlig ettersyn av planforslag 431 Områderegulering Hønefoss.  

 

Uttalelser, innsigelser og merknader til høring og offentlig ettersyn ble lagt fram som 

orienteringssak for formannskapet strategi og plan (sak 11/19) 15.05.2019.  

 

Etter dialog med fagmyndighetene og endringer gjort i planforslaget er innsigelsene nå trukket, 

med unntak av innsigelsen fra Buskerud fylkeskommune. Kommunen har fått beskjed om at 

fylkesadministrasjonen anbefaler fylkesutvalget om å trekke innsigelsen i sitt møte 04.09.2019. 

Dette forutsatt endringene som det er redegjort for i vedlegget Vurdering av uttalelser ved 

høring og offentlig ettersyn av planforslag 431 Områderegulering Hønefoss. 

 

Kommunestyret kan i møte 05.09.2019 vedta 431 Områderegulering Hønefoss, under 

forutsetning av at fylkesutvalget vedtar å trekke innsigelsen til planforslaget i sitt møte 

04.09.2019. 
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Uttalelser, innsigelser og merknader ved begrenset høring 

Mottatte merknader og uttalelser/innsigelser til offentlig ettersyn utgjør deler av grunnlaget for 

endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn.  

 

Det er flere mindre endringer i forslag til 431 Områderegulering Hønefoss som ble sendt på 

begrenset høring pr. brev til naboer og berørte parter, se tabellen Endringene etter 1. 

gangsbehandling. Offentlige myndigheter som har kommet med innsigelse til planforslaget ble 

varslet om alle endringer som ble sendt på begrenset høring. Det samme gjelder interne 

høringsparter i kommunen. Frist for å komme med uttalelse/merknad var 17.06.2019.  

 

Etter rådmannens skjønn vil endringene i liten grad påvirke gjennomføringen av planen for 

øvrig, ikke gå utover hovedrammene i planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- 

og friluftsområder.  

 

Det ble mottatt 2 uttalelser og 8 merknader. Disse er vedlagt saken. 

Uttalelsene og merknadene er oppsummert og kommentert i vedlegget Vurdering av uttalelser 

ved begrenset høring av planforslag 431 Områderegulering Hønefoss.  

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen for forslag til 431 Områderegulering 

Hønefoss er redegjort for i planbeskrivelsen side 14 og 15. Det er en lang liste med 

reguleringsplaner som gjelder innenfor planområdet. 

 

Samtlige gjeldende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen er vurdert i planprosessen, og 

alle innenfor planavgrensningen foreslås erstattet av byplanen. Det er svært mange eldre 

reguleringsplaner som ikke hjemler ytterligere utbygging og hvor det i noen tilfeller ikke er 

bygd i henhold til disse eldre reguleringsplanene. Områdereguleringen gir rammer for videre 

utvikling.  

 

Gjenstående utbyggingspotensiale i en rekke eksisterende nyere detaljreguleringer er innlemmet 

i overordnet områderegulering og videreført uten plankrav. 

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Formannskapet strategi og plan som er styringsgruppe for planarbeidet.  

 

Naturmangfoldloven 

I konsekvensutredningen er det utredet konsekvenser for naturmangfold på et overordnet nivå. 

Det er bruene, vei over Petersøya og ferdigstillelse av Elvelangs som potensielt kan få 

konsekvenser for naturmangfoldet. Tiltakene vil berøre nasjonale og viktige regionale 

naturområder. Fylkesmannen og NVE har kommet med innsigelse på grunn av manglende 

plankrav og utredning av konsekvenser av disse tiltakene.  

 

Ingen av disse tiltakene er prosjektert. Det er først gjennom prosjektering man kan ta stilling til 

den beste løsningen, detaljert plassering og konsekvenser for naturmangfoldet. Av den grunn er 

det gitt innsigelser til planforslaget fra NVE og Fylkesmannen, som er løst ved at det stilles 

krav til detaljregulering.  



  Sak 124/19 

 

 Side 72 av 138   

 

Ved å gjøre de nødvendige utredningene i detaljreguleringsprosessen vil vi få det totale bildet 

av konsekvenser for blant annet naturmangfold, friluft, flom og grunnforhold. 

 

Fylkesmannen har påpekt at kunnskapskilden for naturmangfold, brukt i konsekvens-

utredningen, er av eldre dato. I en periode på 10 år og spesielt 20 år, siden registreringene ble 

gjort, vil disse lokalitetene kunne endres både i positiv og negativ retning for naturmangfoldet. 

Før tiltak kan gjennomføres her mener fylkesmannen at områdene må kartlegges på nytt. Ny 

naturkartlegging bør utføres som en del av planarbeidet for bruene. 

 

Hensynet til naturmangfold vil redegjøres for i egne detaljreguleringer.  

 

Jordlova 

Planforslaget berører ikke dyrka eller dyrkbart areal. Det tilrettelegges ikke for utbygging av 

arealer som ikke fra før av er regulert til byggeområder.  

 

Økonomiske forhold 

Areal og byplan vil selv ha prosjektledelse for arbeidet med å gjennomføre undersøkelser og 

utredninger knyttet til vedtak nr. 2 a) og b), 4 og 5. Det vil være nødvendig å innhente 

konsulenthjelp for gjennomføring av tekniske undersøkelser og fagkyndige vurderinger. Det er 

ikke mulig å angi kostnader på nåværende tidspunkt. Status i arbeidet er redegjort for i 

rådmannens vurdering. 

 

Områdereguleringen legger rammene for vekst i et langsiktig perspektiv, veksten vil gi 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur og i form av 

kommunale tjenester. Det er ikke mulig å angi kostnader for kommunen knyttet til den veksten 

det skal tilrettelegges for.  

  

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

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

grønnstruktur. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurdering består av 3 deler: 

 

 Redegjørelse for oppfølging av formannskapets vedtak punkt 2 a og b, 4 og 5 ved 1. 

gangsbehandling  

 Rådmannens kommentarer til formannskapets forslag som fulgte saken til høring og 

offentlig ettersyn 

 Rådmannens vurdering og anbefaling  

 

Redegjørelse for oppfølging av vedtakspunktene 2 a og b, 4 og 5 ved 1. gangsbehandling 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling gjennomføre tekniske undersøkelser av 

infrastrukturtiltak med tanke på gjennomførbarhet og arealbeslag.  

Dette gjelder:  

a. Utstrekning av båndleggingssone H710, båndlegging i påvente av plan etter plan- 

og bygningsloven, for mulig lokalisering av ny vei fra Hønengata til 

Arnemannsveien inkludert bru over Begna.  
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Redegjørelse: 

Det skal utarbeides og fremmes egen detaljregulering for dette prosjektet (Nordre tangent). 

Båndleggingssona er innsnevret sammenlignet med høringsutkastet, på grunnlag av 

skisseprosjekt i samarbeid med FRE16, og Buskerud fylkeskommune som veieier. I 

skisseprosjektet ses det på alternative traséer, arealbeslag og kostnadsestimat. (Se utsnitt av 

plankartet under). Planarbeid for Nordre tangent og detaljregulering av stasjonstorget med kryss 

og kollektivtilrettelegging skal igangsettes høsten 2019. 

 

 

b. Muligheten for å vri landkaret sør for Hønefoss bru. Plankartet skal ved 2. 

gangsbehandling være justert, slik at kun framtidig lokalisering av denne 

veistrekningen skal reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 

Redegjørelse: 

Arbeidet med å se på plassering av traséen fra landkaret og sørover har tatt noe lenger tid å 

komme i gang med, fordi kommunen sammen med fylkeskommunen og Bane NOR har vært 

nødt til å fokusere på Nordre tangent og detaljregulering av stasjonstorget med kryss og 

kollektivtilrettelegging. Fylkeskommunen er en viktig samarbeidspartner også ved dette 

prosjektet. Prosjektet kommer derfor i neste fase.     

Både dagens trasé og framtidig trasé er derfor innenfor samferdselsarealet ved eventuelt vedtak 

av områdereguleringen – arealet er ikke innsnevret.  

Kommunen har hatt dialog med berørt grunneier. Det er uproblematisk at arealet ikke er 

innsnevret i 431 Områderegulering Hønefoss som er en overordnet regulering. Det er naturlig 

at man i forbindelse med detaljregulering og på grunnlag av et konkret prosjekt for vridning av 

landkaret innsnevrer samferdselsarealet og fastsetter arealbruk på begge sider av veien. Dette 

vil ikke kunne hevdes å fravike områdereguleringen.    

 

4. Rådmannen skal gjennomføre en utredning av bru over Petersøya med tanke på 

teknisk løsning og finansiering, som grunnlag for beslutning om kollektivbru eller 

gang- og sykkelbru.  

 

Redegjørelse: 

I høringsforslaget til 431 Områderegulering Hønefoss var det avsatt samferdselsareal over elva, 

med tilstrekkelig bredde til den løsningen kommunen vil måtte ønske.  
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I høringsforslaget var det ikke lagt inn plankrav på bruene over elva. Både NVE og 

Fylkesmannen fremmet innsigelse, som følge av at planen var for dårlig utredet når det gjelder 

konsekvensene av disse bruene for naturmangfold, flom, erosjons- og skredfare, 

friluftsinteresser og landskapskarakter.  

Innsigelsene er nå trukket mot at det er lagt inn krav til detaljregulering for bruene. 

 

Rådmannen anbefaler de folkevalgte å ta stilling til løsningen for brua i neste fase – i 

forbindelse med detaljreguleringen. Det presiseres for ordens skyld at det eneste rådmannen 

anbefaler i forhold til kjøring over Petersøya og Storelva er kollektivtrafikk i ett felt. 

Brua over Petersøya viser seg gjennom transportutredningen, gjort i samarbeid med Buskerud 

Fylkeskommune, å ha en god effekt i forhold til effektivitet ved at man kan koble sammen to 

busspendelruter som fins i dag mellom Haugsbygd og Heradsbygda via sentrum. 

I transportutredningen er det omtalt slik: 

Det er vurdert to alternative traséer inn mot og gjennom sentrum for en pendelsatt øst-vest 

forbindelse (uavhengig av alternativ for pendelsetting). 

 Dagens trasé med tiltak for å bedre bussens framkommelighet i eksisterende veinett. 

 Trasé over Petersøya til Kong Rings gate, og herfra enten via Kongens gate eller 

Søndre torv til stasjonen. 

En trasé over Petersøya er en mer direkte trasé til sentrum og gir en kortere reisetid: 3-4 

minutter raskere i morgenrush og 3-6 minutter i ettermiddagsrush, avhengig av retning. 

Forsinkelsen er også 2-4 minutter lavere. Samtidig vil den innebære en økning i gangavstand til 

holdeplass for noen passasjerer på Vesterntangen, samt et redusert busstilbud i Nordre torv-

området. (Det vises til Transportutredningen s 53 pkt. 4.3.6) 

 

Rådmannen anbefaler av denne grunn de folkevalgte å ta stilling til løsningen for brua i 

forbindelse med detaljreguleringen. Bredden på traséen over elva er ikke endret etter høring. 

Hvorvidt det er aktuelt med kollektivtrafikk eller kun sykkel og gange vil derved avgjøres i en 

egen detaljregulering. 

 

5. Rådmannen bes om å igangsette prosjektering av manglende lenke i «elvelangs» før 2. 

gangs behandling.  

 

Redegjørelse: 

Status er at kommunen har hatt møte med berørte grunneiere, som er negative til etablering av 

gangvei på manglende lenke av «elvelangs». Gangveien er på den aktuelle strekningen allerede 

regulert i plan 120-03 Løkka og Schjongstangen (vedtatt 10.04.2014), men ikke gjennomført. 

Prosjektering må legges til grunn for detaljregulering, både på grunn av vanskelige 

grunnforhold og krav til å redegjøre for konsekvensene for løsningen vi ønsker å regulere. Det 

vises til innsigelse fra NVE og Fylkesmannen. Prosessen igangsettes til høsten. 

 

Rådmannens kommentarer til formannskapets forslag som fulgte saken til høring og offentlig 

ettersyn 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:  

«Evt. 2 felts bilvei».  

Rådmannens kommentar: Bilvei over Petersøya er ikke forenlig med overordnede mål for 

byutviklingen, fastsatt i planprogrammet for områdereguleringen:  

(3) Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange (nullvekst i 

personbiltransporten). Det vil også være i strid med statlige og regionale føringer.  
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Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag som følger høringen:  

«Formannskapet har bedt om at det utarbeides et kvalitetsprogram for utforming av skilt 

(også på fasader), rekkverk, lyktestolper og annen lyssetting. Formannskapet ønsker ensartet 

utforming og farvesetting. Herunder også type lys (farge/styrke).»  

Rådmannens kommentar: 

Det er satt i gang arbeid med en formingsveileder som skal gjelde for hele Hønefoss, ikke 

kun innenfor planområdet. 

 

Kirsten Orebråten fremmet p.v.a H, Krf, V, Frp, Sp, SV og Ap følgende forslag som blir tatt 

med i skrivet som følger ut på høring:  

«Formannskapet varsler at man vil vurdere den fremlagte planen i detalj og eventuelt komme 

med forslag/endring, basert på høringsinnspill og partienes standpunkter».  

Rådmannens kommentar: 

Tas til orientering. 

 

Helge Stiksrud (V) fremmet følgende forslag som følger høringen:  

«Prinsippet urbant landbruk skal legges til grunn for utviklingen av indre by. Dette tas med i 

bestemmelsene knyttet til planen og innebærer grønne tak, dvs. knytter matproduksjon, 

produksjon av energi og avfalls – og avløpssystemene sammen.  

Dette forslaget følger høringen». 

Rådmannens kommentar: 

Bestemmelsen § 4.8 Overvannshåndtering lyder:  

Overvann skal fordrøyes og infiltreres innenfor feltet ved bruk av åpne 

overvannsløsninger, permeable overflater, tilstrekkelige jorddybder og bruk av 

vegetasjon på tak og utearealer. Flomveier skal vises. 

Det vises til Ringerike kommunens Retningslinjer for overvannshåndtering i Ringerike 

kommune. 

For å tilfredsstille krav til uteoppholdsareal vil det være aktuelt eller til og med anbefalt å 

plassere deler av uteoppholdsarealet på taket. Det er derfor vanskelig å stille krav til andel 

grønne tak vs. andel uteoppholdsarealer i overordnet områderegulering. 

Det er opp til forslagsstiller å foreslå løsning som ivaretar både uteoppholdsareal, grønne 

tak og overvannshåndtering.  

Å bruke eventuelle kommunale eiendommer til parsellhager vil være i tråd med planforslaget 

der det er friluftsformål.  

Ytterligere mål og eller tiltak innen urbant landbruk kan være aktuelt å vurdere i forbindelse 

med kommunens klima- og energiplanlegging og vurdering av miljømål i kommende 

revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Anne Mari Ottesen (Sp) fremmet følgende forslag:  

I Rådmannens forslag til vedtak innarbeides følgende endringer før planen legges ut på 

høring:  

4. «Følgende endringer gjøres i reguleringsbestemmelsene.  

 I § 4-18 i planbestemmelsene innarbeides det at det minimum skal være 1 

parkeringsplass per boenhet i bolig.  

 I område BKB 10 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer.  

 I område BS 16 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer.  
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 I område BKB 9 endres maksimal byggehøyde til 3 etasjer, - for å sikre godt utsyn og 

visuell kontakt med elven. 

 

5. Det utredes kun elvekryssing for gang/sykkelbru over til Petersøya.  

6. Før annen gangs behandling fremlegger administrasjonen egen sak som belyser 

kostnadene ved pkt. 2b i rådmannens forslag til vedtak».  

Rådmannens kommentar: 

4. Første kulepunkt: 

Rådmannen anbefaler at minimumskravet for parkering på 0,5 plasser per boenhet inntil 

100 m2 BRA beholdes. Det vil da være markedet som avgjør hvorvidt prosjekter 

opparbeides med 1 plass per boenhet (makskravet er 1 plass for de minste boenhetene 

på inntil 60 m2.   

Bakgrunnen er de overordnede målene for byutviklingen, fastsatt i planprogrammet for 

områdereguleringen: (3) Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange 

(nullvekst i personbiltransporten), og statlige og regionale føringer.  

Det vises også til at fylkesmannen sterkt anbefalte en mere restriktiv parkeringspolitikk 

i kjernen av sentrumsområdet. En endring av planen, slik Ottesen (Sp) fremmer forslag 

om, med en mindre restriktiv parkeringsnorm, vil måtte sendes på høring til 

fylkesmannen. 

Resterende kulepunkter: 

Det vises til Rådmannens redegjørelse vurdering og anbefaling under. 

5. Det vises til rådmannens Redegjørelse for oppfølging av vedtakspunktene 2 a og b, 4 

og 5 ved 1. gangsbehandling over. 

6. Det vises til rådmannens Redegjørelse for oppfølging av vedtakspunktene 2 a og b, 4 

og 5 ved 1. gangsbehandling over. 

 

 

Rådmannens vurdering og anbefaling  

Områderegulering for Hønefoss (byplanen) er et politisk oppdrag som er gitt rådmannen 

gjennom vedtak i formannskapet 02.12.2014, sak 208/14 Planarbeid for Byplan Hønefoss skal 

startes opp.  

 

I samsvar med fastsatt framdriftsplan fremmes forslag til 431 Områderegulering Hønefoss 

(byplanen) til 2. gangsbehandling for formannskapet i august 2019 og for vedtak av planen i 

kommunestyremøte i september 2019.  

 

Formannskapet som styringsgruppe for planarbeidet, har vært orientert og behandlet saker 

fortløpende i planprosessen.  

 

Planforslaget som nå fremmes for vedtak er bredt forankret hos, de folkevalgte, 

lokalbefolkningen og statlige og regionale fagmyndigheter. Planforslaget er utarbeidet på 

grunnlag av nasjonale føringer og lokale innspill og idéer innsamlet gjennom et grundig 

medvirkningsopplegg. Mottatte merknader er lagt til grunn for en grundig vurdering av behov 

for endringer etter offentlig ettersyn, og det er gjennomført en begrenset høring av en rekke av 

disse. Endringene er redegjort for i dette saksframlegget. Statlige og regionale fagmyndigheter 

har bidratt gjennom konstruktiv dialog for å løse opp i innsigelsene, prosessene har vært 

effektiv og løsningene er gode.  
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Områdene som har skapt mest engasjement i høringsprosessen, er Øya, Lloyds og Tippen. 

Mange har ment at utbyggingen blir for massiv og høy, at utsikten til elva blir borte, og at 

områdene heller bør brukes til noe kulturelt (museum) og til aktiviteter for befolkningen. Etter 

rådmannens vurdering er Øya, Loyds og Tippen sentrale og viktige områder for fortetting. 

Områdene ligger nær stasjonen og er sentrale i forhold til å bygge opp under kundegrunnlaget 

til stasjonen. Det foreslås her å åpne for høyere bebyggelse enn ellers i planområdet. Området 

er robust og egnet for en transformasjon som hensyntar, tilgjengeliggjør og fremhever de 

historiske bygningene. Det er viktig med sterkere fortetting av dette området for å beholde 

moderat fortetting i resten av byen. Bygninger og offentlige rom skal ivareta hensynet til den 

bevaringsverdige industribebyggelsen som også står på Riksantikvarens NB!-register. 

Områdene er i dag lite tilgjengelig for allmennheten og en utvikling kan fremheve de 

bevaringsverdige elementene. Områdereguleringen legger rammer for hvordan områdene skal 

utvikles, men detaljene må utarbeides i senere detaljreguleringer. Tilgjengelighet og kvaliteter 

for allmennheten skal ivaretas (jf. bestemmelsene og kvalitetsprogrammet). 

 

Tomten til Hønefoss skole har også skapt engasjement, og er i områdereguleringen avsatt til 

offentlig eller privat tjenesteyting (BOP6). Dette betyr at området blant annet kan brukes til 

skole. Rådmannen vurderer det ikke som hensiktsmessig å endre arealformål.  

 

Til tross for at rådmannen ved fastsetting av planprogrammet anbefalte en framdriftsplan med 

vedtak i mars 2020, har den forserte framdriften vært gjennomført som en fullverdig 

reguleringsprosess. Planprosessen har vært åpen, offentlig og med bred medvirkning. 

Planforslaget er bredt forankret, godt bearbeidet, framtidsrettet, og i stand til å bygge opp 

under de store statlige samferdselsinvesteringene. 

 

Planforslaget gir et godt grunnlag for arbeidet med å styrke regionhovedstaden Hønefoss sin 

regionale posisjon på kultur-, utdannelses- og næringslivsområdet, og tilrettelegger for vekst i 

samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen mener at planen sikrer god 

balanse mellom formål som bolig, tjenesteyting, handel og næring, samtidig som den bygger på 

byens identitet og balanserer utbygging og vern. Planen synliggjør godt potensialet for å skape 

gode kvaliteter i byrom og grønnstruktur.  

 

En vedtatt byplan vil gi gode rammer for videre utvikling, oppheve den gamle byplanen (64 – 

planen), den vil være et godt styringsverktøy for en helhetlig og forutsigbar utvikling og vil 

bidra til at private detaljreguleringer og videre utbygging kan få smidigere prosesser.  

En vedtatt områderegulering er grunnlag for tildeling av fylkeskommunale midler, slik at 

kommunen kommer i posisjon for å søke om og motta midler til etterlengtede 

samferdselstiltak.  

 

Videre utbygging innenfor områdereguleringen vil det i hovedsak måtte fremmes 

detaljreguleringer for. For å få en helhetlig utvikling stilles det krav om at videre 

detaljreguleringers avgrensning følger feltavgrensningen (jf. bestemmelsenes § 2.1). Dette 

forutsetter samarbeid mellom grunneiere internt på feltene. Det kan oppstå situasjoner der 

reguleringsplaner utarbeides og behandles uten at alle grunneiere er enige. Rådmannen vil 

jobbe for de best mulige løsningene for feltene og grunneierne. 

 

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

1. Plankart – 431 Områderegulering Hønefoss 

2. Reguleringsbestemmelser - 431 Områderegulering Hønefoss  

3. Kvalitetsprogram September 2019 - 431 Områderegulering Hønefoss 

4. Teknisk illustrasjonsplan – 431 Områderegulering Hønefoss 

5. Planbeskrivelse – 431 Områderegulering Hønefoss 

6. Konsekvensutredning – 431 Områderegulering Hønefoss 

7. Risiko- og sårbarhetsanalyse – 431 Områderegulering Hønefoss 

8. Vurdering av uttalelser ved høring og offentlig ettersyn av planforslag 431 

Områderegulering Hønefoss. 

9. Vurdering av uttalelser ved begrenset høring av planforslag 431 Områderegulering 

Hønefoss. 

10. Merknader og uttalelser til begrenset høring av 431 Områderegulering Hønefoss: 

 Statens vegvesen 

 Bane NOR 

 Miljørett § 112 (med to vedlegg) 

 Flattums gate AS 

 Stabells gate 8 AS 

 Jo Torkel Lie  

 Tronrud Eiendom AS 

 Tronrud Eiendom AS  

 Jo Torkel Lie pva. flere beboere i Hønefoss Bru 1D 

 Karin Schia 

11.Brev fra Statens vegvesen – innsigelsen trekkes 

12.Brev fra Bane NOR – innsigelsen trekkes  

13.Brev fra NVE – innsigelsen trekkes 

14.Brev fra Fylkesmannen – innsigelsen trekkes.  

15.Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

16.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 Ringerike kommune, 14.08.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder: Knut Kjennerud  

saksbehandler: Linda Nethus 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  125/19 

Side 79 av 138   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/2664-21   Arkiv: M20  

 

Grunnundersøkelser på Støalandet - sluttrapportering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

23/19 Strategi og plan 27.08.2019 

125/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ved tiltak i kvikkleiresonen «867 Støalandet» skal rapport «Geoteknisk utredning 

kvikkleirefaresone 867 Støalandet» fra 25.03.2019 legges til grunn.  

2. Rådmannen bes innarbeide et system hvor det kontrolleres for erosjon i yttersving 

Storelva, vest for Støalandet. Det skal utarbeides et overvåkningsprogram med 5 års 

intervall, og etter større flomhendelser. 

3. Rådmannen bes innarbeide finansiering for oppfølging av kvikkleiresonen. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Sensommeren/høsten 2018 ble det gjennomført grunnundersøkelser på Støalandet, i NVE 

registrerte kvikkleieresone «867 Støalandet». Den geotekniske rapporten konkluderer med at 

det er usannsynlig å utløse et kvikkleireskred her. Likevel har det blitt vurdert at 

kvikkleiresonen «867 Støalandet» fremdeles skal gjelde ettersom det er en mulighet for 

rotasjonsskred i alle skråninger. Rapporten skisserer også mulige sikringstiltak, men disse er 

kun nødvendig om området skal utbygges ytterligere. Kvikkleiresonen skal tas hensyn til i både 

arealplanlegging og byggesaker. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kvikkleire 

Alle områder som har vært under marin grense kan ha forekomster av kvikkleire. Marin 

grense er satt til 220 moh. i Ringerike kommune, og viser til det høyeste nivået havet nådde 

under siste istid. Kvikkleire er opprinnelig leirpartikler som er avsatt i sjøvann. Saltvann gjør 

leirpartiklene elektrisk ladet (+/-) og fører til at kantene i leirpartiklene tiltrekkes hverandre 

og bindes sterkt sammen. Det dannes da en gitterstruktur med vann i hulrommene mellom 

leirpartiklene. Landhevingen etter siste istid har ført til at marine avsetninger har blitt 
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liggende over havnivå, og over tid har ferskvann vasket ut saltet og redusert styrken til 

bindingene. Det er denne utvaskede leira som kalles kvikkleire.  
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At det finnes kvikkleire i grunnen er ikke nødvendigvis farlig, så lenge stabiliteten av 

skråninger ikke blir forverret. Ved ytre påvirkninger kan gitterstrukturen klappe sammen, og 

leirpartiklene flyter i det frigjorte vannet som tidligere var bundet i gitterstrukturen. 

Resultatet blir et kvikkleireskred. Kilde: NVE kvikkleireveileder. 

 

Rotasjonsskred  

Typisk for rotasjonsskred er at disse beveger seg i ett stykke og viser en tydelig rotasjon, som 

en nedsynkning i toppen av skråningen og utglidning/heving i bunnen av skråningen. 

Rotasjonsskred er begrenset av størrelsen (høyden) på skråningen skredet går i. Det kan ofte 

være kvikkleire involvert i rotasjonsskred, men på grunn av lagdeling og terrengforhold får 

ikke leire alltid fritt utløp og dette begrenser dermed skredet fra videre retrogresjon.  

Kilde: NVE kvikkleireveileder.  

 

I 2009 ble det gjennomført omfattende grunnundersøkelser i Krakstadmarka, herunder sone 

«867 Støalandet (tidligere Støaveien)». I NGI (Norges Geotekniske Institutt) sin rapport 

«Stabilitetsvurdering faresone Støaveien» fra 2009 konkluderes det med at Støalandet er å 

betrakte som et kvikkleireområde med utilfredsstillende områdestabilitet. Videre anbefalte NGI 

at det burde gjøres supplerende grunnundersøkelser for å bedre grunnlaget for 

stabilitetsberegningene, og vurdere mulige stabiliserende tiltak. 

 

Med bakgrunn i denne geotekniske rapporten søkte rådmannen om tilskudd fra NVE januar 

2016. Mai 2016 ga NVE tilsagn om tilskudd på 1 120 000 kr, forutsatt at kommunen dekker 

en egenandel på 20%. Det ble gjennomført en offentlig anskaffelse for prosjektet våren 2018. 

Romerike grunnboring med geoteknisk rådgivning fra Øvre Romerike Prosjektering ble tildelt 

oppdraget. Det ble gjennomført grunnundersøkelser sensommeren/høsten 2018. Den 

geotekniske rapporten var ferdig våren 2019.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet av kommunestyret 04.05.2017 (Sak: 52/17) «Egenandel til kartlegging av 

kvikkleiresone Støaveien» 

 

Vedtak i Kommunestyret:  

1. Kommunestyret tar saken til orientering  

2. Rådmannen bes innarbeide finansiering av kommunens egenandel i budsjettjustering 1. 

tertial.  

 

 

Oppsummering av funnene i den geotekniskrapporten 

Kvikkleiresonen har blitt evaluert av NGI ved tidligere undersøkelser (2004, 2006 og 2009) til 

å ha lav faregrad, med konsekvensklasse meget alvorlig. Det vil si at det ble vurdert som liten 

sannsynlighet for et kvikkleireskred, men hvis det skulle gå et kvikkleireskred ville det ha en 

alvorlig konsekvens ettersom området er tett bebygget. Samlet sett er kvikkleiresonen vurdert 

til å være i risikoklasse 3. Geoteknisk rapport fra 2019 konkluderer med at kvikkleiresonen har 

noe bedre stabilitet enn vurdert i NGI rapport fra 2009. Faregrad, konsekvensklasse og 

risikoklasse er uendret. 

Det ble ikke påtruffet fast fjell ved noen av boringene, dypeste boring gikk til ca. kote -7 moh., 

dvs. ca. 50 m under bunnen på Storelva. Det ble oppdaget/påvist kvikkleirelag i grunnen ved 9 

av 10 borpunkter. 
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 Det er viktig å vektlegge at et kvikkleireskred på Støalandet blir ansett som usannsynlig. Dette 

begrunnes med at kvikkleira ligger forholdsvis dypt under skråningsbunn, og det argumenteres 

for at mest sannsynlig skredmekanisme er rotasjonsskred. Det har blitt vurdert at 

kvikkleiresonen «867 Støalandet» fremdeles skal gjelde ettersom området består av et ravinert 

terreng med bratte leireskråninger hvor det kan gå skred, både overflateskred og delvis 

dyperegående utglidninger. Figur 1 viser revidert kvikkleiresone «867 Støalandet». Skravert 

område viser mulig løsneområde for et skred, mens prikket område er utløpsområdet. Det ble 

ikke påvist kvikkleire innerst/nord på området (grått skravert området), og sonen er derfor 

trukket inn med ny grense.  

 

Det gjøres oppmerksom på at det også ble påvist kvikkleire i grunnen på eiendom Ole 

Thorkelsens vei 13, ca. 100m nord for dagens grense, i NGI rapport fra 1980 vedrørende 

pumpestasjon på Støa. Mest sannsynlig foreligger det kvikkleire i store deler av skråningene 

langs Storelva. I motsetning til Støalandet er topografien i bakkant av disse forholdsvis flat og 

jevnt. Derfor ble det valgt å ikke utvide sonen nord‐ /sørover. 

 

 
 

Figur 1: Revidert kvikkleiresone 867 Støalandet.  

 

Erosjon fra elva 

Elver eroderer sideterreng hovedsakelig i yttersvinger, boligfeltet på Støalandet er plassert i 

yttersving av Storelva. Erosjonsforholdene i Storelva ble vurdert ved å sammenlikne 

elvebunnsmålinger fra 1999 og 2016. Sammenligningen viste at det ikke er tegn til aktiv 

erosjon i Storelva vest for Støalandet. I 1988 ble elvekanten rett nord for planområdet 

erosjonssikret, med forlengelse og vedlikehold i 2005, se figur 2. Selv om det ikke er tegn til 

aktiv erosjon er oppbygningen av deltaene ved Tyrifjoren et tydelig tegn på at det er pågående 

erosjon fra bunnen/elveskråningene Storelva. Oppsummert kommer det frem i rapporten at det 
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anbefales å utføre jevnlige målinger av elvebunnen i Storelva samt elveskråningene vest for 

Støalandet. Målingene bør utføres minst hvert 5 år, og/eller etter flomhendelser av større 

omfang. Målingene sammenlignes med tidligere målinger og evt. pågående erosjon. 

Resultatene vil bli brukt for å vurdere behov for utvidelse av erosjonssikringen. For utfyllende 

informasjon se geotekniskrapport s. 18, vedlegg 1. 

 

 
 

Figur 2 Erosjonssikring i Storelva langs Støalandet, lilla strek.  

 

Bekkeleiet i ravinedalen 

Bekkeleiet i ravinedalen i sør er ca. 1m dyp med maks helning på ca. 1:35, dvs. ca. 1,6o fall, se 

figur 2. Skråningen mot boligfeltet ligger hovedsakelig i innersvingen på bekken. Strandsonene 

på begge sider av bekken er forholdsvis brede med lite tverrfall, dvs. eventuell aktiv erosjon vil 

ikke berøre de bratte skråningene umiddelbart. Bunnen av ravinedalen ble av økonomiske 

grunner ikke kartlagt. På sikt anbefales det å utføre mer nøyaktig kartlegging av 

erosjonsforholdene i bunnen av ravienen. Dette blir særlig aktuelt i forbindelse med eventuelle 

større utbygninger/fortetning innenfor østre/sørøstre del av kvikkleiresonen. 

 

Sikringstiltak og fremtidige tiltak 

Kvikkleiresonen skal tas hensyn til i både arealplanlegging og byggesaker. Motfylling i Storelva 

er skissert opp som aktuelt sikringstiltak, men dette er kun nødvendige om området skal 

utbygges ytterligere.  

 

Det er ikke tillatt å utføre tiltak i skråningen som kan påvirke skredfaren negativt. Grunnet lav 

sikkerhet mot overflateskred og delvis dyperegående utglidninger i randsonen er det satt 

strenge krav til tiltak i disse område. Randsonen er definert som skråningskanten til 

terrasseplatået, se s. 40 i geotekniskrapport for kart. Tiltak i randsonen må vurderes av en 

kvalifisert fagperson. Dette gjelder også «ikke søknadspliktige mindre tiltak» etter 

Byggesaksforskriften (SAK§ 4-1).  
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For resterende områder vil det fremgå av NVE kvikkleireveileder 7/2014 hvilke tiltak som må 

vurderes av geoteknisk fagkyndig. 

Rapporten konkluderer med at fortetning av eksisterende bebyggelse og større utbygninger 

innenfor kvikkleieresonen frarådes. Dersom det skal bygges ut for dette må sikringstiltakene 

som er beskrevet i rapporten (kap. 7.3) utføres først.  

 

 

Økonomiske forhold 

Totalt endte prosjektet på 1 397 426,42 NOK ekskl. mva, se vedlegg 2 for oversikt over 

medgåtte midler. NVE har gitt tilsagn om tilskudd på 80% av kostnadene for tiltaket, som 

tilsvarer 1 117 941,14 NOK ekskl. mva. Resterende 20 % har kommunen selv finansiert.   

 

Det vil også være en kostnad knyttet til overvåkning av kvikkleiresonen/erosjonsmålinger av 

Storelva. Det vil bli benyttet kjente metoder for å gjøre erosjonsmålinger av Storelva 

(tverrprofilering og bunnkartlegging). Sist erosjonsmåling ble gjennomført i 2016, så det bør 

gjøres en ny måling i 2021.  

 

På nåværende tidspunkt har det ikke blitt hentet inn et tilbud på dette.  

 

 

Juridiske forhold  

Naturskadeloven § 20 første ledd lyder: «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.» Formuleringen «samt ved nødvendige sikringstiltak» 

indikerer at kommunen har et ansvar for å forebygge risiko ved utbygging eller i bebygd 

område. 

 

Når det gjelder å forhindre skade på den enkeltes eiendom faller ansvaret først og fremst på 

grunneier – også hvis området som utgjør en fare ikke ligger på egen eiendom.  

 

Kommunen har ingen juridisk plikt til å gjennomføre sikringstiltak for egen regning i alle 

tilfeller der flom- eller skredfare blir avdekket i allerede bebygde områder; det ville innebære 

en urimelig stor økonomisk byrde. I områder hvor det avdekkes fare for liv og helse vil 

kommunen vurdere løsninger for sikringstiltak. NVEs bistandsordning til sikringstiltak er bygd 

på at kommunen er den som i første rekke bistår innbyggerne. Kommunen har hjemler til å 

gjennomføre sikringstiltak og kan etter naturskadeloven § 24 kreve utgiftene refundert av de 

som nyter godt av tiltakene. Der utfordringene er så store at det er urimelig å legge ansvaret på 

den enkelte eller kommunen, er det rimelig at staten ved NVE bistår. NVEs ordning med 

bistand til finansiering og gjennomføring av sikringstiltak har aldri vært rettighetsbasert, og 

NVE må ut fra samfunnsøkonomiske nytte-/kostnadsanalyser gjøre prioriteringer av hvilke 

tiltak som kan få bistand. Kommunen må for sin del gjøre tilsvarende prioriteringer. 

 

I brev 03.05.19 ble grunneiere orientert om at geoteknisk rapport fra 2019 vil ligge til grunn i 

alle plan- og byggesaker innenfor kvikkleieresonen. Videre har det blitt informert om lav 

sikkerhet mot overflateskred i skråningene, spesielt i randsonen, og hvilke tiltak som kan gjøres 

for å unngå løsmasseskred.  
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Rådmannens vurdering 

 

Erosjon fra elva 

Det kommer frem i rapporten at Storelva utgjør en potensiell erosjonsfare som kan utløse et 

skred. Det er derfor anbefalt å innføre et overvåkningsprogram, hvor det gjøres målinger hvert 

5 år og etter større flomhendeleser. Rådmannen mener det er viktig få på plass et 

overvåkningsprogram, og sette av midler til at dette kan gjennomføres. Støalandet er et 

forholdsvis tett bebygd området, og det er viktig at innbyggernes sikkerhet er ivaretatt.  

 

Bekkeleiet i ravinedalen 

På grunn av høye kostnader ved å frakte borriggen inn i ravinedalen ble det ikke prioritert å 

gjøre grunnundersøkelser her. Da det ble konstatert at rotasjonsskred var den mest sannsynlige 

skredmekanismen, og ikke et kvikkleireskred, innebar det at ekstrakostnadene med boring i 

ravinedalen måtte dekkes av kommunen. Dette fordi tilskuddet fra NVE var forbeholdt 

kvikkleiresonerevidering. På sikt bør det utføres mer nøyaktig kartlegging av 

erosjonsforholdene i elveleiet i ravinedalen.  

 

Ringerike kommune har mange bratte leireskråninger som kan utgjøre en potensiell skredfare. 

Det bør derfor gjøres en helhetlig vurdering over hvilke områder som skal prioriteres for 

nøyaktig kartlegging.  

 

Samlet vurdering  

Rådmannen mener at den geotekniske rapporten danner et godt grunnlag for vurdering av 

tiltak i sonen. Det stilles krav til geoteknisk kompetanse for tiltak som kan gi betydelige 

terrengbelastning eller terrenginngrep som kan virke negativt på skråningsstabiliteten. 

 

Rådmannen vil understreke at resultatene fra rapporten viser at stabiliteten i området er 

tilstrekkelig for eksisterende bebyggelse. Naturlige prosesser er en dynamisk prosess, og 

forhold kan forandre seg. Det er derfor viktig at det opprettes et overvåkningsprogram for 

erosjon i elva for å sikre at stabiliteten i skråningen ikke svekkes.   

 

På nåværende tidspunkt ser ikke rådmannen det som nødvendig å investere i skisserte 

sikringstiltak, da dette først kreves om det skal gjøres større utbygninger/fortetning av 

området.  
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Vedlegg 

1. Oversiktsbilde, kvikkleiresone «867 Støalandet» 

2. Oversikt over medgåtte midler  

3. Geoteknisk rapport 

4. Revisjon av regnskapet 

5. Tilskuddsbrev fra NVE 

6. Saksfremlegg -  Egenandel til kartlegging av kvikkleiresone Støaveien 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

Enhetsleder Areal- og byplankontoret: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 16/5443-86   Arkiv: PLN 428  

 

428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen - Klage på vedtak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

126/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra May Aagesen og Johnny Martinsen til 

følge. 

2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget.» 

3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42).  

 

 

  

 

Sammendrag 

Vanligvis fremlegges klagesaker for hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen, 

formannskapet før endelig avgjørelse i kommunestyret. Grunnet politisk valg er det få 

politiske møter høsten 2019, og rådmannen ønsker derfor å legge klagesaken frem for 

kommunestyret.  

 

Kommunestyret vedtok i møte 27.06.19, sak 99/19 detaljregulering for 428 Nedre 

Klekkenhagen. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for oppføring av konsentrert 

småhusbebyggelse i form av to tomannsboliger og to firemannsboliger, samt gang- og 

sykkelvei langs Klekkenveien fv. 163, til Borgergata.  

 

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn en klage på vedtaket. Det klages på at 

utbyggelsen er i stort omfang, og at dette vil forringe bokvaliteten på grunn av økt trafikk i 

nabolaget. Klagen er mottatt innenfor klagefristen. 

 

Saken skal opplyses så godt som mulig. Rådmannen mener at opplysningsplikten er oppfylt.  

 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge. 
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Orientering om klageadgang  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28.  

 

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til 

vedkommende part, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

 

Beskrivelse av klagen 

Klager (May Aagesen og Johnny Martinsen) er eiere av Nedre Klekkenvei 11 (gnr./bnr 

102/132), og er nabo/gjenboer med rettslig klageinteresse, jf. fvl. § 28.  

 

Det klages på at utbyggelsen er i stort omfang som bryter med et rolig eldre byggefelt, og at 

dette vil forringe bokvaliteten på grunn av økt trafikk i nabolaget. Se klagen i sin helhet i 

vedlegg 2.  

 

De påklagde forholdene er forelagt motpart i saken.  

 

 

Forslagstillers kommentar til klagen  

Nedenfor har rådmannen oppsumert kommentaren til forslagstiller. Se kommentaren i sin 

helhet i vedlegg 3.  

  

Forslagstiller ber om at klagen ikke tas til følge, og begrunner det med følgende:  

 

 Uttalelsen ble kun sendt inn ved varsel om oppstart. Forslagstiller skulle ønske at det 

også hadde kommet et innspill etter 1. gangsbehandling slik at klagen kunne blitt 

avklart på et tidligere tidspunkt.  

 Det regulerte arealet er avsatt til boligformål i kommuneplanen og reguleringen ble satt 

i gang på grunnlag av dette. Klager som omhandler fortetting, ville således vært mest 

hensiktsmessig som innspill under arbeidet med kommuneplanen. 

 Det er ikke til å unngå at trafikken øker som følge av et nytt boligprosjekt. 

Opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs fv. 163 vil kunne bidra positivt til å redusere 

trafikken, da tryggere ferdsel langs hovedveier generelt sett vil bidra til mindre kjøring. 

Det skal også skiltes med gjennomkjøringsforbud ved avkjøringen benevnt SKV10 i 

plankartet. Dette skal primært hindre gjennomkjøringstrafikk langs del av Nedre 

Klekken vei mot Borgergata, men vil også bidra til å redusere unødig 

gjennomkjøringstrafikk for alle som bor langs Nedre Klekkenveg. 

 Utarbeidet støykart viser at støynivå på tilstrekkelig uteoppholdsareal og mot fasade 

oppfyller grenseverdikravet i tabell 3 i T-1442. Planlagt tiltak vil ikke gi ytterligere 

støybelastning for uteoppholdsareal og fasader for beboere langs Nedre Klekkenvei og 

Heggestubben. Det vises også til en miljøoppfølgingsplan som skal sikre 

tilfredsstillende støyforhold og sikkerhet i anleggsfasen.  

 Det er et overordnet ønske at man tenker fortetting, bl.a. for å redusere nedbygging av 

dyrket mark, av klimahensyn samt for å øke tilgangen på boliger/tomter for å ivareta 

lokalsamfunnene. Nedre Klekkenhagen ligger forholdsvis sentralt til i forhold til 

Hønefoss, og det vil således være hensiktsmessig at arealer som faktisk er avsatt til 
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boligformål i kommuneplanen kan bygges ut. Det vises til avsnitt i «Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023», som kommunen skal 

ifølge, se vedlegg 3.  

 Gang- og sykkelvegen er regulert inn etter oppfordring fra kommunen og etter krav fra 

Statens vegvesen. Videre skriver forslagstiller at ved en annullering av planen må gang- 

og sykkelveien reguleres på nytt, eller kommunen må endre plangrensen til 

Klekkenhagen. Det blir også færre til å dele kostnadene ved opparbeidelsen av gang- 

og sykkelveien, noe som kan resultere i at den ikke blir bygget. 

 Gang- og sykkelvegen er viktig å få på plass, både for å trygge de myke trafikantene i 

området og for at utbyggeren på nærliggende felt, «Klekken boligområde», skal kunne 

innfri sine krav for å få ferdigattester til sine boliger. Om klagen tas til følge, vil dette 

medføre problemer for beboere som venter på ferdigattest, gang- og sykkelvegen vil få 

en kraftig forsinkelse og skolebarna må fortsette å bruke veiskulderen til skolen. For 

utbygger av Nedre Klekkenhagen vil dette få store økonomiske konsekvenser. 

 Forslagsstiller har allerede imøtesett kravet om å regulere med gang- og sykkelveg 

langt utenfor selve boligfeltet, noe som har medført en kraftig forsinkelse av 

reguleringsprosessen og økte kostnader tilknyttet dette. Forslagsstiller har forsøkt å 

imøtese innspillene som har kommet så langt dette har vært mulig, men utbygger er 

også avhengig av et visst volum om prosjektet skal lønne seg. I forhold til hva som 

opprinnelig var ønsket på feltet, har forslagsstiller allerede redusert antall boenheter. 

 Ifølge kommuneplanens samfunnsdel skal Hønefoss by være motoren i 

samfunnsutviklinga, samtidig som det skal være et gjensidig godt samspill mellom byen 

og lokalsamfunna rundt. Et av målene til kommunen er at det i 2030 skal bo 40 000 

innbyggere i kommunen og at målet skal nås bl.a. ved gode og varierte boligtilbud, med 

variasjon i områder, boligtype, størrelse, beliggenhet og pris. Utbyggingen som er 

planlagt for det nye feltet vil bidra til å dekke ulike boligbehov i en rimelig avstand fra 

Hønefoss. Regulereringen bidrar også til å trygge myke trafikanter langs hovedveien 

samtidig som busstoppene også ligger forholdsvis nære. 

 Det bør være viktig for kommunen at arealer som er faktisk er avsatt til boligformål 

tillates bygget ut og at arealene utnyttes godt. 

 

Rådmannens kommentarer til klagen er inkludert under «Rådmannens vurdering».  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel  

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig befolkningsvekst, 

med fortetning i Hønefoss sentrum og seks prioriterte lokalsamfunn. Tenkt utbyggingen i 

Haugsbygd (Klekken) legger til rette for fortetning og økt vekst i tråd med samfunnsdelen. 

Videre legger reguleringsplanen opp til varierte boliger, samt forbedring av infrastruktur og 

tilrettelegging for trygg skolevei. 

 

Et av målene i samfunnsdelen er «Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike», som skal 

gjennomføres ved blant annet å «legge til rette for et sammenhengende gang- og sykkelnett, og 

god tilgang på aktivitetsanlegg, utearealer og turmuligheter». Detaljreguleringsplanen 

tilrettelegger for å forlenge eksisterende gang- og sykkelvei øst for planområdet. Dette vil gi en 

god og trygg skolevei for barn og unge i området.   
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Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.19 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål. Deler av det som er trafikkareal i planen ligger i LNF område. Planarbeidet er ikke 

i tråd med kommuneplanens arealdel, pga. at avgrensningen strekker seg inn i LNF område. 

Rådmannen anbefalte å omdisponere ca. 3 dekar med dyrket mark for å kunne anlegge 

tilfredsstillende infrastruktur for myke trafikanter og for en bedring av standard på bilvei i 

forbindelse med økt trafikk knytta til foreslått utbygging. 

 
Kommuendelplan for gående og syklende  

I kommunedelplanen for gående og syklende inngår planområdet i rute 10, som er et prioritert 

område for sammenhengende gang- og sykkelvei i kommunen. Det bemerkes i 

kommunedelplanen at det er stor trafikk langs Klekkenveien, og ingen opparbeidet gang- og 

sykkelvei.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf §1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages. Fylkesmannen i Oslo og Viken er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Hvis kommunestyret ikke finner grunn til å ta klagen til følge, sendes saken til 

fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Hvis kommunestyret finner grunn til å ta 

klagen til følge endres eller oppheves vedtaket, jf. forvaltningsloven § 33.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 25.04.2017 (Bh. Nr. 16/17).  

 Formannskapet vedtok 20.03.2019 sak 10/19 å legge planen på høring og offentlig 

ettersyn, jf. pbl §§ 5-2 og 12-10.  

 Kommunestyre vedtok 27.06.19 detaljregulering for Nedre Klekkenhagen, sak 99/19. 

 

 

Alternativt forslag til vedtak  

 

1. Klagen på vedtak av «Detaljregulering for 428 Nedre Klekkenhagen» tas til følge.  

 

Dersom kommunestyret velger å ta klagene til følge, vil dette kunne medføre at planen blir 

opphevet. For endring og oppheving av en reguleringsplan gjelder, i hovedregel, samme 

bestemmelser som for utarbeiding av ny reguleringsplan, jf. § 12-14. Konsekvensene kan da bli 

at forslagsstiller må utarbeide en ny reguleringsplan for dette området. 

 

 

Rådmannens vurdering 

En planvurdering innebærer at ulike og til dels motstridende interesser, både 

samfunnsinteresser og enkeltindividers interesser, veies mot hverandre. Av dette følger at en 

reguleringsplan kan ha negative konsekvenser for den enkelte, uten at dette hindrer 

godkjenning av planen. Spørsmålet er om kommunens vedtak baserer seg på relevante og 

saklige reguleringsmessige hensyn, og om kommunens skjønn synes å være basert på 

tilstrekkelige opplysninger av saken og påfølgende forsvarlig vurdering. 
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I denne saken står interessen ved å sørge for gang- og sykkelvei («sikker skolevei») og 

boligutbyggelse i form av to tomannsboliger og to firemannsboliger, opp mot naboenes 

interesse i å beholde området noenlunde slik det fremstår i dag. 

 

Bebyggelsens omfang og den økte trafikken, som det nå klages på, omtales i klagers uttalelse 

ved varsel om oppstart av planarbeid, vedlegg 2. De påklagede forholdene var altså kjent tidlig 

i planprosessen, og bringer ingen nye momenter i saken. Rådmannen opprettholder derfor den 

samlete vurderingen i saksfremlegget ved 1. gangsbehandling i formannskapet 20.03.2019, sak 

10/19, vedlegg 8. 

 

Gang- og sykkelvei langs Klekkenveien (fv. 163) 

Det er naturlig at en utbygging av 12 nye boenheter vil medføre økt trafikk. Forslagstiller 

utarbeidet en trafikkanalyse til 1. gangsbehandlingen som konkluderer med at trafikken fra 

tenkt utbygging ikke vil øke belastningen på Klekkenveien (fv. 163) i særlig grad, men på 

Nedre Klekkenvei og Heggestubben vil trafikken økes betydelig i forhold til dagens trafikk. I 

trafikkanalysen anbefales det å opparbeide gang- og sykkelvei langs Klekkenveien, og 

utarbeide Heggestubben og Nedre Klekkenvei i henholdt til vegvesenets standard, for å kunne 

håndtere den økte trafikken som vil følge av planlagt fortetning. Dette er satt som krav i 

reguleringsplanen, jf. reguleringsbestemmelsene §§ 4.1 og 4.2.  

 

Videre er det viktig å bemerke at en gang- og sykkelvei langs Klekkenveien vil tilrettelegge for 

en god og trygg skolevei for barn og unge i området. Statens vegvesen krever vedtatt 

reguleringsplan for å inngå en utbyggingsavtale av offentlige veiformål. Det vil si at om klagen 

tas til følge må det startes opp en ny reguleringsplan for gang- og sykkelvei, og «trygg 

skolevei» vil bli forsinket ytterligere. 

 

Det foreligger rekkefølgekrav i reguleringsplanene for 428 Nedre Klekkenhagen og 390 

Klekkenhagen om at gang- og sykkelvei må være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse av 

boligene. Flere av boenhetene i reguleringsplan 390 Klekkenhagen er nå innflytningsklare, og 

har fått midlertidig brukstillatelse med forbehold om opparbeidelse av gang- og sykkelvei innen 

skolestart (utgangen av august 2019).  

 

Saksbehandling av planforslaget 

Etter en gjennomgang av sakshistorikken og sakens dokumenter kan ikke rådmannen se at det 

er gjort saksbehandlingsfeil som skulle tilsi at planvedtaket er ugyldig.  

 

Konklusjon 

Rådmannen mener at den vedtatte detaljreguleringen bidrar til et løft for området ved å 

realisere en gang- og sykkelvei langs Klekkenveien. Videre vil boligutbyggingen bidra til 

fortetning i et sentrumsnært område i et av de prioriterte satsningsområdene i kommunen. Det 

legges også opp til boliger med variert størrelse, som vil si at et bredere spekter av 

befolkningen har mulighet til å etablere seg her.  

 

Rådmannen legger til grunn at reguleringsprosessen har fulgt vanlige prosedyrer og 

saksbehandlingsregler i henhold til plan- og bygningsloven med hensyn til varsling av oppstart, 

utleggelse til offentlig ettersyn samt framlagte dokumenter til politisk behandling. Alle 

bemerkninger som har kommet inn har fulgt saken. 
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Rådmannen kan ikke se at klagen tar opp nye forhold som gir grunnlag for å endre kommunens 

vurdering. Vi mener at vurderingene som er gjort baserer seg på relevante og saklige 

reguleringsmessige hensyn. Forholdene som er omtalt i klagesaken er tilstrekkelig opplyst.  

 

Ut fra overstående mener rådmannen at behandlingen av denne plansaken har vært forsvarlig 

og anbefaler at klagen ikke tas til følge.  

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Klagen 

Brev fra May Aagesen og Johnny Martinsen, datert 13.08.19 

Ønske om bekreftelse på klagen, datert 06.08.19 

Oppfordring om å utfylle klagen, datert 18.07.19 

Uttalese ved varsel om oppstart, datert 09.07.19 

3. Uttalelse fra motpart, Bolig Partner AS, 21.08.19.  

4. Plankart for detaljregulering 428 Nedre Klekkenhagen  

5. Reguleringsbestemmelser for detaljregulering 428 Nedre Klekkenhagen 

6. Saksfremlegg til 2. gangsbehandling av planforslaget, kommunestyret 27.06.19, sak 99/19 

7. Saksprotokoll fra 2. gangsbehandling av planforslaget, kommunestyret 27.06.19, sak 99/19 

8. Saksfremlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget, formannskapet 20.03.2019, sak 10/19 

9. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget, formannskapet 20.03.2019, sak 10/19 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder Areal- og byplan: Knut Kjennerud 

Fagansvar samferdsel: Ole Einar Gulbrandsen 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 18/4361-21   Arkiv: PLN 374  

 

0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

21/19 Strategi og plan 27.08.2019 

127/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse og deler av Killingtjern vedtatt 27.03.2014 overlappes av ny 

plan.  

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse, som er i tråd med gjeldene 

kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011. 

 

Planområdet er utvidet mot sydvest og vil også omfatte 

1. Adkomstvei fra eksisterende reguleringsplan 295_ Killingtjern. 

2. Tomt nr 101 – gnr/bnr 293/182 innenfor reguleringsplan Killingtjern 295, som 

planlegges endret mht utnyttelse til kombinert formål næringsformål og utleiehytter.  

3. Tomt merket som 114 i plankartet (kombinert formål næring/utleiehytter). Dette er en 

gammel tomt fra bebyggelsesplan fra 1970-tallet som er ferdig oppmålt og avmerket på 

kart, men ikke matrikkulert og realisert tidligere. 

 

Det er lagt opp til 17 tomter som er regulert til fritidsbebyggelse, hvor det åpner for at tomt 

127 og 130 kan bygges som tun tomter. 2 tomter er regulert til kombinert formål 

næring/tjenesteyting(utleiehytter). 

 

Ved 1. gangsbehandling ble det lagt fram 2 alternativer. 

Alternativ 1 
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Det foreslås at 5 tomter (nr 127, 129, 130, 131 og 132) skal tillates å bygge leilighetsbygg opp 

til 4 leiligheter pr. hytte med maks 2 leiligheter i hver etg. Disse tomtene ligger noe lavere i 

terrenget enn de øvrige tomtene som ligger bak.  

Utbygger vil legge ut dette alternativet, siden det er et marked i Norge på ca 10 % som 

etterspør leilighetshytter. Dette er en løsning som passer godt for både eldre hyttekjøpere, 

enslige, men også barnefamilier. Siden leiligheter blir noe rimeligere enn frittliggende hytter og 

det blir mindre vedlikehold. I forhold til andre steder hvor utbygger velger større 

leilighetsbygg, er det ønskelig med mindre leilighetsbygg (maks 4 leiligheter pr. bygg i 2 plan) 

som dominerer mindre i landskapet. 

 

Alternativ 2 

Er å bygge tradisjonelle enkelt hytter m/ bod, og åpne for at tomt 127 og 130 kan bygges som 

tun tomter. 

 

Rådmannens anbefaling var å legge alternativ 2 ut til offentlig ettersyn, noe som Hovedutvalget 

for miljø- og arealforvaltning valgte å vedta mot 1 stemme.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planprosessen har vært langvarig, 

både før kommunedelplanen ble vedtatt i 2011, og etterpå hvor avklaring mht krysset på 

Ringmoen stoppet reguleringsplanprosessen. Vår /sommer 2016 ble det avklaring i forhold til 

krysset, og planarbeidet kunne gjenopptas. Forslag til ny reguleringsplan Killingtjern 2 holder 

seg innenfor kommunedelplanen, samt det er justert å ta med tomt 114 og tomt 101 i 

reguleringsplan 295 Killingtjern, vedtatt 28.08.2003.  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

Tilført tekst under § 3.2.2.b; Det skal avsettes vegetasjonsskjerm på 4 meter på eiendommen 

BKB 2, mot eiendommene i vest og syd. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.05.2019 – 22.06.2019. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 
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m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 



  Sak 127/19 

 

 Side 96 av 138   

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 17.06.2019. 

Fylkesmannen har i brev 21. juni 2012 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 

planarbeidet. Hvor forholdene knyttet til friluftsliv, landskap, naturmangfold og energi blir 

ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Ved gjennomgang av planforslaget ser Fylkesmannen at 

planforslaget ikke kommer i konflikt med de interesseområdene som Fylkesmannen er satt til å 

ivareta. Fylkesmanne syns også det er positivt at det er satt krav om mørke eller ikke 

reflekterende tak for å dempe eksponering og at det er positivt at hyttene er punktfestet i kartet 

etter vurdering av landskapsforholdene. Det anbefales at det settes krav til farge- og 

materialvalg på resten av bebyggelsen for å dempe virkningen av byggene i landskapet. 

 Forslagstillers kommentar: Enig i uttalelsen angående krav til farge- og materialvalg på 

bebyggelse. Føler dette er ivaretatt i § 3.4. 

 Rådmannens kommentar: Mener dette er ivaretatt under § 3. 4: Fasadene skal være av 

naturmaterialer av tre evt. m/noe innslag av sten eller tilsvarende i deler av fasaden. 

Farger skal være av type tjære/jord i mørk nyanser. 

Det med punktfeste menes med at hyttetomtene er vist i terrenget med nummererte 

pæler. Pælene er målt inn og vist med eget punktsymbol på plankartet (midt på pil), 

som viser hoved-møneretning (se §3.3 i bestemmelsen). 

 

NVE, datert 18.06.2019.  

NVE ser at kommunen ikke har bedt om bistand i denne saken. Med dette har NVE ingen 

konkret uttalelse til saken og viser til generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs 

saksområder.  

 Forslagstillers kommentar: Trolig ikke nødvendig med noe bistand, siden risiko mht 

flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg er minimal 

 Rådmannens kommentar: Tatt til orientering. 

 

Hans Løken, datert 17.06.2019.  

Ønske er at søndre del av tomt 114 settes til LF, og legges inn som utvidet LF4 

 Forslagstillers kommentar: Dette er i praksis allerede ivaretatt ved plassering av bygg 

og areal for parkering utenfor bygg, som Løken også skriver, men i tillegg settes inn 

tilleggstekst i bestemmelse under § 3.2.2. b: Det skal avsettes vegetasjonsskjerm på 4 

meter på eiendommen BKB 2, mot i eiendommene i vest og syd. 

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

planforslaget. 

 

Buskerud Fylkeskommune, datert 21.06.2019.  

Buskerud fylkeskommune har ingen merknader til planen. 

 Forslagstillers kommentar: Ble registrert for kulturminner i 2012, og naturlig at det nå 

ikke er merknader. 

 Rådmannens kommentar: Tatt til orientering 
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Petter Greaker, datert 02.07.2019 

Det er viktig med skjerming mot næringsdelen og mot nytt hyttefelt, men det er samtidig viktig 

at dette kan skje i samspill med ønske om å beholde/frigjøre utsikten mot nordvest. 

 Forslagstillers kommentar: Vegetasjonsskjerm skal også være mot syd (se forslagstillers 

kommentar til innspillet til Hans Løken). Videre dialog om skjerm/utsikt, er det dette 

en selvfølge uavhengig av status på tomten, og de 2 etablerte hyttevel Skarrudåsen Vel 

m/under Vel Killingtjern Panorama Vel, er etablert for å ivareta dette sammen med de 

aktuelle grunneiere. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

 

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 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 06.05.2016, sak 38/19.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldene betalingsreglement. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 
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Samlet vurdering 

Med bakgrunnen til de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser rådmannen 

at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehanling er ivaretatt. 

 

Rådmannen er positiv til videre utvikling av fritidsbebyggelse ved Killingtjern på Vikerfjell. 

Ved at planen kan gi positiv ringvirkning for Ringerike kommune i form av økt bruk av 

området, styrke næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i 

lokalmiljøet. 

 

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

vurdert og innarbeidet. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart, planområdet markert med rødt 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 17.06.2019 

b. NVE, datert 18.06.2019 

c. Hans Løken, datert 17.06.2019 

d. Buskerud Fylkeskommune, datert 21.06.2019 

e. Petter Greaker, datert 02.07.2019 

7. ROS sjekkliste 

8. Tverrprofil 

9. VA plan 

10.Notat Killingtjern 

11.Skissetegninger til garasje m/leiligheter 

12.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

ass. Rådmann: Terje Dalen 

leder: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 18/4867-71   Arkiv: M41  

 

Stadfesting av vedtak i klagesak Stabells gate 1 / Fossveien 1 B 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

128/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken stadfestet 09.07.2019 Kommunestyrets vedtak om å stenge 

bygården Stabells gate 1 / Fossveien 1 B (gnr./ bnr. 318/374) for beboelse og bruk grunnet 

overhengende fare for helseskade og økt risiko for smittespredning til omgivelsene fra 

kloakkluktende avløpsvann i åpen grop i bygården og bekreftet brudd på avløpssystemet.  

Klagen fra eier Braathen Eiendom AS førte ikke frem. 

 

Fylkesmannens vedtak er endelig. 

 

 

Vedlegg:  

Fylkesmannen i Oslo og Viken 09.07.2019. Vedtak i klagesak – miljørettet helsevern – 

Ringerike kommune gnr. 318, bnr. 374 – Stabells gate 1 (Fossveien 1 B) – stenging av bygård. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

 

saksbehandler: Unni Suther 
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Arkivsaksnr.: 19/102-9   Arkiv: M80  

 

Utredning om framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

129/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret ønsker å gå videre med alternativ 3 med to brannstasjoner. 
2. Kommunestyret ber rådmannen starte forarbeidet og å utrede kostnadene for bygging av ny 

brannstasjon i Hønefoss sør, avviking og salg av nåværende brannstasjon og å forberede et 

eventuelt offentlig-privat samarbeid om brannstasjon på Eggemoen. 

3. Kommunestyret ønsker å videreføre samarbeidet med Hole kommune, og eventuelt utvide 

samarbeidet til å omfatte Jevnaker og Modum kommuner. Rådmannen bes om å avklare et 

mulig utvidet interkommunalt samarbeid.    

 

Sammendrag 

Rådmannen følger med denne saken opp vedtaket om å utrede framtiden brann- og 

redningstjeneste i tråd med vedtak i sak 9/19.  

 

Utredningen er gjennomført i tråd med vedtaket. To viktig formål med utredningen var å finne 

løsninger for å lukke avvik i Hole kommune og å ha lokaler som sikrer de ansattes helse, miljø 

og sikkerhet.  

 

Kommunen har engasjert KS-Konsulent as til å bistå i arbeidet. Styringsgruppen har ledet 

arbeidet, og det er gjennomført arbeidsmøter med ledelsen og KS-Konsulent as.  

KS-Konsulent as har skrevet rapport med vurderinger og anbefalinger. Rapporten ble lagt fram 

for styringsgruppen 8. august. Styringsgruppen anbefaler å gå videre med alternativ 3 om å 

avvikle og selge dagens brannstasjon og å bygge to nye brannstasjoner; en i Hønefoss sør og 

den andre på Eggemoen.  

 

Ny brannstasjon i Hønefoss sør må prioriteres for å tilfredsstille HMS-krav for de ansatte, 

redusere innsatstidene i denne delen av Ringerike kommune, forbedre øvingsanlegg for 

brannmannskapene og lukke avvik fra innsatstider i Hole kommune. Dette gir økt trygghet for 

innbyggerne ved hendelser. Samtidig forbedres trafikksituasjonen rundt dagens brannstasjon på 

Eikli. 
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Brannstasjon på Eggemoen vil dekke behov knyttet til økt bosetting og næringsutvikling, økt 

behov for flyplassberedskap på Eggemoen flyplass og brannberedskap for Forsvaret på 

Eggemoen. Denne brannstasjonen kan realiseres gjennom et offentlig-privat samarbeid. 

Beredskaps- og sikkerhetstjenester på flyplassen vil være betalte tjenester.   

Begge de to brannstasjonene vil dekke et stort behov for øvingsanlegg.  

 

Det anbefalte forslaget til plassering av brannstasjoner vil dekke behov knyttet til planlagt 

befolkningsvekst og økt næringsetablering. Lokaliseringene drar også nytte av det nye 

vegnettet som er under utbygging i regionen. Lokaliseringene av stasjonene vil styrke 

beredskapen og øke tryggheten for innbyggere og næringsdrivende gjennom å sikre kortere 

innsatstider for en større del av kommunen, et større brannvesen med mulighet til økt 

spesialisering og å følge utviklingen med stor variasjon i type hendelser og nye metoder for 

slukking og annet redningsarbeid.  

 

Kostnadene til å utbedre eksisterende stasjon vil være så høye at det ikke er lønnsomt 

sammenliknet med å bygge ny brannstasjon. I tillegg er lokaliseringen av dagens stasjon 

uheldig med tanke på trafikksituasjonen med blant annet barnehage, skoler og 

handelsvirksomhet.   

 

Utredningen bygger på en videreføring av nåværende vertskommunesamarbeid med Hole 

kommune.  

 

En utvidelse av den interkommunale brann- og redningstjenesten til også å omfatte Jevnaker og 

Modum vil styrke brannberedskapen i regionen.    

 

Tidligere behandling/vedtak 

Kommunestyret vedtok i sak 9/19 – Framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike 

kommune:   

 Utredningen, inkludert evaluering av dagens situasjon, gjennomføres etter hovedtrekkene i 

saksfremlegg nr. 9/19.  

 Utredning/sluttrapport skal legges frem for politisk behandling i formannskap og 

kommunestyre medio mai 2019. Kommunestyret orienteres løpende om framdrift i prosjektet.  

 Formannskapet ved Alf Meier (Ap) velges som medlem i prosjektets styringsgruppe. 

 

Organisering av utredningsarbeidet 

 

Arbeidet har vært organisert med en styringsgruppe med representanter fra Ringerike og Hole 

kommuner. Styringsgruppas sammensetning er i vedlegg 1. 

Det er gjennomført to arbeidsmøter med ledere og tillitsvalgt i brannvesenet. I disse møtene er 

beskrivelser av nåværende brannstasjon og framtidig behov presentert og drøftet. 

Arealberegninger er utført av brannsjefen og hans ledergruppe. Materialet er presentert og 

drøftet i møter med KS-Konsulent. Informasjon og dokumentasjon fra disse møtene er en del 

av grunnlaget for rapporten. 

Tillitsvalgt for Fagforbundet i Ringerike brann- og redningstjeneste har deltatt i arbeidsmøtene, 

og har blitt informert om arbeidet. 
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Hva er utredet? 

I tråd med vedtaket i kommunestyret 9/19 er følgende alternativ utredet: 

 

0-alternativet – dagens situasjon videreføres.  

Alternativ 1 –  oppgradere dagens brannstasjon og lukke avvik hva gjelder innsatstider i Hole. 

Alternativ 2 –  Bygge én ny brannstasjon med lokalisering i Hønefoss syd, og lukke avvik i 

Hole. Selge dagens brannstasjon i sentrum.  

Alternativ 3 -  Bygge to nye brannstasjoner – en sør og en nord i byen. Selge dagens 

brannstasjon i sentrum. Dette skal løse avviket i Hole, og gi mulighet for 

samarbeid med Jevnaker. Alternativet skal omfatte brannberedskap for 

Eggemoen flyplass. 

Alternativ 4 -  Sammenslåing av Ringerike Brann og redning (Ringerike og Hole), Jevnaker og 

Modum. Danne et felles selskap og bygge to nye stasjoner.  

 

Det er gjennomført en vurdering av styrker og svakheter, trusler og muligheter for hvert av 

alternativene i arbeidsmøter med ledelsen og tillitsvalgt i brann- og redningstjenesten og 

ekstern konsulent.  

 

KS-Konsulent as har benyttet dette materialet sammens med juridiske krav, utviklingstrekk i 

brann- og redningstjenesten og kommunestyrets oppdrag. Ekstern konsulent anbefaler 

alternativ 3 som ovenfor. Fra anbefalingen gjengis: 

 

«KS-Konsulent anbefaler alternativ 3. Dette sikrer at kommunene innfrir lov- og 

forskriftskrav og styrker grunnlaget for videre vekts- og utvikling i kommunene i et langsiktig 

perspektiv der næringslivet og Forsvarets interessers ivaretas, og samtidig tar hensyn til 

bygging av veg og jernbane i regionen.  

 

Alternativ 3 legger også et godt grunnlag for å videreføre dagens interkommunale samarbeid 

mellom Hole og Ringerike kommuner, og eventuelt med andre kommuner.  

 

Større brannvesen er en ønsket utvikling i Norge for å ivareta innbyggernes sikkerhet.»   

 

For mer informasjon om vurderingene vises det til rapportens kapittel 9.  

 

Juridiske forhold  

Brann- og redningstjenesten er et velregulert tjenesteområde. Den viktigste lov med forskrift er 

brukt i vurderingene: 

 lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 

 forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) 

av 26. juni 2002 

 Forskrift om brannforebygging; gjeldende fra 01.01.2016 

 

Dimensjoneringsforskriften regulerer kommunens ansvar, lokalisering, bemanning og 

kompetanse i brann- og redningstjenestene. 
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Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med Ringerike 

brann- og redningstjeneste 01.09.15. Det ble funnet avvik ved brann- og 

redningstjenestens innsatstid til risikoobjekter, blant annet pleieinstitusjoner, i Hole 

kommune. I henhold til krav i Forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen (dimensjoneringsforskriften) skal innsatstiden være 10 minutter. 

Innsatstiden overstiger til flere risikoobjekter 20 minutter. 

 

Det anbefalte forslaget vil lukke dette avviket. Forslagene til lokalisering av de to nye 

brannstasjonene sikrer også lokaler i samsvar med krav til arbeidsmiljøet.   
 

Økonomi 

Utredningen har estimert kostnader for forslagene.  

 

Kostnadene ved bygging av nye brannstasjoner er ca. kr. 35 000,00 per kvadratmeter. Med 

arealbehovet for de to stasjonene (øvingsanlegg er ikke inkludert dimensjoneringen) blir 

kostnadene: 

 

Hovedbrannstasjon  – 3 703 kvm – sum     kr. 129 605 000 

Ny stasjon Eggemoen  - 2 132 kvm – sum     kr.   74 620 000 

Samlet kostnad for begge stasjonene     kr. 204 225 000 

 

 

Ombyggingskostnadene for dagens brannstasjon for å tilfredsstille HMS-krav og nødvendige 

tilpasninger til dagens utstyr og organisering er beregnet til kr. kr. 27,6 millioner inkl. mva. 

(Utført av Rambøll i august 2019). En ombygging av dagens brannstasjon gir ikke de gevinster 

for redusert innsatstid som en lokalisering lenger sør. En videreføring av dagens lokalisering vil 

derfor ikke lukke avvik i Hole kommune og vil kreve økte kostnader for Hole kommune.   

 

En taksering av nåværende brannstasjon er utført med tanke på salg. Taksten ble utført i august 

2018 og er satt til kr. 46 000 000. Verdien er basert på normal markedspris for eiendommen 

solgt i dagens eiendomsmarked. Normal markedspris er den pris flere sannsynlige investorer 

kan være villige til å betale for eiendommen.   

 

Kostnader til alternative tiltak i Hole kommune er estimert for økt bemanning og lokaler (se 

kapittel 9.2.2 og 9.2.3). Beløpene er: 

 

Økte årlige driftsutgifter for Hole kommune for å lukke avvikene er estimert til ca. kr. 6 

millioner for personell til en framskutt enhet; og ca. kr. 8 millioner for en deltidsstyrke. 

Behovet for lokaler for en framskutt enhet anslås til ca. 450 kvm til en pris på ca. kr. 15,7 

millioner. Bygging av ny brannstasjon på ca. 1 500 kvm vil koste ca. kr 52,5 millioner. Begge 

beregninger er ut fra en pris på kr 35 000 per kvm.  

 

Etter vedtak i kommunestyret om valg av løsning vil kostnadene bli beregnet som grunnlag for 

budsjettering og politisk behandling.  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener utredningen gir et godt grunnlag for å ta stilling til det videre arbeidet med å 

lukke avvikene i Hole kommune og sikre lokaler som tar vare på de ansattes helse, miljø og 

sikkerhet.  

 

Forslaget om to brannstasjoner legger grunnlaget for vekst og utvikling i større deler av 

Ringerike kommuner, og i Ringeriksregionen. 

 

En ny brannstasjon i sør er beregnet til kr 129 605 000. Et salg av nåværende brannstasjon med 

tomt er taksert til kr 46 000 000. Det er grunn til å tro at salgssummen kan bli høyere.  

 

Kostnadene til renovering er beregnet til kr. 27 600 000 uten å gi en optimal løsning for brann- 

og redningstjenesten og for innbyggerne når det gjelder innsatstider ved uttrykning til 

hendelser. Dette er heller ikke en langsiktig løsning med tanke på pågående og ønsket vekst i 

kommunen og regionen.  

 

Investeringene i nye brannstasjoner vil være den beste investeringen innenfor nåværende 

samarbeid med Hole kommune; og det legger et godt grunnlag for et utvidet samarbeid om 

brann- og redningstjenestene der flere kommuner deltar.  

 

Ny brannstasjon åpner også for at kriseledelsen i begge kommunene kan ha felles lokalisering 

med brann- og redningstjenesten og slik være en del av dette fagmiljøet. Det kan også gi 

muligheter for økt samhandling med andre samarbeidsparter ved en eventuell samlokalisering. 

Rådmannen vurderer dette som viktig for å styrke kommunens samlede beredskap i en tid der 

store og alvorlige hendelser kan oppstå.  

 

Rådmannen mener det er riktig snarest mulig å starte prosjektering av ny brannstasjon i sør, og 

å opprette samarbeidet med Eggemoen Utvikling AS om et eventuelt privat-offentlig 

samarbeid om bygging og drift av brannstasjon på Eggemoen. Et samarbeid med Forsvaret må 

også avklares.  

 

Ringerike brann- og redningstjeneste er en velfungerende tjeneste som bør videreutvikles. 

Rådmannen ser det som riktig å videreføre nåværende vertskommunesamarbeid med Hole 

kommune. Et utvidet interkommunalt samarbeid som også omfatter Jevnaker og Modum vil 

styrke brann- og redningstjenestene i regionen. Rådmannen vil fortsette arbeidet med å avklare 

dette. 
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Vedlegg 

Rapport – Framtiden brann- og redningstjeneste – KS-Konsulent as - rapport nr. 15 - 2019  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst.kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Terje Reginiussen 
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Arkivsaksnr.: 19/969-33   Arkiv: 141  

 

Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 - sluttbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/19 Strategi og plan 27.08.2019 

130/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 for 

område R3 masseuttak i Nes i Ådal og N4 næringsområde på Hensmoen med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 11-15. Områdene F2 (fritidsboliger Smørhølkollen) og 

B31(Boliger Kvernkollen Veme) tas inn 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler i plandokumentene. 

 

 

  

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Ringerike 

kommune. I vedtakets pkt. 3 ble rådmannen bedt om å starte en prosess med endring av planen for å 

innarbeide fire områder som tidligere hadde vært tatt ut av planforslaget. Innarbeiding av disse 

områdene innebærer at det gjøres en endring av arealbruk i kommuneplanens arealdel i Nes i Ådal 

(masseuttak og fritidsbebyggelse), Veme (boligbebyggelse) og Hønefoss (næring).  

 

I perioden mai-august var endringen ute på høring og offentlig ettersyn. Det kom inn 3 innsigelser 

fra overordende myndigheter; Bane NOR, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo -Viken. 

Innsigelsene fra Bane NOR og Statens vegvesen er løst. Fylkesmannen i Oslo – Viken har fortsatt 

innsigelse til områdene fritidsbebyggelsen i Nes i Ådal og boligebeyggelsen på Veme. 

 

Rådmannen har utarbeidet en konsekvensutredning og med dette vurdert alle de fire områdene på 

nytt. Med bakgrunn i konskvensutredningen og overordnede føringer anbefaler rådmannen at 

masseuttaket i Nes i Ådal og næring på Hensmoen vedtas. Rådmannen anbefaler ikke utbygging av 

fritidbebyggelsen i Nes i Ådal og boligbebyggelsen på Veme da det ikke er i tråd med overordnede 

føringer og det er innsigelse til områdene. 

 

 

Bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Ringerike 

kommune. I vedtakets pkt. 3 ble rådmannen bedt om å starte en prosess med endring av planen for å 

innarbeide fire områder som tidligere hadde vært tatt ut av planforslaget. 
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 Innarbeiding av disse områdene innebærer at det gjøres en endring av arealbruk i kommuneplanens 

arealdel i Nes i Ådal, Veme og Hensmoen. Områdene ser en av tabell, og kodene vises i vedlagte 

kart (Vedlegg 1, 2, 10 og 11). 

 

Sted Område Kode 

Nes i Ådal 

 

Fritidboliger Smørhølkollen F2 

Masseuttak Gravlimoen R3 

Veme Boliger Kvernvollen B31 

Hønefoss Næring Geiteryggen N4 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Kommunstyret vedtok 31.01.2019 om å starte en prosess for å innarbeide fire områder 

i kommuneplanens arealdel. 

 Planprogram ble fastsatt av Strategi og plan, 15.05.2019, Bh. NR 12/19.  

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Strategi og plan, og vedtatt sendt på høring og 

lagt ut til offentlig ettersyn 15.05.2019, Bh. NR 13/19.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel skal ha et overordnet, langsiktig og helthetlig perspektiv. Det kan 

derfor være at forslag og innspill som isolert sett virker positive, i en større sammenheng ikke 

er å anbefale. Utbyggingsmønsteret er vurdert blant annet ut fra følgende kriterier som lave 

samfunnskostnader til infrastruktur, begrenset behov for privatbiltransport, mulighet for god 

kollektivtransport, bevaring av produktive jordbruksarealer, bevaring av den "grønne" 

hovedstrukturen og god landskapstilpasning, samt attraktivitet. Kriteriene er i samsvar med 

gjeldende samfunnsdel av kommuneplanen. 

 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka sluttbehandling, og består av:  

- Forslag til plankart, Nes i Ådal (R3) 

- Forslag til plankart, Hønefoss (Hensmoen, N4) 

- Revidert konsekvensutredning av nye utbyggingområder 

- Reviderte kommuneplanbestemmelser 

- Planbeskrivelse (vedtatt 31.01.2019) 

 

Planbeskrivelse og kommuneplanbestemmelser, vedtatt 31.01.2019, er vedlagt. Disse har ikke vært 

en del av høring og offentlig ettersyn. Kommuneplanbestemmelsene vil være gjeldende for de nye 

områdene som vedtas inn i kommuneplanens arealdel. Som følge av varsel om innsigelse fra Statens 

vegvesen er to bestemmelser tilført, disse beskrives nærmere under. 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling.  

 

 

Beskrivelse av områdene og forhold til overordnede føringer 

Videre følger en beskrivelse av de fire områdene, med forhold til kommunens overordnede 

føringer, konsekvensutredningen og innspill fra overordnede myndigheter. 
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Fritidsboliger Smørhøkollen, Nes i Ådal (F2) 

Området ligger i Nes i Ådal, ca. 3.5 km nordøst for Nes sentrum. Arealstørrelsen er ca. 430 daa. 

Formålet er å legge til rette for 20-30 hytter. Gjeldende formål er LNF-område. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel kommer det fram at aktuelle arealer bør utvikles til mer 

fritidsbebyggelse. En bør lokalisere slike områder i tilknytning til eksisterende hytteområder, eller i 

satsingsområder for hyttebygging. Et slikt område er for eksempel kommunedelplan for Ådalsfjella. 

Område F2 er ikke i tråd med disse overordnede målene. 

 

I konsekvensutredningen kommer det frem at området er nært store naturområder og med gode 

solforhold. Det har ingen eksisterende infrastruktur utover grusveien inn til området, og er ikke i 

tilknytning til eksisterende hytteområde. Forslaget innebærer inngrep i relativt urørt natur, samt at 

det grenser til et naturreservat. I konsekvensutredningen er den samlede vurderingen gul, og det 

kommer frem at rådmannen ikke anbefaler utbygging av hytteområder på F2. 

 

Når det gjelder innspill fra overordnede myndigheter, har Fylkesmannen i Oslo-Viken innsigelse til 

dette området. Innsigelsen er begrunnet i at forslaget resulterer i omfattende inngrep i et 

naturområde hvor det ikke er hytter i dag. Fylkesmannen mener ny fritidsbebyggelse bør styres til 

eksisterende hytteområder i form av fortetting eller utvidelse av disse. 

 

Masseuttak Gravlimoen, Nes i Ådal (R3) 
Området ligger i Nes i Ådal, nord for Nes sentrum og øst for Begna. Arealstørrelsen er redusert fra 

93 dekar til ca. 30 daa. Formålet er å etablere et masseuttak, og det antydes et uttak på 3-5000 m3 

årlig. Gjeldende formål er LNF-område. 

 

I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er de vedtatte utvidelsene av flere masseuttak i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel, hvor det vektlegges at eksisterende uttak skal prioriteres. Ringerike 

kommune har store sand- og grusressurser av høy verdi og nasjonal og regional viktighet, og en 

videreutvikling av eksisterende uttak er viktig for å sikre tilgang til disse ikke-fornybare ressursene. 

Områdene ligger i god avstand til støyfølsom bebyggelse, og for utvidelse av masseuttak kreves 

reguleringsplan med konsekvensutredning. Konsekvenser vil da behandles i større detalj. Foreslått 

område R3 er ikke i tråd med overordnede føringer som sier at eksisterende uttak skal prioriteres 

fremfor å åpne nye områder. Da dette området har vært i lokal drift siden 1960-tallet, mener 

rådmannen likevel at de landskapsmessige virkningene ikke vil være like omfattende. Forekomsten 

er av Norges geologiske undersøkelser (NGU) vurdert som viktig, med lokal betydning. Nes i Ådal 

er et prioritert tettsted, og det ønskes utvikling her. Dette medfører ofte behov for råstoffmateriale.  

 

Når det gjelder konsekvensutedningen er området nær eksisterende veinett, med avkjøring fra 

Østsideveien som er kommunal. Masseuttaket generelt vil genere økt trafikk med tungtransport. Det 

er skog av høy og middels bonitet i området og ingen kjente kulturminner eller naturverdier. Det er 

nå samsvar mellom ny avgrensning og NGUs vurdering av forekomsten. Landskapsinngrepet er 

vanskelig å skjerme. Enkelte boliger i nærheten kan bli utsatt for støy/støv. Jordfaglig 

arealvurdering klasse A. I konsekvensutredningen er den samlede vurderingen gul, og det kommer 

frem at rådmannen anbefaler å legge dette området på høring og offentlig ettersyn.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken vil fraråde et masseuttak her. Dette med bakgrunn i hensynet til 

landskap og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Fra tidligere dokumenter i forbindelse med 

kommuneplanarbeidet går det frem av saken at deler av dagens adkomstvei benyttes som skoleveg. 

De viser til at masseuttaket er foreslått kant i kant med dyrka mark og vil kunne få negative 

virkninger for produksjonsarealene. De viser til nasjonale føringer knyttet til jordvern. 
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Boliger Kvernvollen, Veme (B31) 

Området ligger på Veme, mellom Sokna og Hønefoss. Arealstørrelsen er ca. 11 daa. Formålet er å 

etablere boligbebyggelse i området. Gjeldende formål er LNF-område. 

 

I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er en stor del av områdene hvor det er vedtatt framtidig 

bolig lokalisert i allerede eksisterende tettsteder, både i Hønefoss by og i de prioriterte tettstedene 

Nes i Ådal, Sokna, Hallingby, Heradsbygda, Haugsbygd og Ask/Tyristrand. Denne 

utbyggingen/fortettingen er etter kommunens oppfatning i tråd med overordna føringer om 

samordna bolig-, areal- og transportplanlegging, herunder statlige planretningslinjer og regionale 

planer. Dette gjelder i mindre grad for område B31 «Kvernvollen, Veme». Området ligger i 

nærheten av Rv. 7 med et begrenset kollektivtilbud mot Hønefoss, hvilket betyr at reiser til og fra 

dette området i større grad vil være bilbasert.  

 

I konsekvensutredningen kommer det frem at området ikke er et satsningsområde i 

kommuneplanens samfunnsdel – forslaget er derfor ikke i tråd med overordna plan. Det er 

manglende kommunal infrastruktur på avløp, manglende trygge skoleveier og sammenhengende 

G/S-veg mot Hønefoss. I tillegg gjør nærheten til jernbane mot nord at området er støyutsatt. I 

konsekvensutredningen er den samlede vurderingen rød, noe som vil si at tiltaket ikke er i tråd med 

overordnede planer, og samfunnsnytten ikke veier opp store negative konsekvenser. Rådmannen 

fraråder utbygging av boliger her.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har innsigelse til boligområde Kvernvollen (B31). Boligbebyggelse 

ved Veme bygger ikke opp under nasjonale og regionale føringer for samordnet areal og 

transportplanlegging med blant annet mål om kompakte byer og tettsteder. Videre er området 

støyutsatt og har ikke trygg skolevei. Den aktuelle skogteigen ligger i dag som visuell skjerming 

mot jernbanen for de som bor her i dag i tillegg til å fungere som nærrekreasjonsområde.  

 
Næring Geiteryggen, Hensmoen (N4) 

Området ligger på Hensmoen, nord for Hønefoss. Arealstørrelsen er ca. 40 daa. Formålet er å 

etablere næring i området. Gjeldende formål er LNF-område. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel kap. 5 kommer det frem at kommunen skal ha tilstrekkelige 

planavklarte arealer til næringsformål. Det er viktig med rett lokalisering av næringsvirksomhet. 

Dette området er i tilknytning til eksisterende industriområde og med etablert infrastruktur. Området 

er plassert i nærheten av boliger som fra før ligger i tilknytning til eksisterende næringsområde. Det 

er skog av høy bonitet og dyrkbar jord på området. I samfunnsdelen kommer det frem at jordvernet 

må balanseres mot storsamfunnets behov. Det er i dag etterspørsel etter næringsområder, og 

Hensmoen er et område kommunen ønsker å satse videre på som et næringsområde.  

 

I konsekvensutredningen kommer det frem at utvidelse i tilknytning til eksisterende industriområde 

beslaglegger 30 daa skog av høg bonitet og 12 daa skog av middels bonitet – hele området er også 

vurdert som dyrkbar jord. Nærhet til område er definert som viktig naturtype (Sætervadtjernet og 

Setervadmyra). Det er ingen kjente kultur eller naturverdier innenfor foreslått område. I 

konsekvensutredningen er den samlede vurderingen gul, og det kommer frem at rådmannen 

anbefaler å legge dette området ut på høring og offentlig ettersyn.  

 

Det er en viktig naturtype med lavlandsmyr nord for industriområdet. Lokaliteten ligger vest for 

elva og vil ikke bli negativt berørt så lenge det sikres et tilstrekkelig grøntbelte langs vassdraget. 
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Fylkesmannen i Oslo og Viken mener at det i dag er store arealer innenfor vedtatt byggeområde 

som bør utnyttes bedre før det åpnes opp for nye arealer. Ut fra nasjonale og viktige regionale 

interesser har de ingen spesielle merknader til en utvidelse av dagens industrivirksomhet. Dette 

under forutsetning av at vegetasjonsbeltet og allmenne interesser langs vassdraget i vest blir 

ivaretatt.  

 
Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Kommuneplanbestemmelsen § 4.1.9 er tilført etter varslet innsigelse fra Statens 

vegvesen (vedlegg 4). Konsekvensutredningen er også revidert i tråd med denne 

endringen (vedlegg 3). Endringen gjelder område R3 masseuttak i Nes i Ådal og er som 

følger; “Eksisterende avkjørsel fra E16 til Østsideveien må vurderes i påfølgende 

reguleringsplanprosesser. Dette gjelder også en vurdering av myke trafikanter langs 

Østsideveien». Innsigelsen er trukket. 

 Kommuneplanbestemmelsen § 4.1.10 er tilført etter varslet innsigelse fra Statens 

vegvesen (vedlegg 4). Konsekvensutredningen er også revidert i tråd med denne 

endringen (vedlegg 3). Endringen gjelder eventuelt område B31 boligområde på Veme 

og er som følger; «Planområdets adkomstveg og kryss mellom Kvernvollveien og 

riksveg 7 skal ferdigstilles før nye byggeområder tas i bruk». Innisgelsen fra Statens er 

dermed ikke fremsatt. 

 Område B31 på Veme er tatt ut av planforslaget etter innsigelse fra Bane NOR for 

deres eiendom gnr/bnr 92/59 og etter innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken på 

hele B31. Innsigelsen fra Bane NOR er trukket. Innsigelsen fra Fylkesmannen er bedt 

om å bli trukket.  

 Område F2 fritidsboliger i Nes i Ådaler tatt ut av planforslaget etter innsigelse fra 

Fylkesmannen i Oslo og Viken. Innsigelsen fra Fylkesmannen er bedt om å bli trukket.  

 Naturmangfolsloven §§ 8-12 er lagt til grunn. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.05.2019 – 05.08.2019. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det 

kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg 5.  

 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Oslo og Viken og Bane NOR fremmet innsigelse til planforslaget ved høring. 

For nærmere informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til 

høringsuttalelsene. Etter dialog/ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er 

innsigelsen fra Bane NOR nå trukket og Fylkesmannen er bedt om å trekke sin innsigelse.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Strategi og plan jf. gjeldende delegeringsreglement. 
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Naturmangfold 

Næringsområdet Geiteryggen (N4) på Hensmoen grenser mot elva Væla, og et registrert viktig 

naturtypeområde med intakt lavlandsmyr i innlandet. Det er registrert fire forekomster av sopp 

innenfor området. Det er viktig at det i videre detaljregulering utarbeides en plan som på en 

god måte ivaretar naturmangfoldet i området på et høyere detaljert nivå.     

Området for masseuttak Gravlimoen (R3) i Nes i Ådal ligger i nærhet til bekk, og det er ingen 

kjente naturverdier i området. Det er viktig at det i videre detaljregulering utarbeides en plan 

som på en god måte ivaretar naturmangfoldet i området på et høyere detaljert nivå. 

Ved boliger Kvernvollen (B31) på Veme er det ingen kjente naturverdier i området. Det er tre 

mindre bekker i området. Det er viktig at det i en eventuell detaljregulering av området 

utarbeides en plan som på en god måte ivaretar naturmangfoldet i området på et høyere 

detaljert nivå.    

Fritidsbebyggelse Smørhølkollen ved Nes i Ådal (F2) Grenser til Selsjøen naturreservat. Et 

inngrep her vil kunne ha store konsekvenser for naturreservatet. Ingen registrerte naturverdier i 

området. Det er viktig at det i en eventuell detaljregulering av området utarbeides en plan som 

på en god måte ivaretar naturmangfoldet i området på et høyere detaljert nivå og hensyntar 

naturreservatet på en god måte.    

 

Jordlova 

Arealregnskap (daa) for kommuneplanens arealdel 2019-2030, vedtatt 31. januar 2019, ser en 

av tabell under.   

 

 
Nytt planforslaget medfører en omdisponering av dyrkbart areal på ca. 40 dekar. Dette er 

næringsområdet på Hensmoen, og vil endre tabellen om fremtidig næring fra 101.551 dekar til 

141,551 dekar. Område B31, som rådmannen fraråder, ligger også på dyrkbart areal (ca. 11 dekar).  

 
Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. 

 



  Sak 130/19 

 

 Side 112 av 138   

 

Samlet vurdering 

Masseuttak i Nes i Ådal (R3): Det kommer frem i kommuneplanens samfunnsdel kap. 5 at en 

skal drive en bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og uttaksområder for 

framtidig behov samt redusere miljø- og samfunnsbelastning. Utnytting av eksisterende uttak 

skal prioriteres framfor å åpne nye områder. Rådmannen mener likevel at siden dette området 

har vært i lokal drift i en lengre periode, vil ikke de landskapsmessige virkningene være like 

omfattende. Dette området har fått en redusert planavgrensning, og vil ikke gjøre like stort 

inngrep i området som tidligere foreslått. Forekomsten er av NGU vurdert som viktig, med 

lokal betydning. Ved dette anbefaler rådmannen at området vedtas. 

 

Næring på Hensmoen (N4): Det kommer frem i kommuneplanens samfunnsdel kap. 5 at 

kommunen skal ha tilstrekkelige arealer planavklarte arealer til næringsformål. Det er viktig 

med rett lokalisering av næringsvirksomhet. Dette området er i tilknytning til eksisterende 

industriområde og med etablert infrastruktur. Området er plassert i nærheten av eksisterende 

boliger som fra før ligger i tilknytning til eksisterende næringsområde. Det er skog av høy 

bonitet og dyrkbar jord på området. I samfunnsdelen kommer det frem at jordvernet må 

balanseres mot storsamfunnets behov. Det er i dag etterspørsel etter næringsområder, og 

Hensmoen er et område kommunen ønsker å satse videre på som et næringsområde. Ved dette 

anbefaler rådmannen at området vedtas. 

 

Fritidsbebyggelse i Nes i Ådal (F2): Det kommer frem i kommuneplanens samfunnsdel kap. 

5 at aktuelle arealer bør utvikles til mer fritidsbebyggelse. I regional plan for areal og transport 

skal en sørge for en bærekraftig lokalisering av fritidsbebyggelse. Da området ikke er lokalisert 

i tilknytning til eksisterende eller satsingsområde for hyttebygging, ikke har teknisk 

infrastruktur og innebærer inngrep i et relativt uberørt område som grenser til Selsjøen 

naturreservat anbefaler rådmannen ikke utbygging her. I tillegg har fylkesmannen i Oslo og 

Viken innsigelse til dette området. 

 

Boligbebyggelse på Veme (B31): Det kommer frem i kommuneplanens samfunnsdel at en 

skal drive boligutvikling som styrker sentrum, både i Hønefoss by og de prioriterte 

lokalsamfunna. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og i nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. Der det finnes veletablerte kollektivforbindelser i 

området Hønefoss, Haugsbygd og Heradsbygda kan det også vurderes å etablere boliger. 

Veme er ikke et satsingsområde i kommuneplanens arealdel, og oppfyller ikke de ovenstående 

kriteriene. I tillegg er det manglende kommunal infrastruktur på avløp og jernbanen mot nord 

gjør at området er støyutsatt. Ved dette fraråder rådmannen utbygging av boliger her. I tillegg 

har fylkesmannen i Oslo og Viken innsigelse til dette området. 

 

Rådmannen gjør oppmerksom på at kommunestyret kan vedta de områdene som det ikke er 

heftet innsigelser til med rettsvirkning, mens områdene med innsigelse ikke kan få rettsvirkning 

før departementet har gjort endelig vedtak. Hele planen kan kunngjøres av kommunen først når 

departementets vedtak foreligger. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen med områdene N4 

næringsområde på Hensmoen og R3 masseuttak i Nes i vedtas.  
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Vedlegg 

1. Forslag til plankart, Nes i Ådal (R3) 

2. Forslag til plankart, Hønefoss (Hensmoen, N4) 

3. Revidert konsekvensutredning av nye utbyggingområder 

4. Reviderte kommuneplanbestemmelser 

5. Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling, med kommentarer 

6. Uttalelser til 1. gangsbehandling 

7. Planbesrivelse (vedtatt 31.01.2019) 

8. Saksutredning 

9. Saksprotokoll 

10. Område med innsigelse, Veme (B31) 

11. Område med innsigelse, Nes i Ådal (F2) 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Kammerud Katrine 
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Arkivsaksnr.: 19/1266-1   Arkiv: 614  

 

Mulig utvidelse av kulturhus i Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

108/19 Formannskapet 27.08.2019 

131/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjennomføres kjøp av 4 seksjoner i Sameiet Hønefoss Bru 3 i tråd med fremlagte 

betingelser. 

2. Rådmann gis fullmakt til å ferdigstille kjøpet med overtakelse 1.6.2020, i tråd med 

akseptert bud og inngått intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike. 

3. Økt årlig tilskudd til kr 5 Mill kr årlig til Kultursenteret innarbeides i budsjett for 2020 

og handlingsprogrammet 2020 - 2023. 

 

 

 

  

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune er blitt kontaktet av Sparebankstiftelsen Ringerike vedrørende mulig 

samarbeid om kjøp av eierseksjon 1, 4, 6 og 7 i Sameiet Hønefoss Bru 3 og tilhørende 

parkeringsplasser (gnr. 318, bnr. 502) fra  Samfunnshuset Hønefoss AS. 

 

Formålet med initiativet er å sikre langsiktighet og stabilitet i driften til kultursenteret, og i 

tillegg utvikle bygget til å være et komplett kulturhus. Vesentlig grep for ombygging vil bli 

gjennomført og finansiert av Sparebankstiftelsen, se vedlagte tegninger og skisser. 

 

En forutsetning er at det opprettes en uavhengig og allmennyttig Kulturhus-stiftelse som skal 

eie avtalte seksjoner/aksjer, og som kan motta skattefrie gaver fra Sparebankstiftelsen og 

kommunen(e). Eierstiftelsen skal kun eie de aktuelle seksjoner og ikke selv drive 

kulturvirksomhet. Driften forutsettes foretatt av Stiftelsen Ringerike Kultursenter, eventuelt 

annen enhet eller kommunen, dersom det er naturlig. 

Det forutsettes at det inngås en intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike i tråd med 

vedlagt utkast. 

 



  Sak 131/19 

 

 Side 115 av 138   

 

Økonomiske forhold 

Det er oppnådd enighet med selger om en total kjøpesum på kr 71,5 mill. Det foreligger takster 

samt tidligere vurderinger knyttet til kjøp av resterende seksjoner. Det er enighet om en løsning 

der Ringerike kommune kjøper seksjon 4 og hoveddelen av seksjon nr 6, der vi i dag er 

leietaker for hhv IT-avdelingen og kulturskolen.  

 

Videre legges det til grunn at kommunen og Sparebankstiftelsen kjøper seksjon 1 og 7, samt en 

mindre del av seksjon nr 6 som skal nyttes til kulturformål.  

 

Når det gjelder finansiering vil kjøp av seksjonene til eget bruk kunne finansieres på ordinær 

måte gjennom låneopptak, mens det for kulturdelen vil måtte dekkes inn over 

disposisjonsfondet, da andelene her skal inngå i en ny stiftelse. 

 

Videre legges det til grunn at Sparebankstiftelsen Ringerike over noen år vil bidra med 45 mill. 

kr til ombygginger og tilpasninger i bygget, slik at det gjøres optimalt for kulturaktiviteter. Et 

vesentlig og viktig grep vil være å flytte inngangspartiet til kultursenteret inn mot sentrum. Og 

dermed bidra til større tilgjengelighet og synlighet i byen. 

 
Kjøpesum    71 500 000,- kr  

Kommunens eget - 3. og 4. etasje    31 777 778,- kr  

Kommunens andel kultursenter    19 861 111,- kr  

      
Kommunens totale kostnad    51 638 889,- kr  

Dokumentavgift      1 290 972,- kr  
Honorarer, reseksjonering, etab. av stiftelse 
mm 

  
      500 000,- kr  

      

Total kostnad    53 429 861,- kr  

      
      

Kjøp av seksjonene til kommunens eget bruk lånefinansieres på ordinær måte, mens 

kommunens andel av utvidelse av kultursenteret vil inngå i ny stiftelse, og må finansieres over 

disposisjonsfondet. 

 

Driftsøkonomi og bruk av egne lokaler 

For Ringerike kommune vil det ha vesentlige driftsøkonomiske konsekvenser. Pr i dag støttes 

driften av kultursenteret med 2,97 mill. kr. Med økte arealer og styrket organisasjon for 

driften, legges det til grunn et årlig tilskudd på i størrelsesorden 5 mill. kr. 

 

I dialog med dagens eiere, er det avklart at de ikke ønskes å selge ut seksjoner, men et 

helhetlig salg. I dialog med Sparebankstiftelsen er det diskutert en løsning der Ringerike 

kommune selv kjøper de delene av bygget som vi i dag leier til hhv. Kulturskole og IT-

avdelingen. 

 

Ved kjøp av seksjon 4 og 6 til eget bruk vil kommunens leieutgifter til disse lokalene i dag bli 

fjernet, totalt 1 395 000,- kr pr år. 

 

Kommunen vil også overta seksjon 4, som i dag benyttes av NAV. Lokalene har god standard, 

og kan benyttes til flere formål. For det første vil Rådmannen samlokalisere den kommunale 

kulturvirksomheten i bygget. Videre åpner kjøpet for flere andre muligheter. 
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 Lokaler til et «Frivillighetens hus» kan være en løsning, utleie til relevante aktører innen 

kulturbasert næring kan også være en løsning. Rådmannen vil komme tilbake med konkret 

forslag til løsning for disse arealene før overtakelse 1.6.2020. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer prosjektet som svært interessant, og det vil bidra til et vesentlig løft for 

kulturarbeidet i kommunen. Kultursenteret er i dag sprengt kapasitetsmessig, og vil med dette 

grepet kunne samle store deler av kulturaktivitetene under ett tak. Videre mener Rådmannen at 

Sparebankstiftelsens forpliktelse til vesentlige investeringer i bygget, samt å snu 

inngangspartiet inn mot byen, er et viktig og godt grep for sentrumsutviklingen. 

 

Sett i sammenheng med det pågående byplanarbeidet vurderes også prosjektet som et godt 

grep for å øke aktiviteten og attraktiviteten i sentrum. Dette er helt i tråd med intensjonene i 

byplanen. 

 

Rådmannen legger vekt på at Sparebankstiftelsen forplikter seg til omfattende investeringer de 

nærmeste årene, i størrelsesorden inntil kr 45 mill. Det vil gi oss et nærmest komplett kulturhus 

sentralt i byen, i tett samarbeid med frivillige og veldedige aktører. 

 

Økonomisk vil prosjektet slik det foreligger medføre økte kostnader i form av økt årlig 

driftstilskudd til kulturaktivitetene på ca. 2 mill. kr årlig, samt en netto investering for 

kommunen gjennom kjøpene på 53,5 mill. kr, forutsatt. Rådmannen ser at dette kommer i 

tillegg til de øvrige investeringsplaner kommunen har og som er behandlet i budsjett og 

langtidsplan. Samtidig er rådmannens vurdering at dette prosjektet er en unik mulighet til å 

oppnå et løft for kultursektoren, der bidragene fra andre aktører er vesentlig. På den bakgrunn 

anbefaler Rådmannen at fremlagte forhandlingsresultat og intensjonsavtale inngås.  

 

 

Vedlegg 

Intensjonsavtale 

Mulighetsstudie- tegninger 

Visualisering – tegninger 

Takster for eiendommene 

Budaksept 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Terje Dahlen 

saksbehandler: Terje Dahlen 
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Arkivsaksnr.: 19/1273-1   Arkiv: M41  

 

Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private 

stikkledninger  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019 

72/19 Formannskapet 18.06.2019 

89/19 Kommunestyret 27.06.2019 

132/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes for videre behandling med temamøte for bedre forståelse av saken. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har gjennom de siste handlingsprogrammenne investert store beløp i 

offentlige vann og avløpsprosjekter.  Samtidig er det en pågående prosess med utskiftning av 

dårlig offentlig ledningsnett og tilknytning av boliger til offentlige vann- og avløpsnett med 

stikkledninger.   

 

Kommunen har som hovedmål (fra gjeldende hovedplan avløp) at: 

 

«På lang sikt skal alle boliger i Ringerike kommune ha en avløpssituasjon som er i tråd med 

gjeldende forurensningslovverk og rensekrav. Det må alltid gjøres en avveining om dette er 

en opprydding som kommunen skal stå for eller om det skal gjennomføres i privat regi.» 

 

I hvert eneste vann- og avløpsprosjekt havner kommunen i en diskusjon rundt stikkledninger, 

det være seg, kostnader, avstand til hovedledning og type løsninger (selvfallsledninger eller 

trykkledninger). 

Saken omhandler hvilken maks grense (kroner) man må kunne forvente at en huseier må kunne 

forvente å betale for etablering av privat stikkledning for tilknytning til offentlig vann- og 

avløpsledning. Det foreslås en maks grense på 3G (3*grunnbeløpet). Denne kostnaden vil da 

innbefatte prosjektering, gebyrer og anleggskostnader ved tilknytning til offentlig 

hovedledningsnett.  
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Den andre delen går ut på om kommunen skal involvere seg og tilby tjenester for etablering av 

private stikkledninger til offentlig ledningsnett. Dette utredes nærmere nedenfor men man 

anbefaler at kommunen kun etablerer kommunale hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av private stikkledninger. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I forbindelse med sanering av offentlig vann og avløpsnett og etablering av nyanlegg er 

kommunen stadig borti problemstillinger knyttet til pålegg og etablering av private 

stikkledninger. Dette går stort sett på hva en privat gårdeier må kunne å forvente å betale for 

sin(e) stikkledning(er).    

  

Kommunen eier og drifter hovedledningsnettet med tilhørende installasjoner for vann og avløp.  

Private grunneiere / huseiere har ansvar for egne vann- og avløpsledninger fra sin bolig / 

bygninger til kommunal hovedledning.   

  

Dagens praksis med stikkledninger: 

 

Dagens praksis i Ringerike kommune er at når kommunen utfører sanering av eldre 

ledningsnett, eller legger nye kommunale ledninger i nye områder, så forsøker kommunen å 

inngå stikkledningsavtaler med grunneiere, for å sikre tilknytning til offentlig ledningsnett.  

Videre tilbyr kommunen gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør stikkledningene 

utført mot refundering av kostnadene.  

  

Den andre muligheten som ikke har blitt fulgt, er at kommunen legger frem offentlig 

ledningsnett og tilrettelegger for tilknytningspunkt utenfor offentlig vei. Hus/grunneiere må 

selv planlegge, ordne avtaler og bekoste stikkledningene.  

  

Det har ikke tidligere vært fattet politisk vedtak i Ringerike kommune på hva maks kostnad på 

stikkledninger kan være, før man definerer det som uforholdsmessige kostnader. Kommunen 

har fulgt en praksis på at tilknytningen ikke skal overstige kostnadene ved å etablere private 

løsninger som infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg. 

 

Kostnader ved stikkledninger: 

 

Kostnaden med et minirenseanlegg fra en enkel enebolig med gunstige forhold kan koste fra 80 

000 – 110 000 kr eks mva. Her vil også kostnader med prosjektering, søknadsprosesser og 

ugunstige forhold som fjell/høy grunnvannstand komme i tillegg.  Maks investeringskostnad 

kan fort beløpe seg opp mot og over kr 200 000,-  og mer for å få etablert private anlegg.   

Kommunen har fulgt en praksis på 2G (grunnbeløpet 1G er ca. 90 000) og har ment at dette er 

en kostnad som en huseier / grunneier må kunne forvente som en maks kostnad før man 

vurderer private løsninger.  
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Rådmannen har undersøkt med andre kommuner rundt Ringerike som har gått inn for følgende 

løsninger:  

  

 Vestre Toten kommune, Maksgrense på 120 000 kr. (60 000 kr for avløp, og 60 000 kr 

for vann) 

 Jevnaker kommune, Jevnaker har et vedtak på totalt 150 000 kr (100 000 på vann og 

50 000 på avløp, dette er et gammelt vedtak fra 2003.) 

 Gjøvik kommune, Forslo kr 150 000,- som maks grense, men kr 100 000,- ble vedtatt i 

kommunestyret.  

 Lunner kommune, ikke politisk vedtak, men har praksis mellom kr 100 000,- til    kr 

150 000,-  som maks kostnad. 

 Nordre Land kommune, Ikke politisk vedtak, men operer med en praksis på rundt kr 

100 000,- per anlegg.  

 Søndre Land kommune, Opererer med 1G for både vann og avløp samlet.  

 Gran kommune, Operer med avstand og ikke beløp. Hvis det ikke er andre hensyn så 

skal alle innenfor en avstand på 100 m tilkobles. Saksbehandler opplyser at det 

sannsynligvis er et politisk vedtak fra år 2000, men er noe usikker.  

  

Drammen kommune operer med 2G og gjelder da kun offentlig tilknytning av eksisterende 

bebyggelse for avløp (i utgangspunktet ikke vann). Drammen kommune har under vurdering å 

øke fra 2G til 4G da de ser at den økonomiske smertegrensen for om offentlig tilknytning er 

samfunnsmessig lønnsom går ved ca. kr 600 000,- og kr 700 000,- 

 

Erfaringer/konsekvenser ved dagens ordning med stikkledninger  

  

  

Private stikkledninger er grunneiers eiendom og ansvar, frem til tilkoblingspunkt på offentlig 

hovedledning. I tilfellene hvor kommunen har påtatt seg oppgaven med å anlegge stikkledning 

fra offentlig hovedledning til tilkoblingspunkt på bygning på privat grunn, forutsettes det at 

eierskapet til stikkledningen går over til grunneier når anlegget ferdigstilles.  

  

En ordning hvor kommunen påtar seg oppgaven med omlegging, nyetablering eller utbedring 

av privat stikkledning, vil imidlertid innebære at kommunen påtar seg en større risiko og 

kostnad. En nærmere redegjørelse for disse forholdene følger nedenfor.  

  

   

Risiko og kostnad i for – og detaljprosjektering  

 

I de tilfellene hvor kommunen har påtatt seg ansvaret for å legge om, nyetablere eller utbedre 

private stikkledninger, vil det være behov for prosjektering i forbindelse med dette.  

Erfaringer viser også at det oppstår behov for omprosjekteringer, da det fremkommer ulike 

behov (traseer, hekker, beplantning, gatestein etc.) og ønsker på de enkelte eiendommene. 

Kostnader knyttet til bruk av konsulenter eller egentid i forbindelse med prosjekteringer og 

eventuelle omprosjekteringer bæres av kommunen. Dette inkluderer også ekstrakostnadene i 

forbindelse med prosjektering og omprosjekteringer av private stikkledninger på de enkelte 

eiendommen langs hovedledningstraseene.  
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Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger for husstander langs 

hovedledningstraseene, innebærer altså en betydelig ekstrakostnad for kommunen i 

prosjektering ved mange husstander.  

  

Kommunens rolle som mellomledd  

 

I og med at kommunen påtar seg å anskaffe og kontrahere entreprenør, som blir benyttet i 

arbeidet med å anlegge private stikkledninger, innebærer dette en merkostnad for kommunen. 

Det er kommunen som må forestå kontraktsoppfølging mot entreprenør. Dette innebærer blant 

annet møtevirksomhet, eventuelle endringsmeldinger og generell dialog med entreprenøren. 

Videre innebærer en ordning hvor kommunen påtar seg ansvaret for å anlegge private 

stikkledninger at kommunen opptrer som et mellomledd mellom huseier og entreprenør. 

Kommunen har da et kontrakts- og ansvarsforhold både mot huseier på den ene siden, og 

utførende entreprenør på den andre.   

  

En konsekvens av dette, er at eventuelle erstatningskrav fra huseier vil rettes mot kommunen. 

Erfaringsmessig forekommer dette, og i de tilfeller kommunen ikke kan rette sitt krav til 

utførende entreprenør, vil kommunen kunne bli stilt ansvarlig dersom vilkårene for det er 

oppfylt. Man har hatt en sak, hvor en huseier har rettet et økonomisk krav mot kommunen som 

følge av at vi har vært inne på eiendommen og skiftet ut en stikkledning. At slike krav rettes 

mot kommunen på grunn av at man har tatt på seg en oppgave for huseier, medfører derfor 

bruk av tid og ressurser som kunne vært unngått dersom kommunen ikke hadde gjort det. 

Videre vil dette utgjøre en økonomisk risiko dersom huseier skulle få medhold i sitt 

økonomiske krav mot kommunen.  

  

Kommunens rolle som mellomledd mellom entreprenør og huseier innebærer derfor en ekstra 

økonomisk risiko.  

  

Stikkledningsavtale og avtaleinngåelse  

 

Omlegging, nyetablering eller utbedring av privat stikkledning skjer med grunnlag i skriftlig 

avtale mellom huseier og kommunen. Før man kan starte opp arbeidet med å anlegge de 

private stikkledningene, er man derfor avhengig av å ha fått inn stikkledningsavtalene i signert 

form.  

 

Dette er imidlertid en oppgave som koster kommunen både tid og penger i form av kontakt, 

informasjon og oppfølging i forbindelse med kontraktsinngåelse av hver enkelt 

stikkledningsavtale. Det er i hovedsak ansvarlig prosjektleder som står for denne oppfølgingen, 

i noen tilfeller med bistand fra jurist. Det dreier seg ofte om et betydelig antall 

stikkledningsavtaler som skal følges opp og inngås.  Til eksempel ble det i forbindelse med 

prosjekt på Nymoen-Hen inngått 91 stikkledningsavtaler med et tidsforbruk for prosjektleder 

på ca 300 timer.  

  

Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger innebærer betydelig merarbeid for 

kommunen.    

 



  Sak 132/19 

 

 Side 121 av 138   

 

Krav til presist avtaleverk  

 

Ved at kommunen tar på seg oppdraget med å anlegge private stikkledninger, vil dette ha 

grunnlag i en privatrettslig avtale mellom huseier og kommunen. Kommunen engasjerer 

entreprenør som gjennomfører oppdraget på vegne av kommunen. I de enkelte 

stikkledningsavtalene, blir det angitt en omtrentlig kostnadspris for arbeidet i forbindelse med 

omlegging, etablering eller utbedring av stikkledning(er).  

 

I og med at kommunen forskutterer de faktiske kostnadene overfor utførende entreprenør, er 

det derfor viktig at stikkledningsavtalen er utformet på en måte som gjør at man også fanger 

opp eventuelle uforutsette merkostnader. Erfaringer med stikkledningsavtalene som er benyttet 

i gjennomførte prosjekter, er at de ikke nødvendigvis gjør det.   

  

Dersom man ønsker å videreføre en ordning hvor kommunen påtar seg å anlegge private 

stikkledninger, er det derfor viktig at man kvalitetssikrer avtaleverket som danner grunnlag for 

arbeidene.  

  

Utfordringer knyttet til innfordring av kostnader:  

  

Kostnadene knyttet til omlegging, nyetablering eller utbedring av privat stikkledning kan 

utgjøre relativt betydelige beløp. I enkelt tilfeller kan huseiere, til tross for inngått skriftlig 

avtale med kommunen, oppleve vanskeligheter med å betale sluttsummen for arbeidet.  

 

Årsakene til dette kan være mange, men vi har til eksempel erfaring med at huseiere har frafalt 

i tiden mellom kontraktsinngåelse og ferdigstillelse. I slike tilfeller kan vi i verste konsekvens 

ikke få dekket kostnadene vi har forskuttert. Manglende betalingsevne og vilje skaper også 

utfordringer knyttet til å drive inn igjen beløp vi har forskuttert. Vi har også mottatt 

henvendelser vedørende betalingsutsettelse mot pant i eiendommene.  

 

Bakgrunnen for henvendelsene, er formannskapets vedtak av 20, januar 1992, hvor man gir 

anledning til å fatte vedtak om betalingsutsettelse for tilkoblingsavgift og anleggsbidrag for 

pensjonister og trygdede. Kommunen har derfor blitt nødt til å bruke tid og ressurser på 

oppfølging av disse sakene.  Det er fremmet en egen sak til kommunestyret hvor det forelås å 

oppheve vedtaket fra 1992. Saken ble behandlet i kommunestyret sak 63/17 01.juni 2017 hvor 

det ble fattet følgende vedtak:  

  

1. Vedtak av 20.januar 1992 av Ringerike formannskap om utsettelse med betaling av 

anleggsbidrag og tilkoblingsavgifter – renteberegning / indeksregulering oppheves  

2. Kommunestyret ber om at rådmannen fremmer sak som belyser hvilke muligheter / 

handlingsrom kommunen har for å etablere sosiale ordninger ved innkreving av 

gebyr/tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk.  

  

Punkt 2. i vedtaket følges opp av skatt og avgiftskontoret.  
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Alternative løsninger med stikkledninger:  

  

Erfaringsmessig er ordningen Ringerike kommune praktiserer, med å påta seg å anlegge 

private stikkledninger, ikke særlig utbredt i andre kommuner. En tilsynelatende vanlig praksis, 

er å overlate anlegg og tilkobling av de private stikkledningene til huseierne selv.  

 

Dersom dette ikke gjøres frivillig, vil man i medhold av forurensingsloven kunne ha anledning 

til å pålegge huseier å koble seg på offentlig hovedledning for egen regning. Dette blir i enkelte 

tilfeller praktisert i kommunen i dag, i de tilfeller man ikke har kommet til enighet om en 

stikkledningsavtale mellom kommunen og huseier.  

  

En ordning hvor ansvaret for å gjennomføre de nødvendige tiltakene på private stikkledninger 

beholdes hos den enkelte huseier, vil definitivt redusere risikoen, merarbeidet og kostnader for 

kommunen.  

  

Manglende vilje til å etterfølge anmodning om å koble seg til hovedledning, vil som nevnt 

kunne følges opp av kommunens forurensningsmyndighet. Dersom man ønsker å videreføre 

dagens praksis, anbefales det å revurdere hvorvidt kommunen skal forskuttere kostnader.  

  

Rådmannens vurdering: 

  

Rådmannen ser at dagens praksis hvor kommunen bistår og forskutterer arbeidene med 

etablering av private stikkledninger, fører til betydelig merarbeid og innebærer en økt risiko i 

forhold til avtaleverket. Rådmannen vil derfor anbefale at Ringerike kommune fremover kun 

forholder seg til etablering av kommunale hovedledninger og legger til rette for 

tilknytningspunkt for private stikkledninger for vann og avløp. Huseiere bekoster og sørger 

selv for etablering av stikkledninger til offentlig vann- og avløpsledning. 

  

I de tilfeller hvor kommunen selv rehabiliterer / sanerer eksisterende stikkledninger som er 

tilknyttet offentlig nett må kommunen koste ny tilknytning slik som praksis er i dag.  

 

Rådmannen vil viderer anbefale at kommunen blir forutsigbar i forhold til kostnad som en 

huseier normalt må påregne å bruke på stikkledninger. Det anbefales at maks grensen for 

kostnader som en huseier må påregne å dekke settes til 3G. Dette skal dekke 

entreprenørkostnader og prosjektering. Ved uforholdsmessige kostnader over 3G, kan gis 

fritak for tilknytning til offentlig vann og avløpsnett etter søknad. Dette bør hjemles i 

gebyrreglementet for vann og avløp.  

 

 

 Ringerike kommune, 19.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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Arkivsaksnr.: 19/3371-1   Arkiv: 140 D11  

 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 21.08.2019 

133/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i 

henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring 

og legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen.  

I samsvar med krav i plan- og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et 

planprogram. Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en 

god prosess i det videre arbeidet med planforslag. 

Saksutredning 

Hvorfor utarbeides det en kommunedelplan? 

En kommunedelplan er en betegnelse for en plan for bestemte områder, temaer eller 

virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides en kommunedelplan for et hvert tema eller 

virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. 

 

Det er et krav fra Kulturdepartementet at alle kommuner skal ha utarbeidet et plandokument etter plan- 

og bygningsloven som omfatter anleggsplaner både i kommunal regi og i regi av lag og foreninger, 

dersom det skal kunne søkes om spillemiddeltilskudd. 

 

I henhold til kommunal planstrategi 2016-2020 skal kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 

revideres i planperioden. I denne prosessen skal det utarbeides et planprogram som   skal gjøre rede for 

formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.  
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Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. 

Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre arbeidet på feltet, samt se 

på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige. 

Kommunedelplanen for idretts- og friluftsanlegg skal bidra til å: 

 Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen 

 Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige 

aktivitetsmuligheter i planperioden 

 Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 

 Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møteplasser for fysisk aktivitet i nærmiljøet, 

slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv 

 Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert 

 Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre mulighetene 

for finansiering av utbyggingskostnader 

 Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet 

 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand til å 

opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter 

 Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging 

 Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering 

 

Planprosessen 

Framdriftsplan 2019 - 2020 

Au

g 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr 

Oppstart                   

Varsel om oppstart, 

høring og offentlig 

ettersyn av planprogram 

(6 ukers høringsfrist) 

  
  

                

Fastsette planprogram                     

Utredningsfase, 

utarbeide planforslag og 

innarbeide eventuelle 

innspill 

                  

1.gangsbehandling                   

Høring og offentlig 

ettersyn (6 ukers 

høringsfrist) 

                  

Eventuelle endringer av 

planforslag og 

tilleggsutredninger 

                  

Sluttbehandling m.                   
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vedtak  

 

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med 

plan- og bygningsloven.  

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne holde seg 

løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens nettsider og annonsering 

i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.  

Endelig planprogram vil, etter eventuelle endringer, fastsettes av strategi og plan.  

 

Råsmannens vurdering 

Det er viktig med medvirkning fra lag og foreninger og ulike interesseorganisasjoner for å sikre en best 

mulig plan. Kommunen har spesielt ansvar for sikre aktiv medvirkning fra grupper som har behov for 

særskilt tilrettelegging for å delta, herunder barn og unge. Det må legges opp til at hovedtyngden i 

medvirkningsopplegget skjer tidlig i planprosessen, og planprogrammet legger vekt på å sikre dette. 

 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en god prosess i 

det videre arbeidet med planforslag. Rådmannen anbefaler derfor at det varsles oppstart av planarbeid 

for Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg og at planprogrammet legges ut til høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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Arkivsaksnr.: 19/3425-1   Arkiv: 026 &10  

 

Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

116/19 Formannskapet 27.08.2019 

134/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Dersom det er ønske om å melde seg inn i Utmarkkommunenes sammenslutning (USS) så kan 

et vedtak se slik ut:  

Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemsskapet, på kr. 45 000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020. 

Representanter velges etter at nytt kommunestyre er konstituert. 

 

 

  

 

Sammendrag 
 

Etter kommunestyrevedtak den 04.04.2019 legges det fram en sak hvor det vurderes om 

kommunen skal melde seg inn i Utmarkskommunenes sammenslutning, USS. USS er en 

sammenslutning som skal arbeide for kommunenes interesser opp mot overordnede 

myndigheter for å ivareta interesser kommunene har innen utmarksforvaltning. Det gjelder 

innen områdene bruk og utnyttelse av utmarka, vernespørsmål, mineralforvaltning, 

motorferdsel i utmark og rovviltforvaltning. 

USS skal arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å påvirke regelverket rundt 

arealdisponeringer gjennom relevante lovverk og skal være kommunenes talerør i saker som 

ligger innenfor deres arbeidsområde. 

I dag er det 97 medlemskommuner, vesentlig beliggende i eller i nærheten av store 

fjell/utmarksområder. Det er gjerne kommuner som har konflikter rundt bruk av 

utmarksarealer eller en rovdyrproblematikk opp mot beitedyr. Landsmøte er organisasjonens 

øverste organ. Kommunene er vanligvis representert med ordfører, varaordfører eller 

formannskapsrepresentant. 
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Ringerike kommune har store utmarksarealer, ca. 1427 km². Det alt vesentlige er i privat eie. 

Bruken av disse arealene har så langt ikke skapt konflikter ut fra dagens lovverk. Med en 

økning i rovviltstammene forventer vi en økning i antall tilfeller av angrep på beitedyr på 

utmark. Vi har så langt hatt to angrep, i 2016 og 2018, som resulterte i tillatelse til skadefelling 

av ulv på Nordmarka. USS sitter med bred kompetanse innen rovdyrforvaltning og kan være til 

støtte for kommunen i slike saker. 

Med bakgrunn i skadefellingsforsøkene på Nordmarka etablerer Ringerike kommune et 

interkommunalt samarbeide med Gran, Lunner, Jevnaker og Hole for å samordne de 

kommunale skadefellingslagene og skadefellingsforsøkene. Opplandskommunene, sammen med 

Fylkesmannen i Innlandet sitter på mye kunnskap og praktisk erfaring fra et stort antall 

hendelser. Dette vil vi gjennom et samarbeid dra nytte av. Det er Fylkesmannen som har 

forvaltningsansvaret for fredede rovvdyr. 

Med bakgrunn i dette samarbeide ser kommunen ikke på nåværende tidspunkt den store nytten 

av å bli medlem i Utmarkkommunenes Sammenslutning. Forutsetningene for vurderingen kan 

endre seg over tid og da bør spørsmålet tas opp igjen. 

 

Bakgrunn 
 

I kommunestyret 04.04.2019 i sak 10/19 ble det fremmet en interpellasjon fra Hans Petter 

Aasen (Sp) om forvaltning av utmarksressursene/effektiv rovdyrforvaltning. Det ble fattet 

vedtak om at: 

 

«Kommunestyret ber rådmannen fremme egen sak om innmelding av Ringerike kommune i 

Sammenslutningen for utmarkskommuner». 

 

Med bakgrunn i dette vedtaket legges saken frem for behandling. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Formålet med Utmarkskommunens sammenslutning 

Som det framgår av formålsparagrafen skal USS bistår medlemskommunene i spørsmål om 

bruk og vern av utmarksområder, bærekraftig næringsutvikling, mineralforvaltning, 

forvaltningsplaner, rovviltproblematikk og motorferdsel i utmark. USS er et talerør mot 

sentrale myndigheter og media, og skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i 

utmarksspørsmål av enhver karakter. 

§ 1 Formål  

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes 

interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal 

søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet 

mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Arbeidet i 

Utmarkskommunenes Sammenslutning skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling 

og livskraftige lokalsamfunn tilsier. Utmarkskommunenes Sammenslutning er partipolitisk 

nøytral. 
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USS er en organisasjon som skal arbeide mot nasjonale myndigheter. Hensikten er å påvirke 

slik at regelverket rundt arealdisponering gjennom plan- og bygningsloven, 

naturmangfoldloven, fjelloven, vannressursloven m.v. tilpasses lokale myndigheters forvaltning 

av egne arealer. 

USS skal være et talerør ovenfor sentrale myndigheter og media, og gjøre det mulig for 

kommunene å opptre samlet ovenfor disse. 

 

Rammene for USS sitt arbeide går fram av § 8 i vedtektene; 

 Styrke kommunenes posisjon i saker om utmarksforvaltning. 

 Øke forståelsen for samspillet mellom lokale interesser og nasjonale interesser i saker 

om bruk av utmarka.  

 Være en pådriver for lokalt selvstyre i areal- og naturforvaltningen.  

 Være en kommunikasjonskanal for kommunenes utmarksinteresser inn mot statlige 

myndigheter. 

 Styrke den lokale forvaltningen av nasjonalparker og andre områder som er underlagt 

statlige verneplaner.  

 Være en kunnskapsressurs for medlemskommunene.  

 Avgi høringsuttalelser på medlemskommunenes vegne i saker som berører 

utmarksspørsmål. 

 Fremme forslag til lov- og forskriftsendringer og andre vedtak i utmarkssaker som har 

betydning for medlemskommunene.  

 Vurdere krav om deltakelse i statlig utredningsarbeid.  

 Samarbeide med andre aktører og organisasjoner innenfor temaer som er relevant for 

USS. 

 

Organisering av USS 

Organisasjonen er bygget opp slik: 

- Landsmøte, som er USS' øverste organ, avholdes årlig.   

- Landsstyret består av en representant fra hvert fylke. 

- Arbeidsutvalget består av fem medlemmer. 

- Sekretariatet yter juridisk og annen faglig bistand til organisasjonen og har ansvar for 

møteinnkalling og den daglige korrespondansen. 

Medlemskommunene er representert ved ordfører, varaordfører eller medlem av 

formannskapet. 

Hvem er medlemmer? 

Det er i alt 97 kommuner som er medlemmer fordelt på 15 fylker (før fylkene ble sammenslått). 

I hovedtrekk er det kommuner med store utmarksarealer, gjerne stats- eller bygdeallmenninger 

og hvor utmarksnæringer som reindrift, gruvedrift, utmarksbeite, hyttebygging og 

rovdyrproblematikk har stor betydning.  

 

De fleste medlemskommunene ligger i midt og nord Norge, samt kommunen rundt 

Hardangervidda. Av kommuner i tidligere Buskerud fylke er Flå, Hol, Ål, Nore og Uvdal, 

Rollag og Sigdal medlemmer. 
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Langs svenskegrensen er det en del medlemskommuner vi kan sammenligne oss med i størrelse 

og eierstruktur. Disse ligger alle innenfor ulvesonen. 

 

Økonomiske forhold - kostnader ved medlemskap 

Årlig medlemskap i USS koster kr. 45.000,- ekskl. mva (2019), og er underlagt 

indeksjustering. 

 

Alternativ løsning 

Dersom det er ønske om å melde seg inn i Utmarkkommunenes sammenslutning (USS) så kan 

et vedtak se slik ut: 

Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemsskapet, på kr. 45 000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020. 

 

Som representanter fra Ringerike kommune velges følgende: 

1. ______________________________________________ (fast representant) 

2. ______________________________________________ (fast representant) 

3. ______________________________________________ (vara) 

4. ______________________________________________ (vara) 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Hvor mye utmark er det i Ringerike? 

Totalt areal i Ringerike er 1555,09 km². Av dette utgjør utmark 1427,44 km². Det betyr at 

kommunen har betydelige areal med utmark. 

Det landbruksrealterte arealet er fordelt på 1243 eiere. Innenfor disse arealene ligger det 3714 

hytter. Så godt som alt areal i Ringerike kommune er i privat eie. Det finnes noe areal eid av 

stats/kommune. Det er ikke allmenninger av noe slag i kommunen. 150,8 km² forvaltes 

gjennom vernevedtak eller landskapsvern. Det utgjør ca. 9,7 prosent av totalarealet. 

Bruken av utmarka 

I dag er utmarka relativt lite utnyttet i forhold til tidligere. Alt vesentlig benyttes de produktive 

områdene til tradisjonelt skogbruk. Nordmarksområde er det område beite i størst grad blir 

benytte. Sau utgjør hovedtyngden av beitedyrene, foruten beiter storfe og noe hest. Holleia er 

et beiteområde der storfe utgjør hovedtyngden av beitedyrene. Deler av Soknedalen fra Veme 

og nord/vestover er noe utnyttet til beiting der storfe er i flertall, men hvor det nå også er 

etablert sauebesetninger, som beiter i utmarka. Kommunens øvrige utmarksarealer blir i liten 

grad utnyttet til beite for husdyr. 
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Det er en del hytter av eldre opprinnelse i kommunen. Denne bebyggelsen ligger spredt i 

utmarka. Disse har så langt ikke ført til konflikter med tanke på annen bruk av 

utmarksressursene. Oppføring av nye hytter skjer i hovedsak innenfor områder regulert til 

formålet. Dette har heller ikke skapt konflikter med tanke på arealbruken. Grunnen til det er 

sannsynlig at det på nåværende tidspunkt ikke er beitedyr i eller i nærheten av de regulerte 

hyttefeltene. 

Innenfor kommunens grenser er det ikke beiteområder for tam- eller villrein, om vi i nord 

grenser inntil beiteområde for tamrein. 

Øvrig bruk av utmark, som kan bli aktuelt for Ringerike, er til vindkraftverk og 

mineralutnytting. Mineralloven gir ikke kommunene kompensasjon eller andel i den lokale 

ressursen ved uttak. USS jobber for at kommunenes interesser skal ivaretas i langt større grad. 

Til opplysning kan det nevnes at Mineralkommunene ble formelt stiftet 2. september 2013. 

Mineralkommunene vil arbeide for at kommuner som avstår verdifulle naturressurser gjennom 

mineralutnytting til storsamfunnet har en legitim rett til en andel av verdiskapingen. Kommunen 

er arealplanmyndighet, og bare når viktige regionale eller nasjonale hensyn krever det bør 

denne myndigheten overtas av staten. 

Rovviltforvaltning 

Vi har hatt tilfeller med ulveangrep på sau på Nordmarka/Krokskogen i 2016 og 2018. 

Skadefellingstillatelsen ble i begge tilfeller gitt for Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike. Disse 

kommunen ligger slik til at vandrende ulv, fortrinnsvis tisper, ønsker å etablere revir i 

Nordmarka. Nå er den søndre og østre del av Nordmarka en del av ulvesonen. En ulvesone 

som er en del av det politisk vedtatte område ulven kan oppholde seg. Det kompliserer noe å 

ha delt et stort, sammenhengende skogområde med beitende småfe.  

Hva vil Ringerike få igjen for et medlemskap i USS? 

I relasjon til hva USS arbeider for, så er det i hovedsak rovdyrproblematikken kommunen nå 

kan ha noe å hente. USS arbeider for en ny rovdyrpolitikk og for et større selvstyre. Utover 

dette er det i dag ingen store konflikter når det gjelder bruk av utmarka. Arealbruk til 

hyttebygging ser ikke ut til å lage større motsetninger mellom interessegrupper. Spørsmål rundt 

arealbruk til vindkraftverk og mineralutnytting kan bli et aktuelt tema på sikt.  

De sterkeste nasjonale føringene i dag er først og fremst rette mot fjellområder der felleskapets 

interesser, der tamme- og ville dyr har sitt beite og leveområde, bevaring mot større terreng 

inngrep og menneskers bruk av natur til rekreasjon er vektlagt.  

Andre kommuners erfaringer med medlemskap i USS 

Ut fra opplysninger som rådmannen, ved landbrukskontoret, har hentet inn fra 

medlemskommuner kreves det en aktiv deltakelse for å kunne få noe ut av et medlemskap. Det 

må til et bevist engasjement for å endre de politisk gitte rammene. Hensikten er å bedre 

organiseringen og å få bedre betingelsene for utøvelsen av forvaltningen av utmark. Som passiv 

medlem vil nytten være mer begrenset. 

Det tyder på at USS og medlemskommunene nå har størst fokus på rovdyr og 

rovdyrforvaltning. Fokuset fra medlemmene vil selvsagt variere i den grad de er berørt av 

rovdyrangrep på bufe. USS sitter på spesialkompetanse innen rovdyrforvaltning og vil være en 

aktiv part i utformingen av denne.  
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Når det gjelder bistand innen andre felt USS har som sitt virkeområde, kan det tyde på at det 

varierer hvor mye hjelp de bistår medlemmene med. Om det er oppfattet riktig, vil 

råd/konsultasjoner/juridisk bistand i konkrete saker medføre fakturering.  

 

Samlet vurdering 

USS kan være en organisasjon det for Ringerike kommune er tjenlig å være medlem av på 

enkelte områder. Det er rovdyrforvaltningen som er mest nærliggende å trekke fram.  

 

Kommunene Jevnaker, Lunner, Hole og Ringerike vil nå formalisere et interkommunalt 

samarbeide for skadefellingslagene.  Kommunene har i henhold til lovverket ikke 

forvaltningsansvar for store rovdyr. Dette ligger til Fylkesmannen. Hver kommune som står i 

fare for å få rovdyrangrep på husdyr er av Fylkesmannen oppfordret til å etablere 

skadefellingslag for store rovdyr.  

Fellingslaget skal bistå Fylkesmannen under skadefellingsforsøk når tillatelse til skadefelling er 

gitt, da i hovedsak etter angrep på husdyr. Mannskapene i skadefellingslaget har inngått 

skriftlige kontrakter med kommunen og er kommunens representant under utøvelse av 

skadefelling. Fellingslaget består i dag av 12 personer. Godtgjørelse under skadefellingsforsøk 

dekkes av Fylkesmannen. Den daglige drift med kurs og øvelser bekostes av kommunen og 

administreres av lokal leder. Kommunens oppgave under skadefellingsforsøk er begrenset til å 

bistå Fylkesmannen, næringen og skadefellingslag når det er nødvendig med tilrettelegging, 

føring av timelister, etc. 

Gran, Lunner og Jevnaker har hatt angrep av ulv med påfølgende skadefellingsforsøk gjentatte 

gang. Dette er kommuner som ligger i Oppland. Fylkesmann i Oppland, nå Innlandet, som 

disse kommunene ligger inn under, har svært god kunnskap og erfaringsgrunnlag om 

skadefelling av store rovdyr.  

Når tillatelse til skadefelling blir gitt på Nordmarka omfatter det Lunner, Jevnaker, Hole og 

Ringerike. For å dra nytte av den kunnskapen og materiell som Oppland og 

opplandskommunene sitter inne med, er det arbeidet for å få til et interkommunalt samarbeide 

på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Dette samarbeidet er bifalt av alle involverte parter. 

Det gjenstår å skrive avtale med felles interkommunal skadefellingsleder, så er det formelt i 

orden.  

I inneværende beitesesong har det ikke så langt vært kjente tap til fredet rovdyr i Ringerike. 

USS er en organisasjon som arbeider mot å endre politisk vedtak og føringer. Om Ringerike 

kommune melder seg inn så vil faglige bistand komme fra kommunens egen administrasjon, og 

det bør trolig også brukes noe ressurser på dette for å oppnå ønskede endringer. Til 

informasjon er ikke Hadelandskommunene, som har hatt hyppige ulveangrep, medlemmer i 

USS. 

 

Rådmannen vurderer at nytten av å delta i en sammenslutningen vil være beskjeden for 

Ringerikes del. Det må imidlertid være en forutsetning at det er politiske viljen til aktivt å være 

med, og fra USS’ sted så forventes det at representantene fra kommunene er politisk oppnevnt. 

Anses USS til å være en interessant organisasjon å være medlem av for å ivareta kommunens 

areal og næringsinteresser vil det være positivt for den framtidige bruken av utmarka. I 

særdeleshet vil beitenæringen se positivt på det slikt medlemskap. 
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Rådmannen mener at Ringerike kommune, på nåværende tidspunkt, har aller mest å hente på å 

styrke samarbeidet med nabokommunene Gran, Jevnaker, Lunner og Hole, og videreføre 

samarbeidet med disse når det gjelder skadefellingslag. Det er et behov for å styrke 

beredskapen og sikre koordinering på tvers av kommunegrensene. Det vil sikre den beste 

samhandlinga dersom det blir gitt fellingstillatelse og når kommunen plikter å bidra i 

skadefelling. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 
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Arkivsaksnr.: 19/3471-1   Arkiv: M30  

 

Melding om oppstart av endring av lokale forskrifter for mindre 

avløpsanlegg og gebyrer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

117/19 Formannskapet 27.08.2019 

135/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det vedtas oppstart av revisjon av følgende lokale forskrifter innen mindre 

avløpsanlegg: 

a. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike 

kommune (FOR-2009-06-25-1048) 

b. Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere, Ringerike kommune (FOR-2009-06-25-1049)  

2. Det vedtas også samtidig oppstart av revisjon av regelverk for gebyrer for kommunens 

tilsyn og annet arbeid med oljeutskillere, oljetanker, større avløpsanlegg, tiltaksplaner 

ved terrenginngrep i forurenset grunn og forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming av 

bygninger (trer i kraft fra 2020). Det varsles derfor oppstart av: 

a. Revisjon av Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av 

avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike kommune, Buskerud (FOR-2009-

06-25-1050) 

b. Prosess for å vurdere om det er behov for ny gebyrforskrift for noen av de 

overnevnte fagområdene.   

 

 

  

Sammendrag 

Kommunens lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg ble sist revidert i 2017. Rådmannen ser 

nå behov for å starte en ny endringsprosess, og varsler herved oppstart av endring av 

regelverket. Det er flere årsaker til dette. Blant annet har ny kunnskap om ulike anleggstyper 

og teknologiutvikling tydeliggjort behovet for å sette mer spesifikke og oppdaterte krav til 

hvordan anlegg skal bygges og vedlikeholdes. I tillegg er det behov for å se på kravene til 

septiktømming, blant annet vurdere om det skal være årlige faste rutinetømminger på tette 

tanker. Rådmannen vurderer at endringene vil føre til at både saksbehandlingen og tilsynet med 

denne typen anlegg blir enklere og mer forutsigbart, både innad i kommunen og for bransjen og 

innbyggerne.  

 



  Sak 135/19 

 

 Side 134 av 138   

 

Samtidig varsles det også oppstart på gjennomgang av lokalt regelverk for gebyr for tilsyn og 

andre kommunale oppgaver innen andre forurensningsområder (bl.a. oljetanker, forbud mot 

fossil fyringsolje, oljeutskillere, større avløpsanlegg, tiltaksplaner ved grunnforurensning). 

Dette vil være en separat prosess. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen har to lokale forskrifter som omhandler mindre avløpsanlegg (mindre enn for 50 

personer): 

1) Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg 

(Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune)  

2) Tømmeforskriften 

(Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og 

oljeutskillere, Ringerike kommune)  

 

I forbindelse med omlegging av tilsynsgebyret for mindre avløpsanlegg til å bli et årlig flatt 

tilsynsgebyr fra og med 1.1.2016, ble lokal gebyrforskrift (Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn) endret. Kommunen 

startet i etterkant av dette også revisjon av de to overnevnte forskriftene for å få oppdaterte 

bestemmelser også her (vedtatt i KS-sak 24/17, arkivsaksnr 16/2628-12, se vedlegg 1). 

Hensikten med endringene var å gjøre saksbehandlingen enklere, mer forutsigbar og oppdatert 

i forhold til gjeldende teknologi og praksis. Det kom ingen innspill til høringen, og endringene 

som ble vedtatt var av mindre betydning. Se saksframlegg til HMA til da forskriften skulle ut 

på høring for nærmere detaljer (vedlegg 2). 

 

De lokale forskriftene brukes i kommunens arbeid både med saksbehandling av søknader om 

utslippstillatelse og gjennom tilsyn med mindre private avløpsanlegg (mindre enn for 50 

personer). Tømmeforskriften kommer i tillegg til anvendelse i kommunens ansvar for 

slamtømming. Ny kontrakt ble inngått med tømmefirma (Norva24) sommeren i 2019. I denne 

prosessen er rådmannen også blitt bevisst på enkle justeringer som vil være med på å gjøre 

ordningen enklere, mer forutsigbar og robust.  

 

I tillegg til de to overnenvnte forskriftene, ser rådmannen behov for en gjennomgang av lokalt 

regelverk for gebyrsetting. Bakgrunnen for dette er å se nærmere på behov for endring av 

dagens gebyrer for kommunens tilsyn og andre oppgaver innenfor andre fagfelt innen 

forurensning (oljetanker, oljeutskillere, forbud mot fossil fyringsolje, tilsyn med større 

avløpsanlegg og grunnforurensning). Denne gjennomgangen vil skje i en egen sak.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hvilke type endringer kan forventes? 

Erfaring med visse typer mindre avløpsanlegg (mindre enn for 50 personer) gjør at rådmannen 

mener tiden er inne for å se på behov for endringer i de lokale reglene. Dette gjelder særlig for 

minirenseanlegg (prefabrikerte kjemisk-biologiske renseanlegg), hvor det kan være behov for å 

endre blant annet krav til utslippssted og tømmefrekvens. Et annet eksempel hvor det kan være 

behov for å gjøre bestemmelsene mer konkrete er kompetanse til de som skal prosjektere 

avløpsanlegg. En annen viktig oppgave blir å påse at lokale forskriften for mindre avløpsanlegg 

ikke setter krav utover det kommunen har hjemmel til ifølge den sentrale forskriften. 
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Når det gjelder tømmeforskriften, ønsker blant rådmannen å vurdere om det kan være 

hensiktsmessig å innføre rutinetømminger på tette tanker, slik at kommunen får mer oversikt 

over når tankene blir tømt. Med dagens regelverk har eiere av avløpsanlegg mulighet til å velge 

andre tømmeselskaper til tømming av tett tank. Ved innføring av rutinetømminger for disse 

anleggene, som det er for øvrige anlegg i dag, vil kommunen få mer kontroll på tømmefrekvens 

og tilstand på anleggene. Rådmannen ser også behov for å se nærmere på reglene for når 

kommunen kan gjøre unntak eller utsette tømming på avløpsanlegg generelt. 

 

I tillegg til de to overnevnte forskriftene, ser rådmannen behov for gjennomgang av lokal  

gebyrforskriften (Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og 

forurenset grunn, FOR-2009-06-25, nr 1050). Bakgrunnen for dette er å se nærmere på behov 

for endring av dagens gebyrer for kommunens tilsyn med større avløpsanlegg (større enn 50 

personer, kapittel 13), grunnforurensning og oljeutskillere. Det kan også bli aktuelt at 

kommunen vurdurerer å innføre hjemler for å kunne ta gebyrer for tilsyn med oljetanker og   

oppfølging av forbudet mot bruk av fossil fyringsolje.  

 

Prosess: 

Rådmannen varsler nå oppstart på arbeidet med å revidere de lokale forskriftene. Når dette er 

vedtatt av formannsskap og kommunestyret, vil rådmannen gå i gang med arbeidet med å 

vurdere hvilke momenter som bør revideres og se nærmere på konkrete endringsforslag. Flere 

andre kommuner har vedtatt lokale forskrifter, og flere er også i prosess med å endre disse. 

Rådmannen ser det som naturlig å samarbeide og rådføre seg med andre kommuner for å finne 

gode og tydelige formuleringer. Det er særlig naturlig for Ringerike kommune å være i dialog 

med Hole og Jevnaker kommuner, blant annet fordi det er mange av de samme aktørene i 

bransjen som opptrer innad i regionen. 

 

Rådmannen ser for seg følgende foreløpige fremdriftsplan for revisjon av de to lokale 

forskriftene for mindre avløpsanlegg: 

 

Milepæl Tidspunkt 

Melding om oppstart vedtatt i FS August 2019 

Melding om oppstart vedtatt i KS September 2019 

Rådmannen jobber med forslag til nye forskriftsformuleringer Oktober- desember 2019 

HMA behandler sak om å sende forslag til endring av forskriftene 

på høring 

Januar 2020 

FS behandler sak om å sende forslag til endring av forskriftene på 

høring 

Februar 2020 

KS behandler sak om å sende forslag til endring av forskriftene 

på høring 

Februar 2020 

Høringsperiode Mars-april 2020 

Rådmannen vurderer innkomne høringsinnspill Mai 2020 

HMA vedtar endring i forskriftene Juni 2020 

FS vedtar endring i forskriftene  Juni 2020 

KS vedtar endring i forskriftene  Juni 2020 

 

Når det gjelder revisjon av lokalt regelverk for gebyrer, er det foreløpig ikke lagd noen 

fremdriftsplan. Gjennomgang av gebyrstrukturen vil skje i en separat sak. 
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Juridiske forhold  

Dagens lokale forskrifter kan leses her:  

1) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune (FOR-

2009-06-25-1048) 

2) Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og 

oljeutskillere, Ringerike kommune (FOR-2009-06-25-1049)  

 

Den første forskriften erstatter § 12-7 til 12-13 i forurensningsforskriften. Det vil i revisjonen 

av den lokale forskriften være viktig å påse at lokal forskrift ikke går utover rammene 

kommunen har gjennom § 12-7 til § 12-13. 

 

Lokal gebyrforskrift regulerer kommunens mulighet til å ta gebyrer innenfor saksbehandling og 

tilsyn i medhold av kapittel 2 (tiltaksplaner ved bygging/graving i forurenset grunn), 12 

(avløpsanlegg for inntil 50 personer), 13 (avløpsanlegg for 50-2000 personer) og 15 og 15A 

(oljeutskillere). Det er behov for å se på innretningen av gebyrene for dette, i tillegg se 

nærmere på mulighet for å ta gebyrer på andre forurensningsoppgaver slik som for eksempel 

som tilsyn med oljetanker og med forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger. 

Aktuelle hjemler for fastsetting av nevnte lokale gebyrforskrifter er forurensningsloven § 52a 

og §11 i forskrift mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.   

  

Tidligere behandlinger og vedtak 

De to forskriftene innen avløp ble sist endret i 2017 (KS vedak i sak 24/17, arkivsaksnr 

16/2628-12, vedlegg 1). Endringene var av mindre betydning og i hovedsak en oppdatering av 

lokalt regelverk i forhold til ny teknologi og gjeldende praksis på området. Lokal gebyrforskrift 

ble sist endret i 2015, med omlegging av tilsynsgebyr til årlig gebyr fra og med 2016 (KS sak 

131/15, arkivsaksnr 14/227-17, vedlegg 3). 

 

Økonomiske forhold 

Det er nå for tidlig i prosessen til å si noe konkret om hvordan eventuelle endringer i lokale 

forskrifter om mindre avløpsanlegg vil påvirke økonomien til kommunen. Enkelte mindre 

justeringer i tømmeforskriften vil kunne gi noe mer inntekter til kommunen, men dette må det 

ses nærmere på. Endringer i gebyrforskriften vil kunne øke inntektsgrunnlaget til kommunen, 

innenfor selvkostområdet på fagfeltet.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Endringsforlagene vil bli sendt på åpen offentlig høring med seks ukers frist. Dette er normal 

praksis ved forskriftsendringer. Som nevnt tidligere vil det være en separat høringsrunde for 

forslag til endringer i regelverk for mindre avløpsanlegg.  

 

Rådmannens vurdering 

Siden forrige revisjon av de to lokale forskriftene for mindre avløpsanlegg (2017) har 

rådmannen opplevd at det er blitt forutsigbarhet i saksbehandlingen. Rådmannen ser nå at ny 

kunnskap om ulike anleggstyper, anbefalinger fra fagmiljøene og erfaring med bransjen og 

saksbehandling forøvrig tydeliggjør et behov for å lage enda tydeligere presisering i 

regelverket. Endringer i regelverket vil sannsynligvis føre til enda mer forutsigbarhet i 

saksbehandlingen og i tilsyn med mindre avløpsanlegg.  

 

Det er hensiktsmessig å samtidig varsle oppstart for gjennomgang av gebyrstrukturen for de 

andre forurensningstemaene, herunder større avløpsanlegg, oljetanker, tiltaksplaner ved 



  Sak 135/19 

 

 Side 137 av 138   

 

bygging/graving i forurenset grunn, oljeutskillere og forbud mot fossil fyringsolje, for å få et 

helhetlig gebyrsystem.  

 

Vedlegg 

1) Saksprotokoll fra sist endring i forskriftene om mindre avløpsanlegg (KS vedtak 2.3.17, 

saksnr 24/17, arkivsaksnr 16/2628-12 

2) Saksframlegg «Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg», arkivsaksnr 

16/2628-2 

3) Saksframlegg fra siste endring av gebyrforskriften (KS-vedtak 26.11.15 saks 131/15, 

arkivsaksnr 14/227-17)  

 
 

 

 Ringerike kommune, 13.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder:   Heidi Skagnæs 

avdelingsleder:  Arne Hellum 

saksbehandler:  Ingrid Strømme 
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Arkivsaksnr.: 17/4270-7   Arkiv: 033  

 

Tillegg til vedtatt møteplan for 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

136/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Folkevalgtopplæring avholdes 03. oktober 2019 

Kommunestyret avholdes 07. november 2019. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 01.11.18 i sak 140/18 møteplan for 2019.  

Høstens kommunestyremøter ble satt opp med følgende datoer: 

5.  september  

10. oktober (Konstituerende møte) 

31. oktober (Folkevalgtopplæring) 

12. desember  

13. desember 

 

Det går 3 mnd. mellom kommunestyrets møte 5. september og kommunestyrets møte 10. 

desember. For å få god flyt i saksgangen er det vurdert nødvendig å sette et 

Kommunestyremøte 7. november. 

 

KS Folkevalgtprogram 

KS anbefaler 2 dager for gjennomføringen av sitt kjerneprogram/folkevalgtprogram. Ringerike 

kommune har booket 03. og 31. oktober 2019. Prosessveileder fra KS, Evy-Anni Evensen. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Kjell B. Hansen 

 ordfører 

 

saksbehandler: Trude Svendsen Bjerkås 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  05.09.2019  

Tid:   11:00  

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   

Tilleggsliste 
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

4/19 19/3756     

  Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

05.09.2019  

  

 

36/19 19/3785     

  Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Et mangfoldig Ringerike    

 

137/19 19/170     

  BKR rapport om Buskerudmuseet mai 2019    

 

138/19 19/1042     

  Etablering av klimagassregnskap    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 03.09.2019 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 19/3756-2   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

05.09.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 19/3785-2   Arkiv: X03 &29  

 

Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Et mangfoldig Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap)  
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Arkivsaksnr.: 19/170-36   Arkiv: 216 &17  

 

BKR rapport om Buskerudmuseet mai 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

137/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten tas til orientering. 

 

  

 

 

  

 

 

Vedlegg 

BKR Rapport Buskerudmuseet.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Trude Svendsen Bjerkås 
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Arkivsaksnr.: 19/1042-4   Arkiv: K21  

 

Etablering av klimagassregnskap  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

138/19 Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune skal etablere et klimagassregnskap som faktagrunnlag for sitt arbeid med 

mål og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp. Klimagassregnskapet skal ta utgangspunkt i 

Miljødirektoratets kommunefordelte statistikk over utslipp av klimagasser, men suppleres med 

beregninger av indirekte utslipp som forårsakes av kommunen og Ringerikssamfunnets forbruk 

av varer og tjenester. 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmannen viser til foreslåtte vedtak fra Håkon Kvissel Ohren (Ap) i forbindelse med 

behandlingene av interpellasjoner fra Melboe (MDG) og Sjøberg (SV) i KS sak 31/19 og 

33/19. 

Forslagene fra Ohren ble ikke realitetsbehandlet i kommunestyremøtet 27. juni, men 

rådmannen merket seg at et flertall av kommunestyrerepresentantene var positive til forslaget 

om å etablere et klimagassregnskap for Ringerike og at det ble uttrykt ønske om at forslagene 

ble utredet av administrasjonen og tatt opp til behandling etter sommeren. På bakgrunn av 

dette gis her litt informasjon om klimagassregnskap og en anbefaling fra rådmannen om 

hvordan kommunen bør gå frem for å etablere dette. Rådmannen vurderer at et 

klimagassregnskap vil være et nyttig kunnskapsgrunnlag og styringsverktøy for arbeidet med 

mål og tiltak innen reduksjon av klimagassutslipp. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyrerepresentant Ohren fremmet følgende forslag til vedtak i kommunestyremøtet 

27. juni:  

«1.Ringerike kommune er enig i at verden er i en klimakrise.  

2.Ringerike kommune mener at om vi skal kunne holde oss innen 1,5 gradersmålet må det 

handles lokalt, regionalt og ikke minst globalt. Det innebærer at vi må kutte i de direkte 

klimagassutslippene fra kommunal virksomhet, og også arbeide for å få ned de indirekte 

utslippene i Ringerikssamfunnet.  

3.Ringerike kommune etablerer et klimaregnskap som viser årlig reduksjon i klimautslipp fra 

2020.» 
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Med henvisning til Reglement for kommunestyre i Ringerike kommune §9 ble behandlingen av 

forslagene annulert da 1/3 av representantene motsatte seg at de ble realitetsbehandlet i samme 

møte. Rådmannen ble oppfordret til å gi en vurdering av forslagene til første 

kommunestyremøte etter sommeren.  

 

Når det gjelder forslag til vedtakspunkt 1 og 2, viser rådmannen til ordførerens svar til 

interpellasjonene i sak 31/19 og 33/19 av 26. juni. Rådmannen er enig i at det utvilsomt er 

behov for handling både lokalt, regionalt og globalt for å klare å overholde 1,5 gradersmålet. 

Det innebærer at kommunen må ta sin del av ansvaret og bruke sine virkemidler for å redusere 

klimagassutslipp både fra kommunal virksomhet og fra Ringerikssamfunnet for øvrig. Dette 

gjelder både direkte utslipp som fysisk skjer innen kommunens grenser og indirekte utslipp som 

fysisk skjer utenfor kommunen, men som forårsakes av Ringerike kommune og 

ringerikssamfunnets forbruk av varer og tjenester. Ordføreren redegjorde i sitt svar for flere 

tiltak som allerede er under gjennomføring. Rådmannen viser i tillegg til vedtak i 

formannskapet og kommunestyret om at mål og tiltak innen reduksjon av klimagassutslipp og 

miljøvennlig energiomlegging skal integreres i kommuneplanens samfunnsdel når denne 

revideres.   

 

Når det gjelder forslag til vedtakspunkt 3 er rådmannen enig i at et klimagassregnskap er et 

nyttig kunnskapsgrunnlag og styringsverktøy for arbeidet med mål og tiltak innen reduksjon av 

klimagassutslipp. En god nyhet for alle kommuner i den sammenheng er at Miljødirektoratet i 

mars 2019 lanserte ny, forbedret statistikk over utslipp av klimagasser i kommuner og fylker. 

Statistikken vil publiseres årlig og viser utslipp av de tre klimagassene CO₂ , metan (CH₄ ) og 

lystgass (N₂ O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker. Statistikken omfatter de 

direkte, fysiske utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grense. Dette betyr at 

klimagassutslippene fra for eksempel eksosrøret til en dieselbil vil være inkludert under sektor 

veitrafikk, men kun utslippene som skjer mens bilen kjører innenfor kommunens geografiske 

grense. Utslipp som fysisk skjer utenfor kommunen, ofte kalt «indirekte utslipp», vil ikke være 

inkludert i denne statistikken for den aktuelle kommunen. 

 

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i direkte klimagassutslipp i Ringerike i perioden 2009-

2017, slik de er beregnet av Miljødirektoratet.  
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Rådmannen anbefaler at det ved etablering av et klimagassregnskap for Ringerike tas 

utgangspunkt i den kommunefordelte statistikken fra Miljødirektoratet. En viktig dimensjon 

som ikke fremgår av denne statistikken er imidlertid de indirekte utslippene som befolkningen i 

Ringerike forårsaker gjennom vårt forbruk av varer og tjenester selv om utslippene fysisk skjer 

utenfor våre kommunegrenser. Klimagassutslipp knyttet til varer og tjenester kommunen som 

virksomhet og innbyggerne i kommunen forbruker, kan samlet gi langt høyere bidrag til de 

globale klimaendringene enn utslippene innenfor kommunens grenser.  

For å få et komplett bilde av Ringerikesamfunnets klimafotavtrykk og hvor tiltak bør settes inn, 

er det derfor nyttig å beregne størelsesordenen til også disse utslippene. Det bør imidlertid 

fremgå tydelig i regnskapet hva som er hhv. direkte og indirekte utslipp. Dette for å sikre at 

beregning og rapportering av effekt av tiltak følger de samme prinsipper som Norges 

utslippsregnskap slik at «dobbelttelling» unngås. Kommunen og fylkeskommunen har 

funksjoner og myndighet til å gjøre tiltak som ikke andre kan gjennomføre. Tiltak som først og 

fremst gir effekt utenfor kommunen eller fylkets grenser bør komme i tillegg til, og ikke til 

erstatning for, viktige tiltak som reduserer direkte utslipp i kommunen og fylket. 

 

For vurdering av tiltak innen egen virksomhet, kan det videre være nyttig å få beregnet hvor 

stor andel av både de direkte og de indirekte utslippene som kommer fra kommunens egen 

virksomhet. Slike beregninger kan gjennomføres basert på statistikk kommunen allerede 

rapporterer til SSB (KOSTRA), samt noe tilleggsinformasjon.  

 

Økonomiske forhold 

Etableringen av et klimagassregnskap vil kreve noe intern ressursbruk, samt kostnader til 

eksterne beregninger på anslagsvis 100 000 kr. Dette håndteres innenfor gjeldende rammer. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at et klimagassregnskap vil være et nyttig kunnskapsgrunnlag og 

styringsverktøy for arbeidet med mål og tiltak innen reduksjon av klimagassutslipp. 

Rådmannen anbefaler at det ved etablering av et klimagassregnskap for Ringerike tas 

utgangspunkt i den kommunefordelte statistikken over klimagassutslipp som fra og med mars 

2019 publiseres årlig av Miljødirektoratet. For å gi et helhetlig bilde av Ringerikes 

klimafotavtrykk bør regnskapet imidlertid suppleres med beregninger av utslipp utenfor 

kommunen som forårsakes av kommunens virksomhet og Ringerikssamfunnets forbruk av 

varer og tjenester (indirekte utslipp). Rådmannen anbefaler at kommunen bestiller slike 

beregninger fra et av de fagmiljø som har spesialisert seg på modeller for dette. Etter at 

klimaregnskapet er etablert, kan dette benyttes som grunnlag for vurdering av mål, etablering 

av klimabudsjett for prioritering av tiltak og resultatoppfølging. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 
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Vedtak iklagesak

Vedtak i klagesak - detaljregulering for Hensmoen grusuttak

Vivisertil kommunens oversendelse 01 .02.19 og senere oversendelser av 14. A2,19.02,20.02, 05.03
og 07.03.19. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Kommunestyrets vedtak av 31.05.18 i sak52l'|.8 stadfestes. Klagene har ikke ført frem.

Sakens bakgrunn
Bakgrunnen for planarbeidet var ønsket om å sikre areal for fremtidige sand- og steinressurser
avsatt til nåværende og fremtidig område for råstoffutvinning i kommuneplanen for Ringerike 2007-
2019. Det er på denne bakgrunn fremmet privat forslag til detaljregulering for eksisterende
virksomhet og fremtidig masseuttak.

Forslagstiller erJohn Myrvang AS og NorStone AS. Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS

Planområdet består i dag av grustak og industrivirksomhet tilknyttet driften av grustaket, i tillegg til
skogsområder. Det er opplyst at det har vært tatt ut sand på Hensmoen siden 1935 - i dag drevet av

John Myrvang AS på gbnr.271/8 (grunneier Erik Chr. Heen). NorStone AS har inngått avtale om
etablering av grustak med grunneier på tilgrensende eiendom gbnr.92/2/2 (grunneier Sven Brun).
Planforslaget innebærer en utvidelse av eksisterende uttaksområde.

Det fremgår av planbeskrivelsen at forekomsten på Hensmoen har en god bergarts- og
mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til betongformål
Forekomsten på Hensmoen rangeres som nasjonalt viktig i NGUIs pukk- og grusdatabase.

Hensikten med planen er å ivareta miljø- og samfunnsinteresser, sikre sand- og grusressurser for
Hensmoen grusuttak, samt gi rammer for den videre driften av masseuttaket.

Fra planbeskrivelsen gjengir vi følgende opplysninger:

1 Norges geologiske undersøkelse

T

E-postadresse:
fmovpost@fu lkesmannen.no
Sikker melding:
www.fyl kesma n ne n.no/m eld i ng

Postadresse:
Pb 325

1 502 N4oss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 1 7

Dråmmen: Grønland32

Telefon:59 247000
www.flrlkesmannen.no/ov

Oslo: Tordenskioldsgatel2 Org.n(.974761319
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lJttoksområdet i plonforslaget tilsvorer et volum på co. 27 millioner tonn. Planforslaget hor et

nedre uttoksnivå begrenset til 2 meter over grunnvonnsnivå. Med et årlig uttok på 300 000 tonn

for John Myruong og 150 000 for NorStone gir dette en levetid på co. 75 år.

Det fremgår videre at planen innebærer å tillate råstoffutvinning på ca. 815 daa, industri på ca. 13

daa, grønnstruktur på ca. 67 daa og kjøreveg er lagt som formål på ca. 0,1 daa. Arealet utgjør totalt
900 daa og omfatter eksisterende og fremtidig uttaksområde.

Uttaksområdet er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanens arealdel for
2OO7-2019. Området rundt uttaksområdet er avsatt til LNF-område. I kommuneplanens arealdel for
2019-2030, som trådte i kraft 31 .01.19, er uttaksområdet avsatt til nåværende råstoffutvinning.

Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn i perioden 30.03.17 til 30.05.17

Det kom 65 innspill fra myndigheter, organisasjoner, faginstanser og private. Som følge av innspill

ble det gjort diverse endringer og suppleringer i planen. Vi viser i denne sammenheng blant annet til

det som fremgår under oppsummeringen i kommunens saksfremleggtil2. gangs behandling.

Omkring 40 av innspillene ytret ønske om et redusert uttaksområde og bevaring av Hensmoen som

bynært friluftsområde. På denne bakgrunn utarbeidet rådmannen også et alternativt forslag som i

større grad ivaretok interessene til høringsinnspillene og reduserte uttaksområde til 1/3. Det

alternative forslaget ble ikke vedtatt av kommunestyret.

Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte den 31.05.18.

Kommunen mottok syv klager på vedtaket. Klagene er fremsatt av Bjørn Leifsen for Asbjørn

Granheim, Vågård og Omegn Vel, Vågård Vel, Einar Rokseth, Hilde Hatlestad, Miljøvernforbundet

Hønefoss og Olav Djønne. Kommunen mottok uttalelser til vedtaket fra Harry Dahl og Ola

Bjørntvedt. Vivisertil klagenes innhold isin helhet, ogvilgå nærmere inn på anførslene i

vurderingen nedenfor.

Kommunesgrret tok ikke klagene til følge i møte den 31.01.19 (2119).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten som klageinstans etter
plan- og bygningsloven 5 1-9 til Fylkesmannen.

Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere

saksreferat.

Fylkesmannen ser slik på saken

Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker

Kommunestyret er øverste planleggings- og reguleringsmyndighet og har ansvaret for å utøve det
planfaglige skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet, jf. plan- og bygningsloven 5 3-3.

Etter en samfunnsmessig vurdering, i samråd med berørtstatlige fagmyndigheter, fylkeskommunen

og andre som måtte ha interesser i planområdet, er det derfor kommunestyret som avgjør hvilke

områder som skal med i reguleringsplanen.

Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskrivT-8/86fra
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av '16. januar
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2OO4 f r a M i ljøverndepa rtem entet.

Fylkesmannen kan ikke endre planen uten at kommunen er enig i endringen. Dette gjelder
endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i reguleringsbestemmelser. Dersom
Fylkesmannen mener det bør gSøres slike endringer, og kommunen ikke er enig, må klagesaken

oversendes Kom m u na l- og m odern iseri ngsd epa rtementet for avgjørelse.

Det presiseres samtidig at det i forbindelse med klagebehandling av planen ikke kan gSøres

endringer som innebærer at planen endres i hovedtrekkene, selv om kommunen er enig i

endringene.

Det følger videre av forvaltningsloven 5 34 andre ledd at Fylkesmannen skal legge stor vekt på det
kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. Ettersom kommunens vurderinger og vekting
av ulike planinteresser og -hensyn vil være utøvelse av kommunens frie skjønn, skal det i

utgangspunktet mye til for å sette kommunens vedtak om reguleringsplaner til side.

Vurdering av klagernes anførsler
Det er fremmet en rekke anførsler i klagene. Flere av anførslene er dels sammenfallende og berører
de samme forholdene. I hovedsak er anførslene tilknyttet kommunens saksbehandling, herunder
manglerved beslutningsgrunnlaget, manglende medvirkning og brudd på saklighetsprinsippet. Det
er videre anført ulemper for naboer og andre i nærmiljøet - blant annet i form av støy og støv fra
virksomheten. Flere anfØrer at det i større grad må fastsettes avbøtende tiltak og at det må utredes
alternative lokaliseringer. Det er videre fremmet anførsler tilknyttet naturmangfoldet samt klima- og

miljøhensyn. Miljøvernforbundet Hønefoss viser til prinsippet om økosystemtilnærming og påpeker

at kommunen må vurdere den samlede belastningen for å sikre at det ikke skjer overbelastning av

økosystemet på Hensmoen. Det uttrykkes videre usikkerhet med tanke på konsekvenser for
Vesletjern og grunnvannsforekomsten, herunder sikring av rent drikkevann. Det fremgår for øvrig at
området ønskes bevart som friluftsområde.

Tiltakshavernes kommentarer til klagene fremgår i notat av 21.09.18, utarbeidet av Asplan Viak AS.

Rådmannen har vurdert klagene og gitt utfollende kommentarer til anførslene. Rådmannens
kommentarer fremgår i en samlet fremstilling som følger av saksfremlegget til klagebehandlingen.

Fylkesmannen bemerker at vi har vurdert alle anførslene i klagene, men det vilføre for langt å

kommentere hver enkelt anførsel konkret. Fylkesmannen er i hovedsak enig med rådmannens
vurderinger av klagene, og vi viser til kommentarene i klagebehandlingen. Vi vil nedenfor vurdere de

mest sentrale klageanførslene, herunder om kommunens vedtak lider av saksbehandlingsfeil eller
rettsa nvendelsesfeil.

Ko m m u nepl a n e ns a req ld el

Enkelte anførsler retter seg mot saksbehandlingen ved vedtakelsen av kommuneplanen i 1994. Det

anføres blant annet til at berørte parter og allmennheten ikke ble informert om den planlagte

arealendringen av friluftsområdet på Hensmoen.

Fylkesmannen bemerker i denne sammenheng at forhold rundt vedtakelsen av tidligere
kommuneplan ikke er gjenstand for vurdering i denne saken. Det fremgår av kommuneplanen for
2007-2019 at området der uttaket skal være er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak.
Arealbruken er dermed avklart i overordnet plan og planforslaget er i tråd med arealformålet.
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Fylkesmannen viser for øvrigtil rådmannens kommentar til klagene der det blant annet fremgår at

det eldste vedtatte plankartet der området ligger inne som masseuttak er i kommunedelplankartet
for Hønefossområdet som er vedtatt 27.10.94. Det fremgår videre at planen den gang ble sendt på

høringtil blant annet berørte myndigheter og andre interesseorganisasjoner. Høring av

planforslaget ble også varslet ved avisannonser. Kommuneplan for Ringerike er vedtatt tre ganger

siden 1994, nærmere bestemt i 1999,2003 og 2007. Området avsatt til masseuttak på Hensmoen

ligger inne i disse tre planene som en oppfølging av planen vedtatt i 1994.

Soksbehondlingen

1. Medvirkning
Et relevant spørsmål er om reguleringsplanen har vært gjenstand for tilstrekkelig medvirkning, da

det i noen av klagene er det vist til manglende innbyggermedvirkning. Vi forstår det slik at enkelte

mener at det ikke har vært åpnet for tilstrekkelig medvirkning i planprosessen. Flere påpeker også at
kommunen ikke i tilstrekkelig grad har hensyntatt forhold som er påpekt i uttalelsene.

Kravet til medvirkning er fremhevet i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, og fremgår for
øvrigav flere bestemmelser i loven. I pbl. 5 5-1 fremgår det at Enhver som fremmer plonforslog, skal

legge til rette for medvirkning.

I reguleringsplanveileder utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremgår
følgende om medvirkningsbestemmelsene:

Bestemmelsene om medvirkning i planprosessen ble forsterket i plon- og bygningsloven ov 2008.

Plonlegging og byggesaksbehondling skal sikre demokroti og medvirkning slik at olle som blir
berøn skal kunne delto og få mulighet til å uttole seg. Åpenhet, forutsigborhet og medvirkning i
nødvendig utstrekning er ment å være vesentlige elementer ved plan- og bygesaksbehondling

etter loven. Dette er i somsvar med grunnleggende demokratiske og rettssikkerhetsmessige

prinsipper.

Medvirkning i reguleringsprosessen sikres blant annet ved høring og offentlig ettersyn. I tillegg er det
klageadgang på kommunestyrets vedtak.

Det fremgår av sakens dokumenter at det er tilrettelagt for medvirkning i planprosessen. Det er

både sendt melding om forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan, varsel om oppstart der det
ble bedt om innspill til planprogram og planens innhold, samt varsel om høring og offentlig ettersyn

I tillegg er det avholdt medvirkningsmøte for naboer og interesseorganisasjoner, samt åpent
informasjonsmøte. Det er også avhold møte med blant annet Asbjørn Granheim, samt

Miljøvernforbundet og Olav Djønne.

I klage på vegne av grunneier Asbjørn Granheim er det anført at han som innehaver av gbnr.

2711122 (Nymobakken 40) i større grad skulle vært tatt med på råd i prosessen. Dette begrunnes

med at eiendommen ligger helt inntil uttaksområdet og av den grunn vil få større ulemper ved

utvidet drift. Det vises særlig til ulemper i form av støy- og støvplager.

Fylkesmannen viser i denne sammenheng til rådmannens kommentarer til klagen i saksfremlegget

til klagebehandlingen. Vi mener det der fremgår at det i prosessen har vært tilrettelagt for
tilstrekkelig medvirkning for Granheim. Vi viser særlig til at det er avholdt arbeidsmøte med Asbjørn

Granheim 27.05.14, samt befaring og mØte 30.05.17 med fokus på konsekvenser for hans eiendom
gbnr.2711122. Det fremgår av møtereferat at tema som ble tatt opp i hovedsak var tilknyttet stØy,
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støv og trafikk, samt avbøtende tiltak for å skjerme boligen mot noen av ulempene uttaket
forårsaker.

Fylkesmannen finner på denne bakgrunn at de krav som stilles til medvirkning er overholdt.

Fylkesmannen har for øvrig forståelse for at Granheim er bekymret for de ulemper en utvidelse av

driften vil medføre for hans eiendom. Eiendommens nære beliggenhet til uttaksområdet gjør at den
vil bli berørt i større grad enn andre eiendommer. Fylkesmannen anser imidlertid at det er
tilrettelagt for tilstrekkelig medvirkning. I tillegg er det inntatt avbøtende tiltak i

reguleringsbestemmelsene. Det fremgår der at støy og støv skal ligge innenfor rammer beskrevet i

kapittel 30 i forurensningsforskriften eller senere forskrifter som gjør gleldende, jf. 5 2 nr. 8. Grus- og
sandtaket skal videre ha installert vanningsanlegg for å dempe støv, jf. nr. 9 og Nymobakken skal
renses regelmessig for sand/støv som forårsakes av utkjøring av sand/grus, jf. nr. 10.

Fylkesmannen bemerker for øvrig at kravtil medvirkning i planprosessen ikke er ensbetydende med

at de som uttaler seg til planprosessen skal bli hørt. Medvirkningsprosessen sikrer at berørte skal få

mulighet til å uttale seg, og uttalelsene blir en del av kommunens beslutningsgrunnlag. Som det
fremgår ovenfor er det til sist kommunestyret som til slutt har ansvaret for å utøve det planfaglige
skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet.

2. Utredningen

Vi tolker enkelte av klagene slik at de stiller spørsmål ved om planen er tilstrekkelig utredet,
herunder om konsekvensutredningen er tilfredsstillende. Enkelte anførsler knytter seg også til
hvorvi dt natu rma ngfoldlovens pri nsi pper er fu lgt.

2.1 Generelt om utredningsplikten

Etter forvaltningsloven 5 17 første ledd skal forvaltningsorganet påse at saken er så godt opplyst
som mulig før enkeltvedtak treffes. Dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst, kan det medføre
feilbedømmelse av saken.

Etter plan- og bygningsloven 5 4-2 gjelder reglene om konsekvensutredninger for planer etter plan-

og bygningsloven som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Formålet med
bestemmelsene er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under
forberedelsen av planen, og når det tas stilling til om planen skal gjennomføres.

Forskrift om konsekvensutrednin g av 26.juni 2009 var gjeldende på det tidspunktet det ble varslet
om planoppstart. Daværende forskrift stilte krav om konsekvensutredning, jf. pbl. 5 4-2 og

forskriftens S2t,Jf . vedlegg 1, pkt. 3. Forskriften er senere erstattet med etterfølgende forskrifter,
hvor det også stilles krav til konsekvensutredning for tiltaket. I forskriftenes overgangsbestemmelser
fremgår det at for planer som er tatt opp til behandling etter tidligere forskrift, skal øvrige
bestemmelser i ny forskrift legges til grunn ved videre behandling at saken. Ved

detaljreguleringsplanens vedtakelse, var det Forskrift om konsekvensutredninger av 21 . juni 2017
(trådte i kraft 1 . juli 2017) som var gleldende. Sistnevnte legges til grunn ved behandlingen av denne
klagesaken.

Konsekvensutredningen er en del av planbeskrivelsen. I plan- og bygningsloven 5 4-2første ledd står
det:



Side: 6/1 0

Alle forslag til planer etter loven skol ved offentlig ettersyn ho en plonbeskrivelse som beskriver

planens formå\, hovedinnhold og virkninger, somt planens forhold til rammer og retningslinjer

som gjelder for området.

M iljøverndepa rtem entet h ar skrevet følgen de om bestem melsen:2

Den skolvære så fyldig og presis at det er mulig å få et dekkende bilde av hensynene bok planen.

Den må også vise hva planen vil medføre for berørte porter, interesser og hensyn. Det er dette som

ligger i uttrykket <virkninger>. Det er opp til plonmyndighetene å vurdere om plonbeskrivelsen er

dekkende. Mongler ved planbeskrivelsen vil kunne være en soksbehandlingsfeil.

I 5 4-2 andre ledd står det

For regionole ploner og kommuneplaner med retningslinjer eller rommer for framtidig utbygging

og for reguleringsploner som kon få vesentlige virkninger for miljø og somfunn, skol
planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av plonens

virkninger for miljø og samfunn.

I forskrift om konsekvensutredning fremgår det hvilke krav som stilles til konsekvensutredningens

innhold med videre. Det fremgår blant annet at Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive

de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder
blant annet naturmangfoldet, friluftsliv, landskap og forurensning, jf. forskriftens 5 21.

Fylkesmannen mener utredningen tilfredsstiller disse kravene. Vi viser blant annet til at den

systematisk vurderer konsekvensene av planforslaget, både i planområdet og influensområdet, for
landskap, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, naturressurser, samt kulturminner og kulturmiljø.
Utredningen gjennomgår også i hvilken grad virksomheten vil medføre forurensning i form av støv

og stØy, samt om masseuttaket vil gi noen konsekvenser for tjernene som ligger utenfor
planområdet.

Det er også gjennomført en ROS-analyse, jf. pbl. 5 a-3.

Det fremgår av forskriftens 5 17 at utredninger og undersøkelser skol følge anerkjent metodikk og

utføres ov personer med relevant foglig kompefonse. Fylkesmannen mener at utredningen tilfredsstiller
disse kravene. Vi har merket oss at Miljøvernforbundet Hønefoss har påpekt at Asplan Viak er et
prosjekteringsfirma som er ansatt av tiltakshaverne. Vi forstår det slik at MiUøvernforbundet mener
at konsekvensutredningen ikke er tilstrekkelig objektiv. Fylkesmannen bemerker i denne

sammenheng at Asplan Viak AS er et profesjonelt foretak med relevant kompetanse på området.

Fylkesmannen har etter dette kommet til at konsekvensutredningen tilfredsstiller de krav som stilles
i forskriften.

Miljøvernforbundet mener at kommunen ikke utelukkende kan legge til grunn opplysninger som

tiltakshaver fremskaffer vedrørende påvirkning av Vesletjern, og påpeker at det er stor usikkerhet
omkring vanntema i konsekvensutredningen. Miljøvernforbundet viser i denne sammenheng til
andre kilder, som de mener må vektlegges i større grad. Også andre klagere uttrykker bekymring for
at tiltaket kan medføre forurenset grunnvann.

2 Lovkommentar til 5 4-2, sist oppdatert 24.04.09
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I konsekvensutredningen konkluderes det etter diverse undersøkelser og observasjoner med at en
planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå ikke vil påvirke Vesletjern
eller Storetjern. Grunnvannet i området ikke vil påvirkes av masseuttaket. Etablering av
observasjonsbrønner som skal dokumentere grunnvannsnivået er sikret i

regu leri ngsbestem m elsene.

Kommunen viser til at den forholder seg til konsekvensutredningen og ikke gjør egne utredninger
omkring tema som inngår i konsekvensutredningen. Kommunen påpeker at den er gjort kjent med
informasjon fra ulike faginstanser. Vi forstår kommunen slik at den har vurdert at det ikke er behov
for tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon og at konsekvensutredningen tilfredsstiller
kravene i forskriften, jf. forskriftens 5 27. Som det fremgår av vår vurdering her, mener også

Fylkesmannen at konsekvensutredningen tilfredsstiller de krav i som stilles i forskriften til
utredningens innhold.

2. 2 Alte r n ative I o ko I i s e r i n gs m u I i gh ete r og utto kso m r å d ets o mfo ng
Flere av klagerne anfører at det må stilles krav om at tiltakshaver skal utrede alternative
lokaliseringer. Spørsmålet blir dermed om det i lovgivningen stilles krav til at det utredes flere
alternative plasseringer.

Det er utarbeidet planprogram som grunnlag for planarbeidet, jf. pbl. 5 4-1 og forskriften S 13 flg.
Det følger av forskriften 5 14 første ledd bokstav c) at et planprogram skal inneholde en beskrivelse
av relevonte og reolistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen.

Hva som er relevant og realistisk må vurderes konkret både ut fra hvilket plannivå utredningen skal
foretas på og hvilke utbyggingstiltak det gjelder. Spørsmålet er om det forelå relevante og realistiske
lokal iseri ngsalternativer i d ette tilfel let.

Fra planprogrammet gjengir vi følgende

Planorbeidet gjelder det oreolet som er ovsott til nåværende og fremtidig mosseunok i
kommuneplanen. Eventuelle vurderinger ov lokaliseringsalternotiver bør foregå på
kommuneplonnivå.
(...)

Forslaget er avsolt til nåværende og fremtidig masseuttok i kommuneplanen, og vurdering ov
q lte r notive loko I ise ri nger er ua ktu elt.

(...)

Det foreligger ingen olternative lokoliseringer til grusuttoket.

Vi forstår det slik at det på denne bakgrunn ikke var relevant å utrede alternative lokaliseringer. Det
fremgår at arealbruken er i tråd med arealformålet i kommuneplanens arealdel. Hvilke arealer som
skal brukes til slike formål er avklart på kommuneplannivå. Plasseringen er i samsvar med

overordnet plan og har vært genstand for vurdering der. Det foreligger dermed ikke andre relevante
og realistiske alternativ for lokalisering slik Fylkesmannen ser det, og vi anser at kravet i forskriften
er tilfredsstilt.

Det er også anført av flere klagere at uttaksområdet må reduseres. Forslagsstiller har ikke utredet et
alternativt forslag med redusert uttaksområde. Bakgrunnen for dette er trolig at uttaksområdet i

planforslaget er i tråd med overordnet plan.
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På bakgrunn av at flere av innspillene i planprosessen gikk ut på at uttaksområdet bør reduseres,

utarbeidet imidlertid rådmannen et alternativt forslag, som ble fremlagt for kommunestyret i tillegg

til rådmannens innstilling. Det alternative forslaget var begrunnet, og innebar en reduksjon av

uttaksområdet til 1 /3, Behandlingen i kommunestyret ble dermed et planfaglig politisk valg. Det

alternative forsalget ble imidlertid ikke vedtatt ved kommunestyrets behandling. Som vist til ovenfor

er det til slutt kommunestyret som øverste reguleringsmyndighet som har ansvaret for å utøve det
planfaglige skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet. Fylkesmannen vil vurdere om

kommunestyrets vedtak er planfaglig forsvarlig begrunnet i avsnittet om Kommunens skjønnsutøvelse

nedenfor.

2.3 N otu r mongfold loven

Naturmangfoldloven 5 8 stiller krav til kunnskapsgrunnlaget for offentlige beslutninger som berører

naturmangfoldet. Bestemmelsen supplerer forvaltningsloven 5 17 om at saken skal være så godt

opplyst som mulig før vedtak treffes. Konsekvensutredninger er et særskilt virkemiddel for å

frembringe et kunnskapsgrunnlag som oppfuller kravene i 5 8. Kunnskapsgrunnlaget skal stå i

rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Konsekvensutredningen gir en utførende beskrivelse av dagens naturmiljø. Det er videre

gjennomført kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet og

influensområdet. Tiltakets omfang/påvirkning er vurdert i forhold til null-alternativet, som er dagens

situasjon, jf. forskrift om konsekvensutredning 5 20.

Etter en gjennomgang av sakens dokumenter mener vi det foreligger et tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag om hvilke konsekvenser en realisering av planen vil få for naturmangfoldet i

planområdet jf. nml. 5 8 og tu|. S 17.

Vi bemerker for øvrig at det ikke er fremmet innsigelser til planen fra berørte statlige eller regionale

myndigheter.

Ko m m u n e n s skjø n n s.utøv e Ise

Flere av klagerne anfører at en realisering av planen vil ha negative konsekvenser for naturen og gå

på bekostning av viktige friluftsinteresser.

Vi vil i det følgende vurdere om kommunens vedtak er planfaglig forsvarlig begrunnet.

Utgangspunktet for vår vurdering er at kommunens valg av ulike arealbruksformål etter 5 12-5 og

reguleringsbestemmelser etter g 12-7 er en fri skjønnsmessig vurdering. Som nevn ovenfor, er det

kommunesryret som er tillagt oppgaven som øverste reguleringsmyndighet, og har ansvaret for å

utøve det planfaglige skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet. Kommunestyret må

derfor foreta nødvendige aweininger av ulike hensyn og behov. Det er dermed kommunestyret som

til slutt avgør den endelige arealdisponeringen. I denne vurderingen må ulike interesser aweies.

Kommunestyret avgjør på denne bakgrunn om et reguleringsplanforslag skal vedtas eller ikke.

Dersom kommunen velger å vedta planforslaget, må vedtaket være planfaglig forsvarlig begrunnet,

dvs. det må oppfiTlle de alminnelige forvaltningsrettslige krav til saklighet mv. Spørsmålet i det

følgende er dermed om kommunes vedtak om å godkjenne planforslaget er planfaglig forsvarlig

begrunnet.
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Kommunen har i denne saken måtte aweie flere viktige hensyn. De kryssende hensyn som gjør seg
gjeldende er belyst i planbeskrivelsen med konsekvensutredning, Det foreligger også en ROS-

analyse.

Det er særlig to motstridende hensyn som gjør seg gjeldende, nærmere bestemt hensynet til å få
utnyttet nasjonalt viktige mineralressurser og hensyn til de regionale og lokale friluftsinteressene i

området. Begge hensyn kan forankres i de hensyn plan- og bygningsloven skal ivareta.

Det fremgår av konsekvensutredningen at tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftslivet i

planområdet da et viktig område for friluftsliv på sikt vil gå tapt.

På den andre siden fremgår det at forekomsten i planområdet er klassifisert som en nasjonalt viktig
ressurs i NGUs pukk- og grusdatabase. I uttalelse fra NGU av 07.08.18 fremgår det at Hensmoen er
klassifisert til å være av nasjonal betydning som ressurs som byggeråstoff.

Selv om planen får store konsekvenser for friluftslivet i området, har kommunen i sin vurdering
funnet at hensynet til nærings- og samfunnsinteresser ved å utnytte nasjonalt viktige
mineralressurser må veie tyngre.

Det fremgår av kommunestyrets vedtak i klagebehandlingen at de slutter seg til rådmannens
vurdering, slik den fremgår av saksfremlegget. Det fremgår der at kommunen har vektlagt at
plasseringen er i tråd med overordnet plan, og at det ikke er fremmet innsigelse til planen fra
regionale eller nasjonale myndigheter. Kommunen påpeker at NGU i sin uttalelse bekrefter at
Hensmoen er klassifisert til å være av nasjonal betydning som ressurs som byggeråstoff. Kommunen
har også vektlagt at avbøtende tiltak er sikret i reguleringsbestemmelsene.

Vi har merket oss at flere av klagerne etterlyser flere avbøtende tiltak enn det som er inntatt i

reguleringsbestemmelsene. Det fremgår imidlertid at avbøtende tiltak er vurdert i

konsekvensutredningen. Det er til slutt kommunestyret som har myndighet til å vedta
reguleringsbestemmelsene og herunder hvilke avbøtende tiltak som inntas der. De avbøtende
tiltakene som er inntatt i bestemmelsene er egnet til å begrense ulemper som kan oppstå ved en
gjennomføring av planen. Vi viser blant annet til krav om etablering av voll mellom uttaksområdet og
turvei/driftsvei, etablering av støyskjermer, gjennomføringav støvmålinger mv.

Etter en helhetsvurdering mener vi kommunens vedtak er saklig begrunnet. Kommunen har blant
annet vektlagt samfunnets behov for sand og grus som byggeråstoff og at forekomsten på

Hensmoen er klassifisert som en nasjonalt viktig ressurs i så henseende. Vi viser i denne
sammenheng til plan- og bygningsloven 5 3-'l der det angis ulike hensyn som skal ivaretas i

planlegging etter plan- og bygningsloven, herunder ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Det
fremgår der at planer etter loven blant annet skal legge til rette for verdiskapning og
næringsutvikling, jf. bokstav d. Kommunens vedtak er dermed begrunnet i planfaglige hensyn. De
hensyn kommunen har vektlagt ved vedtakelsen av planen kan forankres i plan- og bygningsloven,
og vedtaket er dermed planfaglig forsvarlig begrunnet.

Oppsummering
Fylkesmannen har etter dette kommet til at planforslaget er tilfredsstillende opplyst og at sakens
dokumenter gir et tilstrekkelig grunnlag til å fatte en avgørelse i saken.

Fylkesmannen kan etter en gjennomgang av saken ikke se at det foreligger grunnlag for å foreta
endringer i den vedtatte reguleringsplan basert på klagernes anførsler. Fylkesmannen presiserer i
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denne forbindelse at vedtak av arealplaner og disses nærmere innhold beror på et lokalpolitisk

skjønn, som klageinstansen skal være varsom med å overprøve, jf. forvaltningsloven 5 34 annet ledd

tredje punktum.

Etter Fylkesmannens oppfatning har kommunen foretatt en bred planmessig vurdering av ulike

hensyn som er fremkommet gjennom utarbeidelsen av detaljplanen. Fylkesmannen vil i denne

sammenheng også vise til plan- og bygningslovens formålsparagraf ,5 1-'l , hvor det følger at

planlegging skal legge til rette for vedtak om bruk og vern av ressurser og utbygging.

Fylkesmannen kan heller ikke se, etter gjennomgangen av sakens dokumenter, at det foreligger

saksbehandlingsfeil som skulle tilsi at planvedtaket er ugyldig.

Klagene har dermed ikke ført frem. Kommunestyrets vedtak blir stående uendret.

Konklusjon
Kommunens vedtak av 31.05.'18 i sak 62118 stadfestes. Klagene har ikke ført frem

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. S 1-9 og forvaltningsloven 5 34.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven 5 28 tredje ledd

Med hilsen

Odd Meldal
seksjonssjef

Doku mentet e r e le ktron isk god ki ent

Kopitil:
Kjetil Myhre
Miljøvernforbundet Hønefoss v/Eva Liell

Hilde Roa Hatlestad
Olav Djønne

Øystein Nordbø
Asbjørn Granheim
Einar Rokseth

Bjørn Leifsen

Sven Brun

Eline Kristiansen Sedal

seniorrådgiver

Sørflatveien 34

Hensveien 158

Nymofaret 15

SørflaWeien 54

Sørflatveien 28

Nymobakken 40

Hensveien 158

Vågårdsveien 210

Vågårdsveien 1 17

Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss

351 6

351 6

351 6

3s1 6

351 6

351 6

351 6

351 6

351 6
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Vedlegg 

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) mottatt 27.08.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lnterpellasjon om offentlig bytoalett

Til kommunestyremøtet 6.9. 2019

Hønefoss sentrum er fremdeles uten et offentlig bytoalett. Ring Blad har i

sommer presentert saker der uverdige forhold har fremkommet som bruk
av do-steder ned trapp til kjellernedgang i portrom ... en urne har
tydeligvis også vært brukt for å sette seg godt til rette ... Kan det ha
sammenheng med at Hønefoss sentrum fortsatt er uten et offentlig
bytoalett som kan benyttes uavhengig av tid på døgnet?

Også sommeren 2A18 ble det etterlyst et bytoalett, og framdrift for et
bytoalett ble den gang etterlyst hos kommunen. Kommunikasjonssjefen
uttalte da:

- Vi arbeider med saken i forhold til de avtalemessige og juridiske sidene
av dette. Vi vil fortsette dialogen med tiltakshaver til høsten, slik at vi kan
legge fram en politisk sak med forslag til løsning for et bytoalett i

Hønefoss.

Miljøpartiet De Grønne foreslo bytoalett som del av et verbalforslag i

2018 - da knyttet til busstasjonen og en varmestue der. Slik saken står
nà, bør det snarest i det minste komme på plass et selvspylende toalett
som f.eks. i Tønsberg sentrum. Denne typen toalett tar ikke mye plass
og kan utføres på en estetisk tiltrekkende måte som ikke dominerer
plassen det settes på. La oss slippe enda flere år med den fryktelige
dunsten i våre bakgater.

Miljøpartiet De Grønne Ringerike ber rådmannen

1 Utrede saken til neste kommunestyremøte med konkrete forslag til
løsninger og økonomisk ramme for den mest enkle modellen med
selvspylende toalett.

2 Samtidig vil vi - med en noe lengre tidsfrist - be om en utredning av
kostnader til en varme- og ventestue som er et mer omfattende anlegg
der også en toalettløsning inngår.

Dokid:
1 91 00459
(1e/3718-1)
Interpellasjon fra Knut Arild lvelbøe

tMDG)- offsntlig bytoalelt

Knut Arild Melbøe
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Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) mottatt 27.08.19. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lnterpellasjon : n Nei, t¡l SIAN i våre gater>

Denne organisasjonen ønsker jeg ikke å se ivåre gater, med sin reaksjonære, krenkende

propaganda.

De har nå vært involvert i angrep på moske i Bærum, Koranbrenning og 2 av lederne er

ettersøkt.

Flere andre kommuner har awist deres Ønske om å propagandere i gatene, nå sist Arendal

De kan benytte andre former for å spre sin propaganda, men ikke å marsjere i våre gater

med Ringerike kommunes <velsignelse>.

Spørsmåltil ordfører:

Vil ordfører ta initiativ til å tiøre om tillatelsen til at disse menneskene skal få spre sin

propaganda i våre gater?

Solidaritetslista

HØnefoss 27.O8.L9

Nanna Kristoffersen

Dokid:
1 91 00753
(1et3732-1)
l¡FrÞÐ ¿tur i¡ Ni¡r ¿ 
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Saksprotokoll - Månedsrapport økonomi pr. 31. mai 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Økonomirapport pr 31. mai 2019, tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3040-1   Arkiv:   

 

 

Månedsrapport økonomi pr. 31. mai 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Økonomirapport pr 31. mai 2019, tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport mai 2018 og de prognoser som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. 

mai og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

 
 

Rammeområdene

Regnskap 

hittil i år 

mai 2019

Budsjett hittil 

i år mai 2019

Avvik

 hittil i år

Årsprognose 

2019

Årsbudsjett 

2019

Avvik 

2019

Avvik 

2019

%

Avvik 

forrige 

md

Folkevalgte og revis jon 3 873 4 811 938 10 788 10 788 0 0,00 % 0

Adminis tras jon og fel lesutgi fter 63 585 57 978 -5 607 125 400 125 400 0 0,00 % 0

Barnehage 84 196 82 932 -1 264 188 576 188 576 0 0,00 % 0

Grunnskole 137 177 145 364 8 187 300 948 300 948 0 0,00 % 0

Spes iel le ti l tak barn og unge 65 560 65 766 206 156 776 148 776 -8 000 -5,38 % -8 000

Kulturtjenesten 10 599 13 205 2 606 28 481 28 481 0 0,00 % 0

Helse og omsorg 287 028 291 289 4 261 635 622 624 622 -11 000 -1,76 % -11 000

Samfunn 24 802 23 501 -1 302 93 886 91 396 -2 490 -2,72 % -2 490

Avsetninger, overføringer -36 621 13 485 50 106 15 937 20 137 4 200 20,86 % 4 200

Skatt og rammeti lskudd -807 521 -707 696 99 825 -1 701 150 -1 699 150 2 000 -0,12 % -3 000

Finans 53 627 66 651 13 023 156 626 160 026 3 400 2,12 % 3 400

Sum avvik -11 890 -16 890  
 

 

Sammendrag 

 

Årsprognosen: 



- 

Prognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 11,9 mill kroner, i forhold til 

årsbudsjett for 2019. Det er en forbedring i prognosene på totalt 5 millioner kroner i forhold til 

forrige måneds rapportering. 

 

Overskuddet: 

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet overskudd til avsetning, på 35,5 mill kroner. I 1. 

tertial ble avsetningen redusert med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner kroner.  

Prognosen er utarbeidet før det forelå vedtak for 1. tertial, og prognosen er derfor holdt opp 

mot opprinnelig budsjett. 

Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 23,6 mill kroner. Sett i forhold til 

kommunens totale inntekter, er dette 0,9 %. 

 
Tjenesteområdene: 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme – unntakene er 

Spesielle tiltak barn og unge og Helse og omsorg. 

 

Helse- og omsorg varsler imidlertid om at avviket kan øke i forhold til det som nå ligger i 

prognosene.  Her avventes effekten av igangsatte tiltak, ferieavvikling og forventede 

besparelser. 

 

Sentrale inntekter: 

Avsetninger og overføringer – her meldes det fortsatt samme positive avvik, som følge av 

ekstraordinære/økte overføringsinntekter.  

Skatt og rammetilskudd – her er prognosen forbedret med 5 mill kroner som følge av at det 

forventes økt innbyggetilskudd i rammetilskuddet, jfr. revidert nasjonalbudsjett 2019. Det er 

ikke gjort endringer i forventede skatteinntekter i prognosen.  

 

Likviditetssituasjonen: 

Kommunens likviditet er omtrent som forventet per mai 2019. Ved utgangen av året er det 

imidlertid prognostisert saldo noe lavere enn saldo ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av 

ubrukte lånemidler til investeringer er hovedårsaken til at prognosesaldo på konsernkontoen vil 

reduseres i løpet av året. 

 

Finans: 

Ingen endringer på renter og avdrag på gjeld, i forhold til rapportering forrige måned. Det er 

heller ingen endringer å melde i forhold til Fossefondet 

 

Investeringer: 

På investeringer er det ingen endringer i prognosene i forhold til økonomirapport per 1. tertial.  

 

Årsverk og ansatt: 

Antall årsverk pr. mai 2019 er 1 862, det 36 flere årsverk enn i mai 2018. Antall ansatte er 2 

295, det er like mange som i mai 2018. Det er en større økning i antall årsverk enn i antall 

ansatte, noe som indikerer at flere har fått større stillingsbrøker.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 



- 

Rådmannen fortsetter arbeidet med tiltakene for å lukke avvik mellom budsjett og prognose i 

tjenestene.  

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport økonomi pr. 31. mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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2. Innledning
Denne rapporten gir en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske planer
som er lagt for 2019 .
De foreslåtte budsjettjusteringe ne i rapporten for 1. tertial 2019, er behandlet politisk , men
rammene er ikke endret siden forrige måneds rapportering . Dette som følge av at vedtak ene er
fattet etter rapporteringstidspunktet .

Å rsprognose n som legges frem her er utarbeidet på grunnlag a v regnskapstall p e r 31. m ai 2019.
Det må tas høyde for at både uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad er og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an påvirke resultatet både positivt og negativt i
forhold til den års prognosen som vises i denne rapporten .

3. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 11,9 mill ioner kroner . Prognosen for merforbruk forrige måned var på 16,9
millioner krone r.

D ersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte regnskapsresultat bli
redusert til 23,6 mill ioner kroner. Dette utgjør 0,9 % i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte
inntekter i 2019 .

4. Kommentarer til årsprognosen

Barnehage
Ingen avvik i forhold til rapportering 1. tertial 2019, noe som innebærer regnskap lik budsjett.

Grunnskole
Ingen avvik i forhold til rapportering 1. tertial 2019, noe som innebærer regnskap lik budsjett.

Rammeområdene

Regnskap
mai 2018

Regnskap
hittil i år
mai 2019

Budsjett hittil
i år mai 2019

Avvik
hittil i år

Årsprognose
2019

Årsbudsjett
2019

Avvik
2019

Avvik
2019

%

Avvik
forrige

md

Folkevalgte og revisjon 7 939 3 873 4 811 938 10 788 10 788 0 0,00 % 0

Administrasjon og fellesutgifter 17 579 63 585 57 978 -5 607 125 400 125 400 0 0,00 % 0

Barnehage 33 070 84 196 82 932 -1 264 188 576 188 576 0 0,00 % 0

Grunnskole 49 287 137 177 145 364 8 187 300 948 300 948 0 0,00 % 0

Spesielle tiltak barn og unge 2 952 65 560 65 766 206 156 776 148 776 -8 000 -5,38 % -8 000

Kulturtjenesten 27 180 10 599 13 205 2 606 28 481 28 481 0 0,00 % 0

Helse og omsorg 100 100 287 028 291 289 4 261 635 622 624 622 -11 000 -1,76 % -11 000

Samfunn 13 070 24 802 23 501 -1 302 93 886 91 396 -2 490 -2,72 % -2 490

Avsetninger, overføringer -4 034 -36 621 13 485 50 106 15 937 20 137 4 200 20,86 % 4 200

Skatt og rammetilskudd -256 401 -807 521 -707 696 99 825 -1 701 150 -1 699 150 2 000 -0,12 % -3 000

Finans 27 267 53 627 66 651 13 023 156 626 160 026 3 400 2,12 % 3 400

Sum avvik -11 890 -16 890
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Spesielle tiltak barn og unge
Samlet negativt avvik er 8 mill ioner kroner . Det er ingen endringer siden forrige rapportering.
Rådmannen la i juni fram to saker for kommunestyret til orientering – Avlastning for barn og unge –
Spesialpedagogisk tjeneste – med analyser av tjenestetilbudet.

Kulturtjenesten
Ingen avvik .

Helse og omsorg
Prognosen viser et m erforbruk på 11 mill ioner kroner. Det te er det samme avvik et som i forrige
måned. Det er hjemmetjenestene og NAV med økonomisk sosialhjelp som har de største
utfordringe ne.

Mye tyder imidlertid på økt merforbruk i hjemmetjenestene, men det gjøres ingen justering i
prognosen enda, da en del avhenger av hvordan sommer ferieavviklingen blir . Det varsles også at
økonomisk sosialhjelp ligger an til å få et større avvik enn tidligere meldt, men det er knyttet
usikkerhet i forhold til hvordan sommeren vil påvirke dette. Det er også for tidlig å se full effekt av
igangsatte tiltak .

Redusert husleie til Boligstiftelsen er foreløpig ikke effektuert , og det er usikkert hvor stor
b esparelsen blir i år.

Samfunn
Samlet avvik for sektoren er 2,5 mill ioner kroner . Dette er det samme som ved forrige måneds
rapportering.

Samfunn selvkost
Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet under en enhet, slik at disse ikke blandes med
ordinær drift på sektor Samfunn. I rapportering p e r 1. tertial er prognosen satt lik prognose fra
januar 2019 , noe som gir et avvik fra budsjett 2019 på 2,5 mill ioner kroner.

Samfunn ordinær drift
Samfunn ordinær drift styrer mot å holde budsjett, og alle enhet er melder prognose i samsvar med
budsjett. Sektoren har i 2019 et effektiviseringskrav på 2,2 % av samlede driftsutgifter og det jobbes
aktivt med dette.
Utfordring for sektoren er blant annet utgifter til energi (strøm, fjernvarme, bioenergi, fyringsolje )
samt at vinteren 2019 har vært svært snørik . Dette har påført sektoren store utgifter til snørydding
og strøing. Store nedbørsmengder og hyppige regnskyll i løpet av våren har bidratt til økte kostnader
til veivedlikehold .

Netto driftsbudsjett for Vei, park, idrett (VPI) forvaltning er i 2019 på 20,4 mill ioner kroner.
For drifts - og vedlikehold alene er budsjett i 2019 på 15 mill ioner kroner. P e r mai er 12,4 mill ioner
kroner av disse regnskapsført.

Avsetninger, overføringer
Samlet positivt avvik 4,2 mill ioner kroner – som forrige måneds rapportering.



4

Ringerike kommune – Månedsrapport ma i 201 9

Skatt og rammetilskudd
Positivt a vvik 2 mill ioner kroner . Det er en forbedring av prognosen med 5 mill ioner kroner i forhold
t il forrige måneds rapportering – som følge av en økning i innbyggertilskuddet i rammetilskuddet fra
staten. Det er ikke justert noe i prognosene for skatteinntekter.
E iendomsskatten forventes fortsatt å bli lavere enn budsjettert - på grunn av bortfall av
eiendomsskatt på verk og bruk, samt lave skattegrunnlag f or krafteiendommene .

Finans
Det er ingen endringer på renter og avdrag på gjeld, i forhold til rapportering forrige måned .
Det er heller ingen endringer i forhold til Fossefondet, som til tross for noe nedgang denne måneden
totalt sett ser ut til oppfylle den budsjettert e avkastning en .

5. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 30 flyktninger i 2019. I tillegg kommer
eventuelle familiegjenforeninger.
Ingen anmodning om å bosette enslige mindreårig e flyktninger.

P e r 1. juni er det bosatt 13 personer. Ingen familiegjenforeninger.

6. Likviditetssituasjonen
Ringerike kommune har til enhver tid i 2019 hatt likviditet til å dekke sine betalingsforpliktelser ved
forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 100 millioner kroner hos kommunens
hovedbankforbindelse DNB. Trekkrettigheten har ikke vært benyttet hittil i år.
Saldo på konsernkonto er 432,8 millioner kroner ved utgangen av mai 2019.

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per mai 2019. Konsernsaldoen var på det
laveste 18. mars i år da innestående på konsernkonto var 218 millioner kroner.
Ved utgangen av året er prognostisert saldo noe lavere enn saldo ved inngan gen til 2019. Planlagt
bruk av ubrukte lånemidler til investeringer er hovedårsaken til at prognose n for saldo på
konsernkontoen reduseres i løpet av året.

7. Investeringer
Det er ingen endring i prognosene i forhold til økonomirapport per 1. tertial .

Det er i 2019 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på 800 mill ioner
kroner .

Tabellen viser et utdrag av de største investeringene :



5

Ringerike kommune – Månedsrapport ma i 201 9

Årsbudsjett 2019: Investeringsbudsjett for prosjektet i 2019

Regnskap hittil 2019: regnska psførte kostnader og inntekter i 2019

Årsprognose 2019: Forventet regnskapsførte kostnader og inntekter i 2019

Avvik: Avvik mellom Årsbudsjett 2019 og Årsprognose 2019 som kan være en indikasjon på at årsbudsjettet for
2019 må justeres

Prosjekt
nummer Prosjektnavn

Årsbudsjett
2019

Regnskap
hittil 2019

Årsprognose
2019 Avvik

Ikke gebyrfinansierte investeringer
10001 Ullerål skole med idrettshall 169 911 008 64 370 933 169 911 008 -
10004 Benterud skole 19 831 644 49 943 9 218 332 10 613 312
10006 Heradsbygda omsorgssenter 204 499 005 1 926 338 204 499 005 -
10007 Hov vest omsorgsboliger 4 082 235 650 158 4 082 235 -
10008 Hov øst omsorgsboliger 47 819 462 626 629 27 093 267 20 726 195
10015 Ringerike legevakt og ambulansesentral 50 190 086 962 676 43 803 550 6 386 536
14015 Trygg skolevei Benterud skole 2 089 980 4 567 889 5 000 000 -2 910 020

-
Gebyrfinansierte investeringer -

15006 Ringerike vannverk 1 699 241 8 102 551 13 407 421 -11 708 180
15008 Overføringsledninger Åsa - Monserud 38 320 680 9 796 793 28 762 774 9 557 906
15013 Monserud renseanlegg 60 689 270 34 811 644 102 884 664 -42 195 394
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8. A ntall ansatte og årsverk – utvikling 201 8 – 201 9
Antall årsverk p e r mai 201 9 er 1 862 . Det er 36 flere årsverk enn i mai 2018 . Antall ansatte er 2 295 ,
det er like mange som i mai 2018.
Det er en større økning i antall årsverk enn i antall ansatte, noe som indikerer at flere har fått større
stillingsbrøker.

Rammeområder Årsverk Ansatte
2018 2019 2018 2019

Folkevalgte og revisjon 2 1,5 2 2
Administrasjon og fellesutgifter 120 122 135 134

herav lærlinger * 10,5 21
Barnehager 167 171 196 197
Grunnskole 437 430 505 489
Spesielle tiltak barn og unge 148 135 201 178
Kulturtjenesten 22 22 35 34
Helse og omsorg 706 755 984 1 024
Samfunn 224 225 237 237

Sum 1 826 1862 2 295 2 295

Ringerike kommune har for tiden 37 personer på lærlingekontrakt .

Økningen i antall årsverk i barnehager skyldes pedagognormen som ble innført 1. august 2018.
Reduksjonen i antall årsverk i spesielle tiltak barn og unge skyldes at ansvaret for en barnebolig er
overført til Helse og omsorg .
Tilsvarende er det da en ø kning i antall årsverk i Helse og omsorg som skyldes overtagelse av en
barnebolig fra s pesielle tiltak barn og unge , samt at hjemmetjenesten i Hønefoss har økt med 20
årsverk. Resten av økningen i Helse og omsorg skyldes økte t jenester og krav på stilling.
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9 . V ED LEGG 1 - Økonomisk prognose p e r hovedområde

Ringerike kommune s driftsregnskap er delt inn i 11 rammeområder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B . B udsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.

Tabellen viser tall i hele 1000 kroner

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT AVVIK Avvik Avvik
forrigehittil 2018 hittil 2019 i kroner i % forrige md.

Folkevalgte og revisjon
Driftsregnskap 22 914 3 873 10 788 10 788 - 0 % 0
Inntekter -1 498 -1 024 -420 -420 - 0 %

Utgifter 24 412 4 897 11 208 11 208 - 0 %

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap 39 848 63 585 125 400 125 400 -0 0 % 107
Inntekter -4 608 -5 410 -14 631 -12 590 2 042 -16 %

Utgifter 44 456 68 995 140 031 137 989 -2 042 -1 %

Barnehage
Driftsregnskap 82 208 84 196 188 576 188 576 - 0 % 0
Inntekter -14 404 -14 651 -34 673 -35 019 -346 1 %

Utgifter 96 611 98 847 223 249 223 595 346 0 %

Grunnskole
Driftsregnskap 136 842 137 177 300 948 300 948 -0 0 % 0
Inntekter -37 051 -32 837 -62 233 -60 855 1 378 -2 %

Utgifter 173 892 170 014 363 181 361 803 -1 378 0 %

Spesielle tiltak barn og unge
Driftsregnskap 6 970 65 560 156 776 148 776 -8 000 -5 % -8 000
Inntekter -2 922 -10 545 -21 245 -21 245 - 0 %

Utgifter 9 892 76 105 178 021 170 021 -8 000 -5 %

Kulturtjenesten
Driftsregnskap 68 353 10 599 28 481 28 481 - 0 % 0
Inntekter -19 817 -4 989 -5 153 -5 384 -231 4 %

Utgifter 88 170 15 588 33 635 33 866 231 1 %

Helse og omsorg
Driftsregnskap 280 369 287 028 635 622 624 622 -11 000 -2 % -11 000
Inntekter -99 836 -114 086 -241 424 -242 737 -1 313 1 %

Utgifter 380 205 401 114 877 047 867 359 -9 687 -1 %

Samfunn
Driftsregnskap 37 647 24 802 93 886 91 396 -2 490 -3 % 0
Inntekter -102 710 -116 725 -219 135 -220 010 -875 0 %

Utgifter 140 357 141 528 313 022 311 407 -1 615 -1 %

Avsetninger, overføringer
Driftsregnskap -32 871 -36 621 15 937 20 137 4 200 21 % 4 200
Inntekter -49 207 -40 185 -223 929 -208 530 15 399 -7 %

Utgifter 16 337 3 564 239 866 228 667 -11 199 -5 %

Skatt og rammetilskudd
Driftsregnskap -775 313 -807 521 -1 701 150 -1 699 150 2 000 0 % -3 000
Inntekter -797 239 -831 039 -1 749 150 -1 747 150 2 000 0 %

Utgifter 21 926 23 518 48 000 48 000 - 0 %

Finans
Driftsregnskap 40 895 53 627 156 626 160 026 3 400 2 % 2 400
Inntekter -2 761 -3 861 -42 751 -38 451 4 300 -11 %

Utgifter 43 656 57 489 199 377 198 476 -900 0 %
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1 0 . VEDLEGG 2 – Utvikling prognoser gjennom året

Diagrammet viser tall i hele 1000 kroner
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Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport juli 2019 og de prognoser som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. juli 

og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

Rammeområdene

Regnskap 

hittil i år 

juli 2019

Budsjett hittil 

i år juli 2019

Avvik

 hittil i år

Årsprognose 

2019

Årsbudsjett 

2019

Avvik 

2019

Avvik 

2019

%

Avvik 

forrige 

md

Folkevalgte og revis jon 5 359 5 976 617 10 788 10 788 0 0,00 % 0

Adminis tras jon og fel lesutgi fter 83 608 79 233 -4 375 139 029 139 029 0 0,00 % 0

Barnehage 107 207 106 924 -284 188 648 188 576 -72 -0,04 % 0

Grunnskole 162 500 170 307 7 807 301 400 300 948 -452 -0,15 % 0

Spes iel le ti l tak barn og unge 79 869 82 803 2 934 152 276 150 276 -2 000 -1,33 % -8 000

Kulturtjenesten 14 325 15 931 1 606 28 481 28 481 0 0,00 % 0

Helse og omsorg 369 540 372 341 2 802 648 922 633 922 -12 000 -1,89 % -11 000

Samfunn 37 560 36 296 -1 265 89 298 80 508 -8 790 -10,92 % -2 490

Avsetninger, overføringer -42 040 8 991 51 032 10 195 14 395 4 200 29,18 % 4 200

Skatt og rammeti lskudd -1 008 367 -993 691 14 676 -1 704 150 -1 704 150 0 0,00 % 2 000

Finans 42 258 93 311 51 053 153 719 157 226 3 507 2,23 % 3 400

Sum avvik -15 608 -11 890  
 

 

Sammendrag 

Årsprognosen: 

Prognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 15,6 mill kroner, i forhold til 

årsbudsjett for 2019. Det er en forverring i prognosene på totalt 3,7 millioner kroner i forhold 

til forrige måneds rapportering. 

 



- 

Overskuddet: 

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet overskudd til avsetning, på 35,5 millioner kroner. I 

1. tertial ble avsetningen redusert med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner kroner.  

 

Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 17,1 millioner kroner.  

 
Tjenesteområdene: 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme – unntakene er 

Helse og omsorg og Samfunn. 

 

Helse- og omsorg har ytterligere kostnadsøkninger i hjemmetjenesten på grunn av økt antall 

vedtak og økt bruk av vikarer i sommermånedene. Lederne i sektoren jobber videre sammen 

med Stamina med å følge opp ansatte for å redusere sykefraværet. 

 

Samfunn har økte kostnader innenfor veiområdet på grunn av mye regn i vår og sommer som 

har medført merarbeid på å sikre og reparere skader på våre veier. 

 

Sentrale inntekter: 

Avsetninger til årets lønnsoppgjør er tilstrekkelig til å dekke kostnadene for oppgjøret. 

 

Likviditetssituasjonen: 

Likviditeten er svært bra ved utgangen av juli, noe som skyldes låneopptak i juni. 

 

Finans: 

Fossefondet har per utgangen av juli hatt en svært god utvikling, og har i 2019 en urealisert 

gevint på 11,6 millioner kroner. Markedsverdien av fondet er 151 millioner kroner. 

 

Investeringer: 

På investeringer er det ingen endringer i prognosene i forhold til økonomirapport per 1. tertial.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vil i forbindelse med 2. tertial komme tilbake med utfyllende informasjon om de 

avvik som her presenteres. Videre vil rådmannen i 2. tertial informere om de tiltak og 

gjennomganger som gjøres i forhold til det overforbruket som vi ser innenfor sektor Helse og 

omsorg.  

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 



- 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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2. Innledning
Denne rapporten gir en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske planer
som er lagt for 2019 .

Å rsprognose n som legges frem her er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall p e r 31. juli 2019.
Det må tas høyde for at både uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad er og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an påvirke resultatet både positivt og negativt i
forhold til den år s prognosen som vises i denne rapporten .

3. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 15,6 mill ioner kroner . Prognosen for merforbruk forrige rapportering var på
1 1 ,9 millioner kroner.

D ersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte regnskapsresultat bli
redusert til 17,1 mill ioner kroner.

4. Kommentarer til årsprognosen

Barnehage
Ingen avvik i forhold til rapportering 1. tertial 2019, no e som innebærer regnskap lik budsjett.

Flere av barnehagene har ledige plasser for høsthalvåret som gir lavere inntekter. De reduserte
inntektene fra brukerbetalingene justeres ved at barnehagene opp - og nedbemanner etter antall
barn i barnehagen og etter behov i forhold til bemanningsnorm.

Vi ser også at flere familier får innvilget reduserte betalinger for barnehageplass i 2019. Dette kan
tyde på at flere er kjent med de ulike støtteordningene som det er mulig å søke om.
Fra august 2019 vil ordningen med gratis kjernetid også gjelde 2 - åringer. Ordningen gjelder da for 2 -
åringer , 3 - åringer , 4 - åringer og 5 - åringer. Inntektsgrensen for å søke om gratis kjernetid fra august
2019 settes nasjonalt, og er nå satt til 548 500 kroner pr husstand .

Rammeområdene

Regnskap
hittil i år
juli 2019

Budsjett hittil
i år juli 2019

Avvik
hittil i år

Årsprognose
2019

Årsbudsjett
2019

Avvik
2019

Avvik
2019

%

Avvik
forrige

md

Folkevalgte og revisjon 5 359 5 976 617 10 788 10 788 0 0,00 % 0

Administrasjon og fellesutgifter 83 608 79 233 -4 375 139 029 139 029 0 0,00 % 0

Barnehage 107 207 106 924 -284 188 648 188 576 -72 -0,04 % 0

Grunnskole 162 500 170 307 7 807 301 400 300 948 -452 -0,15 % 0

Spesielle tiltak barn og unge 79 869 82 803 2 934 152 276 150 276 -2 000 -1,33 % -8 000

Kulturtjenesten 14 325 15 931 1 606 28 481 28 481 0 0,00 % 0

Helse og omsorg 369 540 372 341 2 802 648 922 633 922 -12 000 -1,89 % -11 000

Samfunn 37 560 36 296 -1 265 89 298 80 508 -8 790 -10,92 % -2 490

Avsetninger, overføringer -42 040 8 991 51 032 10 195 14 395 4 200 29,18 % 4 200

Skatt og rammetilskudd -1 008 367 -993 691 14 676 -1 704 150 -1 704 150 0 0,00 % 2 000

Finans 42 258 93 311 51 053 153 719 157 226 3 507 2,23 % 3 400

Sum avvik -15 608 -11 890
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Grunnskole
I ngen avvik i forhold til rapportering 1. tertial 2019, noe som innebærer regnskap lik budsjett.

Spesielle tiltak barn og unge
Samlet negativt avvik er 2 millioner kroner per juli.

Ved forrige rapportering var avviket på 8 millioner kroner. Dette er nå justert i henhold til vedtak i
1.tertial, hvor det ble bevilget 6 millioner kroner til barnebolig.

Avviket på 2 millioner kroner i sektoren skyldes økte spesialpedagogiske vedtak til barn i barnehage.
Rådmannen la i juni fram en sak til orientering om det spesialpedagogiske tjenestetilbudet i
kommunen. I saken ble det vist til analyser som viser en jevn økning i antall barn som får
spesialpedagogisk hjelp i Ringerike.

Fra 1.juli 2019 gikk Midt - Buskerud ut av samarbeidet om interkommunal barnevernvakt. Denne
endringen vil medføre økte kostnader for de gjenværende kommunene. Hvor mye dette vil innebære
for Ringerike vil bli lagt fram i prognosene ved rapporteringen for 2.tertial.

Kulturt jenesten
Ingen avvik , noe som innebærer prognose lik budsjett.

Helse og omsorg
Prognosen viser et m erforbruk på 1 2 mill ioner krone . Det te er en økning i avviket på 1 million kroner
siden forrige rapportering. Det te skyldes økt merforbruk i ambulerende h jemmetjeneste og gjelder
hjemmetjenestene både i in tegrerte tjenester og i sentrum.

Ytterligere kostnadsøkning i hjemmetjenesten skyldes økte antall vedtak og økt vikarbruk i
sommermånedene.

Prosjektet med Stamina og oppfølging av ansatte vil være et av tiltakene som prioriteres høyt.

Samfunn
Prognosen viser et samlet merforbruk for sektoren på 8,8 mill ioner kroner p e r juli. Dette er en økning
på 6,3 millioner kroner fra forrige rapportering .

Samfunn selvkost
Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet under en enhet, slik at disse ikke skal blandes med
ordinær drift på sektor Samfunn. I rapportering p e r 1. tertial er prognosen satt lik prognose fra
januar 2019 noe som gir et avvik fra budsjett 2019 på 2,5 millioner kroner.

Samfunn ordinær drift
Prognosen viser et merforbruk på 6,3 mill ioner kroner. Avviket skyldes i sin helhet drift og
vedlikehold av kommunale veier.

Det er ekstra ordinære utgifter på grunn av store nedbør s mengder i løpet av våren og som meren,
feiing av gater og veier, lapping, nødvendig grøfterensk samt økte strømpriser til gatebelysning .
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Avsetninger, overføringer
Samlet positivt avvik på 4,2 mill ioner kroner . Dette er det samme som ved forrige rapportering.

Skatt og rammetilskudd
Ingen endring i prognosen utover justering i forhold til at budsjettet ble justert i 1. tertial, og
prognosen er satt lik justert budsjett .

Finans
Det er ingen endringer på renter og avdrag på gjeld, i forhold til rapportering forrige måned .
Det er heller ingen endringer i forhold til Fossefondet , som p e r nå har en urealisert avkastning på
11,7 mill ioner kroner .

5. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra I MDi vedtatt å bosette 30 flyktninger i 2019. I tillegg kommer
eventuelle familiegjenforeninger.
Ingen anmodning om å bosette enslige mindreårige flyktninger.

Det er ingen nye bosettinger siden forrige rapportering. P e r 1. august er det bosatt 13 personer.
Ingen familiegjenforeninger.

6. Likviditetssituasjonen
Saldo på konsernkonto er 706,9 millioner kroner ved utgangen av juli 2019. Dette er ett høyere nivå
enn foregående måneder , grunnet ett større låneopptak foretatt i perioden.

7. Investeringer
Budsjetterte brutto investeringsutgifter i 2019 på investeringsporteføljen er på 858 mill. kroner.

Tabellen viser et utdrag av de største investeringene :

Årsbudsjett 2019: Opprinnelig budsjett pluss overførte midler og budsjettvedtak i 1. tertial.

Regnskap hittil 2019: Regnskapsførte utgifter og inntekter på rapporteringstidspunktet.

Årsprognose 2019: Forventede utgifter og inntekter for 2019 på rapporteringstidspunktet.

Prosjekt
nummer Prosjektnavn

Årsbudsjett
2019

Regnskap
hittil 2019

Årsprognose
2019 Avvik

Ikke gebyrfinansierte investeringer
10001 Ullerål skole med idrettshall 169 911 008 88 158 805 152 000 000 17 911 008
10004 Benterud skole 19 831 644 2 183 408 9 716 721 10 114 923
10006 Heradsbygda omsorgssenter 204 499 005 16 668 868 138 848 943 65 650 062
10007 Hov vest omsorgsboliger 4 082 235 747 986 4 000 000 82 235
10008 Hov øst omsorgsboliger 47 819 462 901 630 22 093 267 25 726 195
10015 Ringerike legevakt og ambulansesentral 50 190 086 3 552 952 29 488 409 20 701 677
14015 Trygg skolevei Benterud skole 2 089 980 5 149 374 5 150 000 -3 060 020

Gebyrfinansierte investeringer
15006 Ringerike vannverk 13 399 241 9 477 302 13 399 241 -
15008 Overføringsledninger Åsa - Monserud 38 320 680 11 345 781 33 715 400 4 605 280
15013 Monserud renseanlegg 102 689 270 52 223 969 92 274 286 10 414 984
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Avv ik: Avvik mellom Årsbudsjett 2019 og Årsprognose 2019 som kan være en indikasjon på at årsbudsjettet for 2019 må
justeres.

Nye prognoser per juli på prosjektene i tabellen viser et redusert behov for midler i 2019 på 152 mill.
kroner.
I 2. tertial vil det fremmes forslag om nedjustering av budsjetter slik at prosjektene kan styres etter
oppdaterte rammer resten av året.

Rapportering av status og fremdrift på prosjektene i tabellen
10001 Ullerål skole
Framdrift og økonomi er i tråd med framdriftsplan og avsatt ramme. Prosjektrammen skal dekke
tiltak for å trygge skoleveien. Årsprognosen for 2019 er 18 mill ioner kroner lavere enn budsjettert.
Det har vært gjort en vurdering av årets rammebevilgning, og noe av årets bevilgning kan overføres
til 2020. Dette vil foreslås i 2. tertial.

10004 Benterud skole
Skolen er ferdigstilt innenfor totalrammen. Sluttrapport skal utarbeides. Årsprognose 2019 er 10
mill ioner kroner lavere enn årsbudsjettet. Budsjettjustering vil foreslås i 2. tertial.

14015 Trygg skolevei Benterud skole
Anlegget er ferdig og overtatt. Prosjektet har hatt god styring og framdrift og er gjennomført
innenfor økonomiske rammer. Budsjettmidler skal tilføres fra prosjekt 10004 Benterud skole som
planlagt.

10006 Heradsbygda omsorgssenter
Totalp rognosen er 68,5 millioner kroner lavere enn vedtatt totalramme. Det skyldes at inngått
entreprisekontrakt ble lavere enn kalkulert. Årsprognosen for 2019 er også redusert og er 65
millioner kroner lavere enn årsbudsjett 2019. Prosjektet følger oppdatert f remdriftsplan og
økonomiplan etter kontrakt. Grunnarbeider for anlegget er startet opp.

10007 Hov vest omsorgsboliger
Prosjektet har vært på anbud, men etter en totalvurdering er konkurransen avlyst og skal ut på nytt
anbud.

10008 Hov øst omsorgsboliger
Prognosen for 2019 er 25 millioner kroner lavere enn budsjettert. Forsinket fremdrift medfører en
forskyvning av kostnader fra 2019 til 2020.

10015 Ringerike legevakt og ambulansesentral
Årsprognose 2019 er 20 millioner kroner lavere enn årsbudsjett. År saken til avviket er i hovedsak
forskyvning av fremdriften og at kostnaden for hovedkontrakten er vesentlig lavere enn man hadde
grunn til å anta når godkjent ramme ble etablert. Prosjektet er startet opp og grunnarbeider pågår.

15008 Overføringsledninge r Åsa – Monserud
Prosjektet pågår med 2 entrepriser, Åsa vest og Åsa øst. Åsa øst er startet opp og planlagt fullført i
løpet av høst 2019. Noe arbeider forventes utført våren 2020, og prognosen for 2019 er litt lavere
enn budsjettert.

15013 Monserud ren seanlegg
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Årsprognosen er redusert med 10 mill ioner kr oner i forhold til årsbudsjett. Dette skyldes at
prosjektet er litt etter på fremdrift, og noen kostnader vil påløpe i 2020. Derfor må det foretas en
nedjustering av budsjettet i 2. tertial som må overfø res til 2020.
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8. Sykefravær
Sykefraværet i 2. kvartal har totalt sett økt sammenlignet med 2018, fra 8,4 % til 9,3%. Sykefraværet
er redusert i administrasjon og fellestjenester, barnehage og spesielle tiltak barn og unge. Øvrige
sektorer har en økning og helse og omsorg øker mest med en økning fra 11,1 til 12,6%.

1. kvartal
2018

1. kvartal
2019

2. kvartal
2018

2.kvartal
2019

Hele kommunen Totalt 10,7 10,9 8,4 9,3
Administrasjon og
fellestjenester Totalt 11,9 6,4 10,3 6,9
Barnehage Totalt 11,9 12,1 9,5 8,3
Grunnskole Totalt 8 9,2 5,9 6,5
Spesielle tiltak barn og
unge Totalt 11,3 8,5 8 7,1
Kulturadministrasjon Totalt 6,9 8,4 5,1 5,6
Helse og omsorg Totalt 12,9 13,6 11,1 12,6
Samfunn (Tekniske
områder) Totalt 9,3 8,8 5,3 6,6

9 . A ntall ansatte og årsverk – utvikling 201 8 – 201 9 – tabell og analyse
ettersendes
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Ri ngerike kommune – M ånedsrapport jul i 201 9

9 . V ED LEGG 1 - Økonomisk prognose p e r hovedområde

Ringerike kommune s driftsregnskap er delt inn i 11 rammeområder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B . B udsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.

Tabellen viser tall i hele 1000 kroner

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT AVVIK Avvik Avvik
hittil 2018 hittil 2019 i kroner i % forrige md.

Folkevalgte og revisjon
Driftsregnskap 28 155 5 359 10 788 10 788 - 0 % 0
Inntekter -2 587 -1 024 -420 -420 - 0 %

Utgifter 30 742 6 383 11 208 11 208 - 0 %

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap 51 218 83 608 139 029 139 029 -0 0 % 0
Inntekter -6 934 -12 615 -21 311 -18 741 2 570 -14 %

Utgifter 58 152 96 222 160 340 157 770 -2 570 -2 %

Barnehage
Driftsregnskap 110 230 107 207 188 648 188 576 -72 0 % 0
Inntekter -22 101 -24 434 -34 823 -35 019 -196 1 %

Utgifter 132 331 131 642 223 472 223 595 124 0 %

Grunnskole
Driftsregnskap 171 144 162 500 301 400 300 948 -452 0 % 0
Inntekter -48 181 -48 307 -63 081 -60 855 2 226 -4 %

Utgifter 219 326 210 807 364 481 361 803 -2 678 -1 %

Spesielle tiltak barn og unge
Driftsregnskap 11 335 79 869 152 276 150 276 -2 000 -1 % -8 000
Inntekter -3 098 -22 581 -21 245 -21 245 - 0 %

Utgifter 14 433 102 450 173 521 171 521 -2 000 -1 %

Kulturtjenesten
Driftsregnskap 82 724 14 325 28 481 28 481 - 0 % 0
Inntekter -25 255 -5 119 -5 153 -5 384 -231 4 %

Utgifter 107 980 19 444 33 635 33 866 231 1 %

Helse og omsorg
Driftsregnskap 358 222 369 540 648 922 633 922 -12 000 -2 % -11 000
Inntekter -124 904 -136 570 -235 424 -242 737 -7 313 3 %

Utgifter 483 126 506 110 881 347 876 659 -4 687 -1 %

Samfunn
Driftsregnskap 58 511 27 560 89 298 80 508 -8 790 -11 % -2 490
Inntekter -120 609 -130 647 -211 177 -212 514 -1 336 1 %

Utgifter 179 120 168 207 300 475 293 022 -7 454 -3 %

Avsetninger, overføringer
Driftsregnskap -52 421 -42 040 10 195 14 395 4 200 29 % 4 200
Inntekter -73 695 -57 352 -226 963 -211 563 15 399 -7 %

Utgifter 21 274 15 312 237 158 225 959 -11 199 -5 %

Skatt og rammetilskudd
Driftsregnskap -1 042 173 -1 008 367 -1 704 150 -1 704 150 -3 000 0 % 2 000
Inntekter -1 073 509 -1 039 823 -1 749 150 -1 752 150 -3 000 0 %

Utgifter 31 336 31 456 48 000 48 000 - 0 %

Finans
Driftsregnskap 26 818 42 258 153 719 157 226 3 507 2 % 3 400
Inntekter -24 983 -32 711 -42 857 -38 451 4 407 -11 %

Utgifter 51 800 74 969 196 577 195 676 -900 0 %
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1 0 . VEDLEGG 2 – Utvikling prognoser gjennom året

Diagrammet viser tall i hele 1000 kroner



www.ringerike.kommune.no



Aktivaklasse Markedsverdi
Avkastning siden

30.06.2019
Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Pengemarked 29 416 000 47 747 0 19 % 20 % -790 386 10 % 30 %

Obligasjoner 58 384 362 236 180 0 39 % 40 % -2 028 409 30 % 60 %

Internasjonale aksjer 49 982 954 1 590 006 0 33 % 30 % 4 673 376 10 % 40 %

Norske aksjer 13 248 612 -191 748 0 9 % 10 % -1 854 581 0 % 20 %

Totalt 151 031 928 1 682 184 0 100 % 100 % 0

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 08.08.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.07.2019



Totalt 1 682 184 11 756 461 24 396 997 27 334 727

Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 19.08.2015

Pengemarked 47 747 314 645 1 371 746 1 746 851

Obligasjoner 236 180 1 469 255 5 581 047 5 514 586

Internasjonale aksjer 1 590 006 9 002 735 13 207 497 15 399 833

Norske aksjer -191 748 969 826 4 236 706 4 673 456

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Investeringsportefølje 1,13 % 8,45 % 6,13 % 5,79 %
Referanseportefølje 0,84 % 6,74 % 4,99 % 5,31 %

Pengemarked 0,16 % 1,06 % 1,49 % 1,55 %
ST1 X 0,11 % 0,57 % 0,60 % 0,61 %

Obligasjoner 0,41 % 2,61 % 3,97 % 2,02 %
NORM123D3 0,19 % 1,09 % 0,73 % 0,92 %

Internasjonale aksjer 3,29 % 21,97 % 10,16 % 10,10 %
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)

2,57 % 18,29 % 11,43 % 11,91 %

Norske aksjer -1,43 % 7,95 % 11,97 % 11,91 %
OSEFX -0,23 % 8,95 % 11,23 % 11,81 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 08.08.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.07.2019



Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Pengemarked

Pluss Likviditet II 31.10.2018 11 226,17 1 002,71 11 256 584 1 013,21 31.07.2019 11 374 465 7,5 % 117 881

DNB Likviditet 20 (II) 26.10.2017 1 082,87 9 572,99 10 366 301 9 647,76 31.07.2019 10 447 264 6,9 % 80 963

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 14.06.2018 73 223,17 100,00 7 322 317 101,50 31.07.2019 7 431 851 4,9 % 109 535

Klientkonto DNB 156 420 156 420 0,1 % 0

Tilgode honorar 6 000 6 000 0,0 % 0

Sum 29 107 621 29 416 000 19,5 % 308 379

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 24.08.2015 2 032,63 10 410,96 21 161 638 10 344,24 31.07.2019 21 026 020 13,9 % -135 618

Alfred Berg Kort Obligasjon 02.02.2016 142 241,67 99,88 14 206 793 101,06 31.07.2019 14 374 232 9,5 % 167 438

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 15.05.2017 134 113,30 100,56 13 485 895 103,61 31.07.2019 13 895 693 9,2 % 409 799

Holberg Kreditt 20.11.2015 81 873,72 103,63 8 484 239 111,01 31.07.2019 9 088 417 6,0 % 604 179

Sum 57 338 564 58 384 362 38,7 % 1 045 798

Internasjonale aksjer

Veritas Global Focus Fund USD C 18.06.2018 27 387,76 291,16 7 974 325 351,60 31.07.2019 9 629 421 6,4 % 1 655 097

Fundsmith Equity Fund 20.02.2019 40 478,15 197,64 8 000 000 225,54 31.07.2019 9 129 401 6,0 % 1 129 401

RBC Global Equity Focus Fund hedged 16.11.2017 7 858,54 1 000,03 7 858 757 1 120,66 31.07.2019 8 806 746 5,8 % 947 989

Nordea Stabile Aksjer Global 29.01.2016 3 166,88 2 151,64 6 813 970 2 748,25 31.07.2019 8 703 372 5,8 % 1 889 402

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 24.10.2018 7 402,77 735,42 5 444 134 973,94 31.07.2019 7 209 829 4,8 % 1 765 695

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 20.02.2019 5 517,68 1 040,42 5 740 703 1 178,79 31.07.2019 6 504 185 4,3 % 763 481

Sum 41 831 890 49 982 954 33,1 % 8 151 064

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 3 356,81 1 194,54 4 009 851 1 617,53 31.07.2019 5 429 745 3,6 % 1 419 894

Arctic Norwegian Value Creation 17.06.2019 4 089,41 1 296,03 5 300 000 1 302,88 31.07.2019 5 328 012 3,5 % 28 012

Nordea Norge Verdi 20.09.2016 215,82 8 427,04 1 818 708 11 541,45 31.07.2019 2 490 855 1,6 % 672 147

Sum 11 128 558 13 248 612 8,8 % 2 120 054

Totalt 139 406 634 151 031 928 100,0 % 11 625 295

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3 Produksjonsdato: 08.08.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.07.2019



Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4 Produksjonsdato: 08.08.2019
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Pengemarked

Pluss Likviditet II 20 656 132 160 677 296 871 662 24.08.2015

DNB Likviditet 20 (II) 14 218 90 193 199 323 199 323 26.10.2017

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 12 873 91 229 109 535 109 535 14.06.2018

Klientkonto DNB 0 1 063 6 034 23 010 19.08.2015

Realiserte poster 0 0 379 558 543 322

Sum 47 747 314 645 1 371 746 1 746 851 19.08.2015

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 66 060 544 999 1 315 202 1 303 706 24.08.2015

Alfred Berg Kort Obligasjon 31 222 203 903 719 795 951 273 24.08.2015

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 66 185 376 885 645 693 645 693 15.05.2017

Holberg Kreditt 72 712 343 468 1 827 881 1 697 144 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 1 072 475 916 769

Sum 236 180 1 469 255 5 581 047 5 514 586 23.08.2015

Internasjonale aksjer

Veritas Global Focus Fund USD C 578 840 1 943 236 1 815 921 1 815 921 18.06.2018

Fundsmith Equity Fund 414 960 1 129 401 1 129 401 1 129 401 20.02.2019

RBC Global Equity Focus Fund hedged -59 725 1 571 900 1 006 746 1 006 746 16.11.2017

Nordea Stabile Aksjer Global 171 138 1 378 908 2 480 522 3 753 372 24.08.2015

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 360 368 2 215 808 2 450 533 2 450 533 24.10.2018

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 124 424 763 481 763 481 763 481 20.02.2019

Realiserte poster 0 0 3 560 893 4 480 379

Sum 1 590 006 9 002 735 13 207 497 15 399 833 20.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5 Produksjonsdato: 08.08.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv -54 374 474 022 1 320 633 1 419 894 17.02.2016

Arctic Norwegian Value Creation -119 820 28 012 28 012 28 012 17.06.2019

Nordea Norge Verdi -17 555 170 727 1 636 019 1 790 855 24.08.2015

Danske Invest Norge II 0 297 065 1 252 041 1 424 844 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 0 9 851

Sum -191 748 969 826 4 236 706 4 673 456 23.08.2015

Totalt 1 682 184 11 756 461 24 396 997 27 334 727 19.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6 Produksjonsdato: 08.08.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.07.2019



Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Investeringsportefølje 1,13 % 8,45 % 6,13 % 5,79 % 19.08.2015
Referanseportefølje 0,84 % 6,74 % 4,99 % 5,31 %

Pengemarked 0,16 % 1,06 % 1,49 % 1,55 % 19.08.2015
ST1X 0,11 % 0,57 % 0,60 % 0,61 %
Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,18 % 1,12 % 1,65 % 1,66 % 24.08.2015
ST1 X 0,11 % 0,57 % 0,60 % 0,60 %
DNB Likviditet 20 (II) AFLIKVI NO 0,14 % 0,87 % 1,10 % 26.10.2017
ST1 X 0,11 % 0,57 % 0,67 %
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic ABNPENC NO 0,17 % 1,24 % 1,32 % 14.06.2018
ST1 X 0,11 % 0,57 % 0,84 %

Obligasjoner 0,41 % 2,61 % 3,97 % 2,02 % 23.08.2015
NORM123D3 0,19 % 1,09 % 0,73 % 0,92 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,32 % 2,66 % 2,54 % 2,39 % 24.08.2015
NORM123D3 0,19 % 1,69 % 1,76 % 1,87 %
Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,22 % 1,50 % 2,00 % 1,77 % 24.08.2015
ST3X 0,10 % 0,51 % 0,56 % 0,59 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade C ABNIGCN NO 0,48 % 2,79 % 2,26 % 15.05.2017
ST1 X 0,11 % 0,57 % 0,62 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 0,81 % 3,93 % 7,01 % 4,50 % 24.08.2015
ST1 X 0,11 % 0,57 % 0,60 % 0,60 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7 Produksjonsdato: 08.08.2019
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Internasjonale aksjer 3,29 % 21,97 % 10,16 % 10,10 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 % val.sikret) 2,57 % 18,29 % 11,43 % 11,91 %
Veritas Global Focus Fund USD C VERGLAU ID 6,40 % 22,27 % 18,26 % 18.06.2018
MSCI World NR 4,42 % 20,58 % 13,03 %
Fundsmith Equity Fund FSEFIAU LX 4,76 % 14,12 % 20.02.2019
MSCI World NR 4,42 % 9,47 %
RBC Global Equity Focus Fund hedged RGFOANH LX -0,67 % 19,26 % 6,92 % 16.11.2017
MSCI AC World NR Local 0,93 % 16,98 % 6,22 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO 2,01 % 13,16 % 6,24 % 8,93 % 24.08.2015
MSCI World NR Local 1,18 % 18,07 % 10,96 % 11,11 %
Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD AKOLDF1 ID 5,26 % 29,39 % 32,28 % 24.10.2018
MSCI World NR 4,42 % 20,58 % 18,55 %
Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK AKOLCF1 ID 1,95 % 13,30 % 20.02.2019
MSCI World NR Local 1,18 % 6,62 %

Norske aksjer -1,43 % 7,95 % 11,97 % 11,91 % 23.08.2015
OSEFX -0,23 % 8,95 % 11,23 % 11,81 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO -0,99 % 9,57 % 11,32 % 13,50 % 17.02.2016
OSEFX -0,23 % 8,95 % 11,23 % 13,21 %
Arctic Norwegian Value Creation SOLNOED ID -2,20 % 0,53 % 17.06.2019
OSEFX -0,23 % 0,72 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO -0,70 % 7,36 % 12,93 % 12,08 % 24.08.2015
OSEFX -0,23 % 8,95 % 11,23 % 11,82 %

Periodens utvikling
Markedsverdi

30.06.2019
Avkastning Kostnader Bevegelser

Markedsverdi
31.07.2019

Pengemarked 29 368 253 47 747 0 0 29 416 000

Obligasjoner 58 148 183 236 180 0 0 58 384 362

Internasjonale aksjer 48 392 948 1 590 006 0 0 49 982 954

Norske aksjer 13 440 360 -191 748 0 0 13 248 612

Totalt 149 349 744 1 682 184 0 0 151 031 928

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 8 Produksjonsdato: 08.08.2019
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3476-1   Arkiv:   

 

 

Revidering av Finansreglementet  
 

Forslag til vedtak: 
1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas 

2. Vurderingene fra uavhengig instans tas til orientering 

3. Reglementet trer i kraft fra 01.10.2019 

4. Rådmannen får fullmakt til å utrede aktiv forvaltning av Fossefondet 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 
Bakgrunnen for revidering av finansreglementet er forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning av 1. november 2016 gjeldende fra 1. januar 

2017 og bestemmelsen om at reglementet skal vedtas minst én gang i hver 

kommunestyreperiode. Reglementet har ikke vært oppe til revidering tidligere i denne 

kommunestyreperioden. 

 

Hovedformålet med forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og 

gjeldsforvaltning er å få tydeligere fram ansvaret som kommunene har for å vurdere risikoen 

knyttet til deres kortsiktige låneopptak og for at denne risikoen blir synliggjort for 

kommunestyret. 

 

Forskriften definerer nærmere hva et reglement skal være og hva det skal inneholde. 

Kommunen skal ved fastsettelsen av reglementet vektlegge hensynet til en forsvarlig 

økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke sine løpende betalingsforpliktelser. 

Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen fra å ta vesentlig finansiell 

risiko i sin gjelds- og finansforvaltning, herunder bestemmelser for å begrense kommunens 

refinansieringsrisiko ved opptak av lån. 

 

Reglementet skal omfatte følgende forvaltningsområder: 

a) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal 

det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 

b) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens 

midler beregnet for driftsformål. 

c) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. 



- 

 

Reglementet erstatter gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedtatt av 

kommunestyret 26.02.2015, sak 19/15. 

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Kapittel 2 Finansreglementets virkeområde 

Reglementet gjelder for Ringerike kommune. I tillegg gjelder det for virksomhet i kommunale 

foretak og interkommunale samarbeid. 

 

I kapittel 2.3 Ansvar og fullmakter er det lagt til en del endringer i forhold til gjeldende 

reglement, blant annet følgende: 

 Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelsen av finansreglementet ta stilling til hva 

som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko og til prinsipielle 

spørsmål om finansforvaltningen. 

 Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for 

kommunestyret som anses som prinsipielle. 

 Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer 

og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen 

utøves forsvarlig i henhold til de risikoer kommunen er eksponert for.  

 Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål 

(inkl. ledig likviditet), langsiktige finansielle aktiva og gjeldsporteføljen omtales under 

de enkelte områder.  

 Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overenstemmelse med dette reglementet. 

 Finansielle instrumenter og/ eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom 

dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. 

 Plassering av Ringerike kommunes midler i verdipapirfond skal skje iht. etiske 

retningslinjer.  

 

I kapittel 2.4 Kvalitetssikring er det presisert at kravet til uttalelse fra uavhengig instans 

gjelder i de situasjoner der Finansreglementet eller Finansrutinen endres (dvs. at det ikke er 

krav om årlig rapportering med uttalelse fra uavhengig instans). 

 

Kapittel 3 Overordnet finansiell strategi 

Tredje kulepunkt er fjernet (sikre en helhet hvor en søker å oppnå en rimelig avkastning samt 

stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer). I stedet er det tilført 

følgende to kulepunkter: 

 sikre at lånte midler over tid gir lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i 

lånekostnader. 

 sikre tilfredsstillende avkastning uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko. 

 

I siste kulepunkt er ordet god erstattet med tilfredsstillende (langsiktig avkastning) og ordet 

akseptabel er erstattet med målbar (risiko). 

 

Kapittel 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

Kapitlet er endret slik at det fremgår tydeligere hvilke plasseringer som tillates. Det kan ikke 

foretas direkte plasseringer i rentebærende verdipapirer (enkeltobligasjoner og enkeltaksjer). 

 



- 

I det reviderte finansreglementet stilles det krav om minimum offisiell kredittvurdering A ved 

valg av hovedbankforbindelse. 

 

Driftslikviditet 

Det fastsettes at driftslikviditeten skal plasseres i kommunens hovedbankforbindelse.  

 

Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet, som minst er like stor som 

forventet likviditetsbehov de nærmeste 3 måneder. Med forventet likviditetsbehov menes 

løpende forpliktelser fratrukket estimerte innbetalinger. 

 

Det kan settes høyere krav knyttet til løpende driftslikviditet ved høyere aktivitetsnivå. 

 

Overskuddslikviditet 

Forutsetningen for plassering av overskuddslikviditet, er at det foreligger en løpende 12 

måneders prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov. Plasseringer av 

overskuddslikviditet skal kunne finne sted dersom likviditetsprognosen tillater det og 

tilfredsstillende avkastning oppnås. 

 

Overskuddslikviditet plasseres på bankkonti eller i pengemarkedsfond. 

 

Innskudd i en enkelt finansinstitusjon skal ikke utgjøre mer enn 50 % av samlede 

innskuddsplasseringer til enhver tid. Kommunens samlede innskudd i bank/finansinstitusjon 

skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital. Kravet til forvaltningskapitalen 

hos banker og finansinstitusjoner er redusert fra 10 milliarder kroner til 4 milliarder kroner.  

Bankinnskudd med tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 12 måneder.  

  

Reglene for plassering i pengemarkedsfond er knyttet opp mot bransjestandarder gitt av 

Verdipapirfondenes forening. Pengemarkedsfondene skal ha lav risiko. Det kan ikke plasseres 

midler i pengemarkedsfond som inneholder industriobligasjoner, ansvarlige lån eller 

fondsobligasjoner. Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 5 % av 

fondets forvaltningskapital. Det kan ikke plasseres mer enn 50 millioner kroner i ett enkelt 

pengemarkedsfond. 

 

Kapittel 5 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 

I nytt forslag til finansreglement er den strategiske aktivaallokeringen endret fra overvekt 

renter til lik vekting mellom aksjer og renter. Den nye anbefalte strategien innebærer høyere 

risikoeksponering, men samtidig også høyere avkastningsmuligheter.  

 

I merknad til forskrift § 4 står det at jo lenger tidshorisont, desto mer forsvarlig kan det være å 

ta noe høyere risiko for å kunne oppnå en noe høyere forventet avkastning på midlene. Dette 

er tatt med i nytt reglement med tanke på at kommunen har vedtatt en relativt lang 

investeringshorisont (10 år). 

 

I tillegg til presiseringen om at kommunens andeler i enkeltselskaper ikke anses som en del av 

kommunens langsiktige finansielle aktiva, fastsettes det i nytt forslag til finansreglement at 

kommunens pensjonsmidler også er unntatt, jf. merknad til forskrift § 1. 

 

Det benyttes gjennomgående stor forbokstav på begrepene Grunnkapital og Realverdikapital 

fordi de er definert i innledningen til kapittel 5. Dette for å tydeliggjøre begrepsbruk og for å 

skille for eksempel realverdi fra det definerte begrepet Realverdikapital. 
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Punkt 4 i kapittel 5.3 Avkastningsmål og benyttelse åpner for at eventuell meravkastning kan 

avsettes til vedtatte investeringer. Derfor er det lagt til et unntak etter setningen om at 

Fossefondet ikke skal benyttes til å finansiere investeringer i andre ledd i kapittel 5.2 Rammer 

for plassering av langsiktige finansielle aktiva. Meravkastning kan altså benyttes til 

investeringer dersom bufferkapital utgjør mer enn 15 % av Realverdikapitalen. 

 

I kapittel 5.3 Avkastningsmål og benyttelse er begrepet realavkastning erstattet med 

avkastning. 

 

I nytt forslag til finansreglement er begrepet risikoklasser fjernet, og i stedet benyttes begrepet 

aktivaklasser gjennomgående. Aktivaklassene er listet etter stigende risiko. 

 

Risikobegrensninger er foreslått på andre måter (enn å bruke begrepet risikoklasser) for å 

gjøre risikorammene mer oversiktlige. Rammer og begrensinger er satt gjennom den 

strategiske aktivaallokeringen, gjennom risikobegrensningen for høyrente og gjennom å 

tillatte kun fondsplasseringer og ikke plassering i enkeltobligasjoner og enkeltaksjer. 

 

Det er tilført at valutasikringen skal dokumenteres av rådmannen, og at den helst skal skje 

gjennom valutasikrede verdipapirfond eller andelsklasser i de aktuelle fondene. 

 

Det er fastsatt en tabell med referanseindekser for hver aktivaklasse. Det kommer tydeligere 

frem at Referanseporteføljen er referanseindeksene vektet med strategiske vekter. 

 

Kravet om rebalansering tilbake til strategi er fjernet i nytt reglement, slik at det går klarere 

frem at taktisk allokering er mulig.  

 

Kapittel 6 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler 

Nedbetalingstid skal heretter angis i vedtak om låneopptak. Dette fordi avdragstiden har en 

vesentlig betydning med hensyn til blant annet likviditet og risiko. 

 

Det skal normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud ved låneopptak for å oppnå mest 

gunstige betingelser. 

 

Det fastsettes videre at lånetyper med høy grad av risiko og usikkerhet bør unngås, at 

kommunen bør tilstrebe å fordele låneopptakene på flere långivere og at finansiell leasing skal 

behandles på lik linje med låneopptak. 

 

Reglementet skal sikre finansforvaltningen i både gode og dårlige tider (jf. merknad til 

forskrift § 2), og hovedregelen er at ordfører skal signere alle lånedokumenter i kommunen. 

 

I det gjeldende finansreglementet og bestemmelsen om fastrenteandel, fremkommer det ikke 

på en tydelig måte hva som utgjør gjeldsporteføljen (det kan være totalgjelden inkludert eller 

ekskludert startlån, det kan være renteeksponert gjeld eller netto renteeksponert gjeld o.a.) I 

nytt reglement skal fastrenteandelen beregnes som en andel av renteeksponert gjeld og ligge 

mellom 40 % og 75 %. Lån til gebyrfinansierte investeringer og startlån skal fortrinnsvis ha 

flytende rentebetingelser. 

 

Det er fastsatt en liten utvidelse av rammene for gjennomsnittlig rentebindingstid ved å 

redusere nedre grense fra 1 år til 0,5 år. I en normalsituasjon bør den være 2 år. 



- 

 

For at kommunen skal kunne ta i bruk finansielle derivater, er det lagt til noen tilleggskrav i 

forhold til kravene i gjeldende reglement: 

• Maksimalt utestående kontraktsvolum for handel med finansielle derivater 

begrenses oppad til 30 % av total gjeld. 

• Det skal etableres et særskilt register med oversikt over alle finansielle derivater. 

Registeret skal gi en oversikt over vilkår, løpetid og motparter for det enkelte 

instrument. 

• Kommunen skal ha tilfredsstillende kompetanse om de derivater som benyttes. 

• Finansielle derivater skal vurderes til virkelig verdi ved fastsettelse av kommunens 

regnskap. 

 

Kapittel 7 Etiske retningslinjer 

I stedet for en opplisting av hvilke investeringer som er etisk uakseptable, fastsettes det i 

revidert reglement at Ringerike kommune søker å ha investeringer som følger de etiske 

vurderinger til Statens Pensjonsfond Utland (SPU) eller er forpliktet på Principles for 

Responsible Investment (PRI). 

 

Kapittel 8 Rapportering til kommunestyret 

Det er satt inn nye kapitler med rutiner for rapportering under hvert forvaltningsområde. 

 

Porteføljerapport for Fossefondet skal vedlegges månedsrapporteringen til orientering. Det 

skal presenteres en stresstest i hver tertialrapport med fastsatte parametere. 

 

Samlet resultat i stresstesten for renteeksponerte gjeldsposter og kortsiktige/ langsiktige 

finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det 

potensielle tapet/ merutgiften i budsjettåret. Dersom rådmannens vurdering er at det 

potensielle tapet/ merutgiften er for stort i forhold til kommunens risikobærende evne, skal 

rådmannen legge frem et forslag til endring i reglementet og sammensetningen av den 

risikobærende gjelds- og finansporteføljen. 

 

Det skal fremgå av rapporteringen dersom rådmannen mener det er grunn til å endre 

finansreglementet. 

 

Kapittel 9 Internkontroll 

Det er gjort en endring i kapittel 9.2 Avvik, om at avvik mellom faktisk finans- og 

gjeldsforvaltning og finansreglementets rammer (økonomisk konsekvens større enn 5 mill. 

kroner), skal rapporteres uten ugrunnet opphold til kommunestyret, jf. forskrift § 6 om at 

rapportering (og derav også avvik) skal skje til kommunestyret. 

 

I forhold til kommunens delegeringsreglement anses formannskapets rolle å være å behandle 

avviket og sende innstilling videre til kommunestyret mht. endelig vedtak. 

 

Ved konstaterte avvik under 5 mill. kroner kan rapportering utestå til neste ordinære 

finansrapportering til kommunestyret. 

 

Kapittel 10 Bruk av ekstern kompetanse 

Det er ikke lenger et lovkrav om at finansforvaltningen skal konkurranseutsettes. Kommunen 

ønsker likevel en form for konkurranse for å oppnå best mulig avkastning på langsiktige 
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finansielle aktiva. I nytt forslag til finansreglement er det derfor fastsatt at det normalt skal 

innhentes tilbud fra minst 3 kapitalforvaltere ved bytte av forvalter. 

 

I kapittel 10.1 Eksterne kapitalforvaltere er aktiv forvaltning fjernet, fordi Fossefondet idag 

forvaltes gjennom diskresjonær forvaltning. 

 

Kapittel 11 Risikoformer og definisjoner 

En definisjon av fond er lagt inn i tabellen. Det vises blant annet til denne definisjonen ved 

plassering av overskuddslikviditet i pengemarkedsfond. 

 

 

Alternativt forslag til vedtak kapittel 5.5 Strategi for aktivaallookering 
Et alternativt forslag til vedtak er å beholde den strategiske aktivaallokeringen med hovedvekt 

på renter slik som i det gjeldende finansreglementet, og med minimums- og 

maksimumsgrenser som vist nedenfor: 

 
Aktivaklasser Minimum Strategi Maksimum 

Renteinstrumenter: 40 % 60 % 80 % 

Pengemarked 10 % 20 % 30 % 

Obligasjoner 30 % 40 % 50 % 

    

Egenkapitalinstrumenter: 20 % 40 % 60 % 

Norske aksjer 0 % 10 % 20 % 

Internasjonale aksjer 20 % 30 % 40 % 

 

Denne løsningen har en lavere risikoprofil, men samtidig et lavere avkastningspotensiale 

sammenlignet med rådmannens anbefalte strategi i revidert finansreglement.  

 

Rådmannens vurdering 
Forslag til nytt Finansreglement for Ringerike kommune er arbeidet med for å være tydeligere 

i forhold til hvilken risiko kommunen tar når det gjelder aktiva og gjeld. 

 

I arbeidet er det kommet fram at det er behov for å se på om Fossefondet skal kunne ha aktiv 

forvaltning. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å utrede dette så raskt som mulig. 

   

 

Vedlegg 
Gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedtatt 26/2-2015 

Revidert finansreglement for Ringerike kommune 

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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leder: Gyrid Løvli  

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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1 Innledning

Kommunestyret skal gi regler for kommunens finansforvaltning jfr. Kommuneloven
§ 52 (sitat).

1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller
fylkesko mmunens finansforvaltning.

Reglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyre - og
fylkestingsperiode.

2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som
innebærer finansiell risiko.

3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende
avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og
under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke
sine betalingsforpliktelse r ved forfall.

Reglementet skal omfatte følgende forvaltningsområder:

a) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning
skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.

b) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens
midler beregnet for driftsformål .

c) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, herunder også
metoder og rutiner ved opptak av lån.

Under hvert enkelt forvaltningsområde skal regleme ntet som minimum angi:

a) Formålet med forvaltningen .
b) Hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva.
c) Rammer og begrensninger for forvaltningen av de ulike forvaltningstyper

som angitt ovenfor, herunder tillatt risikonivå, krav til risikospredning og
tilla tte finansielle instrumenter.

d) Tidspunkt for og innhold i statusrapporteringen for finansforvaltningen.
e) Håndtering av avvik fra finansreglementet.

Reglementet erstatter gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedt att av
kommunestyret 24.06.2010, sak 61/10.



Finansreglement for Ringerike kommune

4

1.1 Formål med kommunens finansreglement

R eglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finans forvaltning.

Reglementet gir en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder,
og underliggende fullmakter, instrukser og ru tiner som hjemles i reglementet.

Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse
om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne
gi kommunens innbyggere best mulig tjenestetilbud.

Reglementet d efinere r de avkastnings - og risikonivå som er akseptabl e for
plasseringer og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål,
opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige
finansielle aktiva.

Kommunestyret skal gjennom tertialrapporteringen føre tilsyn med at rammer og
retningslinjer blir fulgt. Siden finansrapporteringen har et eget og spesifikt formål
og er hjemlet i egne bestemmelser, skal det utarbeides egen separat rapport på
finansområdet i forbindelse med årsrapporte n .

Reglementet dekker hele kommunens finansforvaltning, og er gjeldende til
kommunestyret vedtar nytt reglement.

1.2 Hjemmel

Foreliggende finansstrategi oppfyller de krav som er satt til kommunens
finansforvaltning etter Kommunelovens § 52 samt ny forskrift om kommuners og
fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av Kommunal - og
regionaldepartementet 9. Juni 2009.

1.3 Ansvar og fullmakter

Kommunestyret vedtar finansreglementet og skal således være et retningsgivende
og kontrollerende utvalg.

Kommunestyret delegerer følgende fullmakter til rådmannen:

Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål, jfr. kapittel 3.
Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens
midle r beregnet for driftsformål, jfr. kapittel 4.
Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, jfr. kapittel 5.

Innenfor de rammer og retningslinjer som følger av finansreglementet fastsetter
rådmannen en detaljert instruks og rutiner for forvaltningen.

Rådmannen kan delegere sine fullmakter videre innen administrasjonen (jfr.
kommunens delegasjonsreglement).
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1.4 Kvalitetssikring

Finansforskriften pålegger kommunestyret å benytte uavhengig kompetanse for å
vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd
med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig
kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og
rutiner fo r å avdekke avvik fra finansreglementet.

Med uavhengig kompetanse menes kompetanse som er uavhengig av
kommuneadministrasjonen og som ikke er knyttet til de miljøer som skal forvalte
kommunens portefølje.

Rådmannen delegeres ansvar for at slike vurderin ger innhentes, eksternt eller
gjennom kommunerevisjonen. Det rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene
som en del av den årlige rapporteringen.

2 Overordnet finansiell strategi

Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av
tilgjengelige ressurser og med sikte på å kunne gi et best mulig stabilt
tjenestetilbud, skal finansforvaltningen:

s ikre at Ringerike kommune til enhver tid har tilstrekkelig likviditet til
dekning av løpende betalingsforpliktelser.

s ikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien
skal bidra til stabilitet og langsiktig finansforvaltning.

sikre en helhet hvor en søker å oppnå en rimelig avkastning samt stabile og
lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer .

være slik at k ommunen ikke investere r i kompliserte produkter som krever
daglig oppfølgi ng eller pådra seg finansiell risiko utover rammen som er
vedtatt i dette reglementet.

s ikre en god langsiktig avkastning med akseptabel risiko på forvaltning av
langsiktige finansielle aktiva («Fossefondet»).
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3 Plassering og forvaltning av ledig likviditet og
andre midler beregnet for driftsformål

3.1 Formålet med forvaltningen av ledig likviditet

Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine
betalingsforpliktelser til forfall. Kommunen må vurdere hvor mye likvide midler som
er nødvendig for å dekke utbetalinger. Med likvider menes kontanter,
bankinnskudd , trekkrettigheter og verdipapirer med en gjenstående løpetid på inntil
3 måneder.

De t er en forutsetning for forvaltningen av kommunens likvide midler at det
foreligger prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov for det aktuelle
budsjettår. Prognosen skal minimum vise forventet likviditetsbehov pr. måned.

Ved forvaltning av l edig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal det
legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.

Med ledig likviditet til driftsformål menes:

Løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter .
En andel av midler på disposisjonsf ond eller ubundet investeringsfond .
Ubrukte øremerkete drifts - og investeringstilskudd.
Midler på selvkostfond .
Midler på bundne fond, hvor det eventuelt er fastsatt krav om at midler skal
være disponible til enhver tid .
Ubrukte lånemidler, herunder ubrukte lånemidler tatt opp til eget lånefond.

Sammensetning av kommunens likvide kortsiktige midler
Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler:

Driftslikviditeten ; skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge av
tidsforskjell mellom inn - og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer trekkrettighet i
konsernkontosystemet.

Overskuddslikviditet : kortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide mid ler
utover den nødvendige driftslikviditet.
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3.2 Rammer og begrensninger for forvaltning av ledig
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Rådmannen gis fullmakt til å plassere kommunens midler til driftsformål (herunder
ledig likviditet) i bank innskudd, pengemarkedsfond og rentebærende verdipapirer
med kort løpetid. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).

Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for
banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det k rav om minimum
internasjonal kredittrating A - eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres
avtale om trekkrettighet.

Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos den
bank hvor slik avtale er inngått eller som øvrige lø pende oppsigelig bankinnskudd i
banker spesifisert iht 3.3.

Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan gjøres innenfor den
investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. For plassering av
kommunens overskuddslikviditet skal en forsøke å begrense kursrisikoen til et
minimum. Overskuddslikviditet plasseres på bank konti , pengemarkedsfond eller
rentebærende verdi papirer . Overskuddslikviditet kan ikke plasseres i aksjer eller
grunnfondsbevis eller verdipapirfond som inneholder denne type inst rumenter.

Kommunen kan benytte følgende aktivaklasser og enkeltplasseringer med rammer
som angitt :

Plasseringsalternativ Rammer Avkastningsmål
Innskudd i bank Inntil 100 % Hovedbank -

avtalen
Andeler i enkeltsertifikater og
pengemarkedsfond (0 - 1 år)

Inntil 100 % Stats -
obligasjoner
(0,25 år)

Innskudd i bank
Kommunen kan plassere midler i norske finansinstitusjoner og utenlandske
finansinstitusjoner etablert i Norge. Ved plassering i utenlandske finansinstitusjoner
skal innskuddene være sikret på nivå med innskudd i norske banker (opptil 2
millioner kroner gjennom Bankenes sikringsfond).

Ved avkastningsmål bør det i løpet av plasseringsperioden oppnås en
meravkastning utover den avkastning som ville vært oppnådd ved plassering på
konsernkonto i tr åd med bankavtalen.

Plassering i enkeltsertifikater og pengemarkedsfond
Ved plassering i enkeltinstrumenter skal det sørges for spredning på flere
utstedere. Eksponering av utsteder (enkeltselskaper) skal ikke utgjøre mer en 30%
av totale likvide midler p lassert.
Ved sammenligningsindeks skal det benyttes Oslo børs statsobligasjonsindeks med
fast durasjon 0,25 år (ST1 X).
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3.3 Finansiell risiko

Forvaltningen skal forgå på en slik måte at kommunen ikke påføres vesentlig
finansiell risiko. Slik risiko kan være kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko m.v.
Ulike typer finansielle risiki er definert i felles punkt under avsnitt 10 .

Likviditet o g kredittvurdering
Bankinnskudd kan gjøres hos banker med kredittrating BBB eller bedre og en
forvaltningskapital på minimum 10 milliarder kroner. Størrelsen på kommunens
innskudd skal vurderes i forhold til bankens størrelse.

Sertifikater og obligasjoner skal være utstedt av solide norske foretak med en
kredittrating tilsvarende Standard & Poors BBB - eller bedre.

Verdipapirfond skal være eksponert mot selskaper med kredittrating BBB - eller
bedre (Investment Grade). Det skal ikke være begrensninger på utt aksretten i
valgte verdipapirfond, og midlene skal alltid være tilgjengelige på få dager.

3.4 Risikospredning

Det skal sørges for tilstrekkelig spredning på flere utstedere både hva angår
plassering i bank, enkeltinstrumenter og fond.

3.5 Rutiner for rapporteri ng

Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 7.
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4 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, adskilt fra kommunens
midler beregnet for driftsformål, skiller seg fra sistnevnte ved at forvaltningen av
disse midlene ikke er utslagsgivende for kommunens tjenesteproduksjon på kort
sikt. Komm unen skal ved slik forvaltning fokusere på langsiktig avkastning og
mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som
anses vesentlig jfr. Kommunelovens § 52 nr. 3.
Ringerike kommunes andeler i enkeltselskaper, nåværende o g fremtidige, anses
ikke som en del av kommunens langsiktige finansielle aktiva. Kjøp / salg av andeler
i lokale selskaper gjøres utifra strategiske lokalpolitiske valg .

Ringerike kommunes langsiktige finansielle aktiva består av «Fossefondet»:

Grunnkapital i Fossefondet utgjør kr 121.097.400 som kommunen fikk som
oppgjør etter salg av aksjer i Ringeriks - Kraft AS i 2014.
Realverdikapitalen i Fossefondet vil være grunnkapital samt akkumulerte
avsetninger som blir gjort for å bevare realverdien av Fossefondet .

4.1 Formålet med forvaltningen

Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på
slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både
dagens og fremtidige innbyggere til gode.

Investeringshorisont
For forv altningen av Fossefondet skal kommunen ha en rullerende investerings -
horisont på 10 år. Samtidig skal en søke å oppnå en tilfredsstillende årlig bokført
avkastning.

Begrensninger på uttak fra den langsiktige forvaltningen
Uttak av midler skal fortrinnsvis skje uten at det reduserer realverdien på langsiktig
investert kapital.

4.2 Rammer for plassering av langsiktig finansielle aktiva

Plassering av langsiktige finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital
fra salg av eiendommer og andre midler etter kommunestyrets vedtak, og sikre en
langsiktig avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Det
styres etter en langsiktig investeringshorisont, samtidig som en søker en rimelig
avkastning.

Fossefondet skal ikke benyttes til å finansiere investeringer eller nedbetale gjeld.
Fossefondet er sparekapital som skal gi avkastning over tid .

Midlene skal til enhver tid forvaltes etter kriteriene:

Likviditet
Avkastning
Sikkerhet
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Risikospredning

Investeringene skal skje i børsnoterte verdipapirer med rimelig god omsetning og
andre papirer med tilsvarende god likviditet. Likviditetsrisikoen reduseres ved å øke
andelen statspapirer i porteføljen, da di sse er mer likvide enn andre rentebærende
papirer.

Kommunestyret definerer selv årlig mål for avkastningen i Fossefondet, jf
reglementets kapittel 4.3.

Det tolereres enn viss risiko i investeringsporteføljen for å oppnå det fastsatte
avkastningsmålet. Ko mmunestyret skal selv definere rammene for hvilken risiko
som skal tas gjennom dette reglementet.

Kommunen skal ha en fordeling på plassering av Fossefondet basert på en nøytral
posisjon i markedet, og med minimums - og maksimumsrammer for taktisk
aktivaal lok ering. Kommunestyret definerer selv disse nivåene, jf reglementets
kapittel 4. 5 .

4.3 Avkastningsmål og benyttelse

Fosse fondets forventede rea lavkastning fastsettes årlig av kommunestyret i
forbindelse med behandling av handlingsprogrammet og budsjett for ko mmende år.

Avkastningen skal benyttes til, i prioritert rekkefølge:

1. Tilbakebetaling av tidligere års drifts underskudd eller dekke et eventuelt
driftsunderskudd inneværende regnskapsår.

2. Opprettholde realverdien av Fossefondet ved at det avsettes til Fossef ondet –
avsettes et beløp til Fossefondet tilsvarende SSB’s konsumprisindeks (KPI)
med utgangspunkt i verdien på fondet pr 31.12 året før.

3. Eventuell meravkastning utover dette avsettes som bufferkapital.
4. Anses bufferkapital som tilstrekkelig skal eventuell meravkastning (utover

punktene 1 og 2) avsettes til vedtatte investeringer.

Bufferkapital bør ikke anses som tilstrekkelig før den utgjør minst 15 % av
Fossefondets realverdikapital.

Dersom det et år ikke er tilstrekkelig realavkastning til å opprettholde realverdien
av Fossefondet (punkt 2) skal det likevel avsettes til Fossefondet - realverdikapital
ved at bufferkapital benyttes til avsetningen.

Kommunestyret selv kan bestemme at bufferkapital også kan benyttes til
investeringer dersom det vi ser seg at avkastning beregnet til vedtatte investeringer
(punkt 4) blir lavere enn budsjettert.
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4.4 Finansiell risiko - risikoklasser

Ulike typer finansielle risiki er definert i felles punkt under avsnitt 10 .

Følgende instrumenter er tilgjengelig for in kludering i en forvaltningsportefølje :

Risikoklasse 1

Obligasjoner/ sertifikater utstedt av stat eller foretak med statsgaranti
innenfor OECD
Statsobligasjonsfond

Risikoklasse 2

Obligasjoner med fortrinnsrett
Obligasjoner/ sertifikater utstedt av statsfor etak, fylkeskommuner,
kommuner, kraftverk med garanti fra kommune/ fylkeskommune, banker,
forsikringsselskap og kredittforetak.
Innskudd i banker
Verdipapirfond med tilsvarende risiko

Risikoklasse 3

Obligasjoner/ sertifikater utstedt av industriforetak med kredittrating BBB
eller bedre
Verdipapirfond med tilsvarende risiko

Risikoklasse 4

Aksjefond
Ansvarlige lån
Kombinasjonsfond
Infrastruktur og eiendom

Risikoklasse 5

Enkeltaksjer
Grunnfondsbevis
High yield obligasjoner
Private equity og strukturerte pro dukter/ obligasjoner med ikke - lineær
kredittrisiko

Risikoklasse 6

Valutatrading
Krafttrading
Gearede produkter (forvaltet beløp settes høyere enn innskutt egenkapital)
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Ringerike kommune skal ha følgende plasseringsbegrensninger basert på
risikoklasser:

Minimum 20 % av total forvaltningskapital skal være plassert med
risikoklasse 1 eller 2 .
Maksimalt 30 % av total forvaltningskapital skal være plassert med
risikoklasse 3.
Maksimalt 60 % av total forvaltningskapital skal være plassert med
risikoklasse 4.
Kapital skal ikke plasseres med risikoklasse 5 eller 6.

I den grad høyere risikoklasse ikke er utnyttet fullt ut, skal tilsvarende «ledig»
andel kunne øke rammer for klasse med lavere risiko med de begrensninger som
følger av reglementets kapittel 4.5 om a ktivafordeling.

Forvaltningen bør fordeles på flere av de tillatte aktivaklasser for å sikre en god
diversifisering. Kommunen skal legge vekt på å benytte forvaltere med et
investeringsmandat og risikoprofil som passer med kommunens
investeringsstrategi .

Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken
grad endringer i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling.

Ved bruk av utenlandske rentepapirer/ rentefond skal plasseringen valutasikres til
norske kron er (NOK)

Ved plassering i utenlandske aksjefond skal valutasikr ing til norske kroner (NOK)
vurderes , og eventuelle valutaterminer skal maksimalt ha 12 måneders løpetid.

4.5 Strategi for aktivaallokering

Plassering av F ossefondet i markedet skal fordeles på ho vedgrupper av finansielle
eiendeler (aktivaklasser) i henhold til følgende valgte strategi:

Aktivaklasser Minimum Nøytral Maksimum
Renteinstrumenter: 40 % 60 % 90 %
P engemarked/ bankinnskudd 10 % 20 % 30 %
Obligasjoner 30 % 40 % 60 %

Egenkapitalinstrumenter: 10 % 40 % 60 %
Aksjefond med n orske aksjer 0 % 10 % 20 %
Aksjefond med utenlandske aksjer 10 % 30 % 40 %

Ulik prisutvikling mellom aktivaklassene vil over tid føre til at de faktiske vektene
endrer seg, og avviker fra de strategiske vektene kommunestyret har bestemt.
Rebalansering av porteføljen skal da foretas ved kjøp eller salg av aktiva f or å
bringe vektene tilbake innenfor vedtatt strategi. En slik rebalansering medfører
transaksjonskostnader og skal begrenses i antall. Rebalansering skal foretas
dersom minimums - og maksimumsgrensene brytes og ellers vurderes i forbindelse
med rapportering om finansforvaltningen.
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4.6 Rutiner for rapportering

Se eg et felles avsnitt f or rapportering under kapittel 7 .

5 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige
finansieringsavtaler

5.1 Formål med låneforvaltningen

Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at man påføres
vesentlig finansiell risiko.

5.2 Rammer og begrensninger for låneforvaltningen

Sammensetning og risiko
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slikt vedtak skal
som minimum angi lånebe løp fordelt på rentable og ikke - rentable investeringer .

Tidspunkt for låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatte
investeringsbudsjett og forventninger om fremtidig renteutvikling.

Låneopptak skal gjøres i norske kroner (NOK).

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal
normalt innh entes konkurrerende tilbud, jf forskrift om offentlige innkjøp § 1 – 3.

Låneopptak gjøres fortrinnsvis som direkte lån i offentlige og private finans -
institusjoner. Det er adgang til å legge ut lån i sertifikat - og obligasjonsmarkedet.

Låneporteføljen bør bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen
begrenses. Generelt skal følgende gjelde:

Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede
låneporteføljen.

Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den
samlede låneporteføljen.

Ved refinansiering og opptak av nye lån skal eventuelt rentebinding skje slik at
renterisikoen for kommunens netto gjeld holdes innenfor fastsatte rammer og
målsettinger fastsatt av kommunestyret i den årlige budsjettbehandlingen.

Finansieringskilder
V ed opptak av lån kan kommunen ta i bruk alle tilgjengelige finansieringskilder.
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Fullmakter ved låneopptak
Innenfor de generelle r etningslinjer som følger av dette dokument delegeres
følgende fullmakter til rådmannen ved låneopptak:

Gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret.
Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån.
Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån.
Fullmakt til å underskrive lånedokumenter .

5.3 Risiko og risikospredning

Kommunens gjeldsforvaltning skal ivaretas slik at kommunen ikke påføres vesentlig
finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng; usikkerhet mht
fremtidi g lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.

Det skal bygge s en låneportefølje med ulik tid til forfall, slik at kommunen ikke
opplever et (re)finansieringsproblem dersom rentenivået endres betydelig.

Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. S tyring av
låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i
forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt
risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilit et i lånekostnader.

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:

Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/
forfall.
Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet rente løpetid ) på samlet
rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.
Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % og maksimalt
75 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over).

For å oppnå ønsket rentebinding kan kommunen ta i bruk rentesikringsinstrumenter
som; frem tidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikrings -
instrumentene kan benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for
kommunens lånegjeld . Det skal kun benyttes større banker med bred dokumentert
erfaring innenfor finansielle derivater som motpart ved slike kontrakter. Hensikten
bak hver derivatkontrakt skal dokumenteres og kontrakten skal knyttes til
underliggende lån eller låneportefølje.

5.4 Rutiner for rapportering

Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 7 .
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6 Etiske retningslinjer
Ringerike kommune skal ikke foreta investeringer i selskaper eller
investeringsprodukter der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke
til:

Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for
eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for
barnearbeid og annen utnytting av barn.
Alvorlige krenkelser av individets rettigheter i krig eller konfl iktsituasjoner.
Alvorlig miljøskade.
Grov korrupsjon.
Andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Ringerike kommune skal ikke gjennomføre egne analyser for å sikre at de etiske
retningslinjene blir oppfylt, men støtte seg til tilgjengelig d okumentasjon fra
anerkjente nasjonale og internasjonale analysemiljøer. Dersom kommunen blir
gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper med en
uakseptabel etisk profil skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren. Plasserin g
foretatt av forvalteren kan da opphøre, eller at kommunen trekker seg ut av det
aktuelle produkt hos forvalteren.

7 Rapportering

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og skal, dersom ikke
annet er bestemt, motta rapport hvert tertial. Årsrapporten skal utgjøre en separat
rapport vedrørende finansforvaltningen adskilt fra den ordinære årsberetningen.

Formålet me d rapporteringen er å informere om finansforvaltningens faktiske
resultater og resultat i forhold til relevant sammenligningsindeks, samt
finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er
fastsatt i strategien.

Rapporterin gen skal videre angi hvor høy risikoprofilen er på rapporterings -
tidspunktet, absolutt og relativt, samt hvordan risikoen fordeler seg. Rapporten skal
vise tall samlet og for henholdsvis kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld siste tertial o g hittil i år.

Videre skal det rapporteres om vesentlige endringer i markedet, herunder en
vurdering av hvilken betydning dette har for kommunen. Det skal også rapporteres
om endringer i den finansielle risiko som kommunen er utsatt for, og det skal gis en
vurdering av dette.

Dersom det oppstår avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske
forvaltning, skal dette angis i rapporten. Det bør angis hvordan avviket håndteres.
Ved vesentlige endringer i finansmarkedene som gjør det nødvendig å foreta store
tilpasninger av finansporteføljen, skal formannskapet straks orienteres.

Årsapporten skal inneholde en egen redegjørelse for hvordan kommunens
finansportefølje har blitt fo rvaltet i det aktuelle regnskapsår. Herunder skal
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vesentlige endringer i finansporteføljens sammensetning og risikoprofil presiseres
særskilt. Redegjørelsen skal inneholde en evaluering av porteføljens avkastning i
forhold til relevant sammenligningsindeks .

Rådmannen har ansv ar for etablering av rutiner for vurdering og håndtering av
finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.

8 Internkontroll

8.1 Administrative rutiner for internkontroll

Rådmannen skal sørge for at Ringerike ko mmune har kunnskap om
finansforvaltning som til enhver tid er tilstrekkelig for at kommunen kan utøve sin
finansforvaltning i tråd med reglementet, jf finansforskriften § 3 tredje ledd.

Kommunestyret pålegger rådmannen å utarbeide administrative rutiner s om sørger
for at finansforvaltningen utøves i tråd med kommunens finansreglement,
gjeldende lover og forskrifter, og at finansforvaltningen er gjenstand for
betryggende kontroll.

Rådmannen skal utarbeide egne administrative rutiner for følgende forhold:

Prosedyrer og retningslinjer for vurdering av alle typer av finansiell risiko i
finansielle avtaler før avtaleinngåelse
Prosedyrer og retningslinjer for forsvarlig og betryggende saksutredning før
avtaler inngås
Prosedyrer og retningslinjer for overvåking og vurdering av utviklingen av
den finansielle risikoen kommunen er utsatt for, og forholdet til tillatt
risikonivå og krav til risikospredning fastsatt i reglementet
Prosedyrer og retningslinjer for cash - management og kontohold
Prosedyrer og retningslinj er for dokumentasjon av derivat - kontrakter

8.2 Avvik

Planlagt fravikelse av finansreglementet skal ikke forekomme. Dersom
finansforvaltningen skal innrettes på en annen måte enn det reglementet tilsier,
krever dette at kommunestyret endrer reglementet.

Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets
rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Eventuell økonomisk konsekvens av
avviket, dersom dette er større enn 5 mill. kroner, skal , sammen med årsak til
avviket , rapporteres uten ugrunnet opphold til formannskapet.

Dersom realavkastningen avviker fra det budsjetterte, og rådmannen forventer at
dette ikke kan rettes opp i løpet av budsjettåret, skal rådmannen melde dette til
kommunestyret som må foreta endringer i budsjettet, jf Kommuneloven § 47 nr 2.
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9 Bruk av ekstern kompetanse

Aktiviteten i kommunens finansforvaltning skal konkurranseutsettes i henhold til lov
om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter samt kommunens egne
innkjøpsbestemmelser. Dette gjelder all form for eksterne motparter ved plassering
av midler, opptak av lån, rente - og valutasikring, kapitalforvaltning med mer. D ette
prinsippet kan fravikes ved låneopptak i statsbank, for eksempel etableringslån i
Husbanken.

9.1 Eksterne kapitalforvaltere

Fossefondet skal forvaltes av profesjonelle kapitalforvaltere gjennom fond eller
mandater (aktiv, diskresjonær forvaltning).

Kapi talforvalteren skal vær e et verdipapirforetak som har F inanstilsynets tillatelse
til å drive forvaltning av andres finansielle instrumenter, i henhold til Lov om
verdipapirhandel, eller utenlandsk institusjon som har tillatelse lignende dette og
som står u nder tilsyn av myndighet eller annet tilsvarende organ. Ringerike
kommunes kapital skal ikke utgjøre mer enn 10 % av forvalterens totale forvaltede
kapital.

Oppdrag skal baseres på skriftlig avtale. Det skal utarbeides forvaltningsmandat for
hver delportefølje.

Følgende utvalgskriterier skal legges til grunn for beslutning om valg av
forvalter(e):

Organisasjon: eierforhold og finansiell styrke
Ansvarlige forvalteres kompetanse og erfaring
Forvaltningsressurser innen det aktuelle plasseringsområde t
Arbeidsmåte: Investeringsfilosofi og investeringsmetodikk
Historiske prestasjoner og mulighet for fremtidige gjentakelser av disse
Risikohåndtering og intern kontroll
Administrasjon og rapportering
Pris

Dersom forvalteren ikke har klart å nå avtalt avka stnings mål eller har et betydelig
avvik sammenlignet med aktuell referanseindeks, skal rådmannen foreta en
vurdering av forvaltningen og vurdere et bytte.
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10 Risikoformer og definisjoner

Kredittrisiko Risiko for at kommunen ikke får tilbakebetalt sitt
tilgodehavende ved forfall.

Markedsrisiko Risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer
i priser og kurssvingninger i de markedene kommunene er
eksponert .

Renterisiko Risiko for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende
verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten
opp, går verdien av plasseringer i rentebærende
verdipapirer ned (og motsatt).

Likviditetsrisiko Risiko for at midler ikke kan transformeres til kontanter i
løpet av kort tid, uten at det oppstår vesentlig pri sfall på
plasseringene i forbindelse med realisasjon.

Valutarisiko Risiko for tap pga. endringer i valutakurser.
Systematisk
risiko i
aksjemarkedet

Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at
det aktuelle aksjemarkedet vil stige eller falle - både på
kort og lang sikt.

Usystematisk
risiko i
aksjemarkedet

Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at
verdien av det aktuelle investeringsobjekt (selskap) en
investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien på
markedet - båd e på kort og lang sikt.

11 Ikrafttreden
Reglementet trer i kraft 01.03.2015



FINANSREGLEMENT
FOR

RINGERIKE KOMMUNE

UTARBEIDET IHT FORSK RIFT OM KOMMUNERS OG FYLKESKOMMUNERS FIN ANS - OG
GJELDSFORVALTNING.

VEDTATT AV KOMMUNEST YRET 05 . 09 .2019, SAK XX/XX



Finansreglement for Ringerike kommune

1 | S i d e

Innhold

1 INNLEDNING ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 2

2 FINANSREGLEMENTETS V IRKEOMRÅDE ................................ ................................ ............................. 3

2.1 HVEM REGLEMENTET GJEL DER FOR................................ ................................ ................................ ................. 3
2.2 HJEMMEL................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 3
2.3 ANSVAR OG FULLMAKTER................................ ................................ ................................ ................................ 3
2.4 KVALITETSSIKRING................................ ................................ ................................ ................................ .......... 4

3 OVERORDNET FINANSIEL L STRATEGI ................................ ................................ ................................ .. 5

4 FORVALTNING AV LEDIG LIKVIDITET OG ANDRE MIDLER BEREGNET FOR
DRIFTSFORMÅL ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 6

4.1 FORMÅLET MED FORVALTN INGEN................................ ................................ ................................ .................... 6
4.2 RAMMER OG BEGR ENSNINGER FOR FORVAL TNING AV LEDIG LIKVI DITET OG ANDRE MIDLE R BEREGNET FOR
DRIFTSFORMÅL................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 6
4.3 RUTINER FOR RAPPORTER ING (SE FOR Ø VRIG KAPITTEL 8) ................................ ................................ ............... 8

5 FORVALTNING AV LANGS IKTIGE FINANSIELLE A KTIVA ................................ .............................. 9

5.1 FORMÅLET MED FORVALTN INGEN................................ ................................ ................................ ................... 9
5.2 RAMMER FOR PLASS ERING AV LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA ................................ ............................. 9
5.3 AVKASTNINGSMÅL OG BEN YTTELSE................................ ................................ ................................ .......... 10
5.4 FINANSIELL RISIKO – AKTIVAKLASSER ................................ ................................ ................................ ...... 10
5.5 STRATEGI FOR AKTIVAAL LOKERING................................ ................................ ................................ .......... 11
5.6 RUTINER FOR RAPPORTERING(SE FOR ØVRIG KAPITTE L 8) ................................ ................................ ............. 12

6 FORVALTNING AV GJELD SPORTEFØLJEN OG ØVRI GE FINANSIERINGSAVTA LER ............ 13

6.1 FORMÅL MED LÅNEFORVAL TNINGEN................................ ................................ ................................ ......... 13
6.2 RAMMER OG BEGRENSNING ER FOR LÅNEFORVALTNI NGEN................................ ................................ ........ 13
6.3 RISIKO OG RISIKOSPRED NING ................................ ................................ ................................ .................... 14
6.4 RUTINER FOR RAPPORTER ING (SE FOR ØVRIG KAPITTE L 8) ................................ ................................ ........ 15

7 ETISKE RETNINGSLINJE R ................................ ................................ ................................ ........................ 16

8 RAPPORTERING TIL KOM MUNESTYRET ................................ ................................ ............................ 16

9 INTERNKONTROLL ................................ ................................ ................................ ................................ .... 17

9.1 ADMINISTRATIVE RUTINE R FOR INTERNKONTROLL ................................ ................................ ................... 17
9.2 AVVIK ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 17

10 BRUK AV EKSTERN KOMP ETANSE ................................ ................................ ................................ ....... 18

10.1 EKSTERNE KAPITALFORVA LTERE................................ ................................ ................................ .............. 18

11 RISIKOFORMER OG DEFI NI SJONER ................................ ................................ ................................ ..... 19

12 IKRAFTTREDELSE OG GY LDIGHET ................................ ................................ ................................ ...... 19



Finansreglement for Ringerike kommune

2 | S i d e

1 Innledning

Kommunestyret skal gi regler for kommunens finansforvaltning jfr. Kommuneloven § 52 .
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans - og gjeldsforvaltning definerer nærmere
hva et reglement skal være og inneholde:

1. Kommunestyret skal selv gi regler for ko mmunens finans - og gjelds forvaltning. Reglementet
skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode.

2. Kommunen skal ved fastsettelsen av reglementet vektlegge hensynet til en forsvarlig
økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke sine løpende beta lingsforpliktelser.
Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen fra å ta vesentlig
finansiell risiko i sin finans - og gjeldsforvaltning, herunder bestemmelser for å begrense
kommunens refinansieringsrisiko ved opptak av lån.

3. Reglementet s kal omfatte følgende forvaltningsområder:
a) l edig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal det

legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.
b) langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål .
c) gjeldsporteføljen og øvrig e finansieringsavtaler.

4. R eglementet skal som minimum angi:
a) f ormålet med forvaltningen .
b) h va som regnes som langsiktige finansielle aktiva.
c) r ammer og begrensninger for forvaltningen av de ulike forvaltningstyper som angitt

ovenfor, herunder tillatt risikonivå, krav til risikospredning og tillatte finansielle
instrumenter.

d) t idspunkt for og innhold i statusrapporteringen for finans - og gjelds forvaltningen.
e) h åndtering av avvik fra finansreglementet.
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2 Finansreglementets virkeområde

R eglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finans - og gjelds forvaltning.
Reglementet gir en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og
underliggende fullmakter, instrukser og rutiner skal hjemles i reglementet.

Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal
utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi kommunens
innbyggere best mulig tjenestetilbud.

Reglementet d efine re r de avkastnings - og risikonivå som er akseptabl e for plasseringer og
forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/
gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

2.1 Hvem reglemente t gjelder for
Reglementet gjelder for Ringerike kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11 og interkommunale samarbeid etter
kommuneloven § 27.

I den grad virksomhetene har egen finansforvaltning s kal denne utøves i overenstemmelse med
dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent
finansreglement som er godkjent av kommunestyret.

Reglementet dekker hele kommunens finans - og gjelds forvaltning, og er gjeldende t il
kommunestyret vedtar nytt reglement.

2.2 Hjemmel
Reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52
F orskrift om kommuners og fylkeskommuners finans - og gjelds forvaltning fastsatt av
Kommunal - og regionaldepartementet 1 . november 2016 .

2.3 Ansvar og fullmakter
Kommunestyret vedtar finansreglementet minst én gang i hver kommunestyreperiode og skal
således være et retningsgivende og kontrollerende utvalg.
Kom munestyret skal selv gjennom fastsettelse av finansreglementet ta stilling til hva som er
tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. Kommunelovens § 52.
Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder hva
som regnes som langsiktig finansielle aktiva.

Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret
som anses som prinsipielle.
Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjelli ge rammer og
begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves
forsvarlig i henhold til de risikoer kommunen er eksponert for. Konkrete rammer for forvaltning
av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. ledig likviditet), langsiktige finansielle
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aktiva og gjeldsporteføljen omtales under de enkelte områder. Det tilligger rådmannen å inngå
avtaler i overenstemmelse med d ette reglementet.

Det till i gger rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige
fullmakter/ instrukser/ rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse
med kommunens overordnede økonomibestemmelser.

Finansielle instrumenter og/ eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette
reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

Plassering av Ringerike kommunes midler i verdipapirer skal skje iht. etiske kriterier. Kriteriene
er beskrev et i kapittel 7 i dette reglementet. Så langt det er praktisk mulig skal disse etiske
kriteriene også gjelde for plasseringer i verdipapirfond.

Rådmannen kan delegere sine fullmakter videre innen administrasjonen (jfr. kommunens
deleg erings reglement).

2.4 Kvalitetssikring
K ommunestyret skal benytte uavhengig kompetanse for å vurdere om finansreglementet legger
rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finans -
og gjelds forskriften. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for vurdering og
håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.

Med uavhengig kompetanse menes kompetanse som er uavhengig av
kommuneadministrasjonen og som ikke er knyttet til de miljøer som skal forvalte kommunens
portefølje.

Rådmannen delegeres ansvar for at slike vurderinger innhentes, eksternt eller gjennom
kommunerevisjonen. Kravet til uttalelse fra uavhengig instans gjelder i de situasjoner der
Finansreglementet eller F inansrutine n endres.
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3 Overordnet finansiell strategi

Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av tilgjengelige
ressurser og med sikte på å kunne gi kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud, skal
finans - og gjelds forvaltningen :

sikre at Ringerike kommune har midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall .
s ikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien skal bidra til
stabilitet og langsiktig finans - og gjelds forvaltning.
sikre at lånte midler over tid gir lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til
refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader .
sikre tilfredsstillende avkastning uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko .
være slik at k ommunen ikke investere r i kompliserte produkter som krever daglig
oppfølgi ng eller pådra seg finansiell risiko utover rammen som er vedtatt i dette
reglementet.
s ikre en tilfredsstillende langsiktig avkastning med målbar risiko på forvaltning av l angsiktige
finansielle aktiva ( Fossefondet).
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4 F orvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål

4.1 Formålet med forvaltningen
Forvaltningen skal sikre at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. Kommunen må
vurde re hvor mye likvide midler som er nødvendig for å dekke utbetalinger. Ved høyere
aktivitetsnivå, kan det settes høyere krav knyttet til løpende driftslikviditet.

Det er en forutsetning for plassering av deler av kommunens likvide midler utover innestående
på konti i kommunens hovedbankforbindelse , at det foreligger en løpende 12 måneders
prognose for utviklinge n av kommunens likviditetsbehov . Plasseringer av overskuddslikviditet
skal kunne finne sted dersom likviditetsprognosen tillater det og tilfredsstillende avkastning
oppnås.

Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål , skal det legges
særlig v ekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.

Med ledig likviditet og andre midler til driftsformål menes:
Løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter .
En andel av midler på disposisjonsfond eller ubundet investeringsfond .
Ubrukte øremerkete drifts - og investeringstilskudd.
Midler på selvkostfond .
Midler på bundne fond, hvor det eventuelt er fastsatt krav om at midler skal være
disponible til enhver tid .
Ubrukte lånemidler, herunder ubrukte lånemidler tatt opp til eget lånefond.

Sammensetning av kommunens likvide kortsiktige midler
Kommunens likvide midler består av de til enhver tid inneståen de midler på kommunens
bankkonti og plasseringer av overskuddslikviditet i henhold til dette reglement.

Driftslikviditet : S kal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge av tidsforskjell mellom
inn - og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer trekkrettighet i konsernkontosystemet.

Overskuddslikviditet: K ortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide midler utover den
nødvendige driftslikviditet.

4.2 Rammer og begrensninger for forvaltning av l edig likviditet og andre
midler beregnet for driftsformål

Rådmannen gis fullmakt til å plassere kommunens ledig e likviditet og andre m idler til
driftsformål i bankinnskudd og pengemarkedsfond. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner
(NOK).

Forvaltningen skal for e gå på en slik måte at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko.
Slik risiko kan være kredittrisiko, r enterisiko, likviditetsrisiko m v . Ulike typer finansielle risikoer
er definert i kapittel 11.
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Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved valg
av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum offisiell kredittvurdering A. Det kan
gjøres avtale om trekkrettighet.

Driftslikviditet
Driftslikviditeten skal plasseres i kommunens hovedbankforbindelse . Kommunen skal til enhver
tid ha tilgjengelig driftslikviditet, som minst er like stor som forventet likviditetsbehov de
nærmeste 3 måneder . Med forventet likviditetsbehov menes løpende forpliktelser fratrukket
estimerte innbetalinger.

Overskuddslikviditet
All likviditet utover driftslikviditeten utgjør overskuddslikviditet. Plassering av kommunens
overskuddslikviditet kan gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via
likviditetsprognosen.

Overskuddslikviditet plasseres på bank konti eller i pengemarkedsfond. Det skal sørges for
tilstrekkelig spredning på flere utstedere både hva angår plasse ring i bank og
p engemarkedsfond .

Kommunen kan benytte følgende aktivaklasser med rammer som angitt :

Plasseringsalternativ Rammer Avkastningsmål

Innskudd i bank Inntil 100 % Hovedbankavtalen
Andel er i pengemarkedsfond (0 - 1 år) Inntil 100 % Statsobligasjoner (0,25 år)

Innskudd i bank
Kommunen kan plassere midler i norske finansinstitusjoner og utenlandske finansinstitusjoner
med datterselskaper etablert i Norge , og som inngår i Bankenes sikringsfond . Innskudd i en
enkelt finansinstitusjon skal ikke utgjøre mer enn 50 % av samle de innskuddsplasseringer til
enhver tid.

Bankinnskudd kan gjøres hos banker med offisiell kreditt vurdering tilsvarende BBB eller bedre
og en forvaltningskapital på minimum 4 milliarder kroner. Kommunens samlede innskudd i
bank/ finans institusjon skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital.

Bankinnskudd med tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 12 måneder .

Avkastningsmålet i plasseringsperioden er en meravkastning utover den avkastning som ville
vært oppnådd ved plassering på konsernkonto i tråd med hoved bankavtalen.

Plassering i pengemarkedsfond
Kommunen kan plassere midler i p engemarkedsfond me d lav risiko , jf. definisjon av fond og
henvisning t il bransjestandarder i kapittel 11 .
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Det kan ikke plasseres midler i pengemarkedsfond som inneholder industriobligasjoner,
ansvarlige lån eller fondsobligasjoner. Det s kal ikke være begrensninger på uttaksretten i
fondene som benyttes , og midlene skal all tid være tilgjengelige på få dager.

Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 5 % av fondets
forvaltningskapital. Det kan ikke plasseres mer enn 50 millioner kroner i ett enkelt
pengemarkedsfond.

Ved sammenligningsindeks skal det benyttes Oslo B ørs S tatsobligasjonsindeks med fast
durasjon 0,25 år (ST1X).

4. 3 Rutiner for rapportering ( se for øvrig kapittel 8 )
Det skal rapporteres hvert tertial og inneholde :

Om likvider har vært tilstrekkelig til å dekke betalingsforpliktelser ved forfall
Dersom kommunen har en trekkrettighet, skal det rapporteres om denne er benyttet
Faktisk likviditetsutvikling sammenlignet mot budsjett/prognose
Faktisk plassering av eventuell overskuddslikviditet , avkastning smål og risikospredning
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5 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, adskilt fra kommunens midler
beregnet for driftsformål, skiller seg fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse midlene ikke er
utslagsgivende for kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt.

Kommunen skal ved slik forvaltning fokusere på langsiktig avkastning og mindre på kortsiktige
svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig jfr. Kommunelovens §
52 nr. 3.

Ringerik e kommunes andeler i enkeltselskaper, nåværende og fremtidige , samt kommunens
pensjonsmidler (se egne regler), anses ikke som en del av kommunens langsiktige finansielle
aktiva. Kjøp / salg av andeler i lokale selskaper gjøres ut fra strategiske lokalpolitiske valg .

Ringerike kommunes langsiktige finansielle aktiva blir heretter kalt Fossefondet:

Grunnkapital i Fossefondet utgjør kr 121.097.400 som kommunen fikk som oppgjør et ter
salg av aksjer i Ringeriks k raft AS i 2014.
Realverdikapitalen i Fos sefondet vil være grunnkapital samt akkumulerte avsetninger som
blir gjort for å bevare realverdien av Fossefondet .

5.1 Formålet med forvaltningen
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på slik måte at
kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både dagens og fremtidige
innbyggere til gode.

Investeringshorisont
For forvaltningen av Fossefondet skal kommunen ha en rullerende investeringshoriso nt på 10
år . Jo lenger tidshorisont, desto mer forsvarlig kan det være å ta noe høyere risiko for å kunne
oppnå en noe høyere forventet avkastning på midlene. Samtidig skal kommunen søke å oppnå
en tilfredsstill ende årlig bokført avkastning.

Begrensninger på uttak fra den langsiktige forvaltningen
Uttak av midler skal fortrinnsvis skje uten at det reduserer R ealverdikapitalen på langsiktig
investert kapital.

5.2 Rammer for plassering av langsiktig e finansielle aktiva
Plassering av langsiktige finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital fra salg av
eiendommer og andre midler etter kommunestyrets vedtak, og sikre en langsiktig og samtidig
tilfredsstillende årlig avkastning som kan bi dra til å gi innbyggerne et godt og stabilt
tjenestetilbud nå og i fremtiden .

Fossefondet skal ikke benyttes til å finansiere investeringer eller nedbetale gjeld . Unntaket er
dersom bufferkapital utgjør mer enn 15 % av Realverdikapitalen (se punkt 4 i kap ittel 5.3) .
Fossefondet er sparekapital som skal gi avkastning over tid.

Midlene skal til enhver tid forvaltes etter kriteriene:
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Likviditet
Avkastning
Sikkerhet
Risikospredning

Investeringene skal skje i børsnoterte verdipapirer med rimelig god omsetning og andre papirer
med tilsvarende god likviditet. Likviditetsrisikoen kan reduseres ved å investere i verdipapirfond
med god likviditet.

Kommunestyret definerer selv årlig mål fo r avkastningen i Fossefondet, jf . reglementets kapittel
5 .3.

Det tolereres en viss risiko i investeringsporteføljen for å oppnå det fastsatte avkastningsmålet.
Kommunestyret skal selv definere rammene for hvilken risiko som skal aksepteres gjennom
dette r eglementet.

Kommunen skal ha en fordeling av Fossefondet mellom hovedgrupper av eiendeler
(aktivaklasser) , som hver har en strategisk vekt og minimums - / maksimums begrensninger . Disse
defineres i kapittel 5 . 5 .

5.3 Avkastningsmål og benyttelse
Fosse fondets forventede avkastning fastsettes årlig av kommunestyret i forbindelse med
behandling av handlingsprogrammet og budsjett for kommende år.

Avkastningen skal benyttes til, i prioritert rekkefølge:

1. Tilbakebetaling av tidligere års drifts underskudd ell er dek ning av et eventuelt
driftsunderskudd inneværende regnskapsår.

2. Opprettholde r ealverdi en av Fossefondet ved at det avsettes et beløp til R ealverdi kapitalen
tilsvarende SSBs konsumprisindeks (KPI) med utgangspunkt i verdien på fondet pr 31.12
året før.

3. Eventuell meravkastning utover dette avsettes som bufferkapital.
4. Anses bufferkapital som tilstrekkelig skal eventuell meravkastning (utover punktene 1 og 2)

avsettes til vedtatte investeringer.

Bufferkapital anses som tilstrekkelig når den utg jør minst 15 % av Fossefondets
R ealverdikapital.

Dersom det et år ikke er tilstrekkelig avkastning til å opprettholde R ealverdi kapitalen av
Fossefondet (punkt 2) , skal det likevel avsettes til Fossefondet s R eal verdi kapital ved at
bufferkapital benyttes til avsetningen.

5.4 Finansiell risiko – aktiva klasser
Ulike typer finansielle risikoer er definert i kapittel 11 .

Følgende instrumenter er tilgjengelig for inkludering i de ulike hovedgruppene av eiendeler
(aktivaklassene) i Ringerike kommunes forvaltni ngsportefølje . Aktivaklassene er listet etter
stigende risiko :
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Pengemarked

Bankinnskudd
Pengemarkedsfond

Obligasjoner

Obligasjonsfond med høy kredittverdighet
Høyrentefond

Internasjonale aksjer

Aksjefond
Kombinasjonsfond av instrumentene nevnt i dette kapittelet

Norske aksjer

Aksjefond med spesielt fokus på det norske markedet
Kombinasjonsfond av instrumentene nevnt i dette kapittelet

Forvaltningen skal ikke investere i enkeltobligasjoner og enkeltaksjer, men gjøre sine
investeringer gjennom fond.

Forvaltningen skal fordeles på flere av de tillatte aktivaklasser for å sikre en god diversifisering /
risikospredning . Kommunen skal legge vekt på å benytte forvaltere med et investeringsmandat
og risikoprofil som passer med kommunens investeringsstrategi.

Kommunen skal ha en risikoprofil tilsvarende en strategi som definert i kapittel 5 .5 og med
fokus på å redusere i hvilken grad endringer i finansmarkedene vil påvirke kommunens
finansielle stilling.

Ved bruk av utenlandske rentepapirer/rentefond skal pl asseringene søkes valutasikret til norske
kroner (NOK). V alutasikring av internasjonale aksjefond til norske kroner (NOK) skal vurderes og
dokumenteres av rådmann . Valutasikring skal helst skje gjennom valutasikrede verdipapirfond
eller andelsklasser i de aktuelle fondene.

5.5 Strategi for aktivaallokering
F ossefondet s investeringer skal fordeles på hovedgrupper av finansielle eiendeler
(aktivaklasser) i henhold til følgende valgte strategi og investeringsrammer :

Aktivaklasser Minimum Strategi Maksimum

Renteinstrumenter: 3 0 % 5 0 % 7 0 %
P engemarked 10 % 20 % 30 %
Obligasjoner 2 0 % 3 0 % 4 0 %

Egenkapitalinstrumenter: 3 0 % 5 0 % 7 0 %
N orske aksjer 5 % 15 % 25 %
Internasjonale aksjer 25 % 3 5 % 4 5 %
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I tillegg gjelder følgende begrensninger på investeringene:

Høyrente skal maksimalt utgjøre 10 % av forvaltningskapitalen.

Aktivaklasser Referanseindekser
P engemarked Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 måneder (ST1 X)
Obligasjoner Norwegian Regular Market ( NORM123D3)
Norske aksjer Oslo Børs Fondsindeks
Internasjonale aksjer MSCI All Countries World og MSCI All Countries

World Local vektet i tråd med andel valutasikrede
investeringsinstrumenter

Referanseindeksene vektet med strategiske vekter utgjør Referanseporteføljen for
forvaltningen og avkastningsmålingen.

Ulik prisutvikling og taktisk allokering mellom aktivaklassene vil over tid kunne føre til at de
faktiske vektene endrer seg, og avviker fra de strategiske vektene kommunestyret har bestemt.
Rebalansering skal foretas dersom minimums - og maksimumsgrensene brytes og ellers
vurderes i forbindelse med rapportering om finansforvaltningen .

5.6 Rutiner for rapportering (s e for øvrig kapittel 8 )
Det skal rapporteres hvert tertial og inneholde:

Fossefondets markedsverdi
Avkastning hittil i år og sammenligne denne mot avkastningsmål og referanseindeks
Faktisk aktivaallokering og sammenligne mot strategien
Rapporteringen skal videre angi hvor høy risikoprofilen er på rapporteringstidspunktet,
absolutt og relativt, sam t hvordan risikoe n fordeler seg



Finansreglement for Ringerike kommune

13 | S i d e

6 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler

6.1 Formål med låneforvaltningen
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig e finansavtaler er å skaffe kommunen
finansiering til mest mulig gunstige betingelser, uten at man påføres vesentlig finansiell risiko.

6.2 Rammer og begrensninger for låneforvaltningen
Sammensetning og risiko
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slikt vedtak skal som
minimum angi lånebeløp fo rdelt på gebyrfinansierte og ikke - gebyrfinansierte investeringer ,
samt nedbetaling stid .

Tidspunkt for låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett
og forventninger om fremtidig renteutvikling.

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets mest gunstige betingelser og skal gjøres i
norske kroner (NOK). Det skal normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud.

Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld.

Generelt skal følgende gjelde for å begrense refinansieringsrisikoen :
Enkelt lån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede låneporteføljen.
Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den samlede
låneporteføljen.

Ved refinansiering og opptak av nye lån skal eventuelt rentebinding skje slik at renterisikoen for
kommunens netto gjeld holdes innenfor fastsatte rammer og målsettinger fastsatt av
kommunestyret i den årlige budsjettbehandlingen.

V ed opptak av lån kan kommunen ta i bruk al le tilgjengelige finansieringskilder , men lånetyper
med høy grad av risiko og usikkerhet bør unngås .

Låneopptak gjøres fortrinnsvis som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner. Det er
adgang til å legge ut lån i sertifikat - og obligasjonsm arkedet.

Under ellers like forhold bør kommunen tilstrebe å fordele låneopptakene på flere långivere.

Finansiell leasing skal behandles på lik linje med låneopptak.

Fullmakter ved låneopptak
Innenfor de generelle retningslinjer som følger av dette reglementet , delegeres følgende til
rådmannen ved låneopptak:

Gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret.
Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån.
Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån.
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Hovedregelen er at ordfører skal signere alle lånedokumenter i kommunen.

Reglementet skal sikre finansforvaltningen i både gode og dårlige tider, og underskrift av
ordfører vil sikre at politikerne til enhver tid har kunnskap om at låneopptak effektueres og er
innenfor vedt atte rammer.

6.3 Risiko og risikospredning
Kommunens gjeldsforvaltning skal ivaretas slik at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell
risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng usikkerhet mht . fremtidig lånekostnad
for kommunens gjeldspo rtefølje.

Det skal bygge s en låneportefølje med ulik tid til forfall, slik at kommunen ikke opplever et
(re)finansieringsproblem dersom rentenivået endres betydelig.

Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. S tyring av
låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til
oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet
ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:
Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall.
Gjennomsnittlig rentebinding (vektet rente løpetid ) på samlet re ntebærende gjeld skal til
en hver tid være mellom 0,5 og 5 år.
R enteeksponert gjeld skal ha en fastrenteandel på minimum 40 % og maksimalt 75 % (lån
med rentebinding 1 år frem i tid og over).
Lån til gebyrfinansierte investeringer og husbanklån for videre utlån skal fortrinnsvis ha
flytende rente.
I en normalsit uasjon bør den samle d e gjeldsporteføljen ha en vektet renteløpetid på 2 år.

For å oppnå ønsket rentebinding kan kommunen ta i bruk rentesikringsinstrumenter som
fremtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringsinstrumentene kan
benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for kommunens lånegjeld . Det skal kun
benyttes større banker med bred dokumentert erfaring innenfor finansielle derivater som
motpart ved slike kontrakter.

Følgende krav gjelder for bruk av finansielle de rivater:

Derivater kan bare anvendes på underliggende gjeld på balansen .
Maksimalt utestående kontraktsvolum for handel med finansielle derivater begrenses
oppad til 3 0 % av total gjeld.
Det skal etableres et særskilt register med oversikt over alle finans ielle derivater. Registeret
skal gi en oversikt over vilkår, løpetid og motparter for det enkelte instrument.
Kommunen skal ha tilfredsstillende kompetanse om de derivater som benyttes.
Hensikten bak hver derivatkontrakt skal dokumenteres og kontrakten skal knyttes til
underliggende lån eller låneportefølje.
Finansielle derivater skal vurderes til virkelig verdi ved fastsettelse av kommunens regnskap .
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6.4 Rutiner for rapportering (s e for øvrig kapittel 8 )
Det skal rapporteres hvert tertial og inneholde:

Utvikling i kommunens gjeldsportefølje siste tertial
Utførte låneopptak i perioden
Beregnet minimumsavdrag
Vektet gjenstående løpetid på investeringsgjelden
Rammer og status for fastr enteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko
Det skal spesifikt opplyses om verdien av lån som forfaller og må refinansieres innen 12
måneder
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7 Etiske retningslinjer

Ringerike kommune søker å ha investeringer som følger de etiske vurderinger til Statens
Pensjonsfond Utland (SPU) eller er forpliktet på Principles for Responsible Investment (PRI).

Ringerike kommune skal ikke gjennomføre egne analyser for å sikre at de etiske retningslinjene
blir oppfylt, men støtte seg til tilgjengelig dokumentasjon fra anerkjente nasjonale og
internasjonale analysemiljøer.

Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper
med en uaksepta bel etisk profil , skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren. Plassering
foretatt av forvalteren kan da opphøre, eller at kommunen trekker seg ut av det aktuelle
produkt hos forvalteren.

8 Rapportering til kommunestyret

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og skal, dersom ikke annet er
bestemt, motta rapport hvert tertial . I tillegg skal porteføljerapport for Fossefondet vedlegges
måneds rapport eringen til orientering.

Årsrapporten skal utgjøre en separat rapport vedrørende finansforvaltningen adskilt fra
kommunens ordinære årsberetning og årsrapport . Årsrapporten skal vise utviklingen gjennom
året og status ved utgangen av året.

Formålet med rapporteringen er å informere om finans forvaltningens faktiske resultater og
resultat i forhold til relevant sammenligningsindeks, samt finansforvaltningens eksponering i
forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt i strategien.

Års r apporten skal inneholde en egen redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har
blitt forvaltet i det aktuelle regnskapsår. Herunder skal vesentlige endringer i finansporteføljens
sammensetning og risikoprofil presiseres særskilt. Redegjørelsen skal inneholde en evaluering
av porteføljens avkast ning i forhold til relevant sammenligningsindeks.

Rapporten skal vise tall samlet for henholdsvis kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld hittil i år og i fjor og siste årsregnskap .

Videre skal det rapporteres om vesentlige endringer i markedet, herunder en vurdering av
hvilken betydning dette har for kommunen. Det skal også rapporteres om endringer i den
finansielle risiko som kommunen er utsatt for, og det skal gis en vurdering av dette. Det skal i
hver rapport presenteres en stresste st med følgende parametere:

+2 % parallelt skift i rentekurven .
- 20 % verdiendring på utenlandske aksjer .
- 30 % verdiendring på norske aksjer .
- 10 % endring i utenlandsk valuta mot norske kroner i valutaposisjoner.
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Samlet resultat i stresstesten for renteeksponerte gjeldsposter og kortsiktige/ langsiktige
finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det
potensielle tapet/ merutgiften i budsjettåret . Dersom rådmannens vurdering er at det
potensielle tapet/ merutgiften er for stort i forhold til kommunens risikobærende evne, skal
rådmannen legge frem et forslag til endring i reglementet og sammensetningen av den
risikobærende gjelds - og finansporteføljen.

Dersom det oppstår avvik mellom kravene i finansregl ementet og den faktiske forvaltning, skal
dette angis i rapporten. Det bør angis hvordan avviket håndteres. Ved vesentlige endringer i
finansmarkedene som gjør det nødvendig å foreta store tilpasninger av finansporteføljen, skal
formannskapet straks orient eres.

Dersom rådmannen mener det er grunn til å endre finansreglementet, skal dette fremgå av
rapporteringen.

9 Internkontroll

9.1 Administrative rutiner for internkontroll
Rådmannen skal sørge for at Ringerike kommune har kunnskap om finansforvaltning som til
enhver tid er tilstrekkelig for at kommunen kan utøve sin finansforvaltning i tråd med
reglementet, jf r . finansforskriften § 3 tredje ledd.

Kommunestyret pålegger rådmannen å utarbeide administrative rutiner som sørger for at
fin ansforvaltningen utøves i tråd med kommunens finansreglement, gjeldende lover og
forskrifter, og at finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Rådmannen skal ha administrative rutiner for følgende forhold:

vurdering av alle typer av finans iell risiko i finansielle avtaler før avtaleinngåelse
overvåking og vurdering av utviklingen av den finansielle risikoen kommunen er utsatt for,
og forholdet til tillatt risikonivå og krav til risikospredning fastsatt i reglementet
cash - management og konto hold
dokumentasjon av derivatkontrakter
å avdekke avvik fra finansreglementet

9.2 Avvik
Planlagt fravikelse av finansreglementet skal ikke forekomme. Dersom finansforvaltningen skal
innrettes på en annen måte enn det reglementet tilsier, krever dette at kommunestyret endrer
reglementet.

Ved konstatering av avvik mellom faktisk finans - og gjelds forvaltning og finansreglementets
rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Eventuell økonomisk konsekvens av avviket,
dersom dette er større enn 5 mill. kroner , skal , sammen med årsak til avviket , rapporteres uten
ugrunnet opphold til kommunestyret .
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Ved konstaterte avvik under 5 mill . kroner kan rapportering utestå til neste ordinære
finansrapportering til kommunestyret.

Dersom realavkastningen avviker fra det budsjetterte, og rådmannen forventer at dette ikke
kan rettes opp i løpet av budsjettåret, skal rådmannen melde dette til kommunestyret som må
foreta endringer i budsjettet, jf r . Kommuneloven § 47 nr . 2.

10 Bruk av ekstern kompetanse

Kommunen ønsker å oppnå best mulig avkastning på langsiktige finansielle aktiva og mener det
er nødvendig med konkurranseutsetting selv om det ikke er et lovkrav. Det skal derfor normalt
innhentes tilbud fra minst 3 kapitalforvaltere ved bytte av forvalter .

10.1 Eksterne kapitalforvaltere
Fossefondet skal forvaltes av profesjonelle kapitalforvaltere gjennom fond eller mandater
(diskresjonær forvaltning).

Kapitalforvalteren skal vær e et verdipapirforetak som har F inanstilsynets tillatelse til å drive
forv altning av andres finansielle instrumenter, i henhold til Lov om verdipapirhandel, eller
utenlandsk institusjon som har tillatelse lignende dette og som står under tilsyn av myndighet
eller annet tilsvarende organ. Ringerike kommunes kapital skal ikke utgj øre mer enn 10 % av
forvalterens totale forvaltede kapital.

Oppdrag skal baseres på skriftlig avtale. Det skal utarbeides forvaltningsmandat for hver
delportefølje.

Følgende utvalgskriterier skal legges til grunn for beslutning om valg av forvalter(e):

O rganisasjon: eierforhold og finansiell styrke
Ansvarlige forvalteres kompetanse og erfaring
Forvaltningsressurser innen det aktuelle plasseringsområdet
Arbeidsmåte: Investeringsfilosofi og investeringsmetodikk
Historiske prestasjoner og mulighet for fremti dige gjentakelser av disse
Risikohåndtering og intern kontroll
Administrasjon og rapportering
Pris

Dersom forvalteren ikke har klart å nå avtalt avkastnings mål eller har et betydelig avvik
sammenlignet med aktuell referanseindeks, skal rådmannen foreta en vurdering av
forvaltningen og vurdere et bytte.
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11 Risikoformer og definisjoner

Fond Et fond er en kollektiv investering der mange andelseiere går sammen om
plassering av sine midler i verdipapirmarkedet. Fondets
vedtekter/prospekt angir fondsforvalter.

Fond og forvaltere som benyttes her, skal være underlagt tilsyn fra
relevant tilsynsmyndighet.

Ytterligere informasjon av ulike fond og deres investeringsbegrensninger
framgår av norsk lov om verdipapirfond og lov om alternative
investeringsfond. Verdipapirfondenes forening har etablert
bransjestandarder for norskregistrerte verdipapirfond ( www.vff.no ) . For
utenlandske fond som er kvalifisert som UCITS - fond , gjelder
begrensningene angitt i UCITS - direktivet fra EU.

Kredittrisiko Risiko for at kommunen ikke får tilbakebetalt sitt tilgodehavende ved
forfall.

Markedsri siko Risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer i priser og
kurssvingninger i de markedene kommunene er eksponert .

Renterisiko Risiko for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer
endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp, går verdien av
plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt).

Likviditetsrisiko Risiko for at midler ikke kan transformeres til kontanter i løpet av kort tid,
uten at det oppstår vesentlig prisfall på plasseringene i forbindelse med
realisasjon.

Valutarisiko Risiko for tap pga. endringer i valutakurser.
Systematisk risiko i
aksjemarkedet

Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det aktuelle
aksjemarkedet vil stige eller falle - både på kort og lang sikt.

Usyst ematisk risiko i
aksjemarkedet

Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at verdien av det
aktuelle investeringsobjekt (selskap) en investerer i, vil stige eller falle i
forhold til verdien på markedet - både på kort og lang sikt.

12 Ikrafttrede lse og gyldighet

Reglementet trer i kraft fra og med 1. oktober 201 9 og erstatter alle tidligere regler og
instrukser som kommunestyret eller annet politisk organ har vedtatt for Ringerike kommunes
finans - og gjeldsforvaltning.
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Arkivsaksnr.: 19/2737-3  Arkiv: 033  

 

Sak: 83/19 

 

Saksprotokoll - Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Gruppelederne gjennomgår godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune før 

endelig vedtak. Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023 legges frem i 

Kommunestyrets møte 5.september 2019. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. Ap, H, V og Krf følgende forslag: 

«Gruppelederne gjennomgår godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune før 

endelig vedtak. Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023 legges frem i 

Kommunestyrets møte 5.september 2019.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

R. Johansens (H) forslag p.v.a. Ap, H, V og Krf ble vedtatt mot 5 stemmer. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2737-2   Arkiv:   

 

 

Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023  
 

Forslag til vedtak: 

 

Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune, vedtatt av kommunestyret 25. 

juni 2015 i sak 83/15 med rettelse av kommunestyret 11. oktober 2018 i sak 100/18, gjelder 

inntil videre. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det følger av godtgjøringsreglementets pkt. 11.7: 

 

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ringerike kommune vedtas av det sittende 

kommunestyret det året det avholdes kommunevalg, og gjelder for det nye 

kommunestyret.  

  

Bestemmelsen i reglementets pkt. 11.7 er bakgrunnen for at denne saken kommer opp nå. 

 

Etter kommuneloven § 42 har folkevalgte som har et kommunalt tillitsverv krav på godtgjøring 

for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. Den 

folkevalgte har også krav på å få dekket utgifter, og økonomisk tap som følge av tillitsvervet jf. 

kommuneloven § 41. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunestyret nedsatte i 2015 et utvalg for å utarbeide forslag til et nytt 

godtgjøringsreglement. Utvalget ble gitt samme sammensetning som strukturutvalget og fristen 

for å utarbeide forslag til godtgjøringsreglement ble satt til 15. mai 2015. 

 

Utvalget fremmet forslag til nytt godtgjøringsreglement som ble vedtatt av kommunestyret 25. 

juni 2015 i sak 83/15. 

 



- 

I kommunestyrets sak 32/18, Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid, 

vedtok kommunestyret at kommunen skulle ha varaordfører i 50%. Dette nødvendiggjorde en 

endring i reglementet og i kommunestyret 11. oktober 2018, KS sak 100/18, ble reglementet 

revidert. 

 

Indeksregulering av godtgjørelsen ivaretas ved at godtgjørelsen utgjør en prosentvis andel av 

ordførers godtgjøring. Ordførers godtgjøring skal være lik en stortingsrepresentants 

godtgjøring, og reguleres hvert år pr. 1. juli. 

 

Unntak for dette er reglementets pkt. 6. vedrørende faste satser for erstatning for tapt 

arbeidsfortjeneste mm.  

 

Alternative løsninger 

 

Det presisere at det er kommunestyret selv som vedtar og eventuelt gjør endringer i 

godtgjøringsreglementet. Nedenfor inntas derfor noen forslag til mulige alternative vedtak uten 

at dette på noen måte er uttømmende. 

 

1. 

Som det fremgår innledningsvis gjelder godtgjøringsreglementet for inneværende valgperiode 

og at det er det sittende kommunestyret som skal vedta reglementet for det kommende 

kommunestyret. I forslag til vedtak er inntatt at reglementet gjelder inntil videre. Det gjøres 

oppmerksom på at kommunestyret står fritt til å endre godtgjøringsreglementet, men dersom 

kommunestyret ønsker at reglementet skal vedtas av sittende kommunestyret ved hvert valgår 

bør vedtaksordlyden være som følger:  

 

Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune, vedtatt av 

kommunestyret 25. juni 2015 i sak 83/15 med rettelse av kommunestyret 11. oktober 

2018 i sak 100/18, gjelder for kommunevalgperioden 2019 - 2023. 

2.  

 

All den stund dagens reglement ikke innehar en bestemmelse om indeksregulering for faste 

satser for erstatning for tapt arbeidsfortjeneste med mer, kan kommunestyret vurdere å innta en 

bestemmelse om dette. Den kan eksempelvis lyde som følger: 

 

Satsene i pkt. 6 skal årlig indeksreguleres i henhold til kommunal deflator pr 1. januar, 

første gang 1.1.2019. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er opp til kommunestyret selv å fastsette regler for godtgjørelse. Dette er noe rådmannen 

hverken kan, eller vil mene noe om. 

 

Vedlegg: Kopi av dagens godtgjøringsreglement (det må være en skrivefeil på forsiden 

relatert til dato for rettelse). 

 

 

 

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 14.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3371-18  Arkiv: Q31 &46  

 

Sak: 109/19 

 

Saksprotokoll - Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Vi anmoder at det opprettes en velforening som inngår samtaler med grunneiere om 

overtakelse av eiendomsretten for Borglund Hengebro. Ringerike kommune bistår med 

juridisk og teknisk kompetanse. Ringerike kommune følger opp med tilskudd til overdekke og 

underdekke. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Hans-Petter Assen (Sp) fremmet Rådmannens alternativ 2: 

«1. Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru imøtekommes, og kommunen 

tar over driftsansvaret for brua fom. 01.01.2020.  

2. I kommende budsjettperiode skal Borglund hengebro tas inn, og det skal settes av midler til 

rehabilitering og fremtidig vedlikehold av eksisterende bru». 

  

 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. Ap, H og V følgende forslag: 

«Vi anmoder at det opprettes en velforening som inngår samtaler med grunneiere om 

overtakelse av eiendomsretten for Borglund Hengebro. Ringerike kommune bistår med 

juridisk og teknisk kompetanse. Ringerike kommune følger opp med tilskudd til overdekke og 

underdekke». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Aasens (SP) forslag oppnådde 2 stemmer (Sp) og falt. 

Johansens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3371-15   Arkiv: Q31 &46  

 

 

Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune avslår søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken var til behandling i formannskapet i juni 2019, og ble utsatt. Saksframlegget er justert 

siden sist. Kommunen har mottatt søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru 

(Støveren hengebru). Spørsmålet om kommunen ønsker å ta over ansvaret for denne brua er 

nødvendig å avklare, før det eventuelt vil være mulig å gå videre i prosessen. Rådmannen 

anbefaler at søknaden om kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås. 

 

 

Bakgrunn 

Spørsmålet om overtakelse av Borglund hengebro var til behandling i formannskapet i mars 

2019, hvor det ble fattet vedtak om at saken utsettes for befaring, og at det måtte innhentes 

ytterligere dialog og informasjon rundt tilstanden til bruene i området, og at konsekvensene må 

synliggjøres. 

 

Saken ble fremmet til formannskapet i juni 2019, og det ble fattet følgende vedtak: 

«Saken utsettes for avklaring og befaring. Rådmannen kommer tilbake med justert 

saksframlegg». 

 

Kommunen har også 30.07.2019 mottatt tilleggsinformasjon fra kontaktpersonen for Borglund 

bru, Ivar Kristiansen, som mener at det var feil i saksframlegget som ble lagt frem for 

formannskapet i juni, og som har bedt om at dette rettes når saken kommer opp til ny 

behandling. Rådmannen har tatt inn punktene som fremmes av kontaktpersonen for Borglund 

bru i eget avsnitt i saksframlegget, og har også hatt dialog med kontaktperson rundt dette. 

 

Utifra dialogen som har vært og dokumentasjonen som er innsendt så ser rådmannen det som 

nødvendig å avklare hvorvidt det er aktuelt for kommunen å overta driftsansvaret for 



- 

hengebrua. Dette vil ha betydning for en videre oppfølging av saken og hvordan kommunen 

skal innrette seg. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har 09.12.2018 mottatt søknad om kommunal overtakelse av Borglund 

hengebru. I søknaden fremgår det at brua er brukt som skolevei til offentlig bussforbindelse, 

turvei for beboere på begge sier av elva Sogna, og at det er en blåmerka sti (Turistforeningen) 

som bruker brua som ferdsel, at brua etter uttalelse fra Buskerud fylkeskommune i 2016 er 

vurdert å ha høy verneverdi pga. sin høye aldre og at det finnes få hengebruer. Det søkes om at 

Ringerike kommune overtar eierskapet og ansvaret for drift og vedlikhold av brua. 

 

Støveren hengebru, som blir kalt Borglund hengebro, har i 2017 blitt omfattende rehabilitert i 

et spleiselag mellom Statens vegvesen og Ringerike kommune, i forbindelse med utvidelse av 

Rv. 7. I dette prosjektet ble begge tårn, i treverk, skiftet til stål og hengevaier høyde økt til 

gjeldende høyde krav for RV 7 ved flytting av betongfundamentet. Prosjektet var 

kostnadsberegnet av Multiconsult til å utgjøre ca kr. 1 000.000,-, hvor SVV og Ringerike 

kommune skulle dekke en halvpart hver. Da arbeidene var ferdigstilt vist det seg at dette 

utgjorde kr. 2 000 000,-. Ringerike kommune sin andel av spleiselaget kom på kr. 1.000.000,-. 

 

Etter rehabilitering var avtalen at selve brudekke, underliggende tverr- og langsbærende 

trekonstruksjoner skulle skiftes i regi av brukere og brulaget. Ringerike kommune ble bedt om 

hjelp til å få et prisoverslag på gjenstående arbeid. Da kommunen mottok prisoverslaget så 

viste det seg at gjenstående arbeider ble langt mer omfattende enn antatt. Ny brukabel (fordi 

korrosjonstilstand var ukjent) selve brudekke, underliggende tverr- og langsbærende 

trekonstruksjoner, rekkverk og hengestag må skiftes. Prisoverslag ble utarbeidet av 

Multiconsult og kom på ca kr. 3.140.000,- eks mva. Prisoverslag ligger med som vedlegg. 

 

 

Har vært minst 10 hengebruer i Sognavassdraget 

Langs Sognavassdraget er det gjennom tidene bygd minst 10 hengebruer som eneste eller 

korteste adkomst for elvekryssing. Ut fra arkivene viser det seg at bruene ble bygd av 

oppsittere/brukere, ofte med økonomisk bidrag fra Norderhov kommune (herred). Fra ca 1950 

og gjennom 60-årene er det innvilget kommunalt bidrag til vedlikehold og opprustning av de 

fleste av bruene.  

 

Av disse opprinnelig 10 bruene er det 5 bruer som fortsatt er i bruk: 

Sørgefoss  Ca 2 km nord for Bjerke bru ved Ask 

Tangen   Ca 2 km syd for Veme 

Støveren (Borglund) Ca 2 km nord for Veme v/tidligere Borglund skole 

Flaskerud  Ca 1,5 km syd for Sokna  

Gullovveien   I Sokna sentrum 

 

For de resterende er situasjonen at to er revet, to er falt ned og delvis fjernet og en har gått ut 

av bruk, men står fortsatt. 

 

Sørgefoss bru har gjennomført tilstandskontroll og er opprustet. Gullovveien bru er opprustet i 

2014 samtidig med opparbeidelse av miljøgate på Sokna. Vi står da igjen med Tangen, 

Borglund (Støveren) og Flaskerud bruer som alle har behov for omfattende utbedringer. 



- 

 

Borglund hengbru har en brukergruppe vært representert ved kontaktperson Ivar Kristiansen. 

For bruene (Sørgefoss og Flaskerud), er det etter det rådmannen kjenner til, eksisterer det egne 

brustyrer. For de øvrige bruene kjenner Ringerike kommune ikke til hvem som er 

brukere/oppsittere, og som ivaretar drift for bruene.  

 

Kommunen har ikke eieransvar for noen av disse bruene, men har tidligere bidratt økonomisk 

siden de har fungert som ledd i samferdsel lokalt.  

 

 

 

Juridiske forhold  
Hva som er offentlig veg fremkommer av veglova § 1:  

«Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden 

vedlike av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre vegar eller 

gater blir i denne lova rekne for private.  

 Til veg blir og rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller 

anna kai som står i beinveges samband med veg eller gate.» 

 

Alternativet «blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune» kommer til 

anvendelse først når den aktuelle vegstrekningen inngår i det offentlige budsjett for 

vegvedlikehold og være erklært for det offentliges ansvar. Det er ikke nok at kommunen har 

gitt støtte til vedlikehold. Man må kunne vise til at kommunen har overtatt hele ansvaret for 

vedlikeholdet, jf vegloven § 5 annet ledd.  

 

Siden dette vilkåret ikke er oppfylt vurderer Ringerike kommune at Borglund hengebru regnes 

som privat etter vegloven. 

 

Etter plan- og bygningsloven § 31-3 har eier en løpende plikt til å holde byggverk i en slik 

stand at det blant annet ikke forårsaker skade eller ulempe. Overholdes ikke plikten kan 

kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting, som sikrer at byggverket/installasjonen ikke 

lengre kan medføre fare eller vesentlig ulempe jf. plan- og bygningsloven § 31-3 annet ledd.  

 

I sin ytterste konsekvens kan kommunen i noen tilfeller også gi pålegg om dokumentasjon og 

utbedring etter plan- og bygningsloven § 31-4 og eventuelt pålegg om riving etter plan- og 

bygningsloven § 31-5. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar, herunder eventuelt erstatningsansvar, 

for disse installasjonene per i dag hviler på aktuell eier(e). 

  

Kommunen kan etter vegloven § 5 annet ledd gjøre vedtak om å ta opp privat veg som 

kommunal veg. Vedtaket må fattes av kompetent myndighet i kommunen.  

 

I utgangspunktet må det være kommunens forutsetning for å oppta privat veg at 

eiendomsretten til grunnen overtas, enten gjennom en minnelig avtale eller ved ekspropriasjon, 

jf vegloven § 50. Når en privat veg blir kommunal veg vil det kunne påvirke 

byggegrensebestemmelser, panterettighet til grunnen kan bortfalle etc.  
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Det må eventuelt også kartlegges nærmere hva som hører til vegen, da kommunen blant annet 

må kunne utføre vedlikehold av brua, dersom den tas opp som kommunal veg.  I Rt, 1968 s. 3 

uttales det at: 

 

Til vegen hører «såvel vegbanen som med denne forbundne områder og innretninger som 

varig trenges for at vegen skal kunne bestå, vedlikeholdes og brukes». 

 

 

Tilleggsinformasjon – sendt til kommunen 30.07.2019 
Kontaktperson for Borlund bru, Ivar Kristiansen, hevder at det er feil i rådmannens 

saksframlegg, datert 27.05.2019. Rådmannen har bedt kontaktperson for Borglund bru påpeke 

hvilke forhold han mener er feil, slik at dette kan justeres. I brev som er mottatt 30.07.2019 er 

det tatt opp forhold i 16 punkt, se vedlegg 2. Innholdet er kort referert under og kan lese i sin 

helhet i vedlegget. 

 

1. Brustyre = ansvar. I følge Kristiansen skulle det ha stått kun for drift uten ansvar  

2. Søknaden gjelder kun Borglund bru, og det er ikke søkt for de andre bruene 

3. Brudekket skulle skiftes av brukerne. Det opplyses om at kontaktpersonen har vært i 

kontakt med flere foretak for å se på og gi pris på skifting av brugulvet. 

4. Når det gjelder Multiconsult sin kalkulasjon på kr. 3 140 000,- så er den uten mva. 

Prisen her er ikke troverdig, for bl.a. oppheng fra bærewire var ny i 1990. Videre at tall 

med og uten mva. er svært uryddig fremstilt i saksframlegget, og at dette gjelder alle 

tall som er nevnt. 

5. Borglund hengebru har vært åpen 24 timer i døgnet hver dag siden 1864, og blitt tatt 

vare på av mange generasjoner frem til dags dato 

6. Det er svært mange brukergruppersom bruker brua (bare gående, syklende og evt. 

moped) 

7. Grunneier Ivar Kristiansen er feil. Kristiansen er kun kontaktperson. Ifølge 

kontaktperson så opplyses det om at Nina Mobråthen, Kjell Arne Roen og Statens 

vegvesen er riktig grunneier. 

8. Når det i saksframlegget som ble lagt frem i juni vises til at det er fungerende styre som 

har ansvar ovenfor publikum og brukere, så vil dette kunne medføre 

grunneiere/styreledere for bruselskapet og ellers hele styret blir ruinert hvis dette blir 

opprettet og gjennomført ved privat eie 

9. Nå har rådmannen høynet anslaget på kostnadene til kr. 3 925 000 inkl mva. isteden 

10. Årlig vedlikhold: Her har brukerne i alle år vedlikeholdt brua for egen regning.  

11. Juridiske forhold:  

a. Offentlig veg? Hva skal vi kalle denne som har vært åpen døgnet rundt, alle 

dager i året siden 1864? 

b. Hvor har rådmannen fått det fra at det er grunneierne som er ansvarlig for 

Borglund bru? Her forventes det dokumentasjon på eierforhold og ansvar. 

c. Her er det allemannseie i fellesskap som har bygd denne brua i 1864. Ingen 

tenkte på at det rådmannen i 0605 Ringerike kommune med tilbakevirkende 

kraft gir alt ansvar til grunneierne.  

d. Pga. ferie er denne tilbakemeldingen utført med håndskrift 

12. Sannsynlig ble Borglund etablert da Fonkalsrud skole startet i 1864, og Borglund skole 

kom i 1914. 

13. Skoleskyss: I politikken kan endringer skje over natta, og det som gjelder nå er ikke 

like sikkert i morgen. 



- 

14. Huskeliste for rådmannen: 

a. Borglund ligger på Veme, ved Rv. 7 

b. Eiendomsskatt blir betalt av alle på Veme, i likhet med resten av Ringerike 

c. Mye er allerede utført på Borglund hengebro 

d. Det er ikke akseptabelt å gå fra halvferdig arbeid. Derfor bør det utlyses 

anbudsinnbydelse på å få utført restarbeid. Da vil det fremgå hva som er riktig 

kostnad. 

15. Tror aldri at det blir bygget bruer i Hønefoss med privat eier og fullt ansvar. 349 

underskrifter, som ikke er nevnt i saksframlegget. At det er verneverdig kulturminne 

også utenfor Hønefoss. Saken er tatt inn som hastesak uten befaring som var avtalt. At 

saken er underskrevet av 4 saksbehandlere som ikke har tatt 

sluttkontroll/kvalitetskontroll om riktigheten av innholdet i brevet formannskapet skulle 

ta en avgjørelse på. 

16. Konklusjon: Det er nå det gjelder. At privat betyr at det er stengt for all offentlighet, at 

offentlig betyr at det er åpent for alle, og at dersom foreslått pkt. 1 vedtas så sitter vi 

igjen med tre bygder: Veme syd, Veme nord og Skotland. 

 

 

Enkelte av forholdene som tas opp av kontaktperson for Borglund hengebru vil bli kommentert 

under rådmannens vurdering. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Et forslag om kommunal overtakelse av Evja bru ble avvist av kommuneingeniøren på 50-tallet 

med begrunnelse i at det ville skape presedens og krav om overtakelse av samtlige tilsvarende 

bruer. 

 

Brulaget ved Støveren (Borglund) hengebru søkte også i 1992 om overtakelse. Formannskapet 

avslo i sak 419/92 å overta eierskap til brua, men innvilget kr. 80 000.- til istandsetting. 

 

Formannskapet behandlet 26.03.2019 søknad om overtakelse av Borglund hengebru og fattet 

følgende vedtak:  

 

«Saken utsettes for befaring og innhenting, samt dialog av informasjon og pristilbud. 

Konsekvensene må synliggjøres.» 

 

Formannskapet hadde saken til behandling i sak 73/19, i møte 18.06.2019, og det ble fattet 

følgende vedtak: 

 

«Saken utsettes for avklaring og befaring. Rådmannen kommer tilbake med justert 

saksframlegg». 

 

 

Økonomiske forhold 
Det er gitt tilskudd til opprustning og vedlikehold av denne brua etter politisk behandling i 

1969, 1992, 2016 og tilleggsbevilging i 2017. 

 

Ringerike kommune har ikke avsatt midler til å yte økonomisk tilskudd til drift og vedlikehold 

av hengebruer i budsjett for 2019. 



- 

 

Kostnadsoverslaget som er utarbeidet viser et anslag på ca kr. 3.140.000,- eks mva. Dette kan 

ikke tas over ordinær drift, og det må bevilges ekstra midler dersom kommunen ønsker å 

gjennomføre tiltak som beskrevet av Multiconsult. 

 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Det finnes per dags dato ingen praksis for drift og vedlikehold av private bruer, og kommunen 

vil ved en evt. overtakelse av Borglund hengebro etablere en ny praksis for bruer i privat eie. 

Det er nærliggende å tro at kommunen vil motta flere søknader om overtakelse, ved en 

eventuell kommunal overtakelse av Borglund hengebro. 

 

Selv om denne saken kun gjelder spørsmål om overtakelse av Borglund bru, så vil det for 

rådmannen være et spørsmål om det finnes andre sammenlignbare saker. Og i området finnes 

det to bruer. Det er i mai 2019 foretatt inspeksjon av disse bruene, Tangen og Flaskerud, og 

det er utarbeidet rapport som beskriver tilstand, aktuelle tiltak og kostnadsramme (se vedlegg 

6 og 7) 

 

Ved Tangen bru er tilstanden vurdert slik: Grunnet skadeomfanget og skadegrad anbefales det 

at tiltak ved brua blir igangsatt snarest, og at brua stenges for trafikk inntil tiltak er utført. 

Rehabilitering av tårn og landkar, utskifting av resterende er anslått å utgjøre kr. 3 120 000,- 

uten mva. Alternativt kan eksisterende bru rives og det kan etablere ny, med et kostnadsestimat 

på kr. 3 000 000,- uten mva. 

 

Ved Flaskerud bru er tilstanden vurdert slik: Grunnet skadeomfanget og skadegrad anbefales 

det at tiltak ved brua blir igangsatt snarest, og at brua stenges for trafikk inntil tiltak er utført. 

Rehabilitering av tårn og landkar, utskifting av resterende er anslått å utgjøre kr. 2 320 000,- 

uten mva. Alternativt kan eksisterende bru rives og det kan etablere ny, med et kostnadsestimat 

på kr. 2 656 000,- uten mva. 

 

Etter det rådmannen kjenner til så har Flaskerud blitt stengt, etter at tilstandsrapporten 

avdekket skadeomfanget og anbefalte at brua ble stengt frem til tiltak er utført.  

 

Felles for disse bruene er at det etter en rehabilitering eller nyanlegg av bru, også må settes av 

årlig midler til inspeksjon og generelt vedlikehold (rengjøring, fjerning av begroing osv.), 

mindre dette er noe som tas på dugnad av brukerne av bruene. 

 

 

Alternativ løsning 
 

Alternativ 1: Dersom det er ønske om å se på hvordan kommunen kan gi tilskudd til 

rehabilitering av Borglund hengebru, og eventuelt bistå i en anbudsrunde, så kan et forslag til 

vedtak se slik ut: 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås.  

2. I rådmannens forslag til budsjett for 2020 skal det vurderes hvordan det kan avsettes 

egne midler til noen av tiltakene for rehabilitering av Borglund hengebru, slik at 

kommunen kan yte et driftstilskudd med på kr. 1 000 000,- 
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3. Det forventes at brukerne av Borglund hengebru bidrar i et spleiselag med kommunen, 

og søker om tilskudd fra ulike ordninger og stiftelser. 

4. Rådmannen gjør en vurdering av hvordan kommunen kan bistå i en anbudsprosess, men 

at det er et frivillig lag/forening som er byggherre og ansvarlig for arbeidene som 

utføres. 

 

Alternativ 2: Dersom det er ønske å gå for kommunal overtakelse av Borglund hengebru kan et 

vedtak se slik ut. 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru imøtekommes, og kommunen 

tar over driftsansvaret for brua fom. 01.01.2020. 

2. I kommende budsjettperiode skal Borglund hengebro tas inn, og det skal settes av 

midler til rehabilitering og fremtidig vedlikehold av eksisterende bru. 

 

Alternativ 3: Dersom det er ønske om å gå for en løsning der kommunen ser på muligheten for 

å bygge en ny bru ved brustedet Borglund hengebru, kan forslag til vedtak se slik ut: 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru imøtekommes, og kommunen 

tar over driftsansvaret for brua fom. 01.01.2020. 

2. I kommende budsjettperiode skal Borglund hengebro tas inn, og det skal settes av egne 

midler til riving av eksisterende bru og oppføring av ny bru 

3. Det forutsettes at det foreligger uttalelse fra kulturminnemyndighet, Buskerud 

fylkeskommune, som ikke går imot en riving av Borglund hengebrua.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Bruene over Sogna, deriblant Borglund hengebru, har blitt betraktet som ledd i allmenn 

samferdsel, men med endringer i trafikkmønster og folketall har flere av disse bruene gått ut av 

bruk og står til nedfalls. Dagens reisemønster er annerledes enn det som var tilfelle den gang 

bruene ble etablert. Mange steder har bilen tatt over som fremkomstmiddel der man tidligere 

gikk til fots, noen hadde kanskje sykkel, og det var buss og tog som ble brukt til og fra.  

 

Enkelte av disse bruene har i dag en rolle i forhold til både lokal gang/sykkeltrafikk og også 

som ledd i merkede turløyper. Alle bruene langs Sogna binder hovedveisystemet og Holleia 

sammen. I forbindelse med friluftskartlegging i kommunen er det særlig Borglund hengebro 

som utpeker seg med flere registreringer. 

 

I tillegg til Borglund hengebru er det også to andre bruer i området som er i bruk. Alle disse tre 

bruene er i dårlig tilstand, og gjennomførte inspeksjoner viser at det er svært kostnadskrevene 

å sette disse bruene tilbake i en stand som gjør at de oppfyller tekniske krav. Det ligger i 

størrelsesordnen kr. 2 320 000 – 3 140 000,- (uten mva.), og for enkelte av bruene er det 

rimeligere å rive hengebrua og bygge ny bru. Det er jo verdt å merke seg at det ved Borglund 

bru er gjennomført arbeider for bortimot 2 millioner allerede, hvor kommunen har dekket 1 

million. 

 

 

I denne konkrete saken er det spørsmålet om kommunal overtakelse av Borglund hengebru 

(Støveren) som det skal tas stilling til.  

 

 



- 

Kontaktperson for Borglund hengebro er klar på at det forventes at kommunen tar ansvar for 

denne brua som har vært til bruk i mer enn hundre år, og er allemannseie. Rådmannen ser det 

som vanskelig å finne en løsning før det er avklart om kommunen ønsker å ta over drifts og 

eier ansvaret for hengebrua, og at kommunen må fatte et vedtak om søknaden om kommunal 

overtakelse av Borglund hengebru. 

 

 

En overtakelse av Borglund hengebru vil medføre økonomiske forpliktelser for kommunen 

fremover. Det må gjøres nødvendige investeringer dekket som er estimert til kr. 3.140.000,- 

uten mva. I tillegg vil kommunen påta seg en forpliktelse for drift og vedlikehold fremover, 

med mindre det inngås en avtale med det frivillige om dette. Slik rådmannen forstår det, så har 

ansvaret for å brøyte/måke snø, fjerne vegtasjon vært gjort på dugnad av brukerne ved 

Borglund hengebru. 

 

Rådmannen ser denne konkrete saken opp mot kommunens generelle økonomi og den praksis 

som tidligere har vært fulgt i saken. Arbeidene som er utført allerede (2016 og 2017), og 

kostnadsoverslaget for gjenstående arbeid, viser at det er usikkerhet rundt hvor presise tallene i 

prisoverslaget er. Rådmannens erfaring er at det er særlig vanskelig å anslå kostnader ved 

rehabilitering av bru, og at det kan dukke opp uforutsette ting ved rehabiliteringer. I mange 

tilfeller vil det trolig være rimeligere å rive eksisterende bru og bygge en helt ny bru. 

 

Da denne saken var oppe i juni sa kontaktperson for Borglund hengebro at rådmannen hadde 

lagt til grunn feil saksopplysninger i saksframlegget og at dette måtte rettes. Rådmannen har nå 

fått oversendt hvilke forhold som skal være fremsatt uriktig (vist i eget saksframlegg, samt 

vedlagt). Rådmannen har i dette saksframlegget fått rettet opp det som er direkte feil etter 

tilbakemeldingen fra kontaktperson for Borglund hengebru, og også gjort andre justeringer. 

Eventuelle meningsuenigheter om ordlyd, vinkling og tolkning av lovverk blir en annen skål. 

Rådmannen må i saksframlegget gjøre en selvstendig vurdering, og gi sin uavhengige 

anbefalning til politisk ledelse utifra de rammene som er til rådmannens disposisjon. 

 

I det følgende vil rådmannen kommentere enkelte av disse forholdene som er reist av 

kontaktperson for Borglund hengebro:   

 

- Offentlig veg: Det reises spørsmål rundt hvorfor denne brua ikke regnes som offentlig 

siden den har vært åpen for alle, hver dag, hele døgnet siden 1864. 

Rådmannens kommentar: Det er veglova som definerer hvorvidt en veg er å anse som 

offentlig eller ikke. I de tilfeller en veg, eller i dette tilfellet ei bru, ikke faller inn 

under lovens definisjon som offentlig, så er den å regne som privat.  

 

- Kontaktperson for Borglund hengebro stiller spørsmålstegn ved «Hvor rådmannen har 

fått det fra at det er grunneierne som er ansvarlig for Borglund hengebru?». Videre bes 

det om fremlagt dokumentasjon om eierforhold og ansvar for Borglund hengebru.  

Rådmannens kommentar: Når det ikke er informasjon om andre eiere i saken, er det 

naturlig å adressere eierskap og ansvar til aktuell grunneier(e). I matrikkel/kart 

fremgår ikke selve brua som eget kartobjekt, det fremgår kun hvem som eier grunnen.  

 

- Kostnader og inkonsekvent bruk av tall med og uten mva.: Det stilles spørsmålstegn 

om hvorvodt prisen fra Multiconsult er troverdig, og det vises blant annet til at 



- 

oppheng for bærewire var nye i 1990. Videre at det i saksframlegget fremgår tall med 

og uten mva. og at dette er uryddig fremstilt.  

Rådmannens kommentar: Rådmannen er av den oppfatning av at mottatte 

prisoverslag som er utarbeidet av Multiconsult er realistisk, muligens er det noe 

forsiktige anslag. Når tall i saksframlegget er med og uten mva. ser rådmannen at det 

kan forvirre. Rådmannen har hatt en gjennomgang av tallene, og har angitt 

merverdiavgift uten mva. der det er et tema, dvs. på kostnadsestimatene.  

 

- Eierforhold: Kontaktperson for Borglund hengebru, Ivar Kristiansen, skriver at det ikke 

er han som er grunneier men oppgir andre personer som eiere av brua.  

Rådmannens kommentar: Når det ikke er informasjon om andre eiere i saken, er det 

naturlig å adressere eierskap og ansvar til aktuell grunneier(e). I kommunens kart er 

ikke brua definert som eget kartobjekt, følgelig finnes det ingen opplysinger om eier i 

offentlige registre. Rådmannen ser at det kan oppleves som uheldig dersom det i 

saksframlegget står oppført feilaktig eier, og har derfor rettet dette i dette 

saksframlegget.  

Det at det ikke finnes en eier i offentlige registre, gjør ikke brua «eierløs», men på 

nåværende tidspunkt er det vanskelig å peke på hvem som er rette eier uten at det 

kjøres en egen prosess på dette. Da må det gjøres søk på aktuelle eiendommer og evt. 

annen dokumentasjon som kan finnes rundt hvem som har driftet og vedlikeholdt 

brulegemet osv. Dette er tidkrevende prosesser, og trolig finnes det kanskje ikke så 

mye skriftlig dokumentasjon rundt dette. Selv om brua har vært til allmenn benyttelse 

er det ingen automatikk i at det er det offentlige, f.eks. at det er kommunen som er 

eier. Skulle det vise seg at brua eies av en eller flere privatpersoner, så kan ikke privat 

eierskap alene, f.eks. gjøre at man har rett til å stenge ferdselen over brua til hinder 

for andre brukere.  

 

- Ansvar: Det reises spørsmål hvordan fungerende styre vil bli stilt til ansvar ovenfor 

publikum og brukere for ansvar rundt økonomi, uhell, drukning og ellers alt av uhell 

som kan gjøre skade på folk og dyr, og at grunneiere og brustyre til å bli ruinert av 

havarikommisjoner, tilstandsrapporter og advokater. 

Rådmannens kommentar: Slik saken står nå, er det reist tvil om hvem som er rette eier 

av brua. Brua er å regne som et byggverk etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

er av den oppfatning at det juridiske ansvar, herunder eventuelt erstatningsansvar, for 

disse installasjonene per i dag hviler på aktuell eier(e). Der kommunen ikke har annen 

informasjon om eier, vil det være naturlig å adressere ansvar og eierskap til grunneier 

hvor byggverket står. Dette til tross for at det kan oppfattes som urimelig at 

grunneiere som i 70-80 år har gitt fri grunn både til brufundamenter og adkomstveier, 

blir sittende med ansvar for å rydde opp i fellesskapets forlatte installasjoner, og i 

verste fall ansvar for skader på mennesker eller dyr forårsaket av disse.  

 

- Gå fra halvferdig arbeid: Det er allerede utført mye arbeid, og at det ikke er akseptabelt 

at kommunen går fra halvferdig arbeid. Derfor bør det utlyses anbudsinnbydelse på å få 

utført restarbeidene. Først da vises det hva riktig kostnad vil bli.  

Rådmannens kommentar: Rådmannen ser poenget med at det ved et anbud, vil 

foreligge mer tall omkring rehabilitering av Borglund hengebru, og at vi da vil vite 

hvor mye som skal til for å sette brua istand. Selv om kontaktperson mener at 

prisoverslaget ikke er troverdig, er rådmannen av den oppfatning av at prisoverslaget 

er realistisk, muligens med noe forsiktig anslag. Til syvende og sist, er det nok i en 



- 

størrelsesorden på noen millioner. Trolig vil et anbud på brurehabilitering ligge et 

sted mellom pluss/minus kr. 3 140 000 ekls. mva. 

 

- Mange brukergrupper og 349 underskifter: Kontaktperson for Borglund hengebru viser 

til at det har vært underskriftskampanje og 349 personer som har skrevet under, og at 

det er mange brukere (gående, syklende og evt. moped) 

Rådmannens kommentar: Rådmannen er kjent med engasjementet, og nå fremgår det 

av saksframlegget at det har vært et underskriftskampanje og at 349 personer har 

skrevet under. 

 

 

 

 

Rådmannen ser at den samfunnsmessige betydningen av bruene over Sogna og tidligere 

økonomiske bidrag fra kommunen er med på skape en forventning om større offentlig ansvar 

for bruene.  

 

Bruene over Sogna er brukt i tur- og rekreasjonsøymed. Sett i lys av et folkehelseperspektiv så 

har aktivitet i hverdagen betydning for livskvalitet og helse, og muligheten for ferdsel over 

Sogna elv vil være av betydning for de som bor i området og også for turgåere. Skoleelever og 

andre bruker brua for å komme seg til og fra bussholdeplass. 

 

Alikevel, hele det kommunale vegnettet tatt i betraktning, kan ikke rådmannen se at det vil 

være riktig for kommunen å overta hele driftsansvaret for Borglund hengebru.  

 

Rådmannen anbefaler at søknaden om kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås. 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Tilleggsinformasjon, mottatt 30.07.2019 

3. Saksprotokoll, 18.06.2019 

4. Saksframlegg 

5. Prisoverslag Borglund bru 

6. Tilstandsvurdering for Tangen bru 

7. Tilstandsvurdering for Flaskerud bru 

8. Saksprotokoll, 26.03.2019 

9. Saksframlegg 

10. Søknad om kommunal overtakelse 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

konstituert kommunalsjef samfunn:  Hilde Brørby Fivelsdal 



- 

 

enhetsleder teknisk forvaltning:  Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler:    Cornelis Cliteur 

     Heidi Skagnæs 
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13.6.2019 Gmail - Avlysning befaring Borglund hengebru

IMur rAiI 3f] JIJLI 2019

Þ4 Gnlaíl lvar Kristiansen <ivar.kristi@gmail.com>

tïl s.it". <¡,., ¿ g-o+- qog*S

Avlysning befaring Borglund hengebru
2 e-poster

Cornelis Cliteur <Cornelis. Cl iteur@ringerike.kommune.no>
Til : "iva r.kristi @ g mail. co m" <iva r. kristi@g mai l. com>
Kopi: Hilde Elisabeth Brørby Fivelsdal <hilde.fivelsdal@ringerike.kommune.no>

13. juni 2019 kl. 09:03

Hei.

Det opplyses herved at den planlagte befaring med formannskapet 18.06.2019 på Borglund hengebru blir avlyst.

Begrunnelse er at det er stor sakspågang i kommende formannskaps møte.

Anmodning om avlysning av befaring kommer fra Ordføreren.

Med vennlig hilsen,

$
Cornelis Cliteur

Enhetsleder Teknisk forvaltning

Kontoradr.; Follumveien I 00

Mot¡il: +47 907 26717

Sentralbord: +47 34 11 74 00

Tenk på miljøet - nlå du skrive ut denne e-posten?

Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde for-trolig og faushefs betagt
informasion. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snaresf dersom du har mottatt e-posten ved en
feil og gi beskied til avsender om feilen. Bruk og videreformidting av feilsendf e-posf og vedtegg er ikke tiilatt.

lvar Kristiansen <ivar.kristi@gmail.com>
Til : Cornelis Cliteur <Cornelis.Cliteur@ringerike.kommune.no>

13. juni 20'19 kl. 19:09

Hei. Har lest din melding og ser dette som ikke akseptabelt at ikke befaringen blir. gjennomført
slik som hele formannskapet enstemmig samlet gikk inn for. Begrunnelsen er sett fra vår side
som en svært uryddig saksfremlegg til møte den den 18-06-2019 underskrevet av rådmannen med
sine rådgivere. I saksfremlegget er det mange - - mange feil .( Har spørsmål til rådmannen som vi
vil ha svar på med dokumentasjon at det som er underskrevet fra rådhuset er riktig. ) Vi
håper formannskapsmedlemmene aviser avlysningen og kommer h¡t til Veme på Borglund
hengebru slik som vedtaket er kjent fra før . Kan opplyse at Statens Vegvesen vil avmerke
område 'samtidig som Politiet vil passe trafikken mens befaringen går. Dem ville ha beskjed i

god tid slik at dem fikk det med i sin plan. Dette har vi også ventet på å få tilbakemelding på
'fra ansvarlige i Ringerike Kommune. . ( Minner om at Borglund hengebru ligger i 0605
Ringerike Kommune ) Ber om at denne mail blir kjent for formannskapsmedlemmene .

Veme den 13-06 -201 9 lvar Kristiansen
(Kontaktperson for Borglund hengebru)

lSitert tekst skjultl

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d0a 1 e5c""7gv¡s\¡/=pt&search=all&permthid=thread{%3A163620786710308921 6&simpl=msg{%3A1 636202 . . . 111



22.7.2019-" 
MOTTATT 3 O JtlLI ?O1g

M Gmnil Vetlt

Gmail - Feil i saksfremlegg Borgelund hengebru

a,

"èìU sâa ø^r ?g-Ò?-¿o in ,5

lvar Kristiansen <ivar.kristi@gmail.com>

bu tr,tln, oh""J.3r,J
Feil i saksfremlegg Borgelund hengebru
I e-post

Cornelis Cliteur <Cornelis. Cl iteur@ringerike.kommune.no>
Til : "ivar.kristi@gmail.com" <ivar. kristi@gmai l.com>

22. juli 2019 kl. l:AT

Hei.

Vi viser til deres e-post fra 13.06.19 hvor det står at det er mange feil i saksfremlegget.

Vi vil gjerne rette opp disse feil og ønsker derfor en tilbakemelding på hva som er feilaktig.

Deretter vil vi følge dette opp med et møte slik at saksfremlegget blir korrekt, 'før det behandles på nytt.

Ha en fortsatt fin dag

Med vennlig hilsen,

Cornelis Cliteur

Enhetsleder Teknisk forvaltning

Kontoradr,: l.lensmoveien 19

Mobil: +47 907 26717

Sentralbord: +47 34 11 74 00

Tenk på miljøel * nrá d¡"¡ skrive ut de nne e-pcsten?

Denne e-posfen er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt
informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snaresf dersom du har mottatt e-posten ved en
feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-posf og vedlegg er ikke tillatt.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d0a 1 e5c""tUu¡"ry=pt&search=all&permthid=thread-f%34163974892478528101 3&simpl=msg-f%341639748. . . 111
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3371-12  Arkiv: Q31 &46  

 

Sak: 73/19 

 

Saksprotokoll - Borglund hengebru - søknad om kommunal overtakelse  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes for avklaring og befaring, Rådmannen kommer tilbake med justert 

saksfremlegg. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for avklaring og befaring. Rådmannen kommer tilbake med justert 

saksfremlegg». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret  

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3371-11   Arkiv: Q31 &46  

 

 

Borglund hengebru - søknad om kommunal overtakelse  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune avslår søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru. 

2. Ringerike kommune tar initiativ til et møte med aktuelle representanter for Borglund 

bru og inviterer inn ulike lag og foreninger for å se om det i fellesskap kan komme 

løsninger som sikrer finansiering og gjennomføring av tiltak på brua. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har mottatt søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru (Støveren 

hengebru). Det er flere bruer langs Sogna-vassdraget, og for tre av disse (Borglund, Tangen og 

Flaskerud) er tilstanden vurdert å være svært dårlig, og det er snakk om omfattende 

rehabilitering for å sette disse i forskriftsmessig stand. Rådmannen anbefaler at søknaden om 

kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås, og at kommunen istedenfor fasiliterer et 

møte for å se om det finnes mulighet for å etablere et brustyre, eller at et lag eller forening kan 

overta ansvar for drift og vedlikehold.   

 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune har 09.12.2018 mottatt søknad om kommunal overtakelse av Borglund 

hengebru. I søknaden fremgår det at brua er brukt som skolevei til offentlig bussforbindelse, 

turvei for beboere på begge sier av elva Sogna, og at det er en blåmerka sti (Turistforeningen) 

som bruker brua som ferdsel, at brua etter uttalelse fra Buskerud fylkeskommune i 2016 er 

vurdert å ha høy verneverdi pga. sin høye aldre og at det finnes få hengebruer. Det søkes om at 

Ringerike kommune overtar eierskapet og ansvaret for drift og vedlikhold av brua.  

 

Spørsmålet om overtakelse av Borglund hengebro var til behandling i formannskapet i mars 

2019, hvor det ble fattet vedtak om at saken utsettes for befaring, og at det måtte innhentes 

ytterligere dialog og informasjon rundt tilstanden til bruene i området, og at konsekvensene må 

synliggjøres. 

 

Det er nå innhentet ytterligere informasjon, og rådmannen legger saken frem for ny behandling.  

 



- 

Beskrivelse av saken 

Støveren hengebru, som blir kalt Borglund hengebro, har i 2017 blitt omfattende rehabilitert i 

et spleiselag mellom Statens vegvesen og Ringerike kommune, i forbindelse med utvidelse av 

Rv. 7. I dette prosjektet ble begge tårn, i treverk, skiftet til stål og hengevaier høyde økt til 

gjeldende høyde krav for RV 7 ved flytting av betongfundamentet. Prosjektet var 

kostnadsberegnet av Multiconsult til å utgjøre ca kr. 1 000.000,-, hvor SVV og Ringerike 

kommune skulle dekke en halvpart hver. Utgiftene har vist seg å bli 100 % dyrere enn 

beregnet, og Ringerike kommune sin andel av spleiselaget kom på kr. 1.000.000,-. 

 

Etter rehabilitering var avtalen at selve brudekke, underliggende tverr- og langsbærende 

trekonstruksjoner skulle skiftes i regi av brukere og brulaget. Ringerike kommune ble bedt om 

hjelp til å få et prisoverslag på gjenstående arbeid som viste seg til å være langt mer 

omfattende. Ny brukabel (fordi korrosjonstilstand var ukjent) selve brudekke, underliggende 

tverr- og langsbærende trekonstruksjoner og rekkverk må skiftes. Prisoverslag ble utarbeidet 

av Multiconsult og kom på ca kr. 3.140.000,- eks mva. Prisoverslag ligger med som vedlegg. 

 

 

Har vært minst 10 hengebruer i Sognavassdraget 

Langs Sognavassdraget er det gjennom tidene bygd minst 10 hengebruer som eneste eller 

korteste adkomst for elvekryssing. Ut fra arkivene viser det seg at bruene ble bygd av 

oppsittere/brukere, ofte med økonomisk bidrag fra Norderhov kommune (herred). Fra ca 1950 

og gjennom 60-årene er det innvilget kommunalt bidrag til vedlikehold og opprustning av de 

fleste av bruene.  

 

Av disse opprinnelig 10 bruene er det 5 bruer som fortsatt er i bruk: 

Sørgefoss  Ca 2 km nord for Bjerke bru ved Ask 

Tangen   Ca 2 km syd for Veme 

Støveren (Borglund) Ca 2 km nord for Veme v/tidligere Borglund skole 

Flaskerud  Ca 1,5 km syd for Sokna  

Gullovveien   I Sokna sentrum 

 

For de resterende er situasjonen at to er revet, to er falt ned og delvis fjernet og en har gått ut 

av bruk, men står fortsatt. 

 

Sørgefoss bru har gjennomført tilstandskontroll og er opprustet. Gullovveien bru er opprustet i 

2014 samtidig med opparbeidelse av miljøgate på Sokna. Vi står da igjen med Tangen, 

Støveren (Borgelund) og Flaskerud bruer som alle har behov for omfattende utbedringer. 

 

 

Bruene er mye brukt til rekreasjonsformål og noe i bruk som skolevei 

Bruene har blitt betraktet som ledd i allmenn samferdsel, men med endringer i trafikkmønster 

og folketall har flere av disse bruene gått ut av bruk og står til nedfalls. Noen er imidlertid 

fremdeles i bruk av gående og syklende.  

 

Enkelte av disse bruene har i dag en rolle i forhold til både lokal gang/sykkeltrafikk og også 

som ledd i merkede turløyper. Alle bruene langs Sogna binder hovedveisystemet og Holleia 

sammen. I forbindelse med friluftskartlegging i kommunen er det særlig Borglund hengebro 

som utpeker seg med flere registreringer. 
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Det samme gjelder Gullovveien bru på Sokna som i reguleringen av ny RV7 Sokna-Ørgenvika 

også er etablert som framtidig gang/sykkelveg for bebyggelsen på syd/vestsiden av elva langs 

Tranbyveien. 

 

 

Hvem vedlikeholder og drifter bruene? 

For bruene (Sørgefoss og Flaskerud) er det fortsatt brustyrer som er oppegående.  

Støveren (også omtalt som Borglund) hengebru har en brukergruppe vært representert ved 

grunneier Ivar Kristiansen og grunneier Kjell A. Roen. For de øvrige bruene kjenner Ringerike 

kommune ikke til brukere/oppsittere som ivaretar ansvar for bruene.  

 

Kommunen har altså ikke eieransvar for disse bruene, men har tidligere bidratt økonomisk 

siden de har fungert som ledd i samferdsel lokalt. Der hvor det er fungerende styrer blir ansvar 

overfor publikum og brukere ivaretatt, men der hvor eierskapet er uavklart kan det oppstå 

risiko for mennesker og miljø ved at usikrede konstruksjoner står uten vedlikehold og tilsyn. 

 

 

Tilstandsvurdering og kostnadsoverslag - hengebruene Borglund, Tangen og Flaskerud 

Det er 13.05.2019 foretatt inspeksjon av bruene Tangen og Flaskerud, og det er utarbeidet 

rapport som beskriver tilstand, aktuelle tiltak og kostnadsramme. 

 

Ved Tangen bru er tilstanden vurdert slik: Grunnet skadeomfanget og skadegrad anbefales det 

at tiltak ved brua blir igangsatt snarest, og at brua stenges for trafikk inntil tiltak er utført. 

Rehabilitering av tårn og landkar, utskifting av resterende er anslått å utgjøre kr. 3 900 000,- 

inkl. mva, og kostnader til å rive eksisterende bru og etablere ny er anslått til kr. 3 750 000,- 

inkl. mva. 

 

Ved Flaskerud bru er tilstanden vurdert slik: Grunnet skadeomfanget og skadegrad anbefales 

det at tiltak ved brua blir igangsatt snarest, og at brua stenges for trafikk inntil tiltak er utført. 

Rehabilitering av tårn og landkar, utskifting av resterende er anslått å utgjøre kr. 2 900 000,- 

inkl. mva, og kostnader til å rive eksisterende bru og etablere ny er anslått til kr. 3 320 000,- 

inkl. mva. 

 

Når det gjelder rehabilitering av Borglund bru så er det foreslått: at brukabel, brudekke, 

underliggende tverr- og langsbærende trekonstruksjoner, rekkverk og hengestag skiftes ut, og 

at dette er anslått til kr. 3 925 000,- inkl. mva. Dette kommer i tillegg til arbeidene som ble 

utført i 2017, som utgjorde kr. 1 000 000,- som Ringerike kommune hadde i 2017. 

 

Felles for alle tre bruene er at det etter en rehabilitering eller nyanlegg av bru, også må settes 

av årlig midler til inspeksjon og generelt vedlikehold (rengjøring, fjerning av begroing osv.) og 

erfaringstall tilsier at dette ligger på et sted mellom kr. 10 000 – 25 000,-/år 

 

 

Juridiske forhold  

Hva som er offentlig veg fremkommer av veglova § 1:  

«Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden 

vedlike av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre vegar eller 

gater blir i denne lova rekne for private.  
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 Til veg blir og rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller 

anna kai som står i beinveges samband med veg eller gate.» 

 

Alternativet «blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune» kommer til 

anvendelse først når den aktuelle vegstrekningen inngår i det offentlige budsjett for 

vegvedlikehold og være erklært for det offentliges ansvar. Det er ikke nok at kommunen har 

gitt støtte til vedlikehold. Man må kunne vise til at kommunen har overtatt hele ansvaret for 

vedlikeholdet, jf vegloven § 5 annet ledd.  

 

Siden dette vilkåret ikke er oppfylt vurderer Ringerike kommune at Borglund hengebru regnes 

som privat. 

 

Etter plan- og bygningsloven § 31-3 har eier en løpende plikt til å holde byggverk i en slik 

stand at det blant annet ikke forårsaker skade eller ulempe. Overholdes ikke plikten kan 

kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting, som sikrer at byggverket/installasjonen ikke 

lengre kan medføre fare eller vesentlig ulempe jf. plan- og bygningsloven § 31-3 annet ledd.  

 

I sin ytterste konsekvens kan kommunen i noen tilfeller også gi pålegg om dokumentasjon og 

utbedring etter plan- og bygningsloven § 31-4 og eventuelt pålegg om riving etter plan- og 

bygningsloven § 31-5. 

  

Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar, herunder eventuelt erstatningsansvar, 

for disse installasjonene per i dag hviler på aktuell grunneier(e) 

 

Kommunen kan etter vegloven § 5 annet ledd gjøre vedtak om å ta opp privat veg som 

kommunal veg. Vedtaket må fattes av kompetent myndighet i kommunen.  

 

I utgangspunktet må det være kommunens forutsetning for å oppta privat veg at 

eiendomsretten til grunnen overtas, enten gjennom en minnelig avtale eller ved ekspropriasjon, 

jf vegloven § 50. Når en privat veg blir kommunal veg vil det kunne påvirke 

byggegrensebestemmelser, panterettighet til grunnen kan bortfalle etc.  

 

Det må eventuelt også kartlegges nærmere hva som hører til vegen, da kommunen blant annet 

må kunne utføre vedlikehold av brua, dersom den tas opp som kommunal veg.  I Rt, 1968 s. 3 

uttales det at: 

 

Til vegen hører «såvel vegbanen som med denne forbundne områder og innretninger som 

varig trenges for at vegen skal kunne bestå, vedlikeholdes og brukes». 

 

Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar for disse installasjonene hviler på 

grunneier. Dette til tross for at det kan oppfattes som urimelig at grunneiere som i 70-80 år har 

gitt fri grunn både til brufundamenter og adkomstveier, blir sittende med ansvar for å rydde 

opp i fellesskapets forlatte installasjoner, og i verste fall ansvar for skader på mennesker eller 

dyr forårsaket av disse. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Et forslag om kommunal overtakelse av Evja bru ble avvist av kommuneingeniøren på 50-tallet 

med begrunnelse i at det ville skape presedens og krav om overtakelse av samtlige tilsvarende 
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bruer. 

 

Brulaget ved Støveren (Borglund) hengebru søkte også i 1992 om overtakelse. Formannskapet 

avslo i sak 419/92 å overta eierskap til brua, men innvilget kr. 80 000.- til istandsetting. 

 

Formannskapet behandlet 26.03.2019 søknad om overtakelse av Borglund hengebru og fattet 

følgende vedtak:  

 

«Saken utsettes for befaring og innhenting, samt dialog av informasjon og pristilbud. 

Konsekvensene må synliggjøres.» 

 

 

Økonomiske forhold 

Det er gitt tilskudd til opprustning og vedlikehold av denne brua etter politisk behandling i 

1969, 1992, 2016 og tilleggsbevilging i 2017. 

 

Ringerike kommune har ikke avsatt midler til å yte økonomisk tilskudd til drift og vedlikehold 

av hengebruer i budsjett for 2019. 

 

Det har i forbindelse med saken blitt reist spørsmål omkring at hengebrua nyttes av elever som 

skolevei. Det blir da et spørsmål om skoleskyss og utgifter til dette.  
 

Når det gjelder skoleskyss mellom hjem og skole så vil elever som går 1. trinn få dekket dette 

når avstanden er over 2 km, og elever som går 2. – 10. trinn få dekket skoleskyss når 

avstanden er over 4 km. Dette dekkes av Brakar/Buskerud fylkeskommune, mens Ringerike 

kommune betaler en snittpris per elev, for tiden kr. 9 041,- per skysselev for skoleåret. Dette 

forutsatt at skoleeleven går på sin nærskole.  

 

Dersom eleven velger å søke til en privat skole (f.eks. Montesorri- eller Steinerskole) betaler 

Ringerike kommune fortsatt en snittpris per elev. Dersom eleven søker overgang til annen 

offentlig skole, som ikke er nærmeste skole, så stiller det seg annerledes. Da er det Ringerike 

kommune som må dekke utgifter til drosje fra hjemmet og til nærmeste holdeplass, og så tar 

eleven buss til skolen. Hvis vi går ut fra en ca pris på kr. 300,- pr tur – tur/retur 

hjem/bussholdeplass kr. 600,- pr skoledag x 20 dg pr mnd = kr. 12.000,- + faktureringsgebyr 

til Brakar kr. 300,-. I tillegg busskort fra bussholdeplass til skolen (når eleven ikke går på 

nærskolen) 1/10 av 9.014,- = kr. 901,- Da blir utgiften pr. mnd. kr. 13.201,-. På årsbasis utgjør 

dette kr. 132 010,- 

 

Hvilken skole eleven går på har betydning for hvorvidt det er kommunen eller fylkeskommunen 

som dekker utgifter til skoleskyss – og dette har stor betydning for kommunens kostnader for 

skoleskyss.  

 

For å si noe om dagens verdi av disse årlige utgiftene på lang sikt, kan man beregne nåverdien 

av disse fremtidige kontantstrømmene. Ved å beregne nåverdien er det lettere å se på 

lønnsomheten ved å investere, i dette tilfellet å rehabilitere bru/bygge ny bru. Dette er kanskje 

særlig relevant der eleven går på sin nærskole:  9014/(0,03-0,02)= 901 400 

Altså vil dagens verdi av kr. 9 014, hvert år i uendelig tid, med en 

diskonteringsrente/avkastningskrav på 3 %, og en prisvekst på 2 %, tilsvare kr. 904 100,- 
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Bruene over Sogna er brukt i tur- og rekreasjonsøymed. Sett i lys av et folkehelseperspektiv så 

har aktivitet i hverdagen betydning for livskvalitet og helse, og muligheten for ferdsel over 

Sogna elv vil være av betydning for de som bor i området og også for turgåere. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det finnes per dags dato ingen praksis for drift og vedlikehold av private bruer, og kommunen 

vil ved en evt. overtakelse av Borglund hengebro etablere en ny praksis for bruer i privat eie. 

Det er grunn til å tro at kommunen vil motta flere søknader om overtakelse, ved en eventuell 

kommunal overtakelse av Borglund hengebro. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at den samfunnsmessige betydningen av disse bruene og tidligere økonomiske 

bidrag fra kommunen er med på skape en forventning om større offentlig ansvar for bruene. 

Dagens reisemønster er annerledes enn det som var tilfelle den gang bruene ble etablert. Mange 

steder har bilen tatt over som fremkomstmiddel der man tidligere gikk til fots, noen hadde 

kanskje sykkel, og det var buss og tog som ble brukt til og fra.  

 

Alle disse tre bruene er i dårlig tilstand, og gjennomførte inspeksjoner viser at det er svært 

kostnadskrevene å sette disse bruene tilbake i en stand som gjør at de oppfyller tekniske krav. 

Det ligger i størrelsesordnen kr. 2,9 – 3,9 millioner (inkl. mva), og for enkelte av bruene er det 

rimeligere å rive brua og bygge ny. Rådmannen er for øvrig av den oppfatning av at disse 

kostnadsoverslagene er forsiktige. Erfaringer tilsier at det er krevende å anslå kostnader til 

rehabilitering av bru og viser til at kommunen ved de siste rehabiliteringer av vegbroer har hatt 

en kostnadsoverskridelse på ca. 40 %. Det er jo verdt å merke seg at det ved Borglund bru er 

gjennomført arbeider for bortimot 2 millioner allerede, hvor kommunen har dekket 1 million. 

 

Rådmannen ser denne konkrete saken opp mot kommunens generelle økonomi og den praksis 

som tidligere har vært fulgt i saken. 

 

En overtakelse av Borglund hengebru vil medføre økonomiske forpliktelser for kommunen 

fremover. Det må gjøres nødvendige investeringer dekket som er estimert til kr. 3.140.000,- 

eks mva. I tillegg vil kommunen påta seg en forpliktelse for drift og vedlikehold fremover.  

Videre mener Rådmannen at det faller utenfor kommunens oppgave å koordinere og investere i 

private interesser på annenmanns grunn, men oppfordrer grunneiere, brustyrer og oppsittere å 

samarbeide både om teknisk tilstandskontroll og eventuelle søknader om tilskudd. 

 

Bruenes bruk som skolevei, Borglund så vel som Tangen og Flaskerud, må antas å være 

beskjeden, både med dagens forutsetninger og fremtidig befolkningsgrunnlag i de aktuelle 

områder. Brukt til tur- og rekreasjonsformål så har de en viss verdi, og er med på å skape 

viktige krysningspunkt, og hvor også Borglund er en bru som inngår til det blåmerka 

løypenettet til turistforeningen. 

 

Rådmannen foreslår derfor at søknaden om kommunal overtakelse av Borglund hengebru 

avslås, og at kommunen istedenfor fasiliterer et møte for å se om det finnes mulighet for å 

etablere et brustyre, eller at et lag eller forening kan overta ansvar for drift og vedlikehold. 

Hvis det kommer på plass et slikt samarbeid kan et brustyre for Borglund hengebru kan 

kommunen vurdere om vi skal bidra med et tilskudd etter søknad. 
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OPPDRAG Borglund bru DOKUM ENTKODE 813215 RI Bko N OT 1801

EMNE Ombygging / utskiftning av kabel og brudekke GRADERING Åpen

OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen region Sør OPPDRAGSLEDERKetil L. Johansen

KONTAKTPERSON Pål Rødby SAKSBEHANDLERIvar Eder

KOPI: ANSVARLIG ENHET 10112033

SAMMENDRAG

Kostnadsvurdering av utskiftning av:

brukabel

brudekke

underliggende tverr og langsbærende trekonstruksjoner

rekkverk

Det anbefales samtidig også å skifte ut hengestag.

Kostnadene for utskiftningsarbeidene anslås til ca. kr. 3.140.000 ekskl. mva.
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Borglund hengebru.

Ombygging / utskiftning av kabler og brudekke

Figur 1 oppriss av bru

Lengde bruspenn er 67 m.

Bredde c/c kabler er 3,0 m.

Hengestag Ø20 og tverrbærere 148x148 eller 2x73x148 imp c/c 2,03 m.

Langsgående bjelker 148x148 eller 2x73x148 impregnert

Brudekke av liggende 48x98 imp.

Pris trelast ca:

73x148 Cu impregnert C24 : 100 kr/m

48x98 Cu impregnert C24: 24 kr/m

Pris stål ca:

Spiralslått stålwire Ø 26 32 mm: 800 kr/m

Hengestenger Ø20 inkl festebraketter: 3000 kr/stk

Figur 2 typisk snitt



Borglund bru multiconsult.no

Ombygging / utskiftning av kabel og brudekke

813215 RIBko NOT 1801 30. oktober 2018 / Revisjon 01 SIDE 3 av 4

Kostnadsnivå og referanseprosjekt.

Kostnadsnivå på impregnert konstruksjonstrevirke kvalitet C24 er basert på gjeldende detaljvare
utsalgspriser pr. høst 2018.
Det er videre basert på dimensjon 73 x 148 mm for tverr og langsgående bjelker.
148 x 148 imp. er ikke lagerført dimensjon, og må eventuelt spesialbestilles fra sagbruk, og deretter
trykkimpregneres.
En entreprenør vil sannsynlig kunne fremforhandle en gunstigere pris enn den benyttede
markedsprisen for trevirket.

Erfaringspriser for lignende prosjekt er hentet fra Strandvoldbrua i Trysil kommune.
Dette er en lignende type gang hengebru over Trysilelva, som ble ferdigstilt og åpnet våren 2018.
Se også Trysil kommunes nettside:
https://www.trysil.kommune.no/tema/bolig og eiendom/kommunale veger/Sider/Strandvoldbrua
er apnet.aspx
Brua ble bygget i en kombinasjon av entreprise og dugnad, med en prislapp på ca. 4,3 mill. kr.
Betonmast Hæhre AS var entreprenør, og Spennteknikk AS leverte og monterte brukabler/wirer og
hengestag. Der var stor dugnadsinnsats av Strandvoldbruas Venner. Byggherre er Trysil kommune.

Hengestag

Det anbefales å skifte hengestagene samtidig med brukablene.
Hengestag utgjør ca. 192.000, i materialkostnad og 150.000, i montasje.
Med andeler av usikkerhet, rigg og drift, planlegging og administrasjon, utgjør dette til sammen ca.
kr. 513.000, ekskl. mva.
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Kostnadsoverslag / kostnadsvurdering

Konstruksjonsdel Dimensjon Mengde Enhetspris Kostnad

Materialkostnad

Bruwire/kabel Stålwire Ø26 32 mm 220 m 800 176.000

Hengestag Ø20 mm med forbindelser 64 stk 3000 192.000

Tverrbærere 2x73x148 imp. C24 32x2 stk. x 3,25 m 100 20.800

Langsgående bjelker 2x73x148 imp. C24 67 m x 2 x 4 100 53.600

Brudekke 48x98 imp. C24 67 m x 2,7 m /0,1 m 24 43.416

Kryssavstivning 48x98 imp. C24 67 m x 2 24 2.280

Diverse forbindelsesmidler RS 25.000

Brurekkverk av tre / flettverk 67 m x 2 1000 134.000

Diverse uforutsett 10 % 65.000

Sum materialer 712.096

Avrundet sum materialer 715.000

Montasjekostnad

Montasje av kabel RS 325.000

Montasje av hengestag RS 150.000

Montasje av
trekonstruksjon

6 uker x 4 personer x 600
kr/t

RS 600.000

Rekkverk 67 m x 2 500 67.000

Kran og stillasleie RS 150.000

Diverse uspesifisert RS 28.000

Sum montasje 1.320.000

Sum materialer og montasje 2.035.000

Usikkerhet 10 % 205.000

Sum kostnad 2.240.000

Rigg og drift 20 % 450.000

Prosjektering og planlegging 10 % 225.000

Administrasjon 10 % 225.000

Kostnad ekskl. mva 3.140.000
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1 SAM M EN DRAG

Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet.

Manglende rengjøring og fjerning av begroing på og omkring brua. Tårn i akse 1 har kraftig skjevstilling,

begge tårn har store sprekkdannelser som gir usikkerhet knyttet til bæreevne. Gnissing mellom hengewire

og rekkverk. Elementer av tre er preget av elde og råte. Tverrbærere er oppsprukne i enden som medfører

usikkerhet knyttet til innfestning av hengeswire. Rekkverk er svakt, deformert og preget av elde.

Det anbefales i denne rapporten at eksisterende konstruksjon fjernes i sin helhet og deponeres til godkjent

mottak. Deretter etableres nye landkar og vinger i betong, fundamentert på stålkjernepeler, ny

bruoverbygning av MOT 1200 elementbjelker med påstøp.

Det er også presentert en alternativ løsning. Alternativ løsning tar for seg gjenbruk av bærekabel og

landfester for disse, øvrige elementer erstattes med nye. Alternativ løsning er dyrere enn ny bru og dermed

ikke anbefalt.

Grunnet skadeomfang og skadegrad anbefales det at tiltak ved brua blir igangsatt snarest. Brua bør

stenges for trafikk inntil tiltak er utført.

Fremsatte alternativer med tilhørende kostnadsestimat oppsummeres slik:

Anbefalt løsning – Utskifting av bru

Utføres innen Beskrivelse av tiltak Kost m/mva.

Snarest Fjerne og deponere eksisterende bru og etablere ny bru kr 3 750 000

Alternativ løsning – Rehabilitering av bru

Utføres innen Beskrivelse av tiltak Kost m/mva.

Snare s t Rehabilitering av tårn og landkar, utskiftning av resterende kr 3 900 000

Det bør avsettes årlige midler til inspeksjon og generelt vedlikehold (Rengjøring, fjerning av begroing osv.)

ved brua.
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2 I N N LEDNI N G

2.1 Aktører

Byggherre/konstruksjonseier: Ringerike kommune v/Morten Fagerås og Jan Ivan Skillebekk

Oppdragsansvarlig: Safe Control Engineering AS v/ Andreas Jahren, Kjell A. Aaberg

2.2 Bakgrunn for oppdraget

Etter oppdrag gitt av Ringerike kommune, har Safe Control Engineering gjennomført spesialinspeksjon med

utvidet tilstandsvurdering inkludert forslag til tiltak. Bakgrunn for oppdraget er funn fra tidligere

inspeksjoner samt ønske om tilstandsvurdering fra kommunen.

2.3 Målsetning og oppbygging av rapport

Målsetningen med rapporten er å fastsette nåværende tilstand, og på bakgrunn av dokumenterte funn,

finne den mest hensiktsmessige metoden for utbedring av registrerte skader. Resultatene av denne

drøftingen skal fungere som beslutningsgrunnlag for videre arbeid.

Fremsatte alternativer vil i rapporten beskrives med utbedringstiltak for de enkelte elementene, estimerte

mengder og kostnader samt tilhørende skisser.

Rapporten er basert på retningslinjer for innhold i Spesialinspeksjoner, fra Statens vegvesens Håndbok

V441. Grunnlagsdata for brua blir presentert i kapittel 3. Registrerte skader og avvik fra utvidet

tilstandskontroll kan leses i kapittel 4. Samlet skadevurdering for elementene, mulige tiltak og våre

anbefalinger følger i kapittel 5. Oversikt over foreslåtte tiltak og tilhørende kostnader er angitt i kapittel 6.

Alternativ løsning er gitt i kapittel 7. Løsninger er skissert og vedlagt i vedlegg A – tegningsgrunnlag.
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3 GRU N N LAGSDATA

3.1 Beskrivelse av konstruksjonen

3.1.1 Beliggenhet

Brua ligger ved Tangen og går over Sogna elv i Ringerike

kommune. Koordinater til brua er N60° 11.983, E10° 6.761.

3.1.2 Utforming og materialer

Brua er en G/S-hengebru med ett spenn på 42m, en total

lengde på ca.67m og gangbredde på 1,5m. Konstruksjonen er

oppbygd av pelede tretårn på begge landsider. Bærekabler

(Ø20) innfestet i betong på landfester og hengewire(Ø6).

Tverrbærere, avstivningsbærere, brudekke og slitelag av

trevirke. Rekkverk av netting over bru.

3.1.3 Dokumentasjon og klassifiseringer

Dokumentasjon fra byggeår eller senere tiltak foreligger ikke ved tidspunkt for inspeksjonen.

3.2 Tidligere inspeksjoner

Det er opplyst at det ikke er registrert tidligere inspeksjonen ved brua.

3.3 Tegning, akseinndeling

Brua er ved registrering delt inn i akser. Sett fra nedstrøms side er akse 1 plassert ved landkar mot sørsør-

vest og akse 2 ved landkar mot nordnord-øst.

Figur 1: Situasjonskart over området (Norgeskart.no)
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4 TILSTAN DSBESKRIVELSE

4.1 Innledning

Tilstandskontrollen ble utført 13. mai 2019. Kontrollen ble utført av Kjell A. Aaberg og Andreas Jahren, Safe

Control Engineering AS. Utstyr som ble benyttet var vanlig utstyr for fotografering og oppmåling, samt

vanlig inspeksjonsutstyr og bekledning.

Identifiserte skader er listet opp i dette kapittelet. Skadene er angitt med lokasjon på brua, skadegrad,

beskrivelse av skade.

4.2 Visuelle registeringer

4.2.1 Grunnlag for registreringen

Statens Vegvesens Håndbok V441, Inspeksjonshåndbok for bruer, er lagt til grunn for den etterfølgende

visuelle registrering og skadevurdering.

Skadegrad Skadekonsekvens

1 Liten skade/mangel Ingen tiltak nødvendig B Skade som truer Bæreevnen

2 Middels skade/mangel Tiltak innen 4 – 10 år T Skade som truer Trafikksikkerhet

3 Stor skade/mangel Tiltak innen 1 – 3 år V Skade som kan øke Vedlikeholdskost

4 Kritisk skade Tiltak straks eller innen ½ år M Skade som kan påvirke M iljø/estetikk

Følgende elementer er inspisert:

Element B 4 - Fylling

Element C 3 - Tårn

Element D 5 1 - Bærekabel

Element D 5 2 - Sadel/lager bærekabel

Element D 5 3 - Festeelement bærekabel

Element D 5 4 - Hengeswire med fester

Element D 5 5 - Avstivningsbærer

Element D 5 6 - Tverrbærer

Element E 2 - Slitelag/fuktisolasjon

Element H 1 5 - Rekkverk
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4.2.2 Resultat av registreringen

Tangen bru

Element Lokasjon Skadebeskrivelse Skadegrad

Sted Akse B V T M

Fylling

(Løsmasser)

Landsider 0-3 Manglende fjerning av begroing omkring brua - 4 4 4

Tårn

(Tre)

Generelt 1-1,

2-2

Kraftig skjevstilling, oppsrekking 4 4 - 2

Bærekabel

(Stål)

Generelt 0-3 Manglende rengjøring ved innfesting 1 4 - -

Sadel Generelt 1-1,

2-2

Manglende låsing av kabel, ikke robust 1 2 - -

Festeelement

(Betong)

Landsider 0-0,

3-3

Manglende rengjøring - 4 - -

Hengewire

(Stål)

Generelt 1-2 Gnissing mot rekkverk 2 3 - -

Avstivingsbærer

(Tre)

Generelt 1-2 Elde og råte, slank dimensjon 3 4 - -

Tverrbærer

(Tre)

Generelt 1-2 Råte og elde, oppsprekking ender 3 4 - -

Slitelag

(Tre)

Generelt 1-2 Råte og elde. Kraftig skjevstilling i trapp akse 1. 2 3 4 3

Rekkverk

(Netting)

Generelt 1-2 Dårlig innfestning, svakt - 3 3 -
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4.3 Oppmålinger

Det ble foretatt nødvendige plan- og snittmål ved brua. Hensikten var å få et godt grunnlag for inntegning

av konstruksjonen for mengdeberegning og beskrivelse av tiltak.

4.4 Materialundersøkelser

Det ble ikke foretatt spesielle materialundersøkelser utover vanlig visuell kontroll.

4.5 Statiske forhold

Se 3.1.2
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5 VU RDERIN G AV SKADER OG FORSLAG TI L TILTAK

På bakgrunn av visuelle registreringer og målinger presentert under kapittel 4, vurderes i dette kapitlet

skadenes omfang, årsak og behov for tiltak.

5.1 Oppsummering generelt skadebilde

Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet.

Manglende rengjøring og fjerning av begroing på og omkring brua. Tårn i akse 1 har kraftig skjevstilling,

begge tårn har store sprekkdannelser som gir usikkerhet knyttet til bæreevne. Gnissing mellom hengewire

og rekkverk. Elementer av tre er preget av elde og råte, trapp på landside er kraftig deformert og har

skjevstillinger. Tverrbærere er oppsprukne i enden som medfører usikkerhet knyttet til innfestning av

hengeswire. Rekkverk er svakt, deformert og preget av elde.

Det anbefales at eksisterende konstruksjon fjernes i sin helhet og deponeres til godkjent mottak. Deretter

etableres nye landkar og vinger i betong, fundamentert på stålkjernepeler, ny bruoverbygning av MOT 1200

elementbjelker med påstøp.

Det er også presentert en alternativ løsning. Alternativ løsning tar for seg gjenbruk av bærekabel og

landfester for disse, øvrige elementer erstattes med nye. Alternativ løsning er dyrere enn ny bru og dermed

ikke anbefalt.
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5.2 Spesiell skadevurdering og tiltak for de enkelte elementene

5.2.1 Fylling (Akse 0-3)

Beskrivelse

Fylling består av løsmasser.

Sammenstilling av skader

Kraftig begroing i fyllingene som har negativ innvirkning på bruelementer og trafikksikkerhet.

5.2.2 Tårn (Akse 1-1)

Beskrivelse

2 stk. trepeler Ø 200-250mm, avstivet av 75x75mm kryss i topp.

Sammenstilling av skader

Kraftige sprekker i topp og stor skjevstilling medfører usikkerhet knyttet til bæreevne. Bærekabel er

ikke låst over sadler, som sannsynligvis har medført skjevstillingen.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at tårn fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.3 Tårn (Akse 2-2)

Beskrivelse

2 stk. trepeler Ø 200-250mm, avstivet av 75x75mm kryss i topp.

Sammenstilling av skader

Noe oppsprekking, ikke skjevstilt som tårn i akse 1.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at tårn fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.4 Bærekabel (Akse 0-3)

Beskrivelse

2 stk. bærekabler av Ø20.

Sammenstilling av skader

Ingen skader med betydning for bæreevne registrert. Men manglende rengjøring og fjerning

av begroing ved landfester og i fyllinger påvirker kabelen negativt med unødig fuktbelastning.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at bærekabler fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.5 Sadel/ lager bærekabel (Akse 1-2)

Beskrivelse

Sadler består av stål.

Sammenstilling av skader

Påbegynt korrosjon registrert, ikke alvorlig.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at sadler fjernes og deponeres til godkjent mottak sammen med fjerning av tårn.

Elementbilder:
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5.2.6 Festeelement bærekabel

Beskrivelse

Festeelement består av betong.

Sammenstilling av skader

Manglende rengjøring og begroing gjør elementet vanskelig å inspisere.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at bærekabler kobles fri. Element av betong kan stå igjen.

Elementbilder:
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5.2.7 Hengewire med fester (Akse 1-2)

Beskrivelse

Totalt 40 stk. wire med diameter Ø6.

Sammenstilling av skader

Det ble registrert gnissing på enkelt punkter, foreløpig ikke alvorlig.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at hengewire fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.8 Avstivingsbærere (Akse 1-2)

Beskrivelse

3 stk. langsgående trebjelker av typen 48x98mm.

Sammenstilling av skader

Bjelker er preget av elde og påbegynt råteskade.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at avstivingsbærere fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.9 Tverrbærer (Akse 1-2)

Beskrivelse

Tverrbærere i tre med dimensjon 100x100mm.

Sammenstilling av skader

Tverrbærere er preget av elde og påbegynte råteskader. Det er sprekker i enden av

tverrbærere som gir usikkerhet knyttet til innfestning av hengewire.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at tverrbærere fjernes og deponeres til godkjent mottak..

Elementbilder:
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5.2.10 Slitelag (Akse 0-3)

Beskrivelse

Slitelag av tre 30x100mm over bru, skogsti på landsider.

Sammenstilling av skader

Slitelag av tre er preget av elde og råteskader. Det er en del begroing langs veg på tilstøtende

veger som har negativ innvirkning på trafikksikkerheten da grener henger inn i gangsonen.

Trapp akse 1 er kraftig deformert og skjevstilt som medfører nedsatt trafikksikkerhet.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at slitelag av tre fjernes og deponeres til godkjent mottak. Fjerne av begroing langs

tilstøtende veger.

Elementbilder:
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5.2.11 Rekkverk (Akse 1-2)

Beskrivelse

Rekkverk av netting over bru.

Sammenstilling av skader

Rekkverk av netting er svakt og deformert.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at rekkverk fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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6 M E N GDER OG KOSTN ADER

6.1 Mengde og kostnadskalkyle – Anbefalt løsning

Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Pris
Ny bru 35 meter lengde, bredde ca. 2,5m

Riving Komplett riving og deponering av eksisterende bru RS 1 200000 200 000 kr

Landkar Peler m 120 4000 480 000 kr
Gravearbeid ink. tilbakefylling RS 1 100000 100 000 kr
Forskaling m2 85 1500 127 500 kr
Armering kg 3250 25 81 250 kr
Betong m3 25 3500 87 500 kr

Bruoverbygning Betongbjelker av typen MOT 1200, m/kantelement tonn 90 6500 585 000 kr
Forskalingsplater tonn 15 6500 97 500 kr
Lager ant 4 2500 10 000 kr
Armering påstøp kg 1800 25 45 000 kr
Betong påstøp m3 15 3500 52 500 kr

Rekkverk Nytt brurekkverk i stål m 70 3000 210 000 kr
Rekkverk på landsider m 32 1500 48 000 kr

Sum mengdeoppstilling eks. mva 2 124 250 kr
Reserve(5% ekstra for vanskelig tilkomst) 15 % 318 638 kr
Rigg og drift 25 % 531 063 kr

Sum entreprisekostnad eks. mva. (avrundet) 2 974 000 kr
Sum entreprisekostnad Inkl. mva. 25 % 3 717 500 kr
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7 Alternativ løsning - rehabilitering

Alternativ løsning innebærer nye varmforsinkede tårn, hengestag og landkar. Gjenbruk av bærekabler og
landfester. I tillegg til fjerning av begroing omkring brua.

Alternativ løsning er kostnadsestimert til følgende:

Tangen bru, rehabilitering (alternativ løsning)
Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Pris

Fjerning av bruelementer og begroing RS 1 200000 200 000 kr

Landkar Peler m 120 4000 480 000 kr
Gravearbeid ink. Tilbakefylling og tilkomst RS 1 400000 400 000 kr
Forskaling m2 40 1500 60 000 kr
Armering kg 2500 25 62 500 kr
Betong m3 15 3500 52 500 kr

Tårn Nye tårn kg 2000 100 200 000 kr

Bærekabel Reetablering RS 1 50000 50 000 kr

Hengestag Nye hengestag stk 40 5000 200 000 kr

Trevirke Etablering av nye avstivingsbærere, tverrbærere og slitelag m3 8 40000 320 000 kr

Rekkverk Etablering av nytt rekkverk m 90 2000 180 000 kr

Sum mengdeoppstilling eks. mva 2 205 000 kr
Reserve 10 % 220 500 kr
Rigg og drift 30 % 661 500 kr

Sum entreprisekostnad eks. mva. (avrundet) 3 087 000 kr
Sum entreprisekostnad Inkl. mva. 25 % 3 858 750 kr
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1 SAM M EN DRAG

Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet.

Manglende rengjøring og fjerning av begroing på og omkring brua. Forvitring og avskalling på landkar og

festeelementer. Korrosjon på alle elementer av stål, spesielt alvorlig er korrosjon på bærekabler.

Deformasjon på tårn, hengestenger og avstivingsbærere pga. slakke bærekabler som har ført til at brua har

gjort utslag fra sin sentralakse. Elementer av tre er preget av elde og råte. Tverrbærere er også oppsprukne

i enden som medfører usikkerhet knyttet til innfestning av hengestenger. Rekkverk av flettverk er dårlig

innfestet, svakt og mangler håndlist. Sidestyring kun på en side gir liten stabiliserende effekt, samt at wire

er slakk.

Det anbefales i denne rapporten at eksisterende konstruksjon fjernes i sin helhet og elementer av stål, tre

og betong deponeres til godkjent mottak. Deretter etableres nye landkar og vinger i betong, fundamentert

på stålkjernepeler, ny bruoverbygning av MOT 1200 elementbjelker med påstøp.

Det er også presentert en alternativ løsning. Alternativ løsning tar for seg rehabilitering av eksisterende bru

der alle elementer skiftes ut bortsett fra landkar. Alternativ løsning er noe billigere, men ny

betongoverbygning vil kreve betydelig mindre vedlikehold, kan snøryddes med tradisjonelt brøyteutstyr og

bestandigheten er bedre.

Grunnet skadeomfang og skadegrad anbefales det at tiltak ved brua blir igangsatt snarest. Brua bør

stenges for trafikk inntil tiltak er utført.

Fremsatte alternativer med tilhørende kostnadsestimat oppsummeres slik:

Anbefalt løsning – Utskifting av bru

Utføres innen Beskrivelse av tiltak Kost m/mva.

Snarest Fjerne og deponere eksisterende bru og etablere ny bru kr 3 320 000

Alternativ løsning – Rehabilitering av bru

Utføres innen Beskrivelse av tiltak Kost m/mva.

Snare s t Rehabilitering av tårn og landkar, utskiftning av resterende kr 2 900 000

Det bør avsettes årlige midler til inspeksjon og generelt vedlikehold (Rengjøring, fjerning av begroing osv.)

ved brua.
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2 I N N LEDNI N G

2.1 Aktører

Byggherre/konstruksjonseier: Ringerike kommune v/Morten Fagerås og Jan Ivan Skillebekk

Oppdragsansvarlig: Safe Control Engineering AS v/ Andreas Jahren, Kjell A. Aaberg

2.2 Bakgrunn for oppdraget

Etter oppdrag gitt av Ringerike kommune, har Safe Control Engineering gjennomført spesialinspeksjon med

utvidet tilstandsvurdering inkludert forslag til tiltak. Bakgrunn for oppdraget er funn fra tidligere

inspeksjoner samt ønske om tilstandsvurdering fra kommunen.

2.3 Målsetning og oppbygging av rapport

Målsetningen med rapporten er å fastsette nåværende tilstand, og på bakgrunn av dokumenterte funn,

finne den mest hensiktsmessige metoden for utbedring av registrerte skader. Resultatene av denne

drøftingen skal fungere som beslutningsgrunnlag for videre arbeid.

Fremsatte alternativer vil i rapporten beskrives med utbedringstiltak for de enkelte elementene, estimerte

mengder og kostnader samt tilhørende skisser.

Rapporten er basert på retningslinjer for innhold i Spesialinspeksjoner, fra Statens vegvesens Håndbok

V441. Grunnlagsdata for brua blir presentert i kapittel 3. Registrerte skader og avvik fra utvidet

tilstandskontroll kan leses i kapittel 4. Samlet skadevurdering for elementene, mulige tiltak og våre

anbefalinger følger i kapittel 5. Oversikt over foreslåtte tiltak og tilhørende kostnader er angitt i kapittel 6.

Alternativ løsning er gitt i kapittel 7. Løsninger er skissert og vedlagt i vedlegg A – tegningsgrunnlag.
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3 GRU N N LAGSDATA

3.1 Beskrivelse av konstruksjonen

3.1.1 Beliggenhet

Brua ligger på Flaskerud og går over Sogna elv i Ringerike

kommune. Koordinater til brua er N60° 13.939, E9° 57.035.

3.1.2 Utforming og materialer

Brua er en G/S-hengebru med ett spenn på 39,3m, en total

lengde på 66m og gangbredde på 1,5m. Fri høyde fra vannspeil

til underkant bru er målt til ca. 3,7m. Konstruksjonen er oppbygd

av landkar i betong på begge landsider. To tårn (HE 140B) med

avstivninger, to bærekabler (Ø22) innfestet i betong på landsider

og hengestag (Ø15) av stål. Tverrbærere, avstivningsbærere,

brudekke og slitelag er av trevirke. Rekkverk av flettverk over bru.

3.1.3 Dokumentasjon og klassifiseringer

Dokumentasjon fra byggeår eller senere tiltak foreligger ikke ved tidspunkt for inspeksjonen.

3.2 Tidligere inspeksjoner

Konklusjon fra seneste inspeksjon (Spesialinspeksjon 2015) er oppsummert under:

Oppsummert har brua så omfattende skader at det ikke er hensiktsmessig verken økonomisk eller praktisk

med rehabilitering, det anbefales å bygge ny bru. Grunnet skadenes omgang og karakter anbefales brua

stengt for all trafikk. Tiltak bør iverksettes snarest.

Figur 1: Situasjonskart over området (Norgeskart.no)
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3.3 Tegning, akseinndeling

Brua er ved registrering delt inn i akser. Sett fra nedstrøms side er akse 1 plassert ved landkar mot sør-vest

og akse 2 ved landkar mot nord-øst.

Figur 2: Oppriss, sett fra nedstrøms

Figur 3: Snitt
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4 TILSTAN DSBESKRIVELSE

4.1 Innledning

Tilstandskontrollen ble utført 08. mai 2019. Kontrollen ble utført av Kjell A. Aaberg og Andreas Jahren, Safe

Control Engineering AS. Utstyr som ble benyttet var vanlig utstyr for fotografering og oppmåling, samt

vanlig inspeksjonsutstyr og bekledning.

Identifiserte skader er listet opp i dette kapittelet. Skadene er angitt med lokasjon på brua, skadegrad,

beskrivelse av skade.

4.2 Visuelle registeringer

4.2.1 Grunnlag for registreringen

Statens Vegvesens Håndbok V441, Inspeksjonshåndbok for bruer, er lagt til grunn for den etterfølgende

visuelle registrering og skadevurdering.

Skadegrad Skadekonsekvens

1 Liten skade/mangel Ingen tiltak nødvendig B Skade som truer Bæreevnen

2 Middels skade/mangel Tiltak innen 4 – 10 år T Skade som truer Trafikksikkerhet

3 Stor skade/mangel Tiltak innen 1 – 3 år V Skade som kan øke Vedlikeholdskost

4 Kritisk skade Tiltak straks eller innen ½ år M Skade som kan påvirke M iljø/estetikk

Følgende elementer er inspisert:

Element B 4 - Fylling

Element C 1 - Landkar

Element C 3 - Tårn

Element D 5 1 - Bærekabel

Element D 5 2 - Sadel/lager bærekabel

Element D 5 3 - Festeelement bærekabel

Element D 5 4 - Hengestang med fester

Element D 5 5 - Avstivningsbærer

Element D 5 6 - Tverrbærer

Element E 2 - Slitelag/fuktisolasjon

Element H 1 5 - Rekkverk

Element K - Sidestyring/sikring
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4.2.2 Resultat av registreringen

Flaskerud bru

Element Lokasjon Skadebeskrivelse Skadegrad

Sted Akse B V T M

Fylling

(Løsmasser)

Landsider 0-3 Manglende fjerning av begroing omkring brua - 4 - 3

Landkar

(Betong)

Generelt 1-1,

2-2

Manglende rengjøring (mosegrodd) - 4 - -

Generelt 1-1,

2-2

Forvitring og avskalling på terskel - 3 - -

Tårn

(Stål)

Generelt 1-1,

2-2

Korrosjon med påbegynt groptæring 2 4 - 2

Generelt 1-1,

2-2

Deformasjon og skjevhet 2 3 - -

Under tårn 1-1,

2-2

Forvitring av understøp 2 3 - -

Bærekabel

(Stål)

Generelt 0-3 Kraftig korrosjon 3 4 - -

Generelt 0-3 Slakk kabel har ført til utslag fra bruas sentralakse - 3 3 -

Sadel

(Stål)

Generelt 1-1,

2-2

Korrosjon 1 2 - -

Festeelement

(Betong)

Landsider 0-0,

3-3

Manglende rengjøring (mosegrodd) - 4 - -

Landsider 0-0,

3-3

Forvitring - 2 - -

Landsider 0-0,

3-3

Korrosjon på bærekabelinnfestning 1 2 - -

Hengestang

(Stål)

Generelt 1-2 Korrosjon 2 3 - -

Generelt 1-2 Deformasjon av enkelt hengestenger pga. utslag fra brua 3 3 - -
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Flaskerud bru

Element Lokasjon Skadebeskrivelse Skadegrad

Sted Akse B V T M

Avstivingsbærer

(Tre)

Generelt 1-2 Deformasjon pga. utslag fra brua 4 4 3 3

Generelt 1-2 Råte og elde 2 3 - -

Tverrbærer

(Tre)

Generelt 1-2 Råte og elde 2 3 - -

Slitelag

(Tre)

Generelt 1-2 Råte, sporslitasje og elde 2 3 3 -

Landsider 0-3 Begroing - 3 - 3

Rekkverk

(Flettverk)

Generelt 1-2 Dårlig innfestning, svakt og manglende håndlist - 3 3 -

Sidestyring

(Stål)

Landside 2-2 Kun sidestyring på en side (nedstrøms akse 2), og wire er slakk - - 2 -

4.3 Oppmålinger

Det ble foretatt nødvendige plan- og snittmål ved brua. Hensikten var å få et godt grunnlag for inntegning

av konstruksjonen for mengdeberegning og beskrivelse av tiltak.

4.4 Materialundersøkelser

Det ble ikke foretatt spesielle materialundersøkelser utover vanlig visuell kontroll.

4.5 Statiske forhold

Se 3.1.2
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5 VU RDERIN G AV SKADER OG FORSLAG TI L TILTAK

På bakgrunn av visuelle registreringer og målinger presentert under kapittel 4, vurderes i dette kapitlet

skadenes omfang, årsak og behov for tiltak.

5.1 Oppsummering generelt skadebilde

Manglende rengjøring og fjerning av begroing på og omkring brua. Forvitring og avskalling på landkar og

festeelementer. Korrosjon på alle elementer av stål, spesielt alvorlig er korrosjon på bærekabler.

Deformasjon på tårn, hengestenger og avstivingsbærere pga. slakke bærekabler som har ført til at brua har

gjort utslag fra sin sentralakse. Elementer av tre er preget av elde og råte. Tverrbærere er også oppsprukne

i enden som medfører usikkerhet knyttet til innfestning av hengestenger. Rekkverk av flettverk er dårlig

innfestet, svakt og mangler håndlist. Sidestyring kun på en side gir liten stabiliserende effekt, samt at wire

er slakk.

Det anbefales nye landkar og ny bruoverbygning av MOT 1200 bjelker med påstøp. Rehabilitering er

økonomisk noe gunstigere, men ny betongoverbygning vil kreve betydelig mindre vedlikehold, kan

snøryddes med tradisjonelt brøyteutstyr og bestandigheten er bedre.
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5.2 Spesiell skadevurdering og tiltak for de enkelte elementene

5.2.1 Fylling (Akse 0-3)

Beskrivelse

Fylling består av løsmasser.

Sammenstilling av skader

Grunnet dårlig vedlikehold er det mye begroing tett innpå bru og veg.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at begroing omkring bru og veg fjernes.

Elementbilder:



014 - Flaskerud bru 5 - 3
Spesialinspeksjon/

Ringerike kommune

Safe Control Engineering AS

5.2.2 Landkar (Akse 1)

Beskrivelse

Landkar er utført i betong.

Sammenstilling av skader

Manglende rengjøring (mosegrodd), forvitring og noe avskalling.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at eksisterende landkar fjernes og deponeres til godkjent mottak. Nytt landkar med

vinger fundamentert på stålkjerneperler etableres.

Elementbilder:
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5.2.3 Landkar (Akse 2)

Beskrivelse

Landkar er utført i betong.

Sammenstilling av skader

Manglende rengjøring (mosegrodd), forvitring og noe avskalling.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at eksisterende landkar fjernes og deponeres til godkjent mottak. Nytt landkar med

vinger fundamentert på stålkjernepeler etableres.

Elementbilder:



014 - Flaskerud bru 5 - 5
Spesialinspeksjon/

Ringerike kommune

Safe Control Engineering AS

5.2.4 Tårn (Akse 1-1)

Beskrivelse

2 stk. stålbjelker av typen HE 140B med avstivingsvinkler.

Sammenstilling av skader

Korrosjon, forvitring av understøp og noe deformasjon/skjevhet pga. slakke kabler som har ført til at

brua har gjort utslag fra sin sentralakse.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at tårn fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.5 Tårn (Akse 2-2)

Beskrivelse

2 stk. stålbjelker av typen HE 140B med avstivingsvinkler.

Sammenstilling av skader

Korrosjon, forvitring av understøp og noe deformasjon/skjevhet pga. slakke kabler som har

ført til at brua har gjort utslag fra sin sentralakse.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at tårn fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.6 Bærekabel (Akse 0-3)

Beskrivelse

2 stk. bærekabler av Ø22.

Sammenstilling av skader

Kraftig korrosjon og slakke kabler har ført til utslag fra bruas sentralakse.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at bærekabler fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.7 Sadel/ lager bærekabel (Akse 1-2)

Beskrivelse

Sadler består av stål.

Sammenstilling av skader

Korrosjon.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at sadler fjernes og deponeres til godkjent mottak sammen fjerning av tårn.

Elementbilder:
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5.2.8 Festeelement bærekabel (Akse 0-0)

Beskrivelse

Festeelement består av betong og stål.

Sammenstilling av skader

Manglende rengjøring, forvitring og korrosjon på kabelinnfestning.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at bærekabler kobles fri. Element av betong kan stå igjen.

Elementbilder:
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5.2.9 Festeelement bærekabel (Akse 3-3)

Beskrivelse

Festeelement består av betong og stål.

Sammenstilling av skader

Manglende rengjøring, forvitring og korrosjon på kabelinnfestning.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at bærekabler kobles fri. Element av betong kan stå igjen.

Elementbilder:
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5.2.10 Hengestang med fester (Akse 1-2)

Beskrivelse

Totalt 30 stk. massive stålstenger med diameter Ø15.

Sammenstilling av skader

Korrosjon og noe deformasjon på enkelte stenger grunnet utslag fra bruas sentralakse.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at bærekabler fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.11 Avstivingsbærere (Akse 1-2)

Beskrivelse

3 stk. langsgående trebjelker av typen 125x125mm.

Sammenstilling av skader

Deformasjon pga. utslag fra bruas sentralakse. Bjelker er også preget av elde og råteskade.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at avstivingsbærere fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.12 Tverrbærer (Akse 1-2)

Beskrivelse

Tverrbærere og diagonale avstivere i tre med dimensjon på henholdsvis 125x125mm og

80x80mm.

Sammenstilling av skader

Tverrbærere og diagonale avstivere er preget av elde og råteskader. Det er sprekker i enden

av tverrbærere som gir usikkerhet knyttet til innfestning av hengestag.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at tverrbærere og diagonale avstivere fjernes og deponeres til godkjent mottak..

Elementbilder:
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5.2.13 Slitelag (Akse 0-3)

Beskrivelse

Slitelag av tre (105x40mm) over bru og grus på tilstøtende veger.

Sammenstilling av skader

Slitelag av tre er preget av elde og råteskader. Det er en del begroing langs veg på tilstøtende

veger.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at slitelag av tre fjernes og deponeres til godkjent mottak. Fjerne av begroing langs

tilstøtende veger.

Elementbilder:
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5.2.14 Rekkverk (Akse 1-2)

Beskrivelse

Rekkverk av flettverk over bru.

Sammenstilling av skader

Rekkverk av flettverk er dårlig innfestet, svakt og mangler håndlist.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at rekkverk fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.15 Sidestyring (Akse 2-2)

Beskrivelse

Det er etablert sidestyring på nedstrøms side ved akse 2.

Sammenstilling av skader

Det er kun sidestyring på et hjørne av brua og wire er slakk.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at sidestyring fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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6 M E N GDER OG KOSTN ADER

6.1 Mengde og kostnadskalkyle – Anbefalt løsning

Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Pris
Ny bru 35 meter lengde, bredde ca. 2,5m

Riving Komplett riving og deponering av eksisterende bru RS 1 200000 200 000 kr

Landkar Peler m 120 4000 480 000 kr
Gravearbeid ink. tilbakefylling RS 1 100000 100 000 kr
Forskaling m2 85 1500 127 500 kr
Armering kg 3250 25 81 250 kr
Betong m3 25 3500 87 500 kr

Bruoverbygning Betongbjelker av typen MOT 1200, m/kantelement tonn 90 6500 585 000 kr
Forskalingsplater tonn 15 6500 97 500 kr
Lager ant 4 2500 10 000 kr
Armering påstøp kg 1800 25 45 000 kr
Betong påstøp m3 15 3500 52 500 kr

Rekkverk Nytt brurekkverk i stål m 70 3000 210 000 kr
Rekkverk på landsider m 32 1500 48 000 kr

Sum mengdeoppstilling eks. mva 2 124 250 kr
Reserve 5 % 106 213 kr
Rigg og drift 20 % 424 850 kr

Sum entreprisekostnad eks. mva. (avrundet) 2 656 000 kr
Sum entreprisekostnad Inkl. mva. 25 % 3 320 000 kr
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7 Alternativ løsning - rehabilitering

Alternativ løsning innebærer nye varmforsinkede tårn og påstøp/rehab. landkar. Utskiftning av bærekabler,
hengestag, avstivingsbærere, tverrbærere, slitelag og rekkverk. I tillegg til fjerning av begroing omkring
brua.

Alternativ løsning er kostnadsestimert til følgende:

Rehabilitering
Riving og
deponering

Fjerning av bruelementer RS 1 150000 150 000 kr

Fylling Fjerning av begroing omkring bru og veg RS 1 20000 20 000 kr

Landkar Påstøp og rehab RS 1 100000 100 000 kr

Tårn Nye tårn kg 1500 100 150 000 kr

Bærekabel Etablering av nye bærekabler m 150 3000 450 000 kr

Hengestag Etablering av nye hengestag stk 30 5000 150 000 kr

Trevirke Etablering av nye avstivingsbærere, tverrbærere og slitelag m3 6 50000 300 000 kr

Rekkverk Etablering av nytt rekkverk m 80 2500 200 000 kr

Sidestyring Etablering av sidestyring på alle sider stk 4 5000 20 000 kr

Sum mengdeoppstilling eks. mva 1 540 000 kr
Reserve 10 % 154 000 kr
Rigg og drift 40 % 616 000 kr

Sum entreprisekostnad eks. mva. (avrundet) 2 310 000 kr
Sum entreprisekostnad Inkl. mva. 25 % 2 887 500 kr
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VEDLEGG A – TEGNINGSGRUNNLAG



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3371-10  Arkiv: Q31 &46  

 

Sak: 31/19 

 

Saksprotokoll - Overtakelse av Borglund hengebru  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes for befaring og innhenting, samt dialog av informasjon og pristilbud. 

Konsekvensene må synliggjøres. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.03.2019: 

 

Alf Meier (Ap) fremmet p.v.a. Ap, H og V følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring og innhenting, samt dialog av informasjon og pristilbud. 

Konsekvensene må synliggjøres». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alf Meiers (Ap) forslag p.v.a Ap, H og V til utsettelse ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3371-8   Arkiv: Q31 &46  

 

Overtakelse av Borglund hengebru  
 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om kommunal overtakelse av Borgelund hengebru avslås. 

 

 

  

Sammendrag 

Langs Sognavassdraget er det gjennom tidene bygd minst 10 hengebruer som eneste eller 

korteste adkomst for elvekryssing. Bruene ble bygd av privat/grunneiere/vel. De fleste ble 

trolig bygd i mellomkrigstiden og i 1950-60 årene ble det stort sett utført vedlikehold på 

bruene med kommunalt bidrag. 

 

Med endringen i trafikkmønster og folketall har flere av disse bruene gått ut av bruk og står til 

nedfalls. Noen er imidlertid fremdeles i bruk av gående og syklende. 

 

For bruene (Sørgefoss og Flaskerud) er det fortsatt brustyrer som er oppegående.  

Støveren (også omtalt som Borglund) hengebru har en brukergruppe vært representert ved 

grunneier Ivar Kristiansen og grunneier Kjell A. Roen. For de øvrige bruene kjenner Ringerike 

kommune ikke til brukere/oppsittere som ivaretar ansvar for bruene.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ut fra arkivene viser det seg at bruene ble bygd av oppsittere/brukere, ofte med økonomisk 

bidrag fra Norderhov kommune (herred). Fra ca 1950 og gjennom 60-årene er det innvilget 

kommunalt bidrag til vedlikehold og opprustning av de fleste av bruene. 

Bruene har blitt betraktet som ledd i allmenn samferdsel og av en viss betydning for 

kommunens innbyggere.  

Et forslag om kommunal overtakelse av Evja bru ble avvist av kommuneingeniøren på 50-tallet 

med begrunnelse i at det ville skape presedens og krav om overtakelse av samtlige tilsvarende 

bruer.  

Brulaget ved Støveren (Borglund) hengebru søkte også i 1992 om overtakelse og nå igjen i 

2018 etter omfattende rehabilitering av brua. Formannskapet avslo i sak 419/92 å overta 

eierskap til brua, men innvilget kr. 80 000.- til istandsetting.  

 



- 

Kommunen har altså ikke eieransvar for disse bruene, men har økonomisk bidratt til at de har 

fungert som ledd i samferdsel lokalt. Der hvor det er fungerende styrer blir ansvar overfor 

publikum og brukere ivaretatt, men der hvor eierskapet er uavklart kan det oppstå risiko for 

mennesker og miljø ved at usikrede konstruksjoner står uten vedlikehold og tilsyn. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Støveren (Borglund) hengebru har i 2017 blitt omfattende rehabilitert i et spleiselag mellom 

SVV og Ringerike kommune ifbm med utvidelse av RV7. I dette prosjektet ble begge tårn, i 

treverk, skiftet til stål og hengevaier høyde økt til gjeldende høyde krav for RV 7 ved flytting 

av betong fundamentet. Prosjektet var kostnadsberegnet av Multiconsult og berammet til ca kr. 

500.000,- til hver av partene. Sluttsummen for Ringerike kommune ble over det dobbelte altså 

kr. 1.000.000,-. 

 

Etter rehabilitering var avtalen at selve brudekke, underliggende tverr- og langsbærende 

trekonstruksjoner skulle skiftes i regi av brukere og brulaget. Ringerike kommune ble bedt om 

hjelp til å få et prisoverslag på gjenstående arbeid som viste seg til å være langt mer 

omfattende. Ny brukabel (fordi korrosjonstilstand var ukjent) selve brudekke, underliggende 

tverr- og langsbærende trekonstruksjoner og rekkverk må skiftes. Prisoverslag ble utarbeidet 

av Multiconsult og kom på ca kr. 3.140.000,- eks mva. Prisoverslag ligger med som vedlegg. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Enkelte av disse bruene har en rolle i forhold til både lokal gang/sykkeltrafikk og også som 

ledd i merkede turløyper. Alle bruene langs Sogna binder hovedveisystemet og Holleia 

sammen. Støveren (Borgelund) og Flaskerud bruer er f. eks begge ledd i merkede/beskrevne 

turløyper. 

 

Det samme gjelder Gullovveien bru på Sokna som i reguleringen av ny RV7 Sokna-Ørgenvika 

også er etablert som framtidig gang/sykkelveg for bebyggelsen på syd/vestsiden av elva langs 

Tranbyveien. 

 

Rådmannen ser at den samfunnsmessige betydningen av disse bruene og tidligere økonomiske 

bidrag fra kommunen er med på skape en forventning om større offentlig ansvar for bruene. 

 

 

Juridiske forhold 

Hva som er offentlig veg fremkommer av veglova § 1:  

«Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden 

vedlike av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre vegar eller 

gater blir i denne lova rekne for private.  

 Til veg blir og rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller 

anna kai som står i beinveges samband med veg eller gate.» 

 

Alternativet «blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune» kommer til 

anvendelse først når den aktuelle vegstrekningen inngår i det offentlige budsjett for 

vegvedlikehold og være erklært for det offentliges ansvar. Det er ikke nok at kommunen har 

gitt støtte til vedlikehold. Man må kunne vise til at kommunen har overtatt hele ansvaret for 

vedlikeholdet, jf vegloven § 5 annet ledd.  



- 

 

Da dette vilkåret ikke er oppfylt må Borgelund hengebru regnes som privat. 

 

Etter plan- og bygningsloven § 31-3 har eier en løpende plikt til å holde byggverk i en slik 

stand at det blant annet ikke forårsaker skade eller ulempe. Overholdes ikke plikten kan 

kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting, som sikrer at byggverket/installasjonen ikke 

lengre kan medføre fare eller vesentlig ulempe jf. plan- og bygningsloven § 31-3 annet ledd.  

 

I sin ytterste konsekvens kan kommunen i noen tilfeller også gi pålegg om dokumentasjon og 

utbedring etter plan- og bygningsloven § 31-4 og eventuelt pålegg om riving etter plan- og 

bygningsloven § 31-5. 

  

Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar, herunder eventuelt erstatningsansvar, 

for disse installasjonene pr. i dag hviler på grunneier/e. 

 

Kommunen kan etter vegloven § 5 annet ledd gjøre vedtak om å ta opp privat veg som 

kommunal veg. Vedtaket må fattes av kompetent myndighet i kommunen.  

 

I utgangspunktet må det være kommunens forutsetning for å oppta privat veg at 

eiendomsretten til grunnen overtas, enten gjennom en minnelig avtale eller ved ekspropriasjon, 

jf vegloven § 50. Når en privat veg blir kommunal veg vil det kunne påvirke 

byggegrensebestemmelser, panterettighet til grunnen kan bortfalle etc.  

 

Det må eventuelt også kartlegges nærmere hva som hører til vegen, da kommunen blant annet 

må kunne utføre vedlikehold av brua, dersom den tas opp som kommunal veg.  I Rt, 1968 s. 3 

uttales det at: 

 

Til vegen hører «såvel vegbanen som med denne forbundne områder og innretninger som 

varig trenges for at vegen skal kunne bestå, vedlikeholdes og brukes». 

 

Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar for disse installasjonene hviler på 

grunneier. Selv om det kan oppfattes som urimelig at grunneiere som i 70-80 år har gitt fri 

grunn både til brufundamenter og adkomstveier blir sittende med ansvar for å rydde opp i 

fellesskapets forlatte installasjoner og i verste fall ansvar for skader på mennesker eller dyr 

forårsaket av disse. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er gitt tilskudd til opprustning og vedlikehold av denne brua etter politisk behandling i 

1969, 1992, 2016 og tilleggs bevilging i 2017 

 

Økonomiske forhold 

Ringerike kommune har ikke noe budsjett for økonomisk tilskudd til slike formål. 

 

Av de opprinnelig 10 bruene som oversikten omfatter, er 5 i fortsatt bruk. Disse er; 

Sørgefoss  Ca 2 km nord for Bjerke bru ved Ask 

Tangen   Ca 2 km syd for Veme 

Støvern (Borgelund) Ca 2 km nord for Veme v/tidligere Borglund skole 

Flaskerud  Ca 1,5 km syd for Sokna  
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Gullovveien   I Sokna sentrum 

 

For de resterende er situasjonen at 2 er revet, 2 er falt ned og delvis fjernet og en har gått ut av 

bruk, men står fortsatt. 

 

Sørgefoss bru har gjennomført tilstandskontroll og er opprustet. 

 

Gullovveien bru er opprustet i 2014 samtidig med opparbeidelse av miljøgate på Sokna. 

 

Vi står da igjen med Tangen, Støveren (Borgelund) og Flaskerud bruer som alle har behov for 

omfattende utbedringer. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Bakgrunnen for denne saken er søknad om at kommunen overtar ansvar for Støvern 

(Borgelund) hengebru. Søkeren beskriver at bruen er hyppig brukt og også er skolevei til 

busstopp på RV7. I tillegg er den ledd i merket turvei over Holleia. Han mener at på denne 

bakgrunn må kommunen ta ansvar for sikkerheten av brukerne. 

  

Saken reiser problemstillinger på flere plan.  

I hvilken grad skal kommunen ta ansvar for lokal samferdsel som disse bruene er. 

I hvilken grad skal kommunen ta ansvar for den miljøfare bruer som forfaller representerer. 

I hvilken grad skal grunneiere sitte med ansvar for å fjerne installasjoner fellesskapet har 

bygget og kommunen bidratt til uten noen bistand fra det samme fellesskapet? 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser denne konkrete saken opp mot kommunens generelle økonomi og den praksis 

som tidligere har vært fulgt i saken. 

 

En overtakelse av Borglund hengebru vil medføre økonomiske forpliktelser for kommunen 

fremover. Det må gjøres nødvendige investeringer dekket som er estimert til kr. 3.140.000,- 

eks mva. I tillegg vil kommunen påta seg en forpliktelse for drift og vedlikehold fremover.  

   

Videre mener Rådmannen at det faller utenfor kommunens oppgave å koordinere og investere i 

private interesser på annenmanns grunn, men oppfordrer grunneiere, brustyrer og oppsittere å 

samarbeide både om teknisk tilstandskontroll og eventuelle søknader om tilskudd. 

 

Rådmannen foreslår derfor at søknaden om kommunal overtakelse av Støveren (Borgelund) 

hengebru avslås. 

 

 

Vedlegg 

Søknad om kommunal overtakelse 

Pris overslag Multiconsult 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.02.2019 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Cornelis Cliteur 
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BORGLU N D H EI\GEBRU - SØKN AD OM KOM M U N AL OVERTAKELSE

Viser til aktuelt spørsmål ang. utskifting av delvis defekt brogulv på hengebrua(gangbru)

Det vises også til at brukere har henvendt seg til politiet for å fä klarhet i sikkerheten akkurat

nå.

I dialog med Ringerike kommune har det blitt utarbeidet en plan med kostnadsoverslag for å

sette brugulvet i forsvarlig stand etter normen som gjelder for bruer pr. dag.

Det er Multikonsult som har sett på dette, og tilbakemeldinger sier at Statens Vegvesen ikke

stiller opp selv om de har ansvar for utbedringer av brua i 5 år etter ferdigstillelse.

Her kan det ligge noen spørsmål inne som bør besvares i forhold til nyanskaffelse av

brugulvet og kostnadsoverslaget fra Multikonsult.

Borglund Hengebru sitt brusted er fra ca. 1864 da det ble etablert skole på Fonkalsrud.

Den har siden 1864 blitt tatt vare på med utbedringer og alt vedlikeholdsarbeidet av beboere i
nærområdet og ekstra bidrag fra Ringerike Kommune, dvs. Fellesskapet.

I begynnelsen av 1900 ble skolestedet Fonkalsrud flyttet ti1 Borglund. Borglund skole ble

nedlagt på slutten av 1980-tallet, hvor elevene ble fordelt til Heggen skole og Sokna skole.

Nå som elevene er flyttet til Helgerud skole etter at Heggen skole ble nedlagt, er Borglund

hegebru fremdeles, den dag i dag, elevenes skolevei for å komme til offentlig bussforbindelse.

Det vises til gientatte henvendelser til Ringerike Kommune og Statens Vegvesen hvor det

kommer fram at det ikke finnes noen eiere av Borglund Hengebru, og at det dermed er

vanskelig å søke om offentlige midler til vedlikehold.

Vi må her ta hensyn til at fra 1864 var det nok ingen som tenkte så langt at dette måtte

samstemmes med hva folk ville komme til å spøIre om i 2018.

Det må legges til grunn at Borglund Hengebru ble bygd med dugnad, innsamlede midler,

basar, kakelotteri, bygdefester m.m.



Borglund Hengebru bør derfor snarest overtas av Ringerike kommune med disse

berunnelsene:

1 . Borglund Hengebru er en del av offentlig veinett på Veme. Viser også til
busstoppested ved Borglund.

2. Turistforeningen i Ringerike har oppstart her med blåmerket Løype som går over til
Ask/Flovindkoia

3. Den har, i alle år, blitt og blir brukt til offentlig skolevei.

4. Arbeidsvei for alle beboere i bygda.

5. Turvei for beboere på begge sider av elva Sogna, da det er umulig og uforsvarlig å gå

tur på Rv7.

6. Enten der er turistvei, brusteder i Hønefoss eller på Borglund forventes det at det er

saÍrme likhet for kommunal overtakelse av drift og eierskap.

7. Det kan vises til at alle kommunale utgifter/eiendomsskatt osv. også blir betalt av

innbyggere på Veme.

8. Det haster med å ffi brugulvet i forsvarlig stand.

g. Bedriftsidrettens l0 på topp bruker brua og har skilt der.

Det som nå står klart der er:

1 . Nytt brufeste på andre siden av Rv7 med nytt tåm på begge sider av elva.

2. Liten gangbru ved siden av brutårnet for at ikke brukerne skal gå rett ut på Rv7.

3. Utvidet veiskulder fra brutårnet og ned til bussholdeplassen

Verneverdi:

Buskerud Fylkeskommune har i brev datert 22.02.2016 bekreftet at Borglund Hengebru har

høy verneverdi pga. sin høye alder (mer enn 150 år) og at det begynner å bli så få hengebruer

igjen i hele landet.

Vi¿ere anbefaler Buskerud Fylkesskommune at gjeldende reguleringsplan følges.

Konklusjon:
l. Sammenhengende offentlig hengebru siden 1864. Muligens enda eldre iflg. Buskerud

Fylkeskommunes brev.

2. Ringerike Kommune har bidratt i flere omganger med penger til vedlikehold.

3. Borglund Hengebru har blitt tatt opp i Ringerike Kommunestyre mange ganger de siste

årene, hvor det har blitt utøvet godt skjønn fra alle partier, at den har stor verneverdi

for veinettet på Veme og kulturhistorien i Ringerike kommune.

1



4. 349 underskrifter er levert til Ringerike Kommune og Statens Vegvesen i desember

20r5

5. Borglund Hengebru harhøy verneverdi. Mer enn 150 år gammelt brusted

6. Buskerud Fylkeskommune anbefaler at gjeldende reguleringsplan følges

7. Med dette ønskes at Ringerike Kommunestyre vedtar overtagelse av Borglund

Hengebru i sitt første møte i2019

8. Med bakgunn i alt nytt arbeid som er úførtpå brua pr. desember 2018 takker alle

brukerne(i fellesskapet) Ringerike Kommune for stor velvilje for at kulturminnet

Borglund Hengebru nå er reddet for mange generasjoner i fremtiden

Med vennlig hilsen

Jv o, d,t t Èi t"r s

Ivar Kristiansen
Kontalctperson for B orglund Hengebru

Tlf; 32144124/90786597

(¡ eltê"ø¿ .úee*'l
Kjell A. Roen

Skolebarn (foreldre som har skolebarn i dag, og som er avhengige av brua):

Vedlegg:

JL û"1u".^-
Anne-L Moen

1
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BuskerudFylkeskommunesbrevang.verneverdi ¡ t * ðor5
Viser til innsendte underskriftslister til kommunen (kopi av liste) i n n 6 € n út

Brev fra Statens Vegvesen som viser deres ansvar i 5 år etter ferdigstillelse

20t31039472-035 9ll0 2014. Mangler også belysning pr. 06.12.2018
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Borglund Hengebru - Rv 7 - Veme-Skotland - Sokna - Ringerike

kommune - vurdering av verneverd¡

Vi viser til dokumentasjon mottatt 28.12.2015 vedrørende vern av Borglund hengebru, Sokna i

Ringerike kommune. Buskerud fylkeskommune gir hermed en kulturminnefaglig uttalelse.

KORT OM SAKEN

Statens vegvesen har planer om å rive Borglund hengebru i forbindelse med utvidelsen av

eksisterende RV7 Veme-Skotland.

Borglund hengebru er av ukjent alder, men brua skal ha vært i bruk siden 1864. Selve brustedet antas

å være eldre. Hengebrua har en lengde på 67 meter, en bredde på 2,2 meter og en fri høyde på 4,5

meter. Brua er en stål- og trekonstruksjon.

Brua ble brukt som skolevei siden 1864. Skolestedet lå på Fonkalsrud til året 1914, deretter ble den

nye skolen på Borglund (på riksveisida) tatt i bruk. Borglund skole ble lagt ned i 1987, men brua brukes

fortsatt som skolevei, siden det er busstransport ved RV7.

I forbindelse med planarbeidet for detaljreguleringfor RV 7 Veme-Skotland'midtmarkering har

Statens vegvesen uttalt følgende (punkt 7.9 Hengebru):

<Fundamentet til hengebrua over Sokna må fl¡tes for å skape tilstrekkelig fr¡ høyde (km 8,38).

I plankartet er det foreslått en utvidelse av formålet (annen veSSrunn)) for å sikre areal til nytt

fundament. >

Det fremlagte forslaget er å rive brua. I reguleringsplanen er det derimot tilrettelagt for at hengebrua

kan bevares og at det kun foretas nØdvendig tiltak for å kunne oppfylle dagens krav i forhold til
.utvidelsen av RV7.

Det foreligger t¡lstandsrapport med est¡mert utbedringskostnad, utført av Safe Control, 16.06.2014.

Skadene nevnt i rapporten tilsier ikke riving av Borglund hengebru.

bfk,no S¡de 1 av 2
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lvar Kristiansen

Skotlandsveien 87
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BUSKERUD TYLKESKOMMUNE

Postadresse:
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postmottak@bf k.no

Telelon
+¿7 32 80 85 C0

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
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VURDERING AV VERNEVERDI

I andre del av 1 800-tallet og i første del av 1 .900- tallet ble det i Buskerud bygd flere bruer i stå1, både
hengebruer og andre brutyper, Noen av dem er fortsatt bevart, men mange er revet. Det er derfor av
stor betydning å bevare de relativt få gjenværende. De forteller en viktig del av fylkets
samferdselshistorie. Borglund hengebru har vært ferdselsvei mellom østre og vestre del av Veme i mer
enn 1 50 år.

Vi vurderer Borglund hengebru til å ha høy verneverdi.

KONKLUSJON

Vi anbefaler at Borglund hengebru blir bevart.

Vi anbefaler også at kommunen følger gjeldende reguleringsplan

Med vennlig hilsen

Thea Hellbardt
kultu rvernkonsu lent

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signotur

Kopitil:
Ringerike kommune Osloveien 1 351 1 Hønefoss
Statens vegvesen

a
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20t3/039472435
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Sa ls b eha nd lerl nnva I g snr:

Aud Solberg - 97084216
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Vi viser til tidligere telefonsamtaler om tiltak på hengebru ved Borglund. Vi tilskriver deg nå,
siden vi ikke ha¡ kunnet finne ut hvem som står som eier av denne brua.

Som vi tidligere har informert om, må kablene til hengebrua heves over ry. 7, da vegen skal
utvides medz meter. Det foregår nå prosjektering av tiltaket, og for âvære tryggpàat brua
vil tåle endringen må vi gjennomføre en tilsynsbefaring. Denne befaringen vil sannsynligvis
foregå 21 . oktober 201,4. Ut fra dette vil endelig løsning på tiltaket bestemmes.

Statens vegvesen vil stå ansvarlig for endringen, og gi garanti på tiltaket i 5 år, det vil si
saûlme garantiperiode som vi har med vår entreprenør. Utover dette vil ikke ansvarsforhold
på brua endre seg i forhold til dagens situasjon.

Vi kan samtidig informere om at det vil bli satt opp belysning mellom brua og busslommen i
forbindelse med anleggsarbeidene. Nøyaktig når de blir satt opp er ennå ikke bestemt. Dette
avtales mellom vår entreprenøî ogRingerikskraft AS.

S eksjon lnvestering Miljø
Med hil

ar Sem

Postàdresse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Sto¿

4808 Arendal

Telefon: 02030

Telefals: 37 01 98 01

f irmapost-sor@vegveren,no

Kontoradresse

Tollbugata 2

3O¿I4 DRAMMEN

Fakturaadre¡sé

Statens vegvesen

l¡and¡dekke¡ile regnskap

981 5 Vadsø

Telefon: 78 94 15 50

Telefak: 78 95 33 52

Org.nr:971032081



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Formannskap og kommunestyre 

Fra: Rådmann 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

18/3371-16 36372/19 Q31 &46 21.08.2019 

Dokument tinglyst i 1875 om oppføring av bru 

 

 

Rådmannen har gjort undersøkelser i offentlige registre på eiendommer på begge sider av 

brustedet. 

 

Det er funnet et dokument som er tinglyst 17. april 1875, som er tinglyst på gnr./bnr. 67/8, 

67/10, 66/1, 67/9, 68/3, 68/1, 69/1 og 69/2 om oppføring av bru. 

 

Av dette dokumentet fremgår det bl.a. navn på hvem som oppførte brua, hvordan kostnader 

ved oppføring og vedlikehold skulle fordeles mellom brukerne, at den som privat ikke kunne 

nyttes av andre, og at brua ikke kan rives uten alle brukernes samtykke.  

 

Rådmannen kan ikke se at det er tinglyst andre dokumenter på disse eiendommene som 

omhandler bru over Sogna, og vi kan ikke se at dokumentet fra 1875 er opphevet i nyere 

tinglyste dokumenter. Det kan ikke imidlertid ikke utelukkes at det kan foreligge andre avtaler 

mellom parter/brukere av brua. Dette må i såfall fremlegges av den eller de som besitter dette.  

I dokumentet er ikke brua kartfestet. Rådmannen mener alikevel at det er nærliggende å anta at 

det er samme bru og brusted som dagens Borglund hengebru. 

 

Dokumentet finnes vedlagt. Siden skriften kan være vanskelig å tyde, og har rådmannen valgt å 

gjengi innholdet under: 

 

Thingl. N-10. Sendt ? pante? 17/4-75. 

Forening. Vi undertegnede Gaardeiere Anders Hval, Anders Hjelmerud, Ole Skotland og 

Engebret Skotland ere Komme overens i Fællesskab at bekoste opført og vedligeholde en 

Kjørebro over Sogndalselven ved Kværnvolden paa følgende Betingelser. 1. Omkostningene 

ved Broens Opførelse bæres af Anders Hval og Anders Hjelmerud hver for en Trediepart, af 

Ole Skotland for to Niendeparter og af Engebret Skotland for en Niendepart. 2. Opførelsen af 

Broen besørges af Anders Hval, der saaledes har enhver af sine ?    

fortsetter på side 2: 

have at infordre hveres skuld i Udgifterne. 3. Forpligtelsen til at vedligeholde Broen 

paahæfter som en Grundbyrde følgende overnæmnte Interessænter tilhørende Eiendomme sc: 



 

 

Hjelmerud LøbN 181 af Skyld 4 Spd 3 Ort tilhørende Anders Hval Hjelmerud Løb.N 180 af 

Skyld 3 Spd 2ort 16s tilhørende Anders Hjelmerud Skotland Løb.N 179 aa/b af Skyld 2 Spd 3 

ort 20s tilhørende Ole Skotland, og Skotland Løb.No 179 a,b/d af Skyld 1 Spd. 3 ort 2s 

tilhørende Engebret Skotland og skal Forpligtelsen paahvile Gaardene i Forhold til deres 

Skyld. 4. Broen kan ikke sløifes? Uden efter samtlige Interessenters Samtykke. 5. Som aldeles 

privat kan Broen ikke benyttes af Andre end os Interessenter og dem vi dertil give Tilladelse, 

og skal en hver af os efter Bedste Evne paase, at ingen uberettiget Benyttelse af den finder 

Sted. Undertegnede Christian Oppen afgiver frit landfæste til Broen paa nordre Side af 

Elven, fri Grund til Vei mellem Broen og den Bivei, der gaar over min Eiendom nedre Veme 

mellem Hovedveien og Kvernvolden samt endelig Ret til at benytte nævnte Bivei. Værdien af 

disse de ovennæmnte Interessenter uden Godtgjørelse tilstaaede Rettigheder ansætter jeg 

efter bedste Skjønnende til 3. tre – Spd., en ? hvori vi  Interessenter ere enige. Qværnvolden 

den 16 i September 1870. O Chr. Oppen. Anders E. Hval, Anders P. Hjelmerud, Engebret O. 

Skotland, O. Ødegaard. Til Vitterlighed: Ole Wallan s.i.h.P. , Ole Pedersen Hjelmerud 

s.i.h.P. – Vi Overstaaende Interessenter Anders Hval, Ander Hjelmerud, Ole Skotland og 

Engebret Skotland erkjende herved at have optaget John Ødegaarden, Ole Støvern og 

Gulbrand Ødegaarden som Medinteressenter i nord. Fællesskab om ovenomhandlede Bro og 

Vei, saaledes at ovenstaaende Kontrakts 3dje, 4de og 5te Punkt Også gjælder dem og deres 

eiende Gaarde resp. 1. Støvern MatrN LN 177a af Skyld 1 Spd. 3 ort 19s tilhørende John 

Ødegaarden, 2. Støveren LN 177b LN af Skyld 1 Spd. 4 o 15s tilhørende Ole Støvern og 3. 

Støveren Matr.N – LN 179a af Skyld 2 Spd. 1 Ort tilhørende Gulbrand Ødegaarden, dog 

saaledes at Sidsnævnte kun bidrager i Forhold til sin Eiendoms halve Skyld til Broens 

Vedligeholdelse. Som sin Andel i de Udgifter vi 4 oprindelige Interessenter have havt ved 

Broens Opførelse og til Fordeling mellom os efter det i ovenstaaende Kontrakt Punkt 1 

bestemte Forhold betaler John Ødegaarden 4 Spd. – fire Spesidaler, Ole Støvern 4 – fire 

Specidaler og Gulbrand Ødegaarden 3 – tre Speceidaler, til sammen 11 – elleve Spd. – Til 

Vedtagelse af nærværende Tillæg underskrive ogsaa vi 3 nye Interessenter. Hjelmerud den 

1ste Juli 1872. Anders P. Hjelmerud, O. Ødegaard, Engebret O. Skotland. O. Støvern. John 

P. Ødegaarden. G. P. Ødegaarden. Til Vitterlighed, Johannes J. Buringerud, Johan J. 

Buringerud. 
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Saksprotokoll - Vårveien i Hønefoss - anmodning om kommunal overtakelse  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Søknad om kommunal overtakelse av Vårveien avslås.  

2. Ringerike kommune vil rette matrikkelen slik at Vårveien får gnr./bnr. 50/27. 

De som er berørt av dette vil få brev fra kommunen om at vi vil rette matrikkelen og alle berørte vil få 

mulighet til å komme med innspill.  

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Vårveien i Hønefoss - anmodning om kommunal overtakelse  
 

Forslag til vedtak: 
1. Søknad om kommunal overtakelse av Vårveien avslås.  

2. Ringerike kommune vil rette matrikkelen slik at Vårveien får gnr./bnr. 50/27. 
De som er berørt av dette vil få brev fra kommunen om at vi vil rette matrikkelen og alle 

berørte vil få mulighet til å komme med innspill.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Veilaget Vårveien har sendt søknad til Ringerike kommune og ber om at Vårveien innlemmes 

i det kommunale veinettet, og at Ringerike kommune påtar seg eieransvaret for Vårveien. 

Rådmannen kan ikke se at det foreligger særlige grunner som tilsier at kommunen bør overta 

Vårveien. Det finnes andre veier i området med samme historikk som Vårveien, og det finnes 

svært mange private veier i kommunen hvor brukerne selv bekoster drift og vedlikehold. 

Rådmannen anbefaler at anmodning om overtakelse av Vårveien avslås. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har 13.11.2018 mottatt søknad fra veilaget i Vårveien hvor det anmodes 

om at Vårveien innlemmes i det kommunale veinettet, og at Ringerike kommune påtar seg 

eieransvaret for Vårveien. 

 

Vårveien er en stikkvei fra Hofsfossveien, og det er ifølge søknaden 12 husstander som 

grenser til veien. Veilaget skriver at de husstandene som sogner til veien ikke er eiere av 

veien. Det vises til kontakt med Ringerike kommune, som opplyser om at veien er privat, men 

at kommunen ikke har kunnet gi svar på hvem som står som eier. Tidligere så var det Follum 

fabrikker som stod for vedlikehold av veien, fordi fabrikken dels eide hus/boliger langs veier 

og dels hadde solgt boliger med bygslede tomter. Da husene og tomtene ble kjøpt av 

husstandene trakk Follum Fabrikker seg fra videre vedlikehold, og det er husstandene som 

sokner til veien som har samarbeidet om bl.a. snørydding. Det er også stiftet et veilag for å 

arbeide for at veien er i farbar stand.  

 

Det anmodes nå om at Ringerike kommune innlemmer Vårveien i det kommunale veinettet, 



- 

og at et argument i så måte er at kommunen har infrastruktur liggende i grunnen under veien i 

form av hovedledninger for vann og avløp. Dette ledningsnettet går, etter det veilaget i 

Vårveien kjenner til, til et større område på Hofsfoss og er ikke bare stikkledninger til 

husstandene i Vårveien. Veilaget mener derfor at kommunen har interesser i veien og 

grunnen, og finner det derfor ikke rimelig at Vårveiens beboere skal ha ansvar for at veien til 

enhver tid er i forsvarlig og god stand.  

 

 
 

 

Ringerike kommune henvendte seg til Veilaget Vårveien i brev 18.12.2018, hvor kommunen 

ba om en redegjørelse om forhold rundt bæreevne på veien, veibredde, grøfter, sideareal til 

snøopplag, dekke, snuhammer, belysning, siktlinjer i kryss.   

 

Veilaget Vårveien ga en tilbakemelding i brev 12.02.2019 hvor de mener at det er 

kommunens sitt ansvar å avklare eierforholdet til Vårveien, og at frem til eierforholdet er 

avklart så anser de at det er kommunen som eier veien, og derav har det egentlige ansvaret for 

drift og vedlikehold av Vårveien. De understreker at etter at Follum fabrikker frasa seg 

vedlikeholdsansvaret av veien er kostnader til dette dekket av beboere, og at vegens tilstand er 

av en slik beskaffenhet at en oppgradering er påkrevet.  

 

 

Juridiske forhold  

Veglova av 1963 regulerer forhold rundt offentlig og privat veg, og det er kapittel VII om 

private veger som regulerer forhold rundt veier som ikke er offentlige. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært til behandling tidligere. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom kommunen overtar Vårveien så vil kommunen påta seg en ny økonomisk forpliktelse 

til å drifte og vedlikeholde veien, som kommer i tillegg til øvrig kommunalt vegnett. Den 

tekniske tilstanden til vegen på overtakelsestidspunktet har mye å si for fremtidig 

vedlikeholdsbehov og påkostninger.  



- 

 
 

Alternative løsninger 

 

Alternativ 1: Utsette saken for befaring. 

Dersom det er ønske om å foreta en befaring i Vårveien kan saken utsettes for befaring. 

Forslag til vedtak er som følger: 

1. Saken utsettes for befaring 

 

Alternativ 2: Utarbeide grunnlag for FDV-dokumentasjon og kostnadsoverslag 

I dette saksframlegget så er det ikke gjort noen konkret vurdering omkring hvor mye en 

oppgradering av veien vil koste eller hva årlig driftskostnader vil beløpe seg til, dette siden 

det ikke foreligger dokumentasjon som sier noe om teknisk tilstand til veien Dersom det er 

aktuelt å gå nærmere inn på spørsmålet om kommunal overtakelse av Vårveien kan det 

forberedes en egen sak på dette, og forslaget til vedtak er som følger: 

1. Det er ønske om å gjøre nærmere vurderinger av spørsmålet om kommunal 

overtakelse av Vårveien, og det bes om at veilaget sender inn teknisk plan som viser 

veganlegget og som danner grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-

dokumentasjon), slik at konsekvenser i et langvarig perspektiv er synliggjort og 

ivaretatt på best mulig måte. Når kommunen mottar slik dokumentasjon kan 

kommunen gjøre ny vurdering av om det er aktuelt med kommunal overtakelse av 

Vårveien. 

2. Rådmannen bes om å redegjøre for antatte kostnader knyttet til 

utbedring/oppgradering av veien samt anslå årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunen mottar noen henvendelse hvor private vegeiere ønsker at kommunen skal overta 

ansvar for drift og vedlikehold. Antallet henvendelser er lavt, og ligger et sted mellom 1-3 

henvendelser årlig. 

 

Det finnes flere kategorier av veier som kommunen har et forhold til:  

- kommunal vei på kommunal grunn 

- kommunal vei på privat grunn 

- privat vei på kommunal grunn 

- kommunal drift av private veier på privat grunn.  

 

I denne saken dreier det seg om en privat vei på privat grunn. De som bruker denne vegen 

som adkomst til sin bolig ønsker at kommunen skal overta veien og all drift og vedlikehold av 

den. 

 

Det som er krevende med å overta private veier er at kommunen påtar seg en ny økonomisk 

forpliktelse til å drifte og vedlikeholde en veg, som kommer i tillegg til øvrig kommunalt 

vegnett. Den tekniske tilstanden til vegen på overtakelsestidspunktet har mye å si for 

fremtidig vedlikeholdsbehov og påkostninger. Ringerike kommune er stor og til dels med 

spredt bosetting og det er mange meter vei som skal driftes og vedlikeholdes. I Hovedplan vei 

(mai 2017) fremgår det at det kommunale veinettet med dekker og overbygning, 

overvannssystem, sideareal og veielementer har vært i forfall i mange år. Det mangler 

tilstrekkelig bæreevne i store deler av veinettet, og manglende bæreevne påvirker 



- 

vedlikeholdsutgiftene siden veiene må repareres oftere.  

 

Kommunen har bedt veilaget Vårveien om å redegjøre for vegens tekniske tilstand. Vi har 

ikke mottatt noen dokumentasjon på dette, utover en tilbakemelding om at vegen trenger en 

oppgradering. Følgelig må kommunen legge til grunn at det må foretas betydelig vedlikehold, 

da vegens bæreevne er usikker og det opplyses om at det er behov for oppgradering av veien. 

Dersom kommunen skulle velge å ta over driften av Vårveien, så vil dette medføre ansvar og 

kostnader til lapping av hull, høvling, støvdemping/salting, det må grøftes, brøyting og 

vedlikehold. I tillegg må det også avklares eiendomsforholdene for hvilket areal som er vei og 

hvilket som er privat tomt (klarlegging av grenser/oppmåling), da eiendomsgrensene utifra 

opplysninger på kommunens kart er usikre. Veiens lengde er ca. 90 meter. Rådmannen har 

ikke gått inn på nærmere vurdering omkring hvor mye en oppgraderinger av veien vil koste 

eller hva årlig driftskostnader vil beløpe seg til. Dette siden rådmannen mener at dette er et 

spørsmål av en mer prinsipiell karakter, og at dette er noe rådmannen eventuelt kan komme 

tilbake til i en egen sak, dersom der er aktuelt. 

 

Kommunen drifter og vedlikeholder hovedveiene i området, men ingen av de private veiene. 

Det finnes flere veier i området som er private (se vedlegg, hvor blå markerer private veier og 

svart kommunale veier), og hvor de som bruker veien selv må ta ansvar for vedlikehold og 

bekoste dette. På andre siden av jernbanen ligger Vesleveien og Evens vei som er private 

veier. Rett sør for Vårveien ligger Svarverudveien, hvor kommunen brøyter hovedtrassen som 

en konsekvens av at kloakkbilene må ha adkomst til pumpestasjonen. Stikkveiene til 

Svarverudveien blir ikke brøytet av kommunen. Rådmannen kan ikke se at situasjonen er så 

annerledes for disse veiene enn for oppsitterne i Vårveien. Kommunen har per dd. ingen 

praksis med å yte driftstilskudd for vedlikehold av private veger. 

 

Når det gjelder trasevalg for offentlig vann- og avløpsnett, er dette ofte lagt over privat grunn 

uavhengig om det er i veigrunnen eller over privat tomt. Det er ingen automatikk i at 

kommunen overtar veidrift selv om det ettableres offentlig ledningsnett i veien. Kommuen er 

selvfølgelig ansvarlig for istandsetting etter eventuell oppgraving ved vedlikehold på 

ledningsenttet. Det er ikke uvanlig at V/A-nett legges i eller i nærheten til veg, da dette letter 

arbeidet ved f.eks. ledningsbrudd, og gjør at traseen kommer minst mulig i konflikt med 

fremtidige bygg/utvikling av eiendom. 

 

I nye utbyggingsprosjekter avklares det når det er snakk om kommunal overtakelse av vei og 

anlegg. Da gjøres det avtale med aktuell utbygger om hvilken standard det skal bygges etter, 

og kommunen overtar da eksempelvis vei til en gitt standard. I de tilfeller hvor det er aktuelt 

at kommunen overtar anleggene så lages det egen utbyggingsavtale om dette, hvor det bl.a. 

reguleres forhold rundt dimensjonering av veg (bl.a. bredder, dekke og bæreevne). Dette er 

ikke aktuelt i Vårveien sitt tilfelle, siden området er etablert og veien har vært i bruk i en 

årrekke. 

 

Veilaget Vårveien har stilt spørsmål om hvem som eier Vårveien, og mener at det er 

kommunen som må avklare hvem som er eier av arealet, siden eiendommen har gnr./bnr. 0/0. 

Det finnes mange eiendommer som har gnr./bnr. 0/0 i Ringerike kommune, og det er nok som 

oftest slik at det ikke er kommunen som er eier. Det er ikke uvanlig at veier har fått dette 

gnr./bnr. i forbindelse med at kartene ble digitalisert, og man var usikre på hvem som var rett 

eier av veien. Kommunen har ikke ansvar for å avklare hvem som er eier av slike 0/0-

eiendommer, eller andre eiendommer hvor det er uklart eller uenighet om hvem som er eier. 

Normalt vil det være den eller de som er usikre på grenser eller eierforhold som løfter saken 



- 

til aktuell instans. 

 

I denne saken har Ringerike kommune (ved oppmålingsavdelingen) foretatt undersøkelser, og 

målerbrevene til eiendommene i Vårveien viser at vegarealet i Vårveien ligger til 

eiendommen gnr. gnr./bnr. 50/27. I matrikkelen er det kun innerste delen av Svarverudveien 

som ligger som gnr./bnr. 50/27 og grunneier er Follum Eiendom AS. Med bakgrunn i det som 

har kommet frem vil Ringerike kommune (som er lokal matrikkelmyndighet), sende ut brev 

til alle som er berørt i Vårveien om at vi vil rette matrikkelen slik at gnr./bnr. for Vårveien blir 

50/27. Alle som grenser inntil denne eiendommen, samt grunneier av gnr./bnr. 50/27, får 

mulighet til å komme med innspill til dette, dersom de har andre opplysninger i saken. Dette 

vil ikke endre rettsforholdene til veien eller husstandene sin bruk av Vårveien, men vil gjøre 

at Vårveien får et gnr./bnr. og også en grunneier. 

 

Etter en helhetsvurdering kan ikke rådmannen se at det foreligger grunner som tilsier at 

kommunen bør overta Vårveien. Det finnes andre veier i området med samme historikk som 

Vårveien, og det finnes for øvrig en rekke andre private veier i kommunen hvor brukerne selv 

må bekoste drift og vedlikehold av adkomstveien til sin bolig. I denne saken ønsker Ringerike 

kommune å bidra til å avklare hvem som eier veien, og vil følge opp dette som egen sak. 

Rådmannen anbefaler at anmodningen om kommunal overtakelse av Vårveien avslås.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Kart som viser veier i området 

3. Tilbakemelding fra veilaget Vårveien, 12.02.2018 

4. Svar på søknad om kommunal overtakelse, 18.12.2018 

5. Søknad om kommunal overtakelse, 13.11.2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

konst. kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder:    Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler:  Morten Fagerås 

   Heidi Skagnæs 
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Ringerike Kommune
postmottak@ringerike.kommune.no

Viser til brev fra Vårveiens Veilag i Ringerike Kommune med anmodning om at Vårveien (3517
Hønefoss) innlemmes i det kommunale veinettet i Ringerike kommune, og svarbrev fra Ringerike
Kommune mottatt 19 desember 2018.

Det bes med dette at kommunen gjennomfører en politisk behandling av vår tidligere anmodning
om at kommunen overtar det formelle eieransvar for Vårveien, uten at til tak som nevnt i
kommunes svarbrev er gjennomført .

Begrunnelse

Beboere har ved ulike anledninger henvendt seg til kommune for å avklare eierforholdet til Vårveiens
tomtegrunn, uten at kommunen har kunnet gi svar på hvem som er eier av tomten.

Veilaget ser det som kommunenes sitt ansvar å klargjøre dette eierforholdet. Før eierforholdet er
avklart anser Vårveiens Veilag kommunen som eier av denne tomten, og derav har det egentlige
ansvar for drift og vedlikehold av Vårveien.

Vil også understreke at etter Fol lum fabrikker frasa seg vedlikeholds ansvaret av veien, er kostnader
til dette dekket av beboerne. Dette omfattet også kostnader til ekstra vedlikehold etter at
kommunen har gravet i veien for reparasjon av kommunens infrastruktur.

Veilaget gjør også oppme rksom på at tilstanden til Vårveien nå er av en slik beskaffenhet et en
oppgradering er påkrevet. Dette for å sikre god fremkommelighet for beboere og kommunale
tjenester som benytter veien. Veilaget anser at dette er kostnader beboerne ikke alene må dekk e.

Vi imøteser en positiv politisk behandling på vår anmodning. Dersom det er ønskelig deltar vi gjerne
på møter med kommunen eller andre berørte parter.

Hønefoss 12.02.2019

Med vennlig hilsen

Leif Håkon Karlsen
Leder
Vårveiens Veilag i
Ringerike Kommu ne



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Teknisk forvaltning - VAR 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 
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Veilaget Vårveien v/Ove Morten Boberg      

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/4917-2 48105/18 Q10  18.12.2018 

 

Svar - Anmodning om at Vårveien (3517 Hønefoss ) innlemmes i det kommunale 

veinettet i Ringerike kommune 

 
 

Viser til brev av 13.11.2018 om ønske om å overlate privat vei til kommunalt ansvar. 

Ringerike kommune har noen henvendelser vært år om tilsvarende ønsker, da det er svært mange 

private veier i kommunen.  

En teori til at veien ikke har eget gårds og bruksnummer er at den fortsatt ligger under 50/1 som er 

grunneiendommen hvor alle tomtene opprinnelig er skilt ut ifra, men at den har blitt liggende 

inneklemt mellom andre tomter etter hvert som de er skilt ifra. 

For at kommunen skal overta private veier til drift og vedlikehold settes det krav i forhold til 

standarden på veien.  

For å nevne noen er det dokumentert bæreevne på fundament, veibredde minimum 4m, grøfter, 

pluss sidearealer til snøopplag i tillegg til fast dekke. En snuhammer på blindveier er også nødvendig. 

Mulige trafikksikkerhetstiltak som belysning eller siktlinjer i kryss kan komme i tillegg, men må 

vurderes om det skulle være aktuelt.  

Kommunal infrastruktur som vann og avløpsforsyning på privat grunn er svært vanlig og er i seg selv 

ikke godt argument for kommunal overtakelse av veien.  

Kommunal overtakelse av veier skal til politisk behandling for endelig vedtak, men innstillingen fra 

administrasjonen vil være negativt om ikke punktene ovenfor er oppfylt.  

Om det ønskes en politisk behandling uten at det er gjort tiltak som nevnt overfor må vi ha en 

tilbakemelding på dette. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Magne Lohre 
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Enhetsleder VAR 

magne.lohre@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

 

 





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/170-35   Arkiv: 216 &17  

 

Forvaltningsrevisjon 2019 - Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid  
 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber rådmannen om å følge opp egne rutiner og 

prosedyrer innenfor ernæring og medisinering, med spesiell vekt på ernæring. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune behandlet rapport «Forvaltningsrevisjon – 

Legemiddelhåndtering og ernaæringsarbeid» i møtet 14. juni 2019.  

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Ringerike kommune | 201 9 | Legemiddelhåndtering og ernæring sarbeid

06.06.2019

S ammendrag
Buskerud Kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget gjennomført forvaltningsrevisjon av
Ringerike kommunes arbeid med legemiddelhåndtering og ernæring i sykehjem og hjemmebaserte tjeneste r.
Vårt mandat har vært å undersøke hvilke tiltak kommunen har, om tiltakene etterleves i praksis og eventuelt
korrigeres og om tiltakene er tilstrekkelige til å sikre at lovgivningen overholdes.

Våre vurderinger og konklusjoner er basert på blant annet in nhenting av en rekke dokumenter fra
administrasjonen (retningslinjer, prosedyrebeskrivelser , håndbøker m.m.), opplysninger hentet fra
Helsedirektoratets nasjonale kvalitetsindikatorer og spørreundersøkelse til enhetsledere. Vi har besøkt ett
sykehjem og en avdeling i hjemmetjenesten. Ved utvelgelsen la vi vekt på å sikre spredning; by og land, stor
og liten tjeneste m.m. Ved begge avdelinger gjorde vi stikkprøvegjennomgang av tjenestemottakernes
journaler, og vi hadde samtaler med ledelse og ansatte.

BKRs v urderinger kan sammenfattes slik:

For både legemiddelhåndtering og ernæringsarbeidet har administrasjonen sentralt fastsatt klare
retningslinjer og prosedyrer for hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som har ansvaret for det
og hvem som har ansvaret for å kontrollere at det blir gjort.

Også andre elementer gjør at det ligger godt til rette for å utøve systematisk styring og internkontroll: Det er
blant annet etablert kvalitetsutvalg, det eksisterer fa gnettverk innenfor ernæringsarbeid, kommunen har et
godt utviklet elektronisk kvalitetssystem (med mulighet til å melde avvik) og det er satt i gang arbeid med
såkalt hendelsesbasert analyse for å lære av uønskede hendelser. Administrasjonen arbeider med å lage nye
kvalitetsindikatorer for helse - og omsorgssektoren , som skal være klare høsten 2019. På legemiddelsiden
samarbeides det med tilsynsfarmasøyt.

Våre undersøkelser viser likevel at de mål og metoder administrasjonen selv har satt opp gjennom
retning slinjer og prosedyrer, foreløpig ikke etterleves i praksis i tilstrekkelig grad.

Dette gjelder først og fremst ernæringsarbeidet. I de tjenesteytende avdelingene BKR har besøkt er det dels
variasjoner i om gjeldende prosedyrer er kjent, dels er de for så v idt kjent, men uten at de foreløpig er tatt i
bruk. Med andre ord sikres ikke at den enkeltes ernæringsst atus kartlegges og følges opp på den måten
administrasjonen selv har tatt sikte på. Særlig i hjemmetjenesten økes risikoen for at den enkeltes behov fo r
ernæringstiltak kan overses, når avdelingen har mange tjenestemottakere, mange ansatte, mange besøk i
hjemmet , stor turn - over og høy vikarbruk. Tall fra Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer gir grunn til uro for
at få tjenestemottakere (kommunen sett under ett) har fått kartlagt sin ernæringsstatus, selv om det er
grunn til å tro at det er underrapportering fra kommunen her . BKR oppfatter det slik de tjenesteytende
avdelingene et godt stykke på vei er klar over hvor de har forbedrings potensial .

Også in nenfor legemiddelhåndtering er det forbedringspunkter, men de anser vi som mindre , avdelingene er
kjent med dem, og det er dessuten en fast ekstern kontroll gjennom tilsynsfarmasøyten.

Vi vil være varsomme med å generalisere fra observasjoner ved ett sykeh jem og en avdeling i
hjemmetjenesten. BKR sier i kke at våre observasjoner gjelder alle avdelinger i sektoren. Men vi ser at
administrasjonen så langt ikke har lykkes i følge med på og deretter sikre at fastsatte målsetninger og
metoder i prosedyrer fullt ut er tatt i bruk i de avdelingene vi har besøkt, særlig når det gjelder
ernæringsarbeidet. I seg selv kan det tyde på at også andre avdelinger har de samme eller andre svakheter.
Flere andre forhold tyder på det samme, blant annet at enhetsleder e – lederne mellom rådmannsnivået og
avdelingslederne – m ånedlig skal kontrollere hvor mange tjenestemottakere som har fått kartlagt
ernæringsstatus , men det gjør de ikke i tilstrekkelig grad.

BKRs konklusjon er at:

- De tiltakene som er etablert følges ikke i tilstrekkelig grad opp i praksis. Dette gjelder særlig innenfor
ernæringsarbeidet. Tiltakene innenfor legemiddelhåndtering bærer etter vår vurdering preg av å ha
virket i flere år og dermed ha blitt bedre i mplementert i den daglige driften i sektoren, og av det mer
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løpende samarbeidet med tilsynsfarmasøyten. Men også her finnes forbedringspunkter, som
tjenestene selv er klar over.

- Tiltakene er for så vidt, så langt BKR kan bedømme, velegnet til å sikre både overholdelse av
lovgivningen på området, og til å drive et godt og kontinuerlig kvalitetsarbeid.

- Men det krever at administrasjonen setter større trykk på at tiltakene faktisk brukes på den måten
administrasjonen selv har bestemt at man skal bruke dem. De tte er et ledelsesansvar, fra toppen og
nedover.

V i anbefaler kommunen å følge sterkere med på at alle ledd i organisasjonen – rådmannsnivået,
enhetsledere, avdelingsledere, medarbeiderne – faktisk gjør det retningslinjer og prosedyrer allerede
fastsetter at disse leddene skal gjøre.

Kort oppsummert er det ikke rutinebeskrivelsene eller ansvarsfordelingen i seg selv det er noe galt med,
utfordringen er at det som står der ikke blir etterlevd i tilstrekkelig grad – på flere nivåer i organisasjonen.

Mer utfy llende sammenfatning kan leses i rapportens kapittel 6.

Utkast til rapport har blitt sendt til rådmannen. Rådmannens uttalelse som følger som vedlegg.
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1. I n nlednin g

1.1. Bakgrunn , formål og problemstillinger
Kontrollutvalget i Ringerike kommune gjorde 28. september 2018 vedtak om gjennomføring av
forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid innenfor områdene legemiddelhåndtering og ernæring.

Følgende problemstillinger ble vedtatt:

1. Hvilke tiltak har virksomheten for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen
innenfor medisinering og ernæring?

2. Følges tiltakene opp i praksis og om nødvendig korrigeres?
3. Er tiltakene tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes?

1.2. Avgrensning av undersøkelsen
Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og temaer som faller inn under de problemstillingene
som fremgår av kapittel 1.2. V urderinger og konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte
områdene eller temaene .

BKR har ikke engasjert ekstern fagkompetanse innen legemiddelhånd tering eller ernæringsarbeid. Dette
innebærer blant annet at BKR ved gjennomgang av journaler for pasienter ikke har overprøvd faglige
vurderinger innenfor legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid. Derimot har vi vurdert hvilke systemer
kommunen har etablert for å ivareta dette arbeidet.

1.3. Om helse - og omsorgssektoren i Ringerike
På rådmanns nivå er kommunalsjef for helse og omsorg øverste ansvarlig. Under kommunalsjefen er det et
enhetsledernivå, og deretter et avdelingsledernivå.

- Ringerike kommune ha r 6 institusjoner spredt over hele kommunen :1

o Nes omsorgssenter (sykehjem)
o Tyribo omsorgssenter (sykehjem)
o Sokna omsorgssenter (sykehjem)
o Hønefoss omsorgssenter (sykehjem, tre avdelinger)
o Hvelven omsorgssenter (sykehjem )
o Austjord behandlingssenter (korttid savdeling, rehabilitering, hospice)

- Hjemmetjenestene, som yter hjemmesykepleie , er lokalisert slik:2

o Hønefoss, avdeling Vest (Heradsbygda og Sentrum ): Follumveien
o Hønefoss, avdeling Øst (Hov og Haug): Hønefoss sykehjem .
o Lokale avdelinger: Hallingby, Nes, Tyribo og Sokna.

I tillegg kommer tilrettelagte boliger for uli ke grupper av tjenestemottakere.3

Institusjoner og hjemmetjenesteavdelinger er i noen tilfeller samlokalisert.

1 https://www.ringerike.kommune.no/innhold/helse/tjenester - i - institusjon/vare - institusjoner/

2 https://www.ringerike.kommune.no/innhold/helse/tjenester - i - hjemmet/hjemmesykepleie/

3 https://www.ringerike.kommune.no/i nnhold/helse/bolig/tilrettelagte - boliger/



Buskerud Kommunerevisjon IKS

6
Ringerike kommune | 201 9 | Legemiddelhåndtering og ernæring sarbeid

06.06.2019

2. M etode og revisjonskriterier

2.1. Metodevalg
Prosjektet er gjennomført av revisjone ns 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
forvaltningsrevisjon "4 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).

Med gy ldige data (validitet) menes at det skal være samsvar mellom problemstillingene og
revisjonskriteriene for undersøkelsen, og de data som er samlet inn. Vi mener at data i denne undersøkelsen
er egnet til å svare på problemstillingene ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon. Gyldighet er
sikret gjennom kombinasjon av faktafunn fra dokumentanalyse, gjennomgang av saksdokumenter, samt
muntlig informasjon fra kommunen.

Med pålitelige data (reliabilitet) mener vi at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. For å sikre at
data er pålitelige, er det nødvendig å vurdere eventuelle feilkilder.

Dokumentanalyse : Kommunens kontaktperson har på vår forespørsel framskaffet en rekke dokumenter:
Organisasjonskart, retningslinjer for legemiddelhåndtering, opplysninger om tilsynsfarmasøytens arbeid,
prosedyrebeskrivelser for ernæringsarbeid, opplysninger om kvalitetsutvalget (funksjonsbeskrivelse, årshjul,
referater), opplysninger om kommunens arbeid med hendelsesbasert analyse, ko mmuneoverlegens
frokostmøter med fastlegene og kommunens arbeid med nye kvalitetsindikatorer. Vi har dessuten fått
resultater fra siste brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser.

BKR har gjennomgått og analysert disse dokumentene som ledd i forvaltn ingsrevisjonen.

Kartlegging av aktuelle avdelinger: BKR sendte gjennom kontaktperson i administrasjonen ut
kartleggingsskjemaer til avdelingslederne for alle hjemmetjenestedistriktene , samt et utvalg
institusjonsavdelinger, til sammen 16 avdelinger. Kartle ggingen omfattet ikke hele helse - og
omsorgssektoren i kommunen, blant annet ble Austjord behandlingssenter og tjenester til mennesker med
funksjonshemming holdt utenfor.

Summert har de kartlagte avdelingene om lag 550 ansatte og nær 1 500 tjenestemottaker e.

Avdelingslederne ble bedt om å fylle inn og returnere kartleggingsskjemaet, som spurte om blant annet
antall ansatte , årsverk, ansattdemografi (fordeling av sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte),
sykefravær, turn - over (antall nye faste ansatte si ste to år), avviksmeldinger innenfor legemiddelhåndtering
og ernæring, kurs - og kompetansetiltak m.m.

Vi benyttet kartleggingen til å plukke ut innen hvilke avdelinger vi ville innhente data.

Virksomhetsbesøk : BKR har besøkt sykehjemmet på Nes og hjemmetje nesten i Hønefoss, sone Øst. Disse
avdelingene ble valgt ut for fange opp b åde institusjonstjenesten og hjemmetjenesten, en liten tjeneste og
en stor tjeneste, by og land, avdelinger med høy og lav turn - over m.m.

Sykehjemmet på Nes har 27 ansatte, om lag 1 6 årsverk og 17 beboere. Avdelingen har relativt lav turn - over.

Hjemmetjenesten i Hønefoss, sone Øst, har 59 ansatte, om lag 50 årsverk og om lag 400 tjenestemottakere.
Avdelingen har relativt høy turn - over.

Vi besøkte begge avdelingene over to dager. På Nes hadde vi samtaler med leder og til sammen fem ansatte.
I hjemmetjenesten hadde vi samtale med to ledere og en sykepleier. Begge steder hadde BKR fått egen
tilgang til fagsystemet Gerica, slik at vi kunne gjøre egne søk i tjenestemottakerne s journaler, etter å ha fått
forklart hvor de relevante opplysningene skal være lagret.

Besøkene ble avsluttet med samtaler med leder der vi orienterte om våre foreløpige observasjoner.

4 Vedlegg 2
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Annet: BKR har hatt løpende kommunikasjon med kommunens ko ntaktperson , som har gitt god hjelp med
både praktiske opplysninger og sørget for at administrasjonen har besvart enkelte spørsmål fra oss.

Vi har også sendt ut en kortfattet, nettbasert spørreundersøkelse (Questback) til enhetsledere.

***

Vi vurderer at informasjonen vi har innhentet er relevant, pålitelig og gyldig og finner at dette er
tilfredsstillende. BKRs vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne forvaltningsrevisjonen har gitt
tilstrekkelig grunnlag til å gi svar på problemstillingene som kontrollutvalget har vedtatt.

2.2. Revisjonskriterier
Revisjonskriterier – som begrep – er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å
vurdere en virksomhets drift, økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt
me d faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de
konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.

Lovkrav er en sentral kilde for revisjonskriterier.

Andre kilder er dokumenter som gir uttrykk for hva som regnes for god praksis på området.

De konkrete, utledede revisjonskriteriene går fram innledningsvis i kapitlene 4 og 5. Utledningen ligger i
vedlegg 3.
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3. Kun nskapsgrun nlag , et utdrag

3.1. Statens helsetilsyn 2011
Helsetilsynet publiserte i 2011 samlerapport etter landsomfattende tilsyn i 2010 med kommunenes sosial - og
helsetjenester til eldre; Krevende oppgaver med svak styring .5 Tilsynet hadde tatt for seg flere temaer:
Ivaretakelse av eldre med d emenssykdom, legemiddelhåndtering, underernærin g, rehabilitering i sykehjem,
saksbehandling av søknader om avlastning og uanmeldt tilsyn med låste dører i sykehjem. Helsetilsynets
samlerapport var en oppsummering av tilsyn med landets kommuner.

For ern ærin gsarbeid (se rapporten kapittel 5) pekte Helsetilsynet blant annet på:

- De fleste kommuner mangler en innarbeidet og kjent praksis for å kartlegge og vurdere
ernæringssituasjonen hos nye brukere. Mange kommuner hadde h eller ikke beskrevet eller avklart
hvor dan det videre arbeidet med ernæring skulle gjøres. Uten klare rutiner, overlates mye til
tilfeldighetene og den enkelte ansatte.

- Få kommuner hadde systematiske tiltak for å sikre de ansattes kompetanse om ernæringsarbeid .
Ikke alle vurder te risiko systema tisk, eller lær te av egne feil. Dokumentasjonen var ofte mangelfull
eller fragmentert.

For legemiddelhåndtering (se rapporten kapittel 4) pekte Helsetilsynet blant annet på:

- I mange kommuner var det uklarhet om lederansvar og svak heter ved opplæringen inn en
legemiddelhåndtering.

- Det var mangel på prosedyrer og journalføring for å sikre god praksis.
- Ledelsen fulgte ikke godt nok med på hva som kunne gå galt i legemiddelhåndteringen.
- Samarbeidet med fastlegene var i liten grad dokumentert.

3.2. Riksrevisjonen 2018
Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen6, publisert i 2018, var bredt
anlagt. Undersøkelsen så på en lang rekke forhold, både på kommunal og statlig side.

For ernæringsarbeid i kommunene (se rapporten side 70) pekte Riksrevisjonen blant annet på at

- Analyse av tilsyn gjennomført av fylkesmennene i 2016 - 2018 , tydet på at kommunenes tilta k innen
ernæringsarbeid fortsatt preges av variasjon, manglende systematikk, uklar ansvarsfordeling og lit en
grad av individuell brukertilpasning.

- Tilsynsrapporter fra 2016 - 2018 tyder videre på at ansatte i kommunene gjennomgående har for liten
kompetanse innen ernæringsarbeid, og at området gjennomgående får lite oppmerksomhet fra
ledelsen.

For legemiddelhån dtering i kommunene (se rapporten side 72) pekte Riksrevisjonen blant annet på

- Legemiddelbruk og legemiddelhåndtering har vært tema i 14 tilsynsrapporter siden 2016. Analyse av
disse viser svakheter i både institusjoner og hjemmebaserte tjenester . Flere k ommuner mangler
systemer og kontrollrutiner for å sikre at pasientene får riktig legemiddel, i rett dose, til rett tid.

5

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2011/helsetilsynetrapport5
_2011.pdf

6 Dokument 3:5 (2018 - 2019) https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no - 2018 -
2019/tilgjengelighetkvaliteteldreomsorgen.pdf

(footnote continued)
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Ledelsen i kommunen sørger ikke alltid for at det er gjennomført risikoanalyser og satt i verk tiltak
for å rette opp kjente feil, for e ksempel mangelfull journalføring.

Som leseren ser, indikerer Riksrevisjonens undersøkelse i 2018 at mange av Helsetilsynets funn i 2010
fortsatt gjør seg gjeldende i norske kommuner.

3.3. Nasjonale retningslinjer m.m.
Helsedirektoratet har publisert en lang re kke veiledere, retningslinjer og rundskriv.7 For så vidt gjelder
ernæringsarbeid og legemiddelhåndtering i kommunene eksisterer ( blant annet ) :

- IS - 1998 Veileder om legemiddelgjennomganger
- IS - 7 2015 Legemiddelhåndteringsforskriften
- IS - 2775 Læringsnotat Riktig dobbeltkontroll kan redusere antall legemiddelfeil
- IS - 2523 Læringsnotat Tilberedning av legemidler til barn
- Nasjonale faglige råd Ernæring, kosthold og måltider i helse - og omsorgstjenesten
- Nasjonal faglig retningslinje Underernæring

Gjennom Pasient sikkerhetsprogrammet8 har kommunene tilgang på virkemidler innen en rekke
innsatsområder. Blant disse er Riktig legemiddelbruk i sykehjem , Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten og
Forebygging av underernæring .

7 https://www.helsedirektoratet.no/produkter

8 https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
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4. Legemiddelhån dterin g

Problemstillingene for forvaltningsrevisjonen er:

1. Hvilke tiltak har virksomheten for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen
innenfor medisinering og ernæring?

2. Følges tiltakene opp i praksis og om nødvendig korrigeres?
3. Er tiltakene tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes?

Dette kapitlet omhandler legemiddelhåndtering. Revisjonskrit erier når det gjelder legemiddelhåndtering
er:

• Kommunen skal ha et systematisk styringssystem og internkontroll for helse og omsorgstjenesten
• Det skal foreligge internkontroll for medisinering
• Individrettede tiltak skal iverksettes, følges opp, evalueres og korrigeres og være tilstrekkelig for å

sikre en forsvarlig legemiddelhåndtering

Nedenfor omtales de opplysningene BKR har innhentet og vurdert. Oppsummering gjøres i kapittel 6.

4.1. Om administrasjonens styring av området
Retningslinjer for legemiddelhåndtering
Administrasjonen har utarbeidet retningslinjer for legemiddelhåndtering i Ringerike kommune.

Retningslinjene gjelder hele
kommunen, i den forstand at de skal
brukes uten lokale tilpasninger.

Retningslinjene ble sist revidert i
juni 2018. Forrige oppdatering var i
2011.

Utsnittet til venstre er tatt inn til
illustrasjon.

BKR har merket seg at retningslinjene (b lant annet) definerer:
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- At kommunen har alt ansvar for legemiddelhåndtering for beboere på sykehjem. For hjemmeboende
kan det inngås avtale som innebærer at vedkommende selv har ansvar.

- Ansvarsfordeling mellom kommunalsjef, kommuneoverlege, fastlege, sykehj emslege, enhetsleder og
avdelingsleder og tilsynsfarm a søyt.

- Hvem (sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, ufaglærte, studenter) som kan få be myndigelse
til å gi legemidler .

- Kompetansekrav til de respektive ansattgruppene.
- At hver virksomhet minst årl ig skal gjøre en risikovurdering av egen legemiddelhåndtering.

Retningslinjene beskriver deretter en lang rekke prosesser knyttet til legemiddelhåndtering, blant annet:

- Innkjøp, rekvirering, oppbevaring, regnskapsføring m.m. av legemidler, samt låserutiner og
prosedyre ved mistanke om svinn i medikamentbeholdning i medisinrom.

- HM S - tiltak ved visse typer legemidler.
- Utførlige beskrivelser av o rdinasjon, istandgjøring og utdeling av legemidler , herunder krav om

dobbeltkontroll .
- Generisk bytte av legemidler.
- K rav til dokumentasjon av utdeling av legemidler til pasient.
- Observasjon etter at legemidler er gitt, med liste over noen kjente risikolegemidler.
- Legemiddelgjennomgang.

BKRs vurdering er at Retningslinjer for legemiddelhåndtering er et godt dokument, egne t til å bidra til lik og
sikker legemiddelhåndtering i kommunens ulike enheter og avdelinger. Vi understreker at vi ikke har gjort
rene fagfarmasøytiske vurderinger av om de enkelte elementer i retningslinjene er optimalt utformet.

Vi kommer i kapittel 4.2 og 4.3 tilbake til avdelingenes kjennskap til og bruk av retningslinjene for
legemiddelhåndtering.

Kvalitetsutvalget
Kvalitetsutvalget er kommunens strategiske og overordnede utvalg for kvalitetsarbeid i helse og omsorg, et
rådgivende organ for kommunalsjef helse og omsorg som har beslutningsmyndighet, og skal bidra til
kontinuerlig forbedring.9 Utvalget er sammensatt av kommunalsjef helse og omsorg, kommuneoverlege, fem
enhetsledere, hovedtillitsvalgt, juridisk rådgiver, kvalitetsrådgi ver, k ompetanserådgiver og representant fra
sektor barn og unge. Utvalget møtes månedlig, bortsett fra i juli måned.

Kvalitetsutvalgets oppgaver er definert slik:

«Kontrollere at vi gjør som vi sier at skal gjøre»
Utføre kontroll av gjennomføring av oppgaver, t iltak og planer i sektoren i henhold til lovkrav om faglig
forsvarlige tjenester

• Vurdere sektoren på bakgrunn av tilbakemeldinger fra pasienter, brukere og pårørende
• Bidra til å etablere styringssystemet; styringsdata og kvalitetsindikatorer
• Gjennomgå av vikshåndtering og hendelser på overordnet nivå

«Korrigere vår virksomhet i tråd med erfaringer og nye føringer».
• Bidra til erfaringslæring gjennom metoden hendelsesbasert analyse
• Prioritere områder for forbedring og gi innstilling til ledergruppen i sektoren
• Gi innstilling til sektoren på prioritering av tiltak der forbedrings - og utviklingsområder identifiseres
• Etablere nye systemer og struktur ved endring i lovverket og sentrale føringer

9 Dette går fram av Funksjonsbeskrivelse for kvalitetsutvalget i helse og omsorg .
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BKR har fått tilgang til kvalitetsutvalgets møtereferater fr a 2017 og 2018 , henholdsvis 10 og 11 møter.

Fra møtene i 2017 nevner BKR at temaet legemiddelhåndtering i ulike varianter var tema i flere møter. Blant
annet ble det i januar 2017 drøftet at endringer i lovverket knyttet til legemiddelhåndtering gjorde det
nødvendig med endringer i kommunens retningslinjer. I samme møte ble tilsynsfarmasøytens årsrapport for
2016 gjennomgått.

Fra møtene i 201 8 nevner BKR at temaet leg emiddelhåndtering , også her i ulike varianter, var på agendaen i
flere møter. I kvalitetsutvalgets møte i mars 2018 ble det orientert om tilsynsfarmasøytens årsrapport for
2018.

Tilsynsfarmasøyt
Kommunen har samarbeid med Sykehusapoteket Drammen (avdeling for tilsyn og rådgivning) som
tilsynsfarmasøyt. BKR har fått tilgang til tilsynsfarmasøytens aktivitetsplaner for 2017 og 2018. Planen for
2017 ble fastsatt 25. januar 2017 i samarbeid med kommunens kvalitetsutvalg, og planla:

- Rådgivning , blant annet knyt tet til revidering av kommunens Retningslinjer for
legemiddelhåndtering .

- Bidrag til implementering og opplæring knyttet til de nye retningslinjene.
- Legemiddelrevisjoner ved alle enheter, basert på egenkontroll ved enhetene og innsending av

egenkontrollskje ma.
- Mer inngående legemiddelrevisjoner ved tre avdelinger.

Aktivitetsplanen for 2018 inneholdt:

- Diverse rådgivning .
- Kontroll av årsoppgjør av narkotika ved alle institusjoner.
- Oppfølging av legemiddelrevisjoner, der noen av de planlagte i 2017 hadde blitt utsatt til 2018.

BKR har også fått tilgang til tilsynsfarmasøyt ens årsrapporter for 2017 og 2018. Årsrapporten for 2017 er
datert 25. januar 2018, og nevner blant annet :

- Kontroll av na rkotikaoppgjør, med omtale av hver institusjon enkeltvis.
- Rådgivning i forbindelse med Retningslinjer for legemiddelhåndtering
- «Månedsdrypp fra tilsynsfarmasøyten» - informasjon
- Særskilt om gjennomført risikovurdering for Austjord behandlingssenter
- Opplæring i legemiddelhåndtering sammen med en enhetsleder. Til sammen var de t 112

sykepleiere/ vernepleiere og 151 helsefagarbeidere som deltok.
- Internrevisjoner legemiddelhåndtering: Revisjoner planlagt til høsten 2017 ble utsatt til første halvår

2018 på grunn av større behov for opplæring enn først forutsatt.
- Omtale av avdeling ene egenkontroll, med innsending av egenkontrollskjemaer. 21 av 26 avdelinger

hadde svart.

Årsrapporten for 2018 er datert 11. januar 2019 , og nevner blant annet :

- Kontroll av narkotikaoppgjør, med omtale av hver institusjon enkeltvis.
- Opplysning om at tils ynsfarmasøytene ikke hadde deltatt i lokale risikovurderinger i kommunen i

2018.
- Opplysning om at opplæring i 2018 var avtalt til å kun være «Månedsdrypp fra tilsynsfarmasøyten».
- Utførlig omtale av gjennomførte legemiddelrevisjoner i avdelingene. For enkel te avdelinger er det

oppsummert hvilke avvik og anmerkninger som ble avdekket.
- Avdelingenes egenrapportering.

BKR ser det slik at planene og årsrapporten gir ryddig og oversiktlig informasjon om hvordan
tilsynsfarmasøyten er involvert i kommunens kontroll - og forbedringsarbeid med legemidler.



Buskerud Kommunerevisjon IKS

13
Ringerike kommune | 201 9 | Legemiddelhåndtering og ernæring sarbeid

06.06.2019

BKR nevner særskilt at tilsynsfarmasøyten i årsrapporten for 2018 for to av hjemmetjenesteavdelingene
påpekte mange (7 hver ) avvik og forbedringsområder (henholdsvis 3 og 4), og at tilsynsfarmasøyten til dette
bemerk et at «avvikene kan ha betydning for pasientsikkerheten» .

Begge avdelinger hadde sendt inn plan for lukking av avvikene. Begge avdelingene blir fulgt opp med ny
legemiddelrevisjon med samme tema i 2019.

BKR anbefaler kommunen å følge særskilt med på dette.

Hendelsesbasert analyse
Ringerike kommune har etablert en ordning med såkalt hendelsesbasert analyse. Dette er en ordning der
alvorlige hendelser i helse - og omsorgssektoren kan gjennomgås med bistand fra utenfor den aktuelle
avdelingen . Hensikten er å lære av hendelsen.

BKR har fått tilgang til Slik gjør vi det hos oss – håndbok for hendelser, 2. utgave fra mai 2017 , som inneholder
prosessbeskrivelser for hvordan arbeidet skal gjøres. BKR ser at sentrale spørsmål er hva hendte ?, hvorfor
hendte det ? og h vordan forhindre gjentakelse ?

Dette er ikke innrettet bare mot legemiddelhåndtering, men av erfaring vet man at mange uønskede
hendelser i helse - og omsorgssektoren er knyttet til nettopp legemiddelhåndtering, og derfor nevner BKR
dette her.

BKR nevner at kvalitetsutvalget har blitt orientert om utfallet av gjennomført hendelsesbasert analyse.
Orientering tilbake til kvalitetsutvalget i desember 2018 var følgende:

«Tidligere i høst ble det gjennomført en hendelsesbasert analyse i hjemmesykepleien […] etter en uheldig
hendelse med en pasient. Enhetsleder kontaktet [kommuneoverlegen] og en gjennomgang ble
gjennomført sammen med de ansatte. I etterkant har tidslinje og hendelsesgjennomgangen blitt sendt til
de ansatte for gjennomlesning, slik at man sikrer at alle ansatte er enig i hendelsesgjennomgangen
(tidslinje ligger vedlagt).

Analysen fant flere forbedringspunkter som:
Journalføring
Samhandling med fastlegen
Oppdaterte medisinlister
Pro Act og målinger
Vurdering av pasienten
Effekten av medisinene har ik ke blitt vurdert

Konklusjon av analysen var at de ansatte var gode med omsorgen, men hadde utfordringer med det
medisinsk faglige og målinger.»

BKR mener at ordningen med hendelsesbasert analyse er en hensiktsmessig måte å sikre både struktur og
ressurser til å gjennomgå alvorlige hendelser i kommunen, med tanke på læring for framtiden.

Samtidig ligger det i ordningens natur at den krever så mye ressurser at den bare kan favne ganske få
uønskede hendelser. Og vi peker på at den en av de store gevi nstene ved å jobbe på en slik måte ligger i å
spre kunnskapen også til andre avdelinger enn den avdelingen der hendelsen skjedde , og her er det nok
fortsatt rom for å hente ut større effekter .
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Kvalitetssystemet , avviksmeldinger legemidler
Ringerike komm une innførte et nytt, elektronisk kvalitetssystem. Her ligger blant annet
prosedyrebeskrivelser, og det er mulig å melde avvik i tjenesteutførelsen i systemet. Det er mulig å melde
avvik via telefon.

BKR har i denne forvaltningsrevisjon en ikke gjort nærmer e vurderinger av selve bruken av kvalitet s systemet.

Men vi nevner noen observasjoner fra vår kartlegging av avdelingene (se kapittel 2.1) :

- De 16 kartlagte avdelingene hadde til sammen 117 9 avviksmeldinger i 2018. Systemet blir altså
brukt. Av disse 1179 avviksmeldingene gjaldt 355 legemiddelhåndtering, dvs. om lag 30 prosent.

- Det er relativt store forskjeller mellom avdelingene: For å bruke antall avviksmelding pr.
tjenestemottake r som én illustrasjon , er det ene ytterpunktet 7,4 meldinger pr. tjenestemot taker p å
ett år, mens 0,1 meldinger er det andre ytterpunktet. Gjennomsnittet er 0,8.

- Det er også forskjeller mellom avdelingene på hvor stor andel av meldte avvik som kommer fra
legemiddelhåndtering. Snittet er som alt nevnt om l ag 30 prosent. Ytterpunktene er 70 prosent og
3,7 prosent.

Disse tallene må leses med forsiktighet. Avdelingene er ulike i størrelse, og små variasjoner i absolutte tall gir
for enkelte avdelinger relativt store utslag prosentmessig. Noen organisatoriske forhold spiller også inn; for
eksempel får én institusjonsavdeling registrert alle avvik fra nattevaktene for hele institusjonen registrert på
seg.

Men uansett gir tallene indikasjoner på variasjoner mellom avdelingene på hvor godt kvalitetssystemet er
tatt i bruk, trolig også indikasjoner på variasjoner i kulturen for å melde avvik.

BKR nevner at administrasjonen rapporterer til arbeidsmiljøutvalget om avviksstatistikk og kvalitetsarbeid, se
for eksempel sak 3/19 i møte 21. februar 2019 og sak 15/19 (første kvartalsrappor t) i møte 11. april 2019.

Av disse rapportene går det fram at legemiddelhåndtering og vold/ trusler på arbeidsplassen som er de
største avvikskategoriene.

Tilbakemeldingsordningen på nett
I ethvert arbeid med kvalitetsforbedring er informasjon fra bruker ne av tjenestene viktig. BKR ser at
Ringerike kommunes nettsider har en ordning der du kan sende tilbakemeldinger til administrasjonen:10

I forbindelse med vår kartlegging av avdelingene i institusjon og hjemmebasert omsorg11, spurte vi
avdelingslederne om de h adde fått tilbakemeldinger gjennom denne kanalen.

10 https://www.ringerike.kommune.no/innhold/helse/tjenester - i - institusjon/sykehjemsplass/

11 Se kapittel 2.1.
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Ingen avdelingsledere meldte tilbake at de hadde fått det. To avdelinger meldte at de har en fysisk postkasse
der tilbakemeldinger kan leveres, der de hadde fått henholdsvis syv og fem tilbakemeldinge r siste to år. Noen
opplys te at de hadde fått direkte henvendelser på telefon og epost.

BKR mener at dette tyder på at den nettbaserte ordningen er lite kjent. For ordens skyld legger vi til at
ordningen ikke er rettet spesielt inn mot verken legemiddelhåndtering eller ernæringsarbeid.

Arbeid med kvalitetsindikatorer
BKR har fått opplyst at administrasjonen for tiden arbeider med å lage nye indikatorer for kvaliteten på
tjenest ene i helse og omsorg .

Blant annet kan vi trekke fram fra referatet Kvalitetsutvalgets møte mars 2018:

«Det blir påpekt at kvalitetsutvalget mangler styringsdata og at indikatorsystemet ikke er på plass. Vi må
ha en integrert modell som gjør at alle avdel inger har eierskap til innholdet i kvalitetsutvalget. Vi trenger et
bedre rapporteringssystem på kvalitetsdata. Når har man besluttende myndighet og når har man
rådgivende myndighet? Dette bør avklares slik at det er klart for alle parter. Det er ønske fra noen at
overordnede kvalitetsprosjekter blir behandlet i kvalitetsutvalget.

Det er ønskelig at vi bruker mer tid på ny beskrivelse og gjennomfører et møte med de vi ønsker innspill
fra. Beskrivelsen som blir presentert i dag er for lang, denne bør være k ortere. Hvilken nytteeffekt skal vi
ha av utvalget? Det bør ha et klart mandat.

Det bør utarbeides et års hjul for kvalitetsutvalget for å få oversikt over faste gjøremål gjennom året. Eks:
Rutine for at farmasøyten kommer på møte en gang i året. »

Under arbeidet med forvaltningsrevisjonen har BKR fått opplyst fra administrasjonen at nye
kvalitetsindikatorer for helse og omsorg skal være på plass høsten 2019.

4.2. Legemiddelhåndtering i institusjon
Opplysninger fra virksomhetsbesøk
Fra BKRs besøk i en in stitusjon nevner vi:

- Innholdet i Retningslinjer for legemiddelhåndtering er godt kjent.
- Sykehjemslege går visitt hver torsdag, og oppdaterer da beboernes legemiddellister ved behov. BKR

fikk framvist oppdaterte legemiddellister.
- Kun sykepleiere og fagarbei dere med bemyndigelse gir legemidler, ingen ufaglærte.
- BKR stikkprøvegjennomgang av journalføring i fagsystemet Gerica av at legemidler er gitt, avdekket

ikke avvik. Det vil si at journalføringen er tilfredsstillende.
- Men d et foreligger ikke en skriftlig r isiko - og sårbarhetsvurdering, slik kommunens retningslinjer

forutsetter.

I tillegg nevner vi at tilsynsfarmasøytens årsrapport for 2018 opplyser at avdelingene på Nes, både
hjemmebasert og institusjon, hadde jobbet bra med forbedring og at de gamle avvike ne i stor grad var
lukket.
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4.3. Legemiddelhåndtering i hjemmebaserte tjenester
Opplysninger fra virksomhetsbesøk
Fra BKRs besøk i en avdeling i hjemmetjenesten nevner vi:

- Innholdet i Retningslinjer for legemiddelhåndtering er godt kjent .
- BKR stikkprøvegjennomgang av journalføring i fagsystemet Gerica av at legemidler er gitt, avdekket

ikke avvik. Det vil si at journalføringen er tilfredsstillende.
- Merk likevel at l edelsen opplyser at avdelingen har forbedringspotensial når det gjelder å journ alføre

om legemidler er gitt fra multidose eller fra dosett.
- Den k lare tendense n er at journalføring etter besøk hos tjenestemottakere skjer løpende gjennom

arbeidsdagen (via telefon med nødvendig programvare), framfor at journalføring skjer ved
arbeidsdag ens slutt.

- I tilfeller der hjemmeboende tjenestemottakere selv skal ta hånd om legemidlene, er det inngått
skriftlige avtaler om det, som er samlet i en perm. Dette er i samsvar med kravet i Retningslinjer for
legemiddelhåndtering .

- Samhandling med fastlege r skjer elektronisk (e - Link) , som har funksjoner for at kommunen kan purre
opp eller melde avvik dersom fastlegen ikke gir tidsnok svar . (For hjemmeboende tjenestemottakere
er det fastlegen som har ansvaret for legemiddellisten m.m.)

- Det er etablert ordnin ger for å sørge for informasjonsflyt mellom avtroppende og påtroppende vakt.
- Opplæring innen legemiddelhåndtering skjer via nettbasert e - læringskurs, der kommunen betaler

lisens pr. deltaker. Ledelsen opplyser at avdelingen ikke har nok lisenser . Det medfører at pr. nå må
helsefagarbeidere prioriteres, og sykepleiere må vente.

- Ledelsen opplyser at avdelingen systematisk bryter med det interne kravet om at ufaglærte ikke skal
gi legemidler til flere enn 7 tjenestemottakere. Ufaglærte gir legemidler til flere. Problemet er meldt
oppover i administrasjonen.

- Det foreligger ikke en skriftlig risiko - og sårbarhetsvurdering, slik kommunens retningslinjer
forutsetter.

BKR bemerker at spørsmålet om ufaglærte kan gi legemidler til flere enn 7 tjenestemottakere bl e drøftet i
Kvalitetsutvalget i møte 24. januar 2018, der saken ble besluttet overført til enhetsledergruppa. Det går fram
av referat fra Kvalitetsutvalgets møte 19. september 2018 at enhetslederne besluttet å gå bort fra denne
regelen.
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5. Ernæring sarbeid

Problemstillingene for forvaltningsrevisjonen er:

1. Hvilke tiltak har virksomheten for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen
innenfor medisinering og ernæring?

2. Følges tiltakene opp i praksis og om nødvendig korrigeres?
3. Er tiltakene tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes?

Dette kapitlet omhandler ernæringsarbeid. Revisjonskriterier når det gjelder ernæringsarbeid er:

• Kommunen skal ha et systematisk styringssystem og internkontroll for helse og omsorgstjenest en
• Det skal utarbeides internkontroll for ernæring
• Individrettede tiltak skal iverksettes, følges opp, evalueres og korrigeres og være tilstrekkelig til å

sikre en forsvarlig og lovlig ernæringsmessig situasjon

Nedenfor omtales de opplysningene BKR har innhentet og vurdert. Oppsummering gjøres i kapittel 6.

5.1. Om administrasjon ens styring av området
Prosedyrer
Ringerike kommunes prosedyre for kartlegging av ernæringsstatus ble fastsatt høsten 2017.

Prosedyren er tilgjengelig
gjennom kommunens
elektroniske kvalitetssystem.

Utsnittet er inntatt til
illustrasjon , og hele
prosedyrebeskrivelsen vises
ikke.

Det eksisterer også en
prosedyre for utarbeidelse av
ernæringsplan, med
tilsvarende struktur og
utforming.
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Prosedyren fastsetter h vordan Ringerike kommune skal jobbe med kartlegging av ernæringsstatus.

BKR har merket seg at prosedyren:

- Gjelder både mottakere av hjemmesykepleie og beboere på sykehjem.
- Ved innleggelse i sykehjem og/eller oppstart av hjemmesykepleie skal alle pasienter kartlegges ved å

bruke kartleggingsverktøyet «Ernæringsjournalen» og veiledning til utfylling av denne. Dette viser til
Nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

- Det skal som minimum registreres vekt, høyde og kroppsmasseindeks .
- D et skal dessuten registreres om pasienten er vurdert å ha 1) god ernæringsstatus, 2) risiko for

underernæring eller 3) alvorlig underernæring.
- I tillegg skal det registreres om pasienten har diabetes, svelgevansker eller andre forhold av

betydning.
- Ved ris iko for eller avdekket underernæring skal det utarbeides ernæringsplan.
- V ed god ernæringsstatus skal pasienten veies hver måned.

Videre fastsetter prosedyren at :

- Avdelingsleder har ansvar for at prosedyren gjennomføres.
- Kvalitetsmålet er at alle beboere i sykehjem og mottakere av hjemmesykepleie skal ha kartlagt

ernæringsstatus.
- Enhetsledere skal ta ut månedlige rapporter fra fagsystemet Gerica på om ernæringsstatus er

kartlagt.

Slik BKR ser det, er prosedyren et godt utgangspunkt for arbeidet med å sikre at arbeidet med kartlegging av
ernæringsstatus gjøres på en faglig forsvarlig måte. Prosedyren fastsetter tydelig hva som skal gjøres,
hvordan det skal gjøres, hvem som har ansvaret, hva som er målet m.m.

Vi kommer nedenfor i kapittel 5.2 og 5.3 til bake hvordan prosedyren er i bruk ute i avdelingene . Og i
underkapit l et Spørreundersøkelse til enhetsledere nevner vi undersøkelse av enhetsledernes forhold til
prosedyren.

Opplysninger fra nasjonale kvalitetsindikatorer
Helsedirektoratet h ar utarbeidet en rekke kvalitetsindikatorer for både primær - og spesialisthelsetjenesten.12

Her samles det inn data, slik at det kan gjøres sammenligninger på tvers av kommuner. For ernæringsarbeid
eksisterer følgende indikatorer:

- Oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem
- Oppfølging av ernæring hos beboende

Begge disse indikatorene gir opplysninger om andel og antall tjenestemottakere over 67 år som:

- Har fått kartlagt sin ernæringsstatus siste 12 måneder
- Mangler rapportering siste 12 måneder på om ernær ingsstatus er kartlagt
- Har fått kartlagt ernæringsstatus og har risiko for underernæring
- Har risiko for underernæring og fått ernæringsplan

Tallene for Ringerike kommun e for 2017 og snittet for landet har BKR sammenfattet slik :

12 https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer
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Disse tallene gir isolert sett grunn til uro, slik BKR ser det.

Det store flertall mangler rapportering på om ernæringsstatus i det hele er kartlagt . De som er rapportert
som kartlagt er i antall få, sammenlignet med antall tjenestemottakere totalt. Andelsmessi g er ikke tallene
fo r risiko for underernæring og har ernæringsplan urovekkende. Men det er fordi andelen beregnes av de
som faktisk er kartlagt, og det er få.

BKR understreker at dette er 2017 - tall. De registrerer eldre (67 år og eldre), og ikke de som er yngre. Vi
nevner og så at tallene for kommunene i Buskerud spriker mye, som kan indikere både variasjoner i
tjenesteytingen, og variasjoner i hvordan tjenesteytingen registrere s i fagsystemet. Dette er også
understreket fra Helsedirektoratets side.

I forbindelse med forvaltni ngsrevisjonen har BKR spurt administrasjonen om tallene er gjenkjennbare.

Bakgrunnen for spørsmålet er at Helsedirektoratets tall bygger på maskinell rapportering fra kommunale
databaser, der vi av erfaring vet at man kan mistenke feilkilder i det som bli r manuelt lagt inn i databasen.
Både ved ernæringsstatus for noen pasienter rent faktisk har blitt kartlagt, men at dette ikke er registrert på
riktig måte i fagsystemet. Og ved at er registrert at ernæringsstatus kartlagt, men at dette er rent faktisk er
utført ufullstendi g.

Administrasjonen har svart, skriftlig:

«Tallene til IPLOS er gjenkjennbare for kommunen. Vi vet likevel at vi har noe underrapportering på flere
tall på grunn av flere forhold innad i kommunen. Kommunen har de siste årene hatt utskif tning av flere
avdelingsledere, noe som bidrar til at det kan ta tid før en ny leder er godt etablert i sin stilling og mestrer
å følge opp alle områder som bl.annet rapporteringer i Gerica. Det jobbes kontinuerlig for å gi disse
opplæring innen disse felt ene. Kommunen har også hatt fokus på opplæring av ansatte i Gerica, men vet at
det fremdeles er mange som har mangelfull opplæring. Vi har tidligere hatt en ansatt i 100 % stilling som
har arbeidet med opplæring, denne stillingen er per d.d ubesatt. Mangle nde kompetanse i Gerica er en
direkte årsak til underrapportering av disse tallene.»

BKR konstaterer at administrasjonen mener det er behov for å styrke kompetansen i bruken av fagsystemet.

Ernæringsnettverket
I tillegg til at det er fastsatt prosedyrer for arbeidet med ernæringsstatus og ernæringsplaner, eksisterer det
et ernæringsnettverk i kommunen , etablert i 2017.

Nettverket ledes av kommunens kvalitetsrådgiver innen helse - og omsorg. De ulike tjenestestedene
(avdelingene) deltar med en an satt inn i ernæringsnettverket. Tanken er at kontaktpersonene skal ta med seg
kunnskapen fra ernæringsnettverket tilbake til sin avdeling.

BKR understreker at dette ikke endrer ansvarsforholdene i den enkelte avdeling; det er fortsatt
avdelingsleder som e r ansvarlig for tjenesteytingens kvalitet.

Etter samtaler med de ansatte i avdelingene (se kapittel 5.2 og 5.3) har BKR inntrykk av at de ansatte er godt
fornøyd med ernæringsnettverket i seg selv.

Samtidig har BKR fått opplyst i samtaler at det ikke er uk jent at det er vanskelig å spre kunnskap fra et
fagnettverk ut i daglig drift i de enkelte tjenestene. Dette gjelder ikke bare ernæringsnettverket, men også
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andre fagnettverk. Problemet ligger ikke – slik BKR har fått opplyst det – ikke hos verken lederen av
nettverket eller deltakerne i det. Problemet ligger muligens heller i selve modellen. BKR drøfter ikke her
nærmere hvor langt dette er representative synspunkter for hele eller større deler av helse - og
omsorgssektoren i Ringerike kommune. Men vi nevner det, fordi både administrasjonen og folkevalgte bør
være oppmerksomme på at tjenestene selv ikke alltid opplever den effekten av fagnettverkene som de
ønsker.

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen har administrasjonen opplyst følgende til BKR, skriftli g:

« Nettverk i ernæring ble etablert høsten 2017. Nettverket har arbeidet med å kartlegge ernæringsstatus
og etablere ernæringsplan for pasientene i Gerica. Nettverket har møte fire ganger i året, der utfordringer
koblet til ernæring blir diskutert. Det har tatt lang tid med opplæring av aktuelle prosedyrer og registrering
av Gerica, dette er et kontinuerlig arbeid vi fortsetter med i 2019. Mange nettverksdeltakere har
fremdeles ikke fått opplæring i disse prosedyrene, da noen deltakere er nye eller har h att utfordringer
med å stille på opplæring. Manglende kompetanse på prosedyrene og i Gerica er en direkte årsak til at
mange pasienter ikke har fått kartlagt sin ernæringsstatus eller etablering av ernæringsplan. »

BKR konstaterer at administrasjonen selv gir uttrykk for prosedyrene for ernæringsarbeidet foreløpig ikke er
tilstrekkelig iverksatt ute i tjenestene.

Spørreundersøkelse til enhetsledere
Ringerike kommune har et elektronisk kvalitetssystem. Her kan medarbeiderne, blant annet, melde avvik . D a
BKR kartla de aktuelle avdelingene i helse - og omsorgssektoren13, spurte vi avdelingslederne om blant annet
meldte avvik i 2018 – samlet, for legemiddelhåndtering og for ernæring.

Etter gjennomgang av avdelingsledernes svar på kartleggingsskjemaet , ser v i at ernæring ikke er en egen
kategori der det er mulig å sende avviksmeldinger i kommunens elektroniske kvalitetssystem. BKR legger til
grunn at det er mulig å sende avvik som gjelder ernæringsarbeid, men det må registreres som «annet» e.l.
Dette kan tenk es å redusere antall avviksmeldinger som blir sendt . Og det er vanskelig for ledere å følge
utviklingen over tid, fordi meldingene må sorteres manuelt, ikke maskinelt.

Alternativet er å ha andre mekanismer som sikrer at noen har ansvar for å følge med på t jenesteytingen , og
sørge for at disse mekanismene brukes.

Prosedyren for kartlegging av ernæringsstatus har for så vidt e n slik mekanisme innebygget, ved at
enhetslederne – lederne mellom avdelingslederne og rådmannsnivået – månedlig skal ta ut rapporter fra
fagsystemet Gerica som viser hvor mange som har fått kartlagt sin ernæringsstatus ved de enkelte
avdelingene.

Av denne grunn har BKR sendt ut en kortfattet, nettbasert spørreundersøkelse til enhetslederne. Vi spurte
blant annet om de månedlig tar ut sl ike rapporter, i samsvar med prosedyrebeskrivelsen.
Spørreundersøkelsen ble sendt ut til seks enhetsledere sent i arbeidet med forvaltningsrevisjonen, og i det
rapporten ble ferdigstilt, hadde fire enhetsledere svart.

Resultatene fra spørreundersøkelsen vi ser at:

- Alle enhetslederne kjenner kommunens ernæringsprosedyrer
- Én enhetsleder tar ut rapporter fra fagsystemet som viser om ernæringsstatus for beboere/

tjenestemottakere er kartlagt, men gjør det sjeldnere enn månedlig. Tre enhetsledere tar ikke ut
slik e rapporter. Kravet er som nevnt at enhetslederne skal kontrollere dette månedlig.

- To enhetsledere gjør stikkprøver. To gjør det ikke.

13 Se kapittel 2.1 om dette.
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- Enhetslederne opplyser ernæringsarbeidet følges opp ved at ernæring er tema med avdelingsledere,
at avdelingene har delta kere i ernæringsnettverket m.m.

BKR konstaterer at kontrollmekanismen som ligger i at enhetsledere månedlig skal ta ut rapporter over
kartlagt ernæringsstatus i praksis ikke er i bruk, i alle fall ikke i tilstrekkelig grad.

Annet
Vi har i kapittel 4.1 omt alt flere forhold som ikke bare gjelder legemiddelhåndtering; kvalitetsutvalget,
hendelsesbasert analyse, tilbakemeldingsordningen på nett og arbeidet med nye kvalitetsindikatorer. Alt
dette er elementer i kommunens overordnede kvalitetsarbeid, og dermed også på ernæringsområdet .

Vi viser til omtalen i kapittel 4.1, og gjentar ikke dette her.

5.2. Ernæring sarbeid i institusjon
Opplysninger fra virksomhetsbesøk
Vi har i kapittel 5.1, underkapit let Prosedyrer , omtalt kommunens prosedyrer for kartlegging av
ernæringsstatus og utarbeidelse av ernæringsplan.

Fra BKRs besøk i et sykehjem nevner vi:

- I samtaler kom det fram at d et er variasjoner i om kommunens prosedyrer for kartlegging av
e rnæringsstatus og utarbeiding av ernæringsplan var kjent blant de ansatte , også blant sykepleiere.

- Ledelsen var ikke kjent med prosedyrene.
- Det var ikke samsvar med mellom formelt ansvar og reelt ansvar i arbeidsfordelingen mellom

sykepleiere .
- Journalgje nnomgang viste at v ekt og høyde og kroppsmasse inde ks registreres. Men det

dokumenteres ikke eksplisitt v urdering av om beboeren har god ernæringssituasjon, risiko for
underernæring eller alvorlig underernæring , slik prosedyren forutsetter.

- Noen ganger, men ikke alltid, bl ir det kartlagt om pasienten har diabetes , svelgvansker eller andre
konkrete forhold av betydning for ernæringssituasjonen.

- Journalføringen etter måltider er ikke alltid tilstrekkelig konkret. For eksempel gir journalføring av
«spist godt t il begge måltider» ikke tilstrekkelig konkret informasjon , verken om mengde eller
næringsstoffer.

- I samtaler opplyste de ansatte at beboerne veies månedlig. Ved BKRs gjennomgang av beboernes
journaler i fagsystemet var det få beboere som var registrert med månedlige veiing er . For flere
kunne de t ta flere måneder mellom hver registrert veiing.

BKR nevner at det er tale om en relativt liten institusjon. Det er få beboere, og arbeidsstokken er stabil.

5.3. Ernæring sarbeid i hjemmebaserte tjenester
Opplysninger fr a virksomhetsbesøk
Vi har i kapittel 5.1 , underkapit te let Prosedyrer , omtalt kommunens prosedyrer for kartlegging av
ernæringsstatus og utarbeidelse av ernæringsplan.

Fra BKRs besøk i en avdeling i hjemmetjenesten nevner vi:

- Ledelsen opplyser at prosedyre r for kartlegging av ernæringsstatus og utarbeidelse av ernæringsplan
ikke er i aktiv bruk i avdelingen . Foreløpig har avdelingen vært under press på grunn av
omorganisering sprosesser m.m., og iverksettelse av prosedyrene har ikke blitt prioritert.

- Dette innebærer at tjenestemottakerne ikke kartlegges for ernæringsstatus ved oppstart av
hjemmesykepleie.
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- Ledelsen opplyser at de ansatte følger med på de hjemmeboende tjenestemottakerne på sine besøk
i hjemmet, og gir tilbakemelding til ledelsen dersom s ituasjonen krever tiltak.

- Det journalføres gjennomgående lite om ernæringsstatus i fagsystemet Gerica. Mange mottakere av
hjemmebaserte tjenester er ikke veid, i alle fall er det ikke registrert at de er veid. Uten registrering i
fagsystemet er det i praks is ikke mulig å følge vektutvikling over tid. Av de som er veid, har få fått
beregnet kroppsmasseindeks.

- Avdelingen har ikke systematiserte, kompetansehevende tiltak innen ernæringsarbeid, utover
deltakelse i kommunens ernæringsnettverk. Ledelsen opplyser at d et er krevende å spre kunnskap
fra nettverket i ut den daglige tjenesteytingen.

BKR understreker at ledelsen åpent erkjenner forbedringspunktene i egen avdeling når det gjelder
ernæringsarbeidet.

BKR har ingen grunn til å trekke i tvil de ansattes vilje til å følge med på hele pasienten i sine besøk i
hjemmet, herunder ernæringssituasjonen. Men det er tale om en stor avdeling, med mange ansatte , mange
brukere, mange besøk i hjemmet, høy turnover og my e vikarbruk.14 I tillegg er mange besøk i hjemmet
relativt korte, rundt 5 minutter i forbindelse med legemiddelhåndtering.15

Summen av disse forholdene øker risikoen for at det for tjenestemottakere kan overses at det er nødvendig å
sette inn tiltak rettet mot ernæringssituasjonen.

14 Se kapittel 2.1 om dette.

15 Dette går fram av BKRs egen journalgjennomgang.
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6. Oppsummering og konklusjon
Vi har sett at revisjonskriteriene er som følger (her sammenstilt i tre punkter):16

- K ommunen skal ha et systematisk styringssystem og internkontroll for helse og omsorgstjenesten
- Det skal foreligge internkontroll for medisinering og ernæringsarbeid
- Individrettede tiltak skal iverksettes, følges opp, evalueres og korrigeres og være tilstrekkelig for å

sikre en forsvarlig legemiddelhåndtering , og forsvarlig ernæringssituasjon

BKRs oppsummering av hoved punktene når det gjelder legemiddelhåndtering er:
- Administrasjonen sentralt har gjennom Retningslinjer for legemiddelhåndtering satt opp

målsetninger og metoder for legemiddelhåndtering, og ansvar er klart fordelt. Det elektroniske
kvalitetssystemet brukes – mer enn noe annet – til å melde avvik innenfor legemiddelhåndtering.
Sammen med det etablerte kvalitetsutvalget og ordningen med hendelsesbasert analyse, ligger det
godt til rette for å utøve systematisk styring og internkontroll.

- Fullt ut implementert er retningslinjene likevel ikke. Vi ser at lokale risikovurderinger ikke utføres,
noe som også har blitt påpekt av tilsynsfarmasøyten.

- Samtidig peker vi på at kvalitetsutvalget selv har ment at det (generelt) ikke har gode nok
styringsdata, som har resultert i det pågående arbeidet med nye kvalitetsindikatorer, som skal være
ferdigstilt høsten 2019.

- Vi oppfatter det slik at avdelingene o pplever samarbeidet med tilsynsfarmasøyten som nyttig.
- Vi mener at kommunen bør følge særlig med på de avdelinger der tilsynsfarmasøyten eksplisitt sier

at pasientsikkerheten kan være truet.
- I sykehjemmet vi besøkte var det, etter vår vurdering, en klar o g riktig oppfatning av hvordan

retningslinjene er å forstå . Vi hadde ikke bemerkninger etter vår stikkprøvegjennomgang av
journalføring. Sykehjemslege gjennomgår beboernes legemiddellister på legevisitt hver torsdag.
Tilsynsfarmasøytens årsrapport for 2018 viser at avdelingen har arbeidet godt med å rette på
tidligere påpekte avvik.

- Også i a vdelingen i hjemmetjenesten tyder samtaler og stikkprøver i journaler klart på at
retningslinjene er kjent og forstått. Samtidig opplyser ledelsen om noen utfordringer og
forbedringspunkter ledelsen har , stikkord her er journalføring, bemyndigelse av ufaglærte og lisenser
til e - kurs.

BKRs oppsummering av hovedpunktene når det gjelder ernæringsarbeidet er :

- A dministrasjonen sentralt har satt mål for hvordan ernæringsarbei det skal gjøres, herunder hvilke
metoder som skal brukes, når det skal gjøres, hvem som har ansvar for gjennomføring og hvem som
har ansvar for å kontrollere at arbeidet gjøres i samsvar med fastsatte prosedyrer. Sett i
sammenheng med kommunens elektronisk e kvalitetssystem og det etablerte kvalitetsutvalget, ligger
det også her godt til rette for å kunne utøve systematisk styring og internkontroll.

- BKRs undersøkelser viser likevel at kontrollelementet i dette i kke f unge rer slik kommunen selv har
satt seg som mål om; spørreundersøkelse blant enhetsledere viser at for få kontrollerer månedlig om
beboere/ tjenestemottakere har fått kartlegging (og eventuelt ernæringsplan) i samsvar med
kommunens mål for området. Da får ikke enhetsledere og den kommunale toppl edelsen
foranledning til å prioritere ernæringsarbeidet.

- Tall fra Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer gir grunn til uro for at få tjenestemottakere har fått
kartlagt sin ernæringsstatus, selv om det er grunn til å tro at det er underrapportering fra ko mmunen
i disse spørsmålene.

- Det eksisterer et ernæringsnettverk i kommunen, som våre opplysninger tyder på oppleves som
nyttig, men det er krevende å ta med seg kunnskapen fra nettverket ut i den daglige driften i
avdelingene.

16 Se innledningen på kapittel 4 og 5, samt vedleg g 3.
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- I sykehjemmet vi besøkte var det variasjoner i om gjeldende prosedyrer var kjent. Beboernes høyde
og vekt ble registrert, men ikke journalført ofte nok, og i noen andre spørsmål avvek faktisk praksis
fra kommunens prosedyre. Journalføring etter måltid var ikke alltid konkret nok.

- Avde lingen i hjemmetjenesten forteller åpent at gjeldende prosedyrer for kartlegging av
ernæringsstatus og utarbeidelse av ernæringsplan ikke følges. Det journalføres lite om
ernæringsstatus og vekt for tjenestemottakerne . Avdelingen har mange ansatte, mange
t jenestemottakere og flere andre faktorer som øker risikoen for at det kan overses at det er
nødvendig med tiltak rettet mot tjenestemottakeres ernæringsstatus.

Noen ord om generalisering: BKR har besøkt én institusjonsavdeling og én avdeling i hjemmetjenes ten. Vi har
gjort funn av forbedringspunkter i begge. Men vi vil være varsomme med å generalisere fra observasjonene i
disse avdelingene, til å hevde at situasjonen er den samme i de øvrige institusjonsavdelingene og avdelingene
i hjemmetjenestene. Og når vi trekker fram disse to konkrete avdelingene, er hensikten ikke først å fremst å
rette søkelyset mot de ansatte der.

Det vi derimot kan slå fast, er at administrasjonen så langt ikke har lykkes i følge med på og deretter sikre at
fastsatte målsetninger og metoder i prosedyrer fullt ut er tatt i bruk i de avdelingene vi har besøkt , særlig når
det gjelder ernæringsarbeidet .

Det er i seg selv en indikasjon på at også andre avdelinger i sektoren kan ha de samme, eller andre,
forbe dringspunkter som BKR har observert. Dette indikeres også av det administras jonen har opplyst til BKR
om manglende kompetanse innenfor bruk av fagsystemet. Dette er generelle uttalelser, som ikke knytter seg
til de to avdelingene BKR har besøkt. I samme re tning drar dessuten opplysningene fra de nasjonale
kvalitetsindikatorene, og enhetsledernes svar på BKRs spørreundersøkelse .

F or å avslutte med å vende tilbake til problemstillingene 2 og 317 for forvaltningsrevisjonen, se kapittel 1.1,
medfører BKRs unders økelser og vurderinger at:

- De t iltakene som er etablert følges ikke i tilstrekkelig grad opp i praksis. Dette gjelder særlig innenfor
ernæringsarbeidet. Tiltakene innenfor legemiddelhåndtering bærer etter vår vurdering preg av å ha
virket i flere år og der med ha blitt bedre implementert i den daglige driften i sektoren, og av det
løpende samarbeidet med tilsynsfarmasøy te n . Men også her finnes forbedringspunkter, som
tjenestene selv er klar over.

- T iltakene er for så vidt , så langt BKR kan bedømme, velegnet til å sikre både overholdelse av
lovgivningen på området, og til å drive et godt og kontinuerlig kvalitetsarbeid.

- Men det krever at administrasjonen setter større trykk på at tiltakene faktisk brukes på den måten
admin istrasjonen selv har bestemt at man skal bruke dem. Dette er et ledelsesansvar, fra toppen og
nedover.

I tillegg til de større observasjonene knyttet til ernæringsarbeidet, omtaler r apporten noen enkeltheter BKR
mener kommunen bør se nærmere på; manglende lokale risikovurderinger for legemiddelhåndtering, at
nettsidens tilbakemeldingsfunksjon ikke brukes, at ernæring ikke er en egen kategori å melde avvik på i
kvalitetssystemet, muligheten for å spre funn fra tilsynsfarmasøyten på tvers av avdelinger og enh eter, at
kommunen bør følge særskilt med på avdelinger der tilsynsfarmasøyten eksplisitt orienterer om avvik som
kan ha betydning for pasientsikkerheten m.m.

BKR har blitt stående ved å ikke formulere dette som separ ate anbefalinger til kommunen.

Det vi d erimot anbefale r kommunen er å følge sterkere med på at alle ledd i organisasjonen –
rådmannsnivået, enhetsledere, avdelingsledere, medarbeiderne – faktisk gjør det retningslinjer og
prosedyrer allerede fastsetter at disse leddene skal gjør e . Da vil ledels en, som en start, få et bedre overblikk
over hvor i tjenesten det svikter mest. Dermed kan det gjøres en vurdering av årsakene; om det skyldes
manglende kompetanse, ressursspørsmål eller annet. Og da kan tiltak målrettes.

17 Problemstilling 1 er etter sin ordlyd en deskriptiv om tale av kommunens eksisterende tiltak. Dette er gitt
løpende omtale i kapittel 4 og 5.
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Kort oppsummert er det ikke rutinebeskrivelsene eller ansvarsfordelingen i seg selv det er noe galt med ,
utfordringen er det som står der ikke blir etterlevd i tilstrekkelig grad – på flere nivåer i organisasjonen .

***

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av
4. juni 2019 er vedlagt rapporten.

Drammen, juni 2019

Torkild Halvorsen Gisle Skaaden Heidi Gros
Leder forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisor Forvaltningsrevisor
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V edlegg 1 – Uttalelse fra rådmann en datert 4. juni 2019

Svar - Forvaltningsrevisjon - utkast til rapport til uttalelse - utsatt offentlighet

Det vises til gjennomført forvaltningsrevisjon i legemiddelhåndtering og ernæring våren 2019. I
forbindelse med revisjonen ønsker kommunen å sette økt trykk på opplæring, implementering,
internkontroll, undervisning og risikovurdering for å forbedre punktene tilsynet avdekket. Ringerike
kommune ønsker å komme med følgende uttalelse til rapporten:

Kommentarer til ernæringsarbeid i institusjon/hjemmetjenes te:
- Det er opprettet egne tiltak for avvik på ernæring i hjemmetjenesten og i institusjon. Disse tiltakene
er: Avvik mangelfull kartlegging av ernæringsstatus og avvik mangelfull oppfølging av tiltak og
ernæringsplan. Avviket underernæring/vekttap som me dfører sykehusinnleggelse er opprettet fra
tidligere. Manglende journalføring har en egen kategori.
- Det er nylig laget ny sjekkliste for kartleggingssamtale og et internt arbeidsdokument for
primærkontakter i hjemmetjenesten. Oppfølging på områder som le gemidler og ernæring på hver
enkelt pasient er en del av dette. Prosedyren skal være et samarbeid mellom hjemmetjenesten,
tildelingskontoret og psykisk helse og rus, slik at kommunen sikrer at alle avdelinger kartlegger
pasientene likt. Prosedyren er fremd eles under arbeid, men ligger vedlagt.
- Parallelt med tilsynet har det blitt gjennomført opplæring i ernæringskartlegging og besøk fra
nettverkskoordinator i ernæring i totalt 5 av 11 enheter. Målet er å gi tilpasset opplæring til
ressurspersoner, sykeple iere og ledere for å øke kompetansen og bedre implementering av aktuelle
prosedyrer.
- I mai 2019 har hjemmetjenesten vest gjennomført internopplæring i underernæring og ernæring til
ulike sykdomsgrupper med sykehjemslege Christian Skari. Den samme opplær ingen planlegges også
for andre avdelinger.
- I forbindelse med tilsynet ble det tatt ut målinger for å måle antall kartlegginger av ernæringsstatus,
risikovurderinger og etablering av ernæringsplan der dette var aktuelt. Disse målingene vil bli fulgt
opp gjennom året, slik at kommunen kan se om iverksatte tiltak har hatt effekt i form av økt antall
kartlegginger og målinger.

Kommentarer til legemiddelhåndtering i institusjon/hjemmetjeneste:
- De t siste året har det blitt gjennomført kurs for ledere i risi kovurdering. Kommunen jobber i 2019
fremdeles med opplæring og et felles risikoverktøy som skal benyttes av alle ledere. Det er planlagt
opplæring for ledere i risikovurdering, der legemiddelhåndtering ligger som et av temaene under
pasientsikkerhet. - Det arbeides kontinuerlig for å lukke avvik fra tilsynsfarmasøyter gjennom
revisjoner, kurs, opplæring via e - læring, rådgivning og oppfølging av de avdelingene som har fått
avvik. Oppfølgingen skjer gjennom lederstøtte i lederteam, oppfølging i kvalitetsutval g og etter hvert
e gne internrevisjoner. Det deles årlig ut lisenser for e - læringskurs i legemiddelhåndtering til alle
avdelinger.
Det vil bli gjennomført obligatorisk opplæring i ernæring og legemiddelhåndtering for alle ansatte
med sykehjemslege og a ndre aktuelle ressurspersoner.

Kommentarer til internkontroll:
Per i dag har kommunen internrevisjon for legemidler og for tjenester til funksjonshemmede. Det
arbeides nå med å lage en prosedyre for gjennomføring av internkontroll til de resterende tjenest ene
utenfor disse områdene. Dette vil organiseres gjennom utvelgelse av tema og enhet i
kvalitetsutvalget. Gjennomføringen vil gjøres fra avdeling merkantil og analyse med støtte fra
forvaltning. Målet med internrevisjonene er å sikre at våre prosedyrer og aktiviteter planlegges,
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de krav lovverket og interne prosedyrer har satt.
Dette er nødvendig for å ha god oversikt over egen tjeneste og kunne analysere årsaker til at
tjenestene svikter på punkter som f .eks. opplæring og implementering av prosedyrer.
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Kommentarer på andre tilbakemeldinger i tilsynet:
- Det jobbes kontinuerlig med oppdatering av kommunens hjemmeside der det er nedsatt egne
redaksjoner innenfor hver sektor. Sektor helse jobber med å forbed re søkefunksjoner og
brukervennligheten på egne sider slik at det skal være enkelt å finne aktuell informasjon.
- I løpet av 2019 har 9 rådgivere og koordinatorer startet på kompetanseprogram i kontinuerlig
forbedring i regi av Utviklingssenter for sykehj em og hjemmetjenester(USHT). Gjennom
prosjektarbeid er det ønskelig å få god kunnskap i kontinuerlig forbedring, slik at kommunen kan
lage maler og verktøy for prosjektarbeid, implementering og oppfølging av prosjekter.
Implementering av nye prosedyrer og prosjekter er en kjent utfordring for organisasjonen.
Administrasjonen vil i større grad etterspørre plan for implementering når nye rutiner og metoder
skal innføres.
- Per i dag er det ansatt to personer med systemansvar i Gerica. I tillegg til dette er det
etablert et system med superbrukere rundt på alle avdelinger, som skal være behjelpelig
med Gerica opplæring i egen avdeling. Det jobbes systematisk for å gi jevnlig opplæring i
Gerica og kurs til alle nytilsatte.

Med hilsen
Tore Isaksen
Rådmann

Taran Helene Juvet
Saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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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 forvaltningsrevisjon18 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 Bestilling 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 forvaltningsrevisjon 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 kommunestyret eller
fylkestinget.

Forv altningsrevisjon 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 so m er foretatt av kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer.

Krav til revisor:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav . Denne må også sørge for at
forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap o m 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 gjennomføre, om revisor er faglig uavheng ig, 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
administrasjonssjefen. 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 uttry kk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten,
og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.

18 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 pr osjekt, med problemstilling(er).

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor 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 kilder 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 dataenes 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 personopplysninge r, 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 log iske. Revisor skal konkludere i forhold
til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjons kriteriene . D ersom det avdekkes
vesentlige avvik skal d isse komme tydelig frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Anbefalinger er ikke obligatoris k, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri formuleres
som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte løsninger.

Prosjektrapporten:

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosj ekt. Rapporten bør utformes så leservennlig som
mulig.

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier,
innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen d et
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 pro sjektet, 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 kvalite tskontroll

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i
undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier,
data, vurderinger og konklus joner.

Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.
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Vedlegg 3 – Revisjon skriterier
Kilder til revisjonskriterier

• LOV - 2011 - 06 - 24 nr 30: Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester m.m. (helse - og
omsorgstjenesteloven)

• LOV 199 9 - 07 - 02 nr 63: Lov om pasient - og brukerrettigheter (pasient - og brukerrettighetsloven)

• LOV - 1992 - 09 - 25 - 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

• L02.07.1999 nr. 63 Lov om pasient - og brukerrettigheter (pasient - og brukerrettighetsloven)

• L18.12.2009 nr. 131 Lov om sosiale tjenester i arbeids - og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

• Helsepersonelloven §§ 16, 40 og journalforskriften § 8

• F28.10.2016 nr. 1250 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten

• F27.06.2003 nr 792 Forskrift om kva litet i pleie - og omsorgstjenestene for tjenesteyting

• F23.11.1983 nr 1779 Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste

• F21.12.2000 nr 1385 Forskrift om pasientjournal

• IS - 2620 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse - og omsorgstjeneste.

Utledning av revisjonskriterier og revisjonskriterier

Internkontroll
I helse o g omsorgstjenesteloven § 3 - 1, 3 . ledd er det sagt at kommunen har en plikt til å planlegge,
gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenesten er i samsvar med lov. Bestemmelsen
stiller grunnleggende krav til styring av den kommunale helse - og omsorgstjenesten. Kommunen må vurdere
behovet for tjenester, personell og kompetanse og legge planer for hvordan behov skal møtes, personell
rekrutteres og kvalitet utvikles. Plikten til å gjennomføre forstås som en plikt til å organisere og gjennomfør e i
tråd med vedtatte planer og å tilby helse - og omsorgstjenestene slik at de dekker befolkningens behov og er
forsvarlige. Kommunen har videre en plikt til å evaluere sin virksomhet og en plikt til å korrigere
virksomheten dersom den ikke er forsvarlig e ller ikke er tilstrekkelig (Prop. 91 L (2010 - 2011) s. 140 - 141).

Videre sier § 4 - 2 i helse og omsorgstjenesteloven at enhver som yter tjenester etter loven skal sørge for at
tjenesten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient og brukersikkerh et. Bestemmelsen pålegger
kommunen å drive systematisk kvalitetsforbedring og arbeide systematisk for pasient - og brukersikkerhet.

I Helsetilsynsloven § 3 er det sagt at «e nhver som yter helse - og omsorgstjenester skal etablere et
internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og
vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter.»

Det er utarbeidet forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse - og omsorgstjenesten. Forskriftens
formål er å bidra til faglig forsvarlig helse - og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient - og
brukersikkerhet og at øvrige krav i helse - og omsorgslovgivningen etterleves.

I veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse - og omsorgstjenesten er det sagt at den som
har det overordnede ansvaret for virksomheten, det vil si øverste leder, også har det overordnede ansvaret
for styringssystemet. Med styringssystem menes den del av virksomhetens styring som omfatter hvord an
virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i
eller i medhold av helse - og omsorgslovgivningen.



Buskerud Kommunerevisjon IKS

31
Ringerike kommune | 201 9 | Legemiddelhåndtering og ernæring sarbeid

06.06.2019

Det fremkommer av veilederen at o ppgaver i virksomheten som er særlig risikofylte krever mer styr ing i form
av skrevne prosedyrer og rutiner enn andre mindre risikofylte oppgaver. Legemiddelhåndtering er ett
eksempel på et område der svikt kan resultere i alvorlige hendelser .

I følge veilederen er det øverste leders ansvar å sørge for systemer som sikrer at medarbeiderne har
kunnskap og ferdigheter til å utføre oppgavene sine. Det forutsetter at virksomheten gjennomfører jevnlige
kompetansekartlegginger, rekrutterer medarbeidere med riktig kompetanse og sørger for at de får
tilstrekkelig opplæring, samt etter - og videreutdanning.

Øverste leder må også sørge for at risikonivået defineres og risikoer identifiseres i virksomheten. Gjennom
systematiske risikokartlegginger kan ledelsen identifisere aktiviteter og prosesser der det er fare for svikt
eller brudd på regelverk. Risikofaktorer forbundet med samhandling og overganger internt og eksternt bør
særlig vektlegges.19

Virksomheten må foreta en systematisk gjennomgang av virksomhetens tjenester og resultater for å finne
fram til de aktiviteter eller pros esser der det er fare for svikt eller brudd på regelverk. Kartleggingen og
oversikten over risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, vil også avdekke noen
forbedringsområder.

Oppfølging av risiko bør skje som en kontinuerlig prosess der virksomheten jobber systematisk med å
planlegge, gjennomføre, evaluere og følge opp med risikoreduserende tiltak.20

Ernæring
Helsedirektoratets retningslinjer I S - 1580 anfører som generell anbefaling at dokumentasjon om
ernæringsstatus er en nødvendig d el av et klinisk undersøkelses - og behandlingstilbud. I følge retningslinjene
skal alle beboere i sykehjem/institusjon og personer innskrevet i hjemmesykepleien vurderes for
ernæringsmessig risiko ved innleggelse eller vedtak om tildeling av hjemmesykeplei e, og deretter månedlig
eller etter et annet faglig begrunnet individuelt opplegg.

For å kunne vurdere personers ernæringsmessige risiko må det være foretatt en kartlegging av deres
ernæringsstatus. Kartleggingen må være av en slik art at den kan identifi sere dem som er i ernæringsmessig
risiko eller har ulike grader av underernæring. Kommunen må sikre at kartlegging av ernæringsstatus og
vurderinger av ernæringsmessig risiko foretas på en systematisk måte i hjemmetjenesten. Tjenesten må
sørge for rammebet ingelser som gjør det mulig for ansatte å gjennomføre dette.

Pasienter/brukere som blir vurdert til å være i ernæringsmessig risiko eller er underernært, må følges opp
med hensiktsmessige tiltak.

I hjemmetjenesten legges det til grunn at pasienter som t ildeles hjemmesykepleie skal bli vurdert i forhold til
ernæringsmessig risiko ved oppstart at tjenesten. Vurdering kan skje som del av utredningen før vedtaket om
hjemmesykepleie fattes eller i forbindelse med iverksetting av vedtaket. Det må imidlertid væ re ordninger
som sikrer (ansvar, kompetanse, oppfølgning mv) at vurderingene som hovedregel gjennomføres, jf.
kvalitetsforskriften § 3 og internkontrollforskriften § 4. Vurderingen må dokumenteres i pasientens journal.

Også for pasienter som starter med h jemmesykepleie vil det kunne være situasjoner der vurdering av
ernæringsmessig risiko kan unnlates. Dette gjelder for eksempel pasienter som skal ha kortvarige tjenester
etter benbrudd eller avgrensede tjenester som injeksjoner der pasientene for øvrig er funksjonsfriske.

Som hovedregel skal vurdering av ernæringsmessig risiko fortsette i den tiden pasienten mottar
hjemmesykepleie. Det legges til grunn at kommunen har systemer som sikrer at vurderinger foretas jevnlig.

19 Det som er sagt ovenfor er hentet fra Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse - og
omsorgstjenesten

20 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse - og omsorgstjenesten
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Brukere av hjemmetjenester i form av praktisk bistand vil kunne være aktuell målgruppe for vurdering av
ernæringsmessig risiko. Som tidligere nevnt er kommunene ulikt organisert og kan ha ulik praksis for hvilke
tjenester de gir etter sosialtjenesteloven eller helse - og omsorgsloven , og det kan derfor være vanskelig å
trekke et skarpt skille. Særlig for kommuner som har valgt å gi flere pleie - og omsorgstjenester etter
sosialtjenesteloven, for eksempel hjelp til personlig hygiene, er det viktig at det er ordninger som sikrer at
kommunen fange r opp brukerne som har behov for en ernæringsmessig vurdering. Det er viktig at det sørges
for at vurderingen blir gjort av kvalifisert personale på lik linje med pasienter som mottar hjemmesykepleie.
Om det skal foretas vurdering av ernæringsmessig risiko i forbindelse med oppstart av tjenestene, og
hvorvidt vurderinger skal foretas også på senere tidspunkter, må bygge på en individuell vurdering av
brukers/pasients behov, og ikke bare etter hvilket lovverk tjenestene gis etter.

Personell som gir tjenester etter sosialtjenesteloven kan ha svært ulik grad av kompetanse og dermed
muligheter for å vurdere ulike situasjoner og hendelser hos brukerne. Ansatte uten fagutdanning, inkludert
de som står for utkjøring av ferdig tilberedt mat, som ikke selv k an gjøre faglige vurderinger av brukernes
behov, må vite hvilke rutiner som gjelder internt for å melde fra om situasjoner som kan gi bekymring for
ernæringssituasjonen. Videre må kvalifisert personell får beskjed for å håndtere situasjonen videre, herunde r
foreta den nødvendige kartlegging og vurdering av ernæringsstatus på basis av denne kartleggingen.

Medisinering
I legemiddelhåndteringsforskriftens § 3 defineres «virksomhetsleder» som den som har det overordnede
ansvaret for helsehjelpen som ytes i vir ksomheten.

Virksomhetsledere, både i den kommunale helse - og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten, har et
lederansvar som er i samsvar med de prinsipper og synspunkter som ble gjort gjeldende i Helse - og
omsorgsdepartementets rundskriv av 28. ma i 2013.

Virksomhetsleder kan delegere oppgaver og beslutningsmyndighet til andre medarbeidere i virksomheten.
Leder beholder imidlertid full instruksjonsmyndighet for de delegerte oppgavene og beholder ansvaret for at
oppgavene som delegeres blir utført på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. Slik delegering forutsetter at
den som tildeles oppgaven har nødvendig kompetanse og får den oppfølging som er nødvendig for at
oppgaven skal bli utført på en faglig forsvarlig måte.

Virksomhetens eier har ansvar f or å ansette virksomhetsleder med nødvendige kvalifikasjoner. Når
virksomhetsleder ikke selv er lege eller provisorfarmasøyt, skal det utpekes en faglig rådgiver med slik
utdanning. Dette kravet er gitt for å sikre at det er tilstrekkelig kompetanse om leg emiddelhåndtering i
virksomheten. Den faglige rådgiveren skal delta i utvikling, vedlikehold og evaluering av et system for
internkontroll.

Internkontroll er et ledelsesverktøy, et hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige drift. Hensikten
med i nternkontroll i helse - og omsorgstjenesten er å oppnå kvalitetsforbedring og pasient - og
brukersikkerhet. Internkontroll består av de aktiviteter som skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges,
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krave ne i lovgivningen, der forsvarlighetskravet står helt
sentralt. Dette gjelder derfor også på legemiddelhåndteringsområdet. Virksomhetsleder skal legge til rette
for at helsepersonellet i virksomheten kan medvirke slik at samlet kunnskap og erfaring utnytte s i dette
arbeidet. Arbeidstakerne på sin side har medvirkningsplikt.

Virksomhetsleder må skaffe seg kunnskap om risikofaktorer og om risikonivået i virksomheten.

Det er i legemiddelhåndteringsforskriftens § 4, sjette ledd bestemt at virksomhetsleder skal sørge for at
rutiner og prosedyrer i virksomhetens internkontrollsystem skal bygge på gjennomførte risiko - og
sårbarhetsvurderinger.

Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 3 - 10 at virksomheter som yter helsetjenester skal sørge for at
ansatte gis de n opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er påkrevet for at den enkelte skal kunne
utføre sitt arbeid forsvarlig. Det samme følger av helse - og omsorgstjenesteloven kapittel 8.
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Virksomhetsleder skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kompetanse innenfor det aktuelle
fagfeltet, samt kunnskap om virksomhetens internkontrollsystem. I dette ligger at virksomhetsleder skal
sørge for at medarbeiderne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å utføre sine oppgaver på faglig
forsvarlig måte. Dette forutsetter at virksomheten kartlegger kompetansebehov og rekrutterer personell
med nødvendig kompetanse, samt sørger for at alle medarbeidere får tilstrekkelig opplæring og videre - og
etterutdanning.

Virksomheten skal ha prosedyrer for kvalit etssikring av pasientenes legemiddellister ved innleggelse og
utskrivning, samt forflytning internt i virksomheten. Ved utskrivning skal det i epikrise/utskrivningsnotat gis
en begrunnelse for de endringer som er gjort i pasientens legemiddelbehandling.

L egemiddelhåndteringsforskriftens § 7 gir mer detaljerte regler om hvordan legemidler skal istandgjøres og
utdeles. Bestemmelsen i § 7, første ledd, er en presisering av hva som skal til for å oppfylle forskriftens
formål, nemlig å bidra til sikring av rikt ig og god legemiddelhåndtering, jf. forskriftens § 1.

Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at den enkelte pasient får de legemidler pasienten skal ha, i riktig
dose, til riktig tid, på riktig måte og med nødvendig informasjon. Dette skal dokumenteres i pasientens
journal.

Det enkelte helsepersonellet som arbeider med legemiddelhåndtering har også et personlig og selvstendig
ansvar for at pasienten får riktig legemiddel, jf. kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonellovens § 4.

Når et legemiddel er istandgjort skal det, etter legemiddelhåndteringsforskriftens § 7, tredje ledd, merkes på
en slik måte at pasienten som skal tilføres legemidlet er entydig identifisert og med en entydig beskrivelse av
hvilket legemiddel det er. Formålet med dette er å sik re at legemidlet gis til rett pasient, og at den som skal
tilføre legemidlet til pasienten kan forsikre seg om at det er rett legemiddel til denne pasienten.

Et grunnleggende forsvarlighetsprinsipp er at den som har ansvar for å dele ut legemidler har dok umentasjon
som sikrer kontroll på at det utdeles riktig legemiddel til riktig pasient.

På bakgrunn av dette har vi utledet følgende revisjonskriterier

• Kommunen skal ha et systematisk styringssystem og internkontroll for helse og omsorgstjenesten
• Det skal utarbeides internkontroll for ernæring
• Det skal foreligge internkontroll for medisinering
• Individrettede tiltak skal iverksettes, følges opp, evalueres og korrigeres og være tilstrekkelig til å

sikre en forsvarlig og lovlig ernæringsmessig situasjon
• Individrettede tiltak skal iverksettes, følges opp, evalueres og korrigeres og være tilstrekkelig for å

sikre en forsvarlig legemiddelhåndtering
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SAKS UTSKRI FT
Arkivsak - dok. 19/00059 - 4
Saksbehandler Samia Esam

Forvaltningsrevisjon om legemiddelhåndtering og ernæring

Saksgang Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 14.06.2019 40/19

Kontrollutvalget i Ringerike commune har behandlet saken i møte 14.06.2019
sak 40/19

Møtebehandling

Leder forvaltningsrevisjon Torkild Halvorsen redegjorde for rapporten.

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra rådmannen om status innen utgangen
av året.

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber rådmannen om å følge opp egne
rutiner og prosedyrer innenfor ernæring og medisinering, med spesiell vekt på
ernæring.

Rapporten oversendes hovedutvalget for helse, omsorg og velferd.

Votering

Sekretærens forslag og lederens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra rådmannen om status innen utgangen
av året.
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Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber rådmannen om å følge opp egne
rutiner og prosedyrer innenfor ernæring og medisinering , med spesiell vekt på
ernæring.

Rapporten oversendes hovedutvalget for helse, omsorg og velferd.
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FORVALTNINGSREVISJON OM LEGEMIDDELHÅNDTE RING OG
ERNÆRING

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber rådmannen om å følge opp egne
rutiner og prosedyrer innenfor ernæring og medisinering.

Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport – legemiddelhåndtering og ernæring, utført av Buskerud
Kommunerevisjon IKS, mai 2019
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Saksframstilling:

Kontrollutvalget besluttet å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av komm unens
arbeid innenfor områdene legemiddelhåndtering og ernæring. Prosjektplanen ble
vedtatt den 28.09.2018, sak 59/18.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav
i lovgivning gjennom sin internkontroll. Om kommune n ved sin styring sikrer forsvarlig
legemiddelhåndtering og vurdering og oppfølging av ernæring hos hjemmeboende
tjenestemottakere, samt om kommunen tilrettelegger for samarbeid og dialog med
fastlegene.

Undersøkelsen vil besvare følgende problemstilling er:

1. Hvilke tiltak har virksomheten for å avdekke, rette opp og forebygge
overtredelse av lovgivningen innenfor medisinering og ernæring?

2. Følges tiltakene opp i praksis og om nødvendig korrigeres?
3. Er tiltakene tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes?

For å besvare problemstillingene har revisjonen blant annet besøkt ett sykehjem og
en avdeling i hjemmetjenesten. Revisjonen påpeker at deres observasjoner ikke
gjelder alle avdelinger i sektoren. Men disse observasjonene og flere andre forho ld
tyder på at også andre avdelinger har samme svakheter.

Revisjonenes oppsummering

Undersøkelsen viser at administrasjonen har for både legemiddelhåndtering og
ernæringsarbeidet fastsatt klare retningslinjer og prosedyrer for hva som skal gjøres,
hvo rdan det skal gjøres, hvem som har ansvaret for det og hvem som har ansvaret
for å kontrollere at det blir gjort.

Det er blant annet etablert kvalitetsutvalg, det eksisterer fagnettverk innenfor
ernæringsarbeid, kommunen har et godt utviklet elektronisk k valitetssystem (med
mulighet til å melde avvik) og det er satt i gang arbeid med såkalt hendelsesbasert
analyse for å lære av uønskede hendelser. Administrasjonen arbeider med å lage
nye kvalitetsindikatorer for helse - og omsorgssektoren, som skal være kla re høsten
2019. På legemiddelsiden samarbeides det med tilsynsfarmasøyt.

Revisjonens undersøkelser viser likevel at de mål og metoder administrasjonen selv
har satt opp gjennom retningslinjer og prosedyrer, foreløpig ikke etterleves i praksis i
tilstrekke lig grad. Dette gjelder særlig innenfor ernæringsarbeidet. Tiltakene innenfor
legemiddelhåndtering bærer etter revisjonens vurdering preg av å ha virket i flere år
og dermed ha blitt bedre implementert i den daglige driften i sektoren, og av det mer
løpend e samarbeidet med tilsynsfarmasøyten. Men også her finnes
forbedringspunkter, som tjenestene selv er klar over. Tiltakene er for så vidt, så langt
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revisjonen kan bedømme, velegnet til å sikre både overholdelse av lovgivningen på
området, og til å drive et godt og kontinuerlig kvalitetsarbeid. Men det krever at
administrasjonen setter større trykk på at tiltakene faktisk brukes på den måten
administrasjonen selv har bestemt at man skal bruke dem. Dette er et
ledelsesansvar, fra toppen og nedover.

Revisjone ns anbefaling

Revisjonen anbefaler kommunen å følge sterkere med på at alle ledd i
organisasjonen – rådmannsnivået, enhetsledere, avdelingsledere, medarbeiderne –
faktisk gjør det retningslinjer og prosedyrer allerede fastsetter at disse leddene skal
gjør e. Da vil ledelsen, som en start, få et bedre overblikk over hvor i tjenesten det
svikter mest. Dermed kan det gjøres en vurdering av årsakene; om det skyldes
manglende kompetanse, ressursspørsmål eller annet. Og da kan tiltak målrettes.

Rådmannens uttalelse

Et u tkast til rapport har blitt over sendt til rådmannen. Rådmannens uttalelse er
vedlagt rapporten.

Sekretariatets vurdering

Kontrollutvalgssekretariatet mener revisjonen har levert en rapport som svarer godt
på bestillingen fra kontrollutvalget.

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget innstiller overfor kommunestyret at
rådmannen må følge opp egne rutiner og prosedyrer innenfor ernæring og
medisinering.

RETT UTSKRIFT
DATO 18.juni.2019



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3714-1   Arkiv:   

 

 

Hov ungdomsskole - idrettshall 
 

Forslag til vedtak: 

Det bygges flerbrukshall som en integrert del av Hov ungdomsskole. 

Hallen ferdigstilles samtidig med skolen. 

 

  

Sammendrag 

Saken utdyper spørsmålet om valg av løsning for idrettshall ved Hov ungdomsskole som 

kommunestyret behandlet i juni. Det ble da bedt om informasjon om hva det vil koste å ruste 

opp Ringerikshallen og hvilket tilbud det vil gi sammenliknet med en ny flerbrukshall ved 

skolen. 

Ringerikshallen kan brukes som gymsal for Hov ungdomsskole, men det krever en del 

strakstiltak. Hallen må oppgraderes for å holde en akseptabel standard og fornuftig 

driftskostnad, og på lengre sikt totalrehabiliteres. 

En idrettshall integrert i skoleanlegget vil bidra til en bedre skoleløsning. I dag har skolen en 

integrert gymsal, og ønsker lokaler til kroppsøving og idrett også i den nye skolen. 

Både totalrenovering av Ringerikshallen og utsatt bygging av hall ved ungomsskolen vil koste 

30-40 prosent mer enn å bygge en integrert hall. Se og oversikt i Vedlegg 1. 

 

Bakgrunn for saken 

Som en del av prosjektet Nye Hov ungdomsskole ble det lagt frem to forslag til løsning på 

idrettshall ved skolen i kommunestyremøtet 27. juni då: 

 

1. Bygge flerbrukshall som en integrert del av ny skole. 

2. Bygge en frittstående flerbrukshall i fremtiden og benytte Ringerikshallen frem til den 

nye hallen blir etablert. 

 

Kommunestyret vedtok: «Det utredes hva det vil koste å ruste opp Ringerikshallen, hvilket 

tilbud det vil gi sammenliknet med en ny flerbrukshall, før det bestemmes om det skal bygges 

ny flerbrukshall knyttet sammen med skolen.» (K-92/19) 

 



- 

Saksutredning: 

 

Å ruste opp Ringerikshallen 

Ringerikshallen er en stor hall med mange funksjoner. Den er ca. dobbelt så stor som en vanlig 

idrettshall, og inneholder i tillegg til vanlige hallfunksjoner rom til andre idretter, kantine, 

møterom og kontor. Hallen er slitt.   

 I alternativ 2 i forslag til vedtak ble (K-sak 92-19) ble kostnaden ved å sette i stand 

Ringerikshallen for bruk i 5-10 år vurdert. Det antydes 8 millioner kroner og omfatter vinduer, 

garderober, dusjrom, ventilasjon, elektro og heis. (Vedlegg 3) 

 

 Kostnaden ved å totalrehabilitere Ringerikshallen for bruk på lenger sikt vil derimot bli 

vesentlig dyrere enn dette. Det antydes en kostnad på dette på ca. 65-75 millioner kroner (Se 

Vedlegg 1).  Dette er vesentlig dyrere enn å bygge en integrert hall ved Hov ungdomsskole. 

På grunn av den tekniske standarden er Ringerikshallen en dyr hall å drifte som den står i dag, 

med driftsutgifter i 2018 på 1,2 millioner kroner. 

 

Hvilket tilbud dette vil gi sammenlignet med ny flerbrukshall 

Med en oppgradering av Ringerikshallen på kort sikt, slik det er beskrevet tidligere, vil hallen i 

noen år kunne benyttes til gymsaler for Hov ungdomsskole og for andre leietagere. For bruk på 

lengre sikt må totalrenovering påregnes.  

For Hov ungdomsskole er, som beskrevet i K-92/19 tilgang til gymsal/idrettshall en viktig del 

av skolehverdagen. Hver elev har til vanlig to gym-økter i uka, og mange elever har også idrett 

valgfag.  

Skoleprogrammet er tett. Den ekstra tiden elevene bruker på å gå opp i Ringerikshallen vil gå 

ut over tilgjengelig tid for læring, eller føre til forlengelse av skoledagen. Konsekvenser av 

dette er ikke utredet.   

 

Skolen skal også ha en egen avdeling med plass til 15 elever med store sammensatte behov, 

hvor elever får et spesialtilpasset skoletilbud. En hall som er integrert i skolen vil i større grad 

kunne dekke disse elevenes behov, enn en ekstern hall. For mange av elevene vil taxi til og fra 

Ringerikshallen være nødvendig or å komme opp og ned. Kostnaden ved dette er ikke 

beregnet. 

 

En integrert hall vil være en klar fordel for skolen. Den vil i sambruk med skolen kunne gi 

tilbud og nye lokaler til mange idretter og aktiviteter på fritiden. Den vil også inneholde sosiale 

rom og møterom, men ikke rom for idretter som trenger andre lokaler enn en hall. 

En integrert hall er kalkulert til å koste ca. 45-50 millioner kroner. Bygges hallen senere på 

skoleområdet som en separat hall vil kostnadene være ca. 70 millioner kroner.  

Delfinansiering av spillemidler kommer til fratrekk for summen i dette saksfremlegget. 

 

Konsekvenser for framdrift i prosjektet 

Prosjektet er i en fase hvor man snart er ferdig med anbudsunderlaget og innen august sendes 

invitasjon for prekvalifisering av totalentreprenører. Det er lagt en tidsplan for å nå målet om at 

skolen skal være ferdig til skolestart i 2022. En utsatt beslutning om hall vil kunne føre til at 
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hele prosjektet utsettes med minimum 6 måneder. Da vil også undervisningspaviljongene ved 

Ringerikshallen som skal benyttes som skole i byggeperioden blir stående lengre, med økte 

kostnader til drift og leie. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken har prøvd å belyse kostnadene ved å ruste opp Ringerikshallen og hvilket tilbud det vil 

gi sammenlignet med en hall ved skolen. 

 

Ut fra et skolefaglig synspunkt er en hall ved skolen vesentlig for å få et komplett skoleanlegg, 

men Ringerikshallen har noen tilleggsfunksjoner som ikke en skolehall vil ha. 

 

Økonomisk vil det, som det og fremkom i forrige sak, være mye gunstigere å gjennomføre hall 

som en del av skoleprosjektet nå i stedet for å bygge den senere. 

 Ett prosjekt vil være rimeligere enn to i denne sammenhengen, og man kan dele teknisk 

infrastruktur med resten av skolen.  

En separat hall på et senere tidspunkt vil medføre 30-40 % økning i investering, sammenlignet 

med å bygge en hall samtidig med resten av skolen.  

En totalrenovering av Ringerikshallen vil og være mye dyrere enn å bygge en ny integrert hall 

ved Hov ungdomsskole. 

 

En avklaring på om hallen skal være en del av skolen er likevel vesentlig for å få til en god 

prosess frem til byggestart. I prosjektfasene framover vil entreprenørene samarbeide med 

arkitekter for å finne best mulig løsning på skolebygget og hallen er en vesentlig del av dette, 

hvis den skal bygges.  

Hvis det vedtas å bygge hall ved Hov ungdomsskole nå, må det lages en ny sak om 

Ringerikshallens framtid innen to år.  

 

 

Vedlegg 

 

- Ringerikshallen - Hov ungdomsskole - Konsekvensvurdering  

- K-sak 92-19 Hov ungdomsskole 

- Teknisk tilstands- og egnethetsvurdering Ringerikshallen (WSP 2019) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Rasmus Piltingsrud 

 

 

 



Ringerike kommune        27.08.19 

Konsekvensvurdering idrettshall Hov ungdomsskole 
 

Idrettshalltype Investering  
nå 

Investering 
om 5- 10 år: 

Driftskost/år Ulemper Fordeler Annet 

Integrert hall  45-50 mill kr 
 

0 0,25 mill kr  Skolen kan bruke 
hallen som en del 
av skolehverdagen. 
Ingen driftsmidler 
og tid på å forflytte 
seg. 

Skolen vil ha gymsaler 
hele tiden, mens 
skolen er i drift. 

Ringerikshallen 8 mill kr 
(utbedringer 
for at hallen 
skal driftes i 5-
10 år. 
(WSP-rapport) 

65-75 mill kr 
 

1,2 mill kr (inntil 
hallen blir 
totalrenovert) 
(2018-tall) 
 
Taxi for elever  med 
spesielle behov. 

Forlenget skoledag - 
tid til å komme seg til 
og fra hallen. 
 
 
Taxi for elever med 
spesielle behov. 

Større enn vanlig 
hall og har rom for 
blant annet 
kampsporter. 

Når hallen skal pusses 
opp, vil skolen være 
uten gymsaler i 
anleggsperioden 
(inntil ett år.) 

Hall på skolens 
område bygd 
senere 

8 mill kr  
(Som ovenfor 
for bruk av 
Ringerikshallen) 

70-75 mill kr 0,25 mill kr Som for 
Ringerikshallen inntil 
ny hall står ferdig. 

Som for 
Ringerikshallen 
inntil ny hall står 
ferdig. 

Skolen må bruke 
Ringerikshallen til 
hallen er klar. Fordrer 
at man bruker midler 
nå på å sette 
Ringerikshallen 
midlertidig i stand. 

Utsatt 
avgjørelse om 
hall 

  Økte kostnader til 
leie/drift av 
paviljonger ved 
Ringerikshallen 

Forlenget bruk av 
paviljongene. 
Forsinket ferdigstilling 
av skolen. 

 Nye Hov 
ungdomsskole vil 
kunne bli utsatt min. 
6 måneder. 
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10002 Hov ungdomsskole – Vedtak om gjennomføring 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar bygging av ny Hov ungdomsskole i henhold til rom- og 

funksjonsprogram med kapasitet til ca. 360 elever. 

2. Skolen skal også inneholde en avdeling for elever med spesielle behov.  

3. Uteområde planlegges og bygges slik at det stimulerer til fysisk aktivitet. En fotballbane 

(7-erbane) innarbeides i uteområdet. 

4. Eksisterende bygningsmasse rives og saneres.  

5. Det bygges gymsal/flerbrukshall knyttet sammen med skolen.  

6. Skolen med hall står ferdig til skolestart høsten 2022.  

7. Prosjektet fullfinansieres av kommunen. Hallen vil kunne gi spillemidler fra 

departementet. 

8. Kostnadsrammen, kalkulert til 346 MNOK, indeksreguleres frem til ferdigstillelse og 

innarbeides/videreføres i kommunens handlingsprogram.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune er det satt av midler til bygging av ny 

ungdomsskole på Hov. De første tekniske vurderingene ble utført i 2015. Det ble da utarbeidet 

en tilstandsrapport for eksisterende skolebygg. Denne er revidert i 2019. 

 

I 2019 er det også utarbeidet en tilstandsrapport for Ringerikshallen med tanke på om denne 

kan brukes som gymsal for Hov ungdomsskole i en begrenset periode. 

 

Arbeidet med rom og funksjonsprogram ble påbegynt i januar 2019 med bred 

brukermedvirkning på samme måte som barneskolene på Benterud og Ullerål, vedlagt er 

foreløpig utkast. Arealbehovet er avklart, men detaljer rundt rommenes innhold er fremdeles til 

gjennomgang. Teknisk program er påbegynt og pågår denne våren. 

 

Alle overnevnte dokumenter er vedlagt saken. 



- 

 

Ved vedtak om gjennomføring (beslutningspunkt 1 - BP1) er planen videre å benytte 

programmene inn i en plan- og design konkurranse høsten/vinteren 2019/2020. Vinneren av 

konkurransen vil sammen med kommunen gjennomføre et samspill frem til ferdig forprosjekt 

høsten 2020. Endelige planer, løsninger og budsjett blir så fremlagt som politisk sak 

(beslutningspunkt 2 - BP2). 

 

Rivning og sanering av eksisterende bygningsmasse på Hov vil kunne starte august 2020 og 

byggingen begynner så snart sanering er gjennomført. Ferdigstillelse er planlagt i 2022 og 

bygget er planlagt tatt i bruk til skolestart 2022. Elevene på Hov ungdomsskole må i rive-

/byggeperioden ha tilhold i paviljonger ved Ringerikshallen. 

 

Som grunnlag for denne saken er det gjennomført en økonomisk kalkyle. Denne er basert på 

arealer fremkommet i programmene og kvadratmeterpriser for sammenlignbare skoler. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Generell vurdering 

 

Teknisk tilstandsrapport for Hov ungdomsskole, anbefaler rivning/sanering av bygningsmassen 

og at ny skole etableres på tomten. Skolen er fra 1972 og bærer preg av å være nedslitt. 

Tekniske anlegg er i all hovedsak fra byggeåret og har for lengst passert sin tekniske levetid. 

 

Deler av bygget er avstengt grunnet radon og/eller fukt/sopp. Eksisterende bygg er stort men 

har begrenset kapasitet for elever og ansatte. Byggets utforming gir veldig begrensede 

muligheter til god arealutnyttelse. Bygget er i plass støpt betong med mye korridor. Det er 

flere nivåer og mellomnivåer som gjør at universell utforming ikke er fullt ut tilfredsstilt. 

 

Rapporten konkluderer med at det er lite effektivt å skulle prøve å rehabilitere eksiterende 

bygg. Endelig løsning vil aldri kunne bli fullverdig med tanke på universell utforming, lys og 

ventilasjon. Det er også høyst usikkert om sanering av radon/fukt lar seg gjennomføre uten 

likevel å rive store deler av kjernen i bygget.  

 

Skolens primæroppgave er å gi elevene de beste betingelser for læring og utvikling. Det er et 

mål å utvikle læringsmiljøer som inkluderer, aktiviserer og bidrar til økt læringsutbytte. 

Skolebygget skal støtte opp om en pedagogisk praksis der fleksibilitet og variasjon av 

læringsformer og læringsaktiviteter skal råde. Lærere skal i samarbeid organisere elever og 

tilrettelegge for elevaktiv, variert og tilpasset opplæring innenfor trinnfellesskapet. Nye Hov 

ungdomsskole vil gi gode betingelser for at en slik praksis kan finne sted. 

 

I fremtidens skole er digitale og teknologiske løsninger like selvsagte som bok og papir har 

vært tidligere. Det arbeides allerede med å heve den digitale kompetansen både blant lærere og 

elever i norsk skole. Det vil være en styrke for skolen om elevene møter et større mangfold i 

læringsaktivitetene. Skolebygg med fleksibel utforming vil gi det beste utgangspunkt for variert 

undervisning. Bruk av digitale løsninger og teknologiske verktøy stiller også utstrakt krav til 

oppheng, opplegg og strømtilgang. Nye Hov ungdomsskole vil gi optimale rammebetingelser 

for utforming av rom, funksjoner og tekniske løsninger. 
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Utstrakt samarbeid og samhandling på leder- og lærernivå, samt mellom disse, er vesentlig, og 

bør være overordnede prinsipper i en modell som skal ivareta elevenes varierte læringsbehov. 

På en skole der det voksne personalet samarbeider tett om elevenes læring, vil man bedre 

kunne utnytte den enkelte leders eller lærers spesielle evner og ressurser. Man vil også kunne 

oppnå en tettere oppfølging av elever som trenger det, i tillegg til at man vil være flere som 

sammen har ansvar for god læringsledelse og å skape gode læringsbetingelser for elevene. Nye 

Hov ungdomsskole vil gi administrasjon og ledelse en sentral plassering som gir ledelsen 

mulighet til å være synlig og til stede for både elevene og skolens ansatte, og slik ha det beste 

utgangspunkt for å drive et profesjonelt lederskap som arbeider i lederteam. 

 

Nye Hov ungdomsskole vil kunne gi kommunens elever og ansatte de beste forutsetninger for 

at skolen kan drive en framtidsrettet praksis som understøtter nye mål og visjoner i 

læreplanverket. 

 

Anbefalingen er at den økonomisk og pedagogisk mest fordelaktige løsningen er å rive 

bygningsmassen og etablere nytt skolebygg. 

 

Generelt legges Ringerike kommune sin energi- og klimaplan til grunn for gjennomføringen av 

prosjektet. Sertifiseringsystemet BREEAM vil bli brukt som verktøy for dokumentasjon. 

Eksisterende bygg er allerede tilknyttet fjernvarme og dette vil bli benyttet til oppvarming. 

Foreløpige vurderinger viser at det er hensiktsmessig å bygge den nye skolen og eventuell hall i 

massivtre. 

 

 

Løsning gymsal/idrettshall 

 

For å løse skolens behov for gymsal er det to hovedmuligheter.  

 

1. Bygge flerbrukshall som en integrert del av ny skole 

2. Bygge en frittstående flerbrukshall i fremtiden og benytte Ringerikshallen frem til den 

nye hallen blir etablert. 

Begge muligheter er gjennomførbare, men alternativ 1 skiller seg ut som det mest fordelaktige, 

både økonomisk og praktisk. 

 

Ved alternativ 1. Vil skolen få en gymsal knyttet til resten av bygget. Dette betyr at logistikk 

utfordringer med å få tilgang til Ringerikshallen på riktige tidspunkt samt det å skulle flytte alle 

elever og lærere fra skole til hall ikke oppstår. Det at hallen kan bygges som en integrert del av 

skolen gjør at den blir mere energieffektiv ved at den kan dele ventilasjon og 

oppvarmingssystemer med resten av bygget. Dersom skolen bygges med hall vil anlegget ved 

oppstart 2022 fremstå som et komplett anlegg, som ikke trenger å bygges ut på senere 

tidspunkt. Konsekvensen av alternativ 1 er at investeringen i hall kommer samtidig med 

skolebyggingen. 

 

Ved alternativ 2, kan investeringen i hall utsettes i tid. Hallen må da bygges frittstående og på 

et senere tidspunkt med skole i drift og alle de utfordringene dette medfører. Selv om 

investeringen utsettes i tid vil kostnaden isolert for hall bli større. Det viktigeste grunnene til 

dette er at ny entreprenør må kontraheres og man får ny tilrigging. En får økte kostnader til 
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sikring mot skole i drift mens hall bygges samt at det vil gå bort midler til midlertidige tiltak for 

Ringerikshallen i perioden frem til ny hall bygges. 

 

Vedlagt er teknisk vurdering av Ringerikshallen. Denne tar for seg de nødvendige 

oppgraderinger som trengs for å benytte denne til gymsal for Hov ungdomsskole i et 

perspektiv på 5 år og 10 år. Den inneholder også en skolefaglig vurdering der konsekvenser for 

skolens drift ved å ha en gymsal beliggende utenfor tomten er belyst. 

 

Utsettelse av bygging av idrettshall gir en gangavstand for skolens elever og lærere på 1 km 

hver vei. Skolen påpeker at dette innebærer praktiske utfordringer i skolehverdagen. Det tar 

minimum 10 min å gå hver vei. Deler av undervisningstimene vil kunne gå bort til forflytning.  

Elevene i den spesialpedagogiske avdelingen vil kunne forventes å ha en lavere mobilitet enn 

ordinære elever og en forflytning for disse vil ta enda lenger tid, eller kreve transport. 

 

For elever eller ansatte som permanent eller periodevis bruker rullestol, vil også transport bli 

en problemstilling i tillegg til den tiden det tar.  

 

Skolen ønsker seg at hallen benyttet som nærmiljøsenter er viktig, og det blir den i større grad 

med en idrettshall enn uten. Skolens beliggenhet er meget god med hensyn til nærhet til 

sentrum og samtidig skjermet i skoletiden. Etter skoletid er det ønskelig at skolens område 

brukes aktivt i nærmiljøet, med positive aktiviteter. Det opparbeides en fotballbane (7-erbane) 

som en del av uteanlegget til trening og kamper etter innspill og ønske fra Ringerike Idrettsråd. 

 

Ledig kapasitet i hallen ved Ullerål skole er vurdert. Ut fra grunnskolens fag- og timefordeling, 

skal elevene på 1.-7 trinn i gjennomsnitt ha vel 2 klokketimer kroppsøving og fysisk aktivitet i 

uken. Det innebærer at hvis hallen benyttes i alle ukens skoletimer til kroppsøving og fysisk 

aktivitet vil det på en skole med 600 elever i gjennomsnitt være 63 elever i hallen. Det er med 

andre ord liten ledig kapasitet i Ullerål skole sin hall. 

 

Ut fra grunnskolens fag- og timefordeling har elevene på ungdomstrinnet i overkant av 2 

klokketimer kroppsøving per uke. I tillegg har ca. 1/3 av elevene valgfag 1,5 timer per uke der 

hallen benyttes. Viss skolen har 360 elever og timene til kroppsøving og valgfaget fysisk 

aktivitet gjennomføres innendørs, vil det i gjennomsnitt være 39 elever i en hall per skoletime. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Gjeldende plan for området er: plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler, vedtatt i 

kommunestyret den 31.5.2018. 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke inngått noen kontrakter utover avtalen med WSP Norge om bistand til 

programmering og konkurransegjennomføring. 
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Økonomiske forhold 

 

 

Kostnadskalkyler for bygging av skole og hall 

 

Summene fremkommer ut fra arealene i rom- og funksjonsprogram og kvadratmeterpriser på 

skoler med tilsvarende teknisk kvalitet. I tillegg er det lagt inn kostnader til paviljong og andel 

av fortau langs Hovsmarkveien.  

 

Hallen bygges slik at det kan søkes spillemidler, dette utgjør med dagens ordning ca. 10 

millioner kroner inklusiv merverdiavgift. Disse er ikke lagt til fradrag. 

 

I en tidlig fase kalkyle som denne, legges det inn høye verdier for forventet tillegg og 

usikkerhetsavsetning.  

 

Investeringsbehov 

 

Alternativ 1: Skole med integrert idrettshall:     346 MNOK  

Alternativ 2: Skole inkludert oppgradering Ringerikshallen   300 MNOK  

  

Ny frittstående frittstående idrettshall på skoletomten etter 10 år   72M NOK  

 

 

Alternativt vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar bygging av ny ungdomsskole på Hov i henhold til rom- og 

funksjonsprogram med kapasitet til ca. 360 elever. 

2. Skolen skal også inneholde en avdeling for elever med spesielle behov.  

3. Uteområde planlegges og bygges slik at det stimulerer til fysisk aktivitet. En fotballbane 

(7-erbane) innarbeides i uteområdet. 

4. Eksisterende bygningsmasse rives og saneres.  

5. Ny hall planlegges bygget innenfor et tidsperspektiv på 5-10 år. I denne perioden 

bruker skolen Ringerikshallen som gymsal. Denne oppgraderes med 8 MNOK. 

6. Skolen ferdigstilles til skolestart høsten 2022.  

7. Prosjektet fullfinansieres av kommunen. 

8. Kostnadsrammen, kalkulert til 300 MNOK, indeksreguleres frem til ferdigstillelse 

innarbeides/videreføres i kommunens handlingsprogram.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Hov ungdomsskole har i mange tiår blitt benyttet til skoledrift. Tomten er regulert til formålet, 

har en unik beliggenhet og er svært godt egnet til formålet. Tomten er stor og gir muligheten 

for et godt tilpasset uteområde. 

 

Rådmannens vurdering er at bygningsmassen er i en slik forfatning og er av en slik karakter at 

det økonomisk mest fordelaktige er å rive og bygge ny skole fra grunnen. Vedlegg 1. «Teknisk 

tilstandsvurdering Hov ungdomsskole» samt de pedagogiske vurderingene underbygger dette. 
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Rådmannen vurderer videre at det å bygge en enkel flerbrukshall på tomten sammen med 

skolebygget er den beste løsningen. Bygningsmessig, energiøkonomisk og sikkerhetsmessig er 

dette den beste løsningen. De ulike problemer som bruk av Ringerikshallen medfører for skolen 

vil ikke oppstå og anlegget vil fremstå som komplett fra den dagen det tas i bruk. Løsningen 

medfører imidlertid en større investering nå, siden ny hall bygges, på 46 MNOK. Det vil kunne 

gis inntil 10 MNOK i spillemidler med denne løsningen.  

 

Alternativ vurdering fra rådmannen er at eksisterende bygningsmasse rives og ny skole 

planlegges og bygges med avsatt areal utomhus til å bygge en frittstående hall i fremtiden. 

Dette vil medføre betydelige økte kostnader for hallen isolert sett og et sikkerhetsmessig og 

praktisk utfordring knyttet til å bygge hallen med skole i drift på samme tomten. Dette vil også 

innebære at det må avsettes midler til oppgradering av Ringerikshallen. 

 

Vedlegg 

 

- Teknisk tilstandsvurdering Hov Ungdomsskole  

- Teknisk tilstands- og egnethetsvurdering Ringerikshallen 

- Utkast: Rom- og funksjonsprogram. Hov ungdomsskole med idrettsanlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Arild Magnus Rønnestad 
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Sammendrag

WSP Norge AS har fått i oppdrag av Ringerike kommune å gjennomføre en teknisk tilstand svurdering
av Ringerikshallen. Hensikten me d vurderingen er å se på egnethet og tiltak for å benytte hallen som
gymsal for ny Hov ungdomsskole.

Denne rapporten oppsummerer observasjonene fra den tekniske gjennomgangen. Den vurderer
nødvendige tiltak og omfang av rehabilitering som skal til for å ivareta bygningsmassen i et
tidsperspektivene på 5 år og 10 år.

I til l egg er det gjort en skolefaglig vurdering av fortsatt bruk av Ringerikshallen som gymsal for Hov
ungdomsskole.

Rapporten vurderer ikke en komplett op pdatering av hele bygget til TEK 1 7 nivå .

Rapporten er en teknisk gjennomgang av overordnet karakter, og kan ikke ses på som en komplett
tilstandsanalyse.

Befaring
Befaring av bygningene ble utført fredag 1. mars 2019 .

Deltagere på befaringen var:

F ra Ringerike kommune: |
Arild Mag nus Rønnestad – Prosjektleder

Fra WSP Norge AS :
Erik Østby Elektro
Kai Rune Braathen VVS
Tore Storm Jortveit Byggfag

Dokumentasjon grunnlag
Pdf tegninger
Bygningshistorikk e post

Registreringer og vurderinger
Overordnet
Det ble utført befaring mens det var aktivitet i bygget. Samtidig var det også betydelige mengder snø
på utvendige overflater, så utvendige tak og overgang fundament til er vurdert deretter.
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Bygning Etasjer Byggeår Bygge -
forskri ft(antatt)

Endringer BTA (m2)

Ri ng erikshallen 198 2 - 1983 1969 2 200m ²

2 Bygning generelt
Bygningen er ifølge originale bygningstegninger oppført i 1982 eller 83. Hallen er oppført i plasstøpt
såle og fundament, med reist veggelement i betong, og etasjeskille og tak i hulldekke med påstøp.
Taktekkin g i sveiset takpapp. Inngangsparti i reisverk med kledning i noe som ser ut som profilerte
kobberplater .

2 1 Grunn og fundame nt
Fundament er i henhold til originale tegninger støp t direkte på grunn.

Det er ved befaring ikke observert drenering på grunn a v snødekt mark. Taket er flatt med innvendige
nedløp, så det er mulig at disse går til egen dreneringskum sammen med omliggende drenering.
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22 Bæresystem
Det står søyler i andre etasje, i framkant av tribune på langside av ballhallen. Søylene har ikke tegn på
skader eller setninger.

23 Yttervegger

Bærekonstruksjon på hallen er prefabrikkerte betongelementer som er reist på høykant i byggets
totale høyde . Det er observert riss både innvendig og utvendig, men ikke tegn på større bevegelse.
Elementen e som har eksponert side på sørlig - og østlig hjørne, viser tegn til dårlig overdekning.
Særlig i sørlig hjørne, der armering er eksponert anbefales tiltak, da man risikerer frostsprengning og
videre tap av overdekning. Videre er det tydelige rustdannelse på armering. I et femårig perspektiv kan
det tenkes at det er tilstrekkelig å utbedre overdekning utført av fagfolk.
Ved lengre tidsperspektiv må det vurderes ytterligere mekaniske - , og eventuelle el ektrokjemiske
reparasjoner. En slik vurdering krever mer inngående tilstandsanalyse.
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I ballhall , der DT - eleme n tene opplegg på yttervegg, kan man se riss og utsprenging i
oppleggsområdet . Det kreves en mer inngående undersøkelse av spesialist for å sikkert avklare
problembildet. Men overordnet anbefales det å dekke over riss, så man kan etterse om det fremdeles
er pågående bevegelser i rissene, og ikke minst sikre den delen av opplegget s om er i ferd med å falle
ut.

Bærekonstruksjon på inngangsparti er trolig fire - toms reisverk. Tilstand ikke undersøkt, m en antas å
være forholdvis god , i og med at ingen betydelige skader er observert ved befaring.
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Vinduer ser ok ut foruten et knust vindu lengst øst i andre etasje på nord - østlig fasade. Men samtlige
glass er originale, fra 1983. Så de er i henhold til n ormal livstidløp for isoler - glass klare for utskifting. I
et fem - års perspektiv kan man vurdere å løpende s kifte ut enkelte glass som punkterer. I et lengre
tidsperspektiv vil nok behovet for utskifting kunne eskalere såpass, at man er tjent med å bytte
vi nduene.
Ettersom glassene er produsert i 1983, er det ikke benyttet PCB - lim, og er derfor ikke farlig avfal l ved
utbytting .

Dører i yttervegg er stort sett greie i forhold til alder og med tanke på mengden bruk de blir utsatt for.
Som det er nevnt i tidli gere intern tilstandsrapport, er det påpekt at hovedinngangsdør har en gitterrist
som fyller seg opp med snø. Man vil være tj ent med å unngå oppbygging av snø i terskel på dør, å
dermed forlenge levetiden på døren. Det vil si å bedre muligheten for å tråkk e av seg snø på utsiden,
muligens en baldakin over inngangsdøra som hindrer at snø legger seg inn i døren.
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Det står en ga rasjeport i nord - vestlig vegg mot vestlig hjørne. Funksjonaliteten ble ikke undersøkt
under befaring. Men den ser ut til å holdes f ri for snø, og brukes jevnlig.

24 Innervegger
I samme snitt som søylene under post 22, er det i første etasje en bærende in nervegg for søylene
som strekker seg fra andre etasje og oppover. Det er ikke observert setninger eller skade på veggen
utover norm al slitasje.

Øvrige innervegger tar ikke last fra takdekket, men veggene har samme plassering i alle tre etasjer i
vertik al linje, og er derfor selvbærende. Noen rom er inndelt med lettvegger i reisverk, men det er stort
sett unntak. En del synlige ris s på vegger, særlig en del horisontale linjer. Men en vurdering av
kraftbildet i bygningen skaper ingen umiddelbar bekymring. Et mulig tiltak er å dekke over riss, så man
løpende kan oppdage rissdannelser av nyere dato, og vurdere mer inngående undersøkels e eller tiltak
deretter .

Innvendige dører og vinduer framstår funksjonelle og i forholdsvis god stand med tanke på
bruksmengde.

25 Dekker
Etasjeskille er hulldekkselementer med påstøp. Ikke noen betydelige setninger eller skader observert
ved befaring.

Gulv i første etasje er trolig støpt rett på grunn, med fuktsperre og et lag isopor/EPS under. Det er ikke
observert betydelige sprekker eller skader på gulvdekke ved befaring.

I ballhall er det lagt sportsgulv, muligens i senere tid, da overflate framstå r hel og pen.
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I dusjene er det lagt flis. Det er tegn på at det ikke er intakt membran/fuktsperr und er flis, da det er
problemer med lekkasje gjennom etasjeskille ned til første etasje. Til tross for at man gjør iherdige
forsøk på å forsegle overgan ger og fuger med elastisk fugemasse, vil man vanskelig kunne hindre at
fukt vil trekke gjennom etasjeskille . Ikke så lenge man ikke sørger for at det er membran som sikrer at
fukt forblir i våtrom.
Anbefalt tiltak er å etablere våtrom i henhold til gjelden e tekniske krav og forskrifter, noe som trolig vil
innebære å rive ned eksisterende overflate på vegg og gu lv før ny overflate blir etablert.

Øvrige gul v overflater har linoleumsbelegg eller tilsvarende. Overflatene framstår som forholdsvis gode
med tanke på slitasjen de blir utsatt for.

Himling er stort sett malt underside av hulldekke. Enkelt plasser er det gjort tiltak for å bedre akustikk
med å feste akustikkplater i himling. Noen plasser har disse platene falt ned, enkelte plasser som
følge av gjennom slag av fukt. Det gjelder nevnte problemområde under utett våtrom, og inne på
skytebane. På skytebane er de t tegn på at det tidvis kommer/har komt fukt gjennom takdekket.
Området var tørt ved befaring.
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Ved skillevegg mellom ballhall og boksering har det løsnet en bit av DT - elementet. Vanligvis er det
lagt inn bindebeslag mellom DT - elementene som skal ta opp bevegelser når elementene beveger seg
i motsatt av lengderetningen. Det er mulig at veggen som er satt opp i blokker av lettbetong, hindrer
overligge nde BT - element i å kunne føye seg etter bevegelse fra nærliggende element. Dermed får
beslagene saksende krefter, som videre fører til at de blir sprengt ut av elementene, og dermed river
løs deler av elem entet.
Det anbefales å ta et tilsyn der man finner tilsvarende problemområde, og om mulig fjerner disse
bitene, eller sikrer de, så de ikke faller på noen som står under.

26 Yttertak
Takdekke er oppført i DT - elementer, det vil si liggende betongelementer med to integrerte bjelker på
undersiden.

DT - ele mentene er lagt med fall mot sør - vestlig vegg, og snittet av langside ballhall og tribune.
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Taket er tekket med sveiset takpapp. Taktekking er lagt ny mellom 201 0 - 201 4. På grunn av snø ved
befaring s tidsp unkt var det ikke mulig med nærmere vurdering av te kkingen. Det er dermed også
vanskelig å vurdere om tegn på lekkasje som er funnet i skytebanen stammer fra nåværende eller
eldre lekkasjer.
Om det er tilfelle med nåværende lekkasjer bør taktekkere se på p roblemet og anbefale
reparasjonsmetode deretter.

T eknisk rom for ventilasjon er etablert eget bygg på takflate, og fungerer også som adkomst til tak.

Nedløp fra taket er innvendige. Usikkert om de går til avløp eller egen dreneringskum.

27 Fast inventar
I nordlig del i første etasje finner man kantine. Framstår funksjonell, da den ble benyttet til
matservering ved befaring.
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28 Trapper og balkonger

Innvendig trapp snor seg rundt heissjakt til tredje etasje. Den er belagt med gulvflis første til andre
etasje, og videre med gulvbelegg og trinnlister. Noe bruksslitasje, men ikke mer enn forventet.
Videre f ra tredje etasje er trappen opp til teknisk rom på taket i eget avstengt trapperom. Trappen har
vanger i stål, med trinn i metallgitter og enk elt gelender.
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Utvendig er det to trapper, en på nord - v estlig vegg, og en på sørvestlig vegg. Begge skal fungere som
rømningsveier.

Innfesting av trapp på sør - vestlig vegg har rekkverk som ikke er skikkelig festet i vegg , og bør
utbedres umiddelbart for å sikre trappen som sikker rømningsvei.
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3 VVS gener elt
Forbruksvann til dusjanlegg og varm tvann forsynes fra 3 stk varmtvannsbereder e med elektriske
varmek o lber.

Bygget har et hoved ventilasjonsanlegg som dekker friskluft til bygget . Hallen varmes opp med
ventilasjon sluft og elektrisk e varmebatteri er i t eknisk rom. Dette oppvarmingsprinsippet gir liten
sirkulasjon av friskluft , ved oppvarmingsbehov, da varmluften legger seg opp under taket og ikke
blander seg forurenset luft nede på spilleflaten . Energimessig er dette også e t lite effektivt
oppvarmingspri nsipp .

Figur 1 - Ventilasjonskanaler i tak i hall

Under befaringen ble det avdekket varmegang i batt eri, dette ble utbedret av elektriker samme dag.
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Figur 2 - Varmebatteri i ventilasjon

Generelt b ør det jevnlig utføres kontroll av elektriske tilkoplin g er på beredere og v a rmebatteri.

Dagens hoved ventilasjonsanlegg har batteri varmegjenvinner (glykol væske) som har maks
temperaturvirkningsgrad på ca.0,30 - 0,40. Nytt ventilasjonsanlegg med roterend e varmegjenvinner har
virk ningsgrad >80% . For styring av ventilasj o n i skytebane og squas h hall er det satt nye
undersentrale r av type Exomatic.

Øvrige lokaler varmes opp med panelovner og garderobene har el. varmekabler i gulv.

Anlegget er i drift og h ar årlig serviceavtale. Viftene har reimdrift og de t er slitasje på div. komponenter
og instrumentering i aggregat . Anlegget bør vedli keholdes/oppgraderes innen 5 år .
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Figur 3 - Ventilasjonsaggr egat med glykol / væske gjenvinner
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4 .00 Elkraft generelt
Hovedtavlen er fra idrettshallen ble bygget i 1983, og har kun hatt generelt vedlikehold og utskifting av
enkelt deler for å tilfredsstille forskriftskravene. På bakgrunn av alder bør tavlen skiftes ut i sin helhet
innen 10 år.

Under fordelingen bærer preg av alder er moden for utskifting innen 5 år.

Figur 4 - Underfordeling ved kantinekjøkken

Kabelopplegg for stikkontakter og lys er stort sett fra byggets oppførelse på 1 9 83 , med noe sporadiske
utskifter og utvidelser underveis. Installasjonene er utrangert, og er ikke fleksible og fremtidsrettet
m.h.t. endret bruk og utvidelser .

Kursopplegg for ventilasjonstekniske anlegg og sanitær er fra bygget ble oppført og tilpasset n ye
komponenter som er kommet til underveis.
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Det er de siste årene er en god del av lysarmaturer skiftet , blant annet i hallen. Det er benyttet
energieffektive LED - armaturer. Resterende eldre lysarmaturer anbefales skiftes etter hvert som de blir
defekte.

Desentralisert nødlyssystem med batteri i hver armatur, med LED som lyskilde. Ingen sentral
overvåking av nødlysaramturene. Normalt vedlikehold og utskifting etter hvert som de blir defekte.
Med unntak av hall varmes bygget opp med elektriske varmeovner. Varmeovnene er av varierende
kv alitet og alder.

Bygget har heldekkende røykdeteksjon og varsling med klokker i hele bygge t . anlegget er adresserbar
og av nyere dato.

Figur 5 - Automatikk og styre tavle for ventilasjon

Automatikk og styringstavlen til venti lasjonsaggregat er idrettshallen ble bygget i 1983. Det er få
komponenter som er skiftet og tavlen bører preg av at den er 36 år. Normal teknisk levetid er 20 - 25 år.
For å hindre totalhavari branntilløp bør tavlen skif tes ut i sin helhet innen 5 år.
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6.0 Heis

Heis fungerer og følges opp med service. Heisen er fra 1983, normal levetid på denne type heis er 30
år . Heisen bør skiftes ut innen 10 års tidsperspektiv.
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5. Tiltak og oppgradering

Tidsperspektiv
kostnadsvurdering

Tiltak
nr.

Bygnings -
del

Beskri velse
5 år 10 år

1. 23 Vinduer
Ved bruk utover fem år, anbefales
utskifting av samtlige vinduer

Kr 500 000, -

2. 25 Dusjrom
Estimert riv n ing av eksisterende
gulv - og veggflis, og etablering av
nytt våtrom med flis. 15m ² dusjrom
bør utbedres snarlig.

Kr 200 0 00, - Kr 1000 000, -

3. 26 DT - elementer
Utbedring riss og utsprenging i
oppleggsområdet

Kr 50 000, -

4. 28 Innfesting av utvendig trapp på sør -
vestlig vegg

Kr 20 000, -

5. 36 Ventilasjonsaggregat, an bef ales
utskiftet.

K r 2 000000, -

7. 432 Elek tro hovedtavle, plassert i teknisk
rom på tak

Kr 800 000, -

8. 433 Elektro underfordeling, plassert
v/kantinekjøkken

Kr 300 000, -

9. 442 Lysarmaturer, kontinuerlig
vedlikehold/utskifting

Kr 5 0 000, - Kr 10 0 000, -

45 Varmeovner Kr 100 000, -
10. 56 Aut omatikk og styre tavle for

ventilasjon, plassert i teknisk rom på
tak

Kr 600 000, -

11. 60 Heis Kr 7 00 000

Sum tiltak og oppgraderinger Kr 3 22 0 000, - Kr 3 2 0 0 000, -

Alle kostnader er eks. mva.
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6. Skolefaglig vurdering

Skolefaglig vurdering av for tsatt bruk av Ringerikshallen fra 2020 for Hov ungdomsskole :

• Etablering av idrettshall samtidig med skoleanlegget legger til rette for et langt mer
arealeffektivt samlet bygg da arealer som inngangsparti, vrimleareal, gjestetoaletter, kjøkken
for serveri ng, møte - og kursrom enkelt kan ses i sammenheng og sambrukes .

• En samtidig etablering gir mindre fasade, samt en arkitektonisk helhet som ikke kan realiseres
på samme måte ved å etablere et byggetrinn to for en så stor enhet som idrettshall på rundt
2000 m2 bruttoareal.

• Bygging av idrettshall på et senere tidspunkt innebærer trolig omgjøring av opparbeidet
uteareal, samt utfordringer knyttet til samtidig drift av skolen, ekstra riggutgifter, samt
sikringstiltak må påregnes.

• Utsettelse av bygging av idre ttshall gir en gangavstand for skolens elever og lærere på 1 km
hver vei. Det innebærer en rekke praktiske utfordringer i en travel skolehverdag. Skolen vil
benytte idrettshallen til ordinær undervisning i kroppsøving og valg fag på alle trinn.

• Videre øns ker skolen at hallen blir brukt i midttimer og friminutt til in spirerende aktiviteter,
bygging av skolemiljøet og utvikling av elevenes sosiale kompetanse . En slik bruk lar seg
vanskelig gjennomføre i Ringerikshallen da avstanden blir for stor f or disse ko rtere og mer
uorganiserte øktene.

• Stortinget har vedtatt en m ålsetting om en time fysisk aktivitet hver dag, og selv om ikke all
aktivitet må foregå i en hall, er det vanskelig å se for seg en ny skole uten å samtidig legge
optimalt til rette for å ivare ta elevenes fysiske aktivitetsbeho v. I et folkehelseperspektiv er det
avgjørende å legge til rette for økt fysisk aktivitet blant barn og unge.

• Tid frem og tilbake utgjør mye. Det tar minimum 10 min å gå hver vei. Med timer på 54 minutter
vil deler av hve r time gå bort til forflytning. Dette kan da utgjøre over 20 mi nutter per time. Om
det er dobbelttimer vil andelen som blir borte være mindre, men det lar seg ikke gjennomføre å
bare ha dobbelttimer. Ved enkelttimer vil opptil 50% av undervisningstiden gå bort til forflytning.
Videre er det ikke slik at kroppsøvingsti mer kan legges kun til start og slutt av dagen da det er
for mange elever og økter som skal gjennomføres.

Det vil også logistikkmessig være svært utfordrende å få det til å gå opp med lærere s om skal
forflytte seg mellom to steder, mtp å ha undervisning i andre fag på skolen rett før eller rett
etter eventuelle timer i RH.

• Elevene i den spesialpedagogiske avdelingen vil kunne forventes å ha en lavere mobilitet enn
ordinære elever. Store og sam mensatte kognitive vansker knyttet til læring har ofte
sammenhe ng med dårligere motorikk og koordinasjonsevne. De vil miste mye tid til opplæring
innenfor andre områder i sitt opplæringstilbud ved å bruke mye tid på å gå til og fra. Alternativt
må skolen o rganisere transport for denne gruppen, til og fra. Dette gir ig jen økte kostnader
som skal tas innenfor rammer som fortrinnsvis skal gå til elevenes innholdsmessige
opplæringstilbud.

• Skolen vil ha elever som både permanent og periodevis bruker rullestol, som også skal ha
tilpasset kroppsøving sammen med klassen sin. Her blir transport en problemstilling som vil
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utgjøre en vesentlig merkostnad for skolen siden Brakar/fylket kun dekker transportkostnader
til og fra skolen ved oppstarts - og slutt - tidspunkt.

• Skolen har en ansatt kroppsøvingslærer som sitter i rullestol, og som kun underviser i
kroppsøvingsfaget. For denne ansatte vil det bli for tungvint å skulle ha arbeidsplassen sin på
selve skolen så lenge kjerneoppgaven hans er i en annen lokalitet. Skol e n i dag er tilrettelagt
for at denne ansatte også skal være en naturlig del av et arbeidsmiljø med sin tilhørighet i
dette. Denne ansatte risikerer å bli isolert, da det blir for tungvint å reise fra et bygg til et annet
kun får å spise med kollegaer. For denne arbeidstakeren, som har en liten stilling, er tilhørighet
i et arbeidsfellesskap viktig og for skolen er det viktig å være et inkluderende arbeidsliv både
for voksne og elever.

• Veien frem og tilbake mellom skolen og Ringerikshallen er skolens ansva r og en del av
elevenes helhetlige skolemiljø. I alle sosiale settinger har mennesker behov for sosialt å
posisjonere seg, og i dette samspillet oppstår krenkelser og mobbing. Når ele ver skal gå i
samlet flokk en km hver veg gir vi et handlingsrom for dett e. Skolen må eventuelt sette av
ekstra ressurser for å sikre tilsyn med elevene til og fra. Dette er ressurser som må tas fra
annen undervisning og skolen risikerer å måtte redusere lærernes tid til kjerneoppgaven
(undervisning) til økt grad av tilsynsoppg aver.

• Risikoen for at flere elever og lærere kommer f or sent til neste undervisningstime øker med
lang veg mellom lokaliteter. Forsentkomming for lærere og elever til undervisning bidrar til et
forringet opplæringstilbud både for eleven(e) som kommer for sent og for elevgruppen forøvrig
ved at læringsløp for styrres.

• Eierskap til hall, tidsbruk på rydding og vedlikehold av utstyr, blir mer pulverisert ved å ha et
distansert forhold. Det blir raskt et spørsmål om hvem har ansvar og eier eventuelle probleme r.

• Skolen som nærmiljøsenter er viktig, og det blir den i større grad med en idrettshall enn uten.
Skolens beliggenhet er meget god med hensyn til nærhet til sentrum og samtidig skjermet i
skoletiden. Etter skoletid er det ønskelig at skolens område bruk es aktivt i nærmiljøet, med
positive aktiviteter. Den skjermede beliggenheten har i perioder tiltrukket seg uønskede
aktiviteter, dette har også medført hærverk på bygget. Med idrettshall i tilknytning til skolen vil
hele skolebruket bli et viktig nærmiljø senter der det er aktivitet også utover kvelden. Ved å
gjøre skolebruket viktig i og for nærmiljøet vil dette igjen føre til stolthet hos brukerne, både
elever, foresatte og ansatte. Denne stoltheten vil gi positive ringvirkninger i og for skole - og
læring smiljøet og forebygge hærverk.

• En utsettelse tidsbeg renset vil være til å leve med, men en byggeperiode og et omfattende
anleggsarbeid i etterkant vil sannsynligvis by på mange ekstra praktiske utfordringer i
skolehverdagen.

• Rektor ved Hov ungdomsskole har undersøkt muligheten for sambruk av ny idrettshall med
Ullerål barneskole. Tilbakemeldingen fra rektor ved Ullerål er at det blir vanskelig på grunn av
kapasitet.
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Økonomisk støtte til finansiering av prøveprosjekt for nattbuss Oslo-Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike ønsker å delta i et prøveprosjekt med nattbuss Oslo - Hønefoss 

2. Ringerikes andel på 100 000,- kr dekkes over formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

Saken ligger innenfor formannskapets fullmakter men på grunn av møtefrekvensen i forbindelse 

med valget har ordfører godkjent at saken fremmes for kommunestyret. 

 

Bakgrunn/beskrivelse 

Buskerud fylkeskommune viser til sak PS 25/19 den 8. mai, hvor administrasjonen bes gå i 

dialog med Ringerike og Hole kommuner om delfinansiering av et prøveprosjekt med nattbuss 

på strekningen Oslo – Hønefoss. Dersom nattbuss skal etableres med 1 rundtur hver natt i uka 

som en fast del av kollektivtilbudet, har Brakar beregnet et årlig tilskuddsbehov på 0,7 mill. kr. 

 

Vedtak etter behandlingi hovedutvalget for samferdselssektoren 8.05.2019 

1. Administrasjonen bes gå i dialog med Ringerike og Hole Kommune med tanke på 

finansiering av et prøveprosjekt for nattbuss Oslo – Hønefoss. Saken tas opp på et 

senere møte.  

2. Hovedutvalgetf or samferdselssektoren ber Brakarg å i forhandlinger med de 

kommersielle aktørene på strekningen Oslo - Kongsberg om direktekjøp på 

nattavganger. Dersom direktekjøp medfører økning i tilskuddsbehovet må dette 

fremmes som et budsjettforslag høsten 2019. 

3. Hovedutvalget for samferdselssektoren støtter forslaget om innføre ordinære takster 

på nattbuss så fort som mulig, under forutsetning av at videre finansiering på 0,3 

millioner kroner årlig avklares i revidert økonomiplan 2019 - 2022.  

 

 

 

Dersom nattbuss skal etableres med 1 rundtur hver natt i uka som en fast del av 

kollektivtilbudet, har Brakar beregnet et årlig tilskuddsbehov på 0,7 mill. kr. 

 

Forslag til fordeling av tilskuddet til Brakar er: 

 



- 

Buskerud fylkeskommune 200 000,- 

Ringerike kommune 100 000,- 

Hole kommune 50 000,- 

Sum 350 000,- 

 

Rådmannens vurdering 

Det er positivt for Ringerike å få bedre og større dekning på kollektivtilbudet. Nattbus vil være 

med på å forbedre forbindeles til hovedstaden. Fylkeskommunen oversendes administrativt 

forslag og det ettersendes politisk vedtak etter behandling. 

 

Vedlegg 

 

Brev BFK 15.05.19 

Saksframlegg med vedtak fra hovedutvalget for samferdselsektoren i BFK 8.05.19 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

ass. Rådmann: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO 

Hovedutvalget for samferdselssektoren 25/19 08.05.2019 

 
Vedlegg: 
1 Nattbuss og takster 

 

Nattbusstilbud Oslo - Kongsberg og Oslo - Hønefoss 
I budsjettbehandlingen for 2019 – 2022 ble det fattet vedtak om å vurdere muligheter 
for å etablere et busstilbud om natten mellom Oslo – Kongsberg og Oslo – Hønefoss. 
Brakar anbefaler ulike løsninger for de to linjene. Samtidig anbefaler de endring i 
takstene til nattbusstilbudet i Drammen. Forbedringene forutsetter at det avklares 
finansiering.  

Forslag 

1. 
Hovedutvalget for samferdselssektoren støtter Brakars vurdering om at det er for lite passasjergrunnlag 
til å opprette ny nattbuss mellom Oslo – Hønefoss.  
 
2.  
Hovedutvalget for samferdselssektoren ber Brakar gå i forhandlinger med de kommersielle aktørene på 
strekningen Oslo - Kongsberg om direktekjøp på nattavganger. Dersom direktekjøp medfører økning i 
tilskuddsbehovet må dette fremmes som et budsjettforslag høsten 2019. 
 
3.  
Hovedutvalget for samferdselssektoren støtter forslaget om innføre ordinære takster på nattbuss så 
fort som mulig, under forutsetning av at videre finansiering på 0,3 millioner kroner årlig avklares i 
revidert økonomiplan 2019 - 2022.   
 
 

Behandling i hovedutvalget for samferdselssektoren - 08.05.2019  

På vegne av Ap, MDG og Sp fremmet Shoaib Karim Naeem (Ap) slikt alternativ forslag pkt 1: 
 
1. 
Administrasjonen bes gå i dialog med Ringerike og Hole Kommune med tanke på finansiering av et 
prøveprosjekt for nattbuss Oslo – Hønefoss.  



2. 
Saken tas opp på et senere møte. 
 
 
Dag Fjeld Edvardsen (H) fremmet slikt alternativt forslag pkt. 1: 

1. 
Det er ønskelig å starte et halvårlig pilotprosjekt, ref omtale av dette i saksutredningen, med nattbuss 
mellom Oslo - Hønefoss. Eventuell økning i tilskuddsbehovet må fremmes som et budsjettforslag  
høsten 2019. 

 

Dag Fjeld Edvardsen (H) trakk sitt forslag og Olav Skinnes (Sp) fremmet slikt omforent forslag: 

1. 
Administrasjonen bes gå i dialog med Ringerike og Hole Kommune med tanke på finansiering av et 
prøveprosjekt for nattbuss Oslo – Hønefoss.  
Saken tas opp på et senere møte. 
 
2.  
Hovedutvalget for samferdselssektoren ber Brakar gå i forhandlinger med de kommersielle aktørene på 
strekningen Oslo - Kongsberg om direktekjøp på nattavganger. Dersom direktekjøp medfører økning i 
tilskuddsbehovet må dette fremmes som et budsjettforslag høsten 2019. 
 
3.  
Hovedutvalget for samferdselssektoren støtter forslaget om innføre ordinære takster på nattbuss så 
fort som mulig, under forutsetning av at videre finansiering på 0,3 millioner kroner årlig avklares i 
revidert økonomiplan 2019 - 2022.   
 

Avstemming 

Det omforente forslaget fremmet av Skinnes (Sp) ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

 
1. 
Administrasjonen bes gå i dialog med Ringerike og Hole Kommune med tanke på finansiering av et 
prøveprosjekt for nattbuss Oslo – Hønefoss.  
Saken tas opp på et senere møte. 
 
2.  
Hovedutvalget for samferdselssektoren ber Brakar gå i forhandlinger med de kommersielle aktørene på 
strekningen Oslo - Kongsberg om direktekjøp på nattavganger. Dersom direktekjøp medfører økning i 
tilskuddsbehovet må dette fremmes som et budsjettforslag høsten 2019. 
3.  
Hovedutvalget for samferdselssektoren støtter forslaget om innføre ordinære takster på nattbuss så 
fort som mulig, under forutsetning av at videre finansiering på 0,3 millioner kroner årlig avklares i 
revidert økonomiplan 2019 - 2022.   
 
 
 
 



Buskerud fylkeskommune 
Gro R. Solberg  

fylkesdirektør for samferdsel 
 

Bakgrunn  

I budsjettbehandlingen for 2019-2022, fattet fylkestinget følgende vedtak: «Det fremmes en sak for 
hovedutvalget for samferdsel, som kvalitetssikrer tiltak og kommer tilbake i fylkestinget med oversikt 
over kostnader som forutsettes dekt gjennom budsjettjustering i juni. Følgende saker skal omfattes: 
 

a) Rabattkort «20-25» for ubegrensede bussreiser innenfor Buskerud med Brakar for personer 
mellom 20 og 25 år gjeninnføres, til pris av 350 kroner per måned. For heltidsstudenter over 25 
år videreføres rabattkortet til 550 kroner per måned. Ingen av kortene skal pålegges 
begrensninger innenfor Buskerud på region-, nattbusser eller lignende linjer.  

b) Prisen på ungdomsbilletten fryses ut 2019. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med Akershus og 
Østfold fylkeskommune for å utrede om ungdomsbilletten kan gjelde også i de to andre fylkene. 

c) Fylkesrådmannen bes utrede kostnad og mulighet for at ungdomsbillett og «20-25» skal gjelde 
også på tog i Buskerud. 

d) Brakar iverksetter så snart som mulig i 2019 nattbuss i begge retninger på strekningen Oslo-
Kongsberg langs E18 og E134, samt Oslo – Hønefoss langs E16.  
 

Dette saksfremlegget omhandler underpunkt d).  
 
Alternative løsninger 
Nattbusstilbud linje 200 Oslo – Hønefoss 
Frem til sommeren 2015 var tilbudet Oslo – Hønefoss en kommersiell ekspressbusslinje. Busstilbudet og 
frekvensen på rutene var bestemt av lønnsomheten i produksjonen, og erfaringene viste at det ikke var 
grunnlag for å opprettholde et nattbusstilbud. Brakar har ikke sett en utvikling i antall reisende eller 
etterspørsel etter kveldsavganger på denne strekningen, som gir grunnlag for nattavganger.   
 
Nattbusstilbud NX 1 Kongsberg – Oslo  
Det har tidligere vært et godt natt- og Timesekspressbusstilbud på strekningen mellom (Notodden) 
Kongsberg – Oslo. I dag har etterspørselen etter busstilbudet på denne linjen blitt redusert som følge av 
et bedre reisetilbud med tog, samt lavere priser på periodekort. Etterspørselen til denne busslinjen har 
dermed blitt svekket og flere ekspressbusslinjer er i dag lagt ned. Timeekspressen som merkenavn er nå 
endret til Vy ekspress. 
 
I dag kjører Vy ekspress NX 1 fra Oslo mandag - fredag og søndag kl. 22. 00. Lørdag går det buss fra Oslo 
kl. 00.00 og søndag kl. 02.00. Toget har 21 avganger per dag fra Kongsberg til Oslo S på hverdager, og 18 
avganger på lørdager og søndager. Siste retur fra Oslo S alle dager er kl. 00.09, avgang Drammen kl. 
00.44 og ankomst Kongsberg kl. 01.24. Til Lier og Drammen går det også et tog fra Oslo S kl. 01.11 hver 
natt, med ankomst til Drammen kl. 02.00.  
 
Brakar foreslår at Vy, som et integrert buss- og togselskap, bør gi kundene som har billett til Vy tog, 
adgang til sine egne kommersielle bussruter. Et slikt tiltak vil kunne styrke tilbudet til de reisende, da 
det gir muligheter for å velge en buss med senere avgang enn togavgangen på strekningen Oslo – 
Kongsberg. Dette vil komplementere togtilbudet, og trolig gi et markedsgrunnlag for senere 
bussavganger gjennom hele uken.  
 
Vurdering av nattakster  
Brakar har i dag tre nattbusslinjer i Drammen. Dette er linjer som går til Mjøndalen, Konnerud og 
Knivåsen. Det er egne takster på nattbussen som skal dekke kostnadene på tilbudet, og periodekort kan 



derfor ikke benyttes på dette tilbudet. I 2018 var det 9000 reiser og 610. 000 kr i inntekter på disse 
nattbusslinjene.  
 
Brakar anbefaler at det åpnes opp for ordinære takster på nattbussene i Drammen, som blant annet vil 
gi kundene større nytte av periodekortene. Tidligere har det vært praksis i Buskerud at nattbusser skal 
driftes uten tilskudd. I Oslo og Akershus er det ordinære takster på nattbustilbudet.  2. mai skal 
fellesnemda i Viken behandle sak PS 54/19 om «Harmonisering av billettstrukturen for kollektivtrafikken 
i Viken fylkeskommune». Ordinære takster på nattbuss i Drammen vil derfor være en tilpasning til 
takstsystemet til Ruter og et steg mot et felles pris- og billettsystem i Viken. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Brakar har beregnet kostnadene ved en eventuelt ruteendring på linje 200 Oslo – Hønefoss, basert på 
fylkestingets budsjettvedtak, til å ha en nettokostnad på 0,7 millioner kroner per år. Dette tilbudet vil 
øke tilskuddsbehovet og er ikke finansiert i rammen til kollektivtrafikk.  
Dersom det iverksettes et slikt tilbud bør det være en prøveordning som kan innstilles etter en 
prøveperiode på seks mnd. En slik ruteendring kan eventuelt settes i verk fra august 2019, med Brakars 
gjeldende takster på tilbudet. 
 
Dersom det skal tilbys en ekstra nattavgang på hverdager mellom Oslo – Kongsberg bør dette skje i regi 
av ekspressbussaktørene som kjører på strekningen i dag. Det bør ikke opprettes en ny busslinje i 
offentlig regi, da dette kan være med på å svekke ekspressbusstilbudet ytterligere. Brakar oppfordrer til 
at dette bør organiseres som et direktekjøp basert på reglene i kollektivtransportforordningen, som 
innebærer at et nytt nattbusstilbud må utlyses et år før det startes opp. Brakar kan gjennomføre 
forhandlinger med aktuelle interessenter før endelig budsjettbehandling for 2020, slik at 
kostnadsomfanget belyses. Viser det seg vanskelig å realisere et direktekjøp innenfor rammen, kan 
Brakar vurdere å sette opp egne busser selv om dette bidrar til å svekke eksisterende tilbud på 
strekningen.  
 
Brakar foreslår at det åpnes opp for ordinære takster på nattbusser i Drammen så fort som mulig, og 
tiltaket dekkes av Brakar i 2019. Det anslås at dette vil redusere den årlige inntekten med ca. 0.3 
millioner kroner. Ved en eventuell endring må en varig finansiering avklares i behandlingen av revidert 
økonomiplan 2019 - 2022.  
 
Miljømessige konsekvenser 
Det er ikke gjort beregninger for miljømessige konsekvenser for rutetilbud på natt, men generelt bør 
det være 5-8 passasjerer på bussen på hele strekningen for at bussen skal fremstå som et mer 
miljøvennlig alternativ enn personbil. 
 
Fylkesdirektørens vurdering 
Nattbuss mellom Oslo – Hønefoss er beregnet til å ha en nettokostnad på 0,7 millioner kroner årlig. 
Fylkesdirektøren støtter Brakars vurdering om at det er for lite passasjergrunnlag til å opprette ny 
nattbuss mellom Oslo – Hønefoss.  
  
Fylkesdirektøren anbefaler at Brakar går i forhandlinger med de kommersielle aktørene på strekningen 
Oslo - Kongsberg om direktekjøp på nattavganger for å gi et bedre tilbud på strekningen.  
 
Forslaget til Brakar om å innføre ordinær takst på nattbusser i Drammen støttes av fylkesdirektøren, gitt 
at det avklares varig finansiering av dette tilbudet i revidert økonomiplan 2019 – 2022. Dette tiltaket vil 
bidra til harmonisering av takstene i kollektivtilbudet i Viken.  
 
Andre dokumenter i saken  (ikke vedlagt)



bfk.no Side 1 av 3

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

Finansiering av prøveprosjekt for nattbuss Oslo - Hønefoss

Vi viser til sak PS 25/19 den 8. mai, hvor administrasjonen bes gå i dialog med Ringerike og Hole
kommuner om delfinansiering av et prøveprosjekt med nattbuss på strekningen Oslo – Hønefoss.

Dersom nattbuss skal etableres med 1 rundtur hver natt i uka som en fast del av kollektivtilbudet,
har Brakar beregnet et årlig tilskuddsbehov på 0,7 mill. kr.

Hovedutvalget for samferdselssektoren vil i neste møte den 6. juni ta stilling til prøveprosjektet. Vi
ber derfor om tilbakemelding på finansieringsforslag innen 4. juni 2019.

Vårt forslag til fordeling av tilskuddet til Brakar er som følger:

Buskerud fylkeskommune 200 000,-
Ringerike kommune 100 000,-
Hole kommune 50 000,-
Sum 350 000,-

Nedenfor gjengis behandlingen i hovedutvalget. Vi gjør oppmerksom på at den opprinnelige saken
har flere vedtakspunkt som ikke omhandler nattbuss på strekningen Oslo – Hønefoss.

«MOTTAKERNAVN»
«KONTAKT»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»
«UTLANDSADRESSE»

Vår dato:  15.05.2019  Vår referanse:  2019/6118 - 2 Vår saksbehandler:
Deres dato:  «REFDATO»  Deres referanse:  «REF» Gunnar Haugerud , tlf. 32808719

SAMFERDSELSAVDELINGEN
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Behandling i hovedutvalget for samferdselssektoren - 08.05.2019
På vegne av Ap, MDG og Sp fremmet  Shoaib Karim Naeem (Ap) slikt alternativ forslag pkt 1:

1.
Administrasjonen bes gå i dialog med Ringerike og Hole Kommune med tanke på finansiering av et
prøveprosjekt for nattbuss Oslo – Hønefoss.
2.
Saken tas opp på et senere møte.

Dag Fjeld Edvardsen (H)  fremmet slikt alternativt forslag pkt. 1:

1.
Det er ønskelig å starte et halvårlig pilotprosjekt, ref. omtale av dette i saksutredningen, med
nattbuss mellom Oslo - Hønefoss. Eventuell økning i tilskuddsbehovet må
fremmes som et budsjettforslag høsten 2019.

Dag Fjeld Edvardsen (H) trakk sitt forslag og  Olav Skinnes (Sp) fremmet slikt omforent forslag:

1.
Administrasjonen bes gå i dialog med Ringerike og Hole Kommune med tanke på finansiering av et
prøveprosjekt for nattbuss Oslo – Hønefoss.
Saken tas opp på et senere møte.

2.
Hovedutvalget for samferdselssektoren ber Brakar gå i forhandlinger med de kommersielle
aktørene på strekningen Oslo - Kongsberg om direktekjøp på nattavganger. Dersom direktekjøp
medfører økning i tilskuddsbehovet må dette fremmes som et budsjettforslag høsten 2019.

3.
Hovedutvalget for samferdselssektoren støtter forslaget om innføre ordinære takster på nattbuss
så fort som mulig, under forutsetning av at videre finansiering på 0,3 millioner kroner årlig
avklares i revidert økonomiplan 2019 - 2022.

Avstemming
Det omforente forslaget fremmet av Skinnes (Sp) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1.
Administrasjonen bes gå i dialog med Ringerike og Hole Kommune med tanke på finansiering av et
prøveprosjekt for nattbuss Oslo – Hønefoss.
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Saken tas opp på et senere møte.

2.
Hovedutvalget for samferdselssektoren ber Brakar gå i forhandlinger med de kommersielle
aktørene på strekningen Oslo - Kongsberg om direktekjøp på nattavganger. Dersom direktekjøp
medfører økning i tilskuddsbehovet må dette fremmes som et budsjettforslag høsten 2019.
3.
Hovedutvalget for samferdselssektoren støtter forslaget om innføre ordinære takster på nattbuss
så fort som mulig, under forutsetning av at videre finansiering på 0,3 millioner kroner årlig
avklares i revidert økonomiplan 2019 - 2022.

Med vennlig hilsen

Gro Ryghseter Solberg Gunnar Haugerud
fylkesdirektør for samferdsel rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

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:
BRAKAR AS Bragernes torg 1 3017 DRAMMEN



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3473-2  Arkiv: 034  

 

Sak: 113/19 

 

Saksprotokoll - Nedbemanning i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
På bakgrunn av at Hole og Jevnaker kommune har sagt opp samarbeidsavtalen med Ringerike 

kommune om Læringssenteret for voksne og generell nedgang i antall flyktninger, gis 

rådmannen i oppdrag å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak, herunder om nødvendig 

nedbemanning og oppsigelser i Ringerike kommune, i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3473-1   Arkiv:   

 

 

Nedbemanning i Ringerike kommune 
 

Forslag til vedtak: 

På bakgrunn av at Hole og Jevnaker kommune har sagt opp samarbeidsavtalen med Ringerike 

kommune om Læringssenteret for voksne og generell nedgang i antall flyktninger, gis 

rådmannen i oppdrag å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak, herunder om nødvendig 

nedbemanning og oppsigelser i Ringerike kommune, i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Læringssenteret for voksne (LSFV) har en flyktningavdeling og en skoleavdeling.  

Skoleavdelingen underviser voksne i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner basert på en 

samarbeidsavtale. Hole og Jevnaker har sagt opp avtalen med virkning fra 1. januar 2020. 

 

Læringssenterets flyktingavdeling tar imot, bosetter og følger opp flyktninger i Ringerike i en 

periode på 2-3 år. Det kommer nå langt færre flyktninger til Norge og til Ringerike enn da 

avdelingen ble bygget opp for noen år siden. 

Driften ved Læringssenteret må i 2020 tilpasses disse nye rammebetingelsene. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner har i mange år samarbeidet om en felles 

voksenopplæring. Den nåværende samarbeidsavtalen har tatt utgangspunkt i 

vertskommunemodellen i kommuneloven og finansiert virksomheten ut fra folketallet i 

kommunene. 

 

Jevnaker og Hole kommune har hatt nedgang i antall deltakere og har nå besluttet å kjøpe 

tjenestene hos andre kommuner enn Ringerike. Kommunene har sagt opp avtalene med 

virkning fra 1.1.2020. 

 

Konsekvenser er bortfall av inntekter, samt færre deltakere på LSFV. Det er da nødvendig å 

redusere bemanningen for å kunne holde de budsjetterte rammene. 

 

Ringerike kommune bosetter årlig det antall flyktninger som kommunestyret vedtar. 

Antall flyktninger som kommer til Ringerike har hatt en sterk nedgang de siste årene, fra over 

100 i 2016 til 30 i 2019.  



- 

 

Flyktningene deltar i et introduksjonsprogram og følges opp av Læringssenterets 

flyktningavdeling de første årene.  Mange av de som kom i 2016 og 2017 har nå fullført 

programmet, eller kommer til å fullføre i løpet av 2019-2020. Det vil derfor være nødvendig 

med en nedbemanning også på flyktningavdelingen for å tilpasse avdelingen det nye antall 

bosettinger. 

 

Læringssenteret har i dag ca. 30 årsverk totalt på de to avdelingene. Det planlegges en 

nedbemanning på om lag 10 årsverk i 2020. 

 

Ringerike kommune vil gjennomføre prosessen etter rutinene i kommunens nedbemannings-

håndbok (vedlegg). Det vil tilstrebes å omstille overtallige til andre ledige stillinger i 

kommunen. Allerede denne høsten blir, om mulig, ledige stillinger holdt vakante med tanke 

på de kommende endringene. 

  

Det blir lagt ned stor innsats for å tilby de overtallige andre stillinger i kommunen, eller hos 

samarbeidskommunene, jf. samarbeidsavtalen punkt 6.2 andre avsnitt om uttreden av 

samarbeidet.  

 

Etter som antallet ansatte som skal nedbemannes er så vidt høyt, kan det være at det ikke 

finnes annet passende arbeid å tilby samtlige overtallige slik at oppsigelser kan være 

nødvendig. Dette avhenger også av medarbeidernes kompetanse og det kompetansebehovet 

som er ellers i kommunen. 

 

Nedbemanningsprosessen blir lagt opp i samarbeid med og etter drøfting med de ansattes 

organisasjoner. Informasjon om og i prosessen vektlegges.  

 

Juridiske forhold  

Det følger av kommuneloven § 24 nr. 1 at kommunestyret kan tildele rådmannen myndighet 

til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker. 

 

Av kommunens gjeldende delegeringsreglement pkt. 2.7.1 følger det at rådmannen har all 

myndighet i personalsaker.  All den stund rådmannen ikke er delegert myndighet til eventuelt 

å nedbemanne så mange årsverk det her kan bli tale om så krever det fullmakt fra 

kommunestyret.  

 

Økonomiske forhold 

I 2019 har Læringssenteret en inntekt på 6,2 millioner kroner fra Hole og Jevnaker 

kommuner. Denne inntekten bortfaller fra 2020. Inntektstapet må i all hovedsak tettes ved at 

senteret har færre ansatte. Dersom kommunen ikke lykkes i raskt å redusere aktiviteten ved 

Læringssenteret, øker risikoen for et økonomisk merforbruk i 2020. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har redusert bemanningen på mange områder de siste årene uten å måtte 

gå til oppsigelser.  

Det som er spesielt i foreliggende sak er at det er en nedbemanning på grunn av ytre faktorer, 

nemlig nedgang i antall flyktninger, at Hole og Jevnaker kommuner har sagt opp 

samarbeidsavtalene.  



- 

Rådmannen tror mange av de som rammes av overtallighet vil kunne tilbys ledige stillinger på 

andre områder i kommunen, men for å klare og tilpasse driften ved LSFV til kommunens 

inntekter, ønsker rådmannen en fullmakt til også ved behov å kunne gå til oppsigelser. 

 

 

Vedlegg 

Nedbemanningshåndbok, Ringerike kommune 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Dahl 
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1 INNLEDNING 
Denne håndboka skal være et hjelpemiddel for å sikre at prosesser rundt nedbemanning blir 

riktig gjennomført i Ringerike kommune.  

 

Behov for ny revisjon 
Det er behov for ny revisjon av håndboken fordi det har vært nødvendig å rydde opp i en 

uklar sammenblanding av rutiner for nedbemanning og omstilling, slik dette fremkom av den 

forrige versjonen av håndboken. Denne håndboken er derfor rendyrket til å redegjøre for 

fremgangsmåten i kun nedbemanningsprosesser og ikke omstillingsprosesser. Omstilling vil 

imidlertid bli kort omtalt i kapittel 3.  

 

Nedbemanning – en begrepsavklaring 
Hva som ligger i begrepet «nedbemanning» er ikke definert i noe avtale- eller lovverk, men 

hvordan nedbemanning skal skje er imidlertid regulert i lov- og avtaleverk. Med 

nedbemanning menes her reduksjon av antall ansatte på grunn av forhold hos arbeidsgiver. 

Eksempler på dette kan være driftsinnskrenkninger og rasjonaliseringstiltak. Bakgrunnen for 

kommunens ønske om å redusere bemanningen er ofte knyttet til reduksjon av kostnader 

samt mer effektiv drift.  

 

Hensikt 
Hensikten med håndboka er å sikre at nedbemanningsprosesser praktiseres i samsvar med 

lovpålagte og tariffestede regler for dette, herunder at det anvendes like regler for alle 

arbeidstakere i Ringerike kommune. Håndboken er et supplement til lovregler og 

tariffavtaler som regulerer hvordan en nedbemanning skal gjennomføres.  

 

Håndboken for nedbemanning gjelder for hele Ringerike kommune, herunder våre 

vertskommuneavtaler.  

2 DEFINISJONER 

Her følger en redegjørelse for sentrale begrep som benyttes i håndboken. Hvert begrep vil 

imidlertid bli forklart nærmere under relevante kapitler senere i håndboken.  

 

Nedbemanning: reduksjon av antall ansatte på grunn av forhold hos arbeidsgiver. 

 

Omstilling: en endring eller omorganisering hos arbeidsgiver hvor ansatte ikke må sies opp.  

 

Arbeidsgivers styringsrett: arbeidsgivers rett til å lede, fordele, kontrollere og organisere 

arbeidet til arbeidstakerne. 



 

Mulig overtallige ansatte: den gruppen av ansatte som kan bli berørt av en nedbemanning.  

 

Reelle overtallige arbeidstakere: konkrete arbeidstakere som arbeidsgiver ikke har lykkes å 

tilby annet passende arbeid til eller andre alternative tiltak, og hvor oppsigelse vil bli vurdert. 

 

Utvelgelseskrets: den enheten i kommunen hvor nedbemanning skal skje.  

 

Utvelgelseskriterier: de kriterier som anvendes i forhold til å identifisere hvem som er mulig 

overtallige i utvelgelseskretsen, som for eksempel: 

 

Ansiennitet: hvor lenge den enkelte arbeidstaker har vært ansatt i Ringerike 

kommune.  

Kompetanse: de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det 

mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. 

Kompetansebegrepet omfatter både formell kompetanse (formalkompetanse) og 

uformell kompetanse (realkompetanse).  

Formell kompetanse: all den kompetansen arbeidstakeren har fått gjennom skole, 

utdanning og kurs og som har gitt et vitnemål eller kompetansebevis fra en 

utdanningsinstitusjon.  

Uformell kompetanse: all den kompetanse som en arbeidstaker har fått gjennom 

erfaring fra arbeidsliv, fritid, organisasjonsarbeid og på grunnlag av alder og 

livserfaring.  

Sosiale forhold: forhold ved den enkelte arbeidstaker som kan tas hensyn til ved 

vurderingen av hvilke ansatte som skal vurderes som overtallig. Aktuelle sosiale 

forhold er alternative jobbmuligheter, alder, økonomiske forhold som gjeldsbyrde, 

sykdom, nedsatt funksjonsevne, forsørgelsesbyrde, graviditet mv.  

 

Bemanningsplan: arbeidsgivers beskrivelse av fremtidig behov for kompetanse i den enhet 

som skal nedbemannes.  

  

Kartleggingssamtale: den samtalen arbeidsgiver har med den enkelte ansatte i enheten 

som skal nedbemannes for å kartlegge blant annet sosiale forhold og alternative tiltak til en 

eventuell oppsigelse.  

 

Omstillingssamtale: det møtet som arbeidsgiver gjennomfører med de som er definert som 

mulig overtallige.  

 

Annet passende arbeid: ledig arbeid i kommunen arbeidstaker kan utføre som et alternativ 

til oppsigelse.  

 



Annet arbeid: arbeid arbeidsgiver kan tilby, men som faller utenfor hva som anses som 

«annet passende arbeid» (ikke passende arbeid). 

 

Ordinær oppsigelse: arbeidsgiver avslutter arbeidstakerens arbeidsforhold med 

kommunen. 

 

Endringsoppsigelse: en oppsigelse som avslutter én arbeidsavtale i kommunen, samtidig 

som det gis tilbud om en ny arbeidsavtale på endrede vilkår. 

3 OMSTILLING 

Å skille mellom hva som er nedbemanning og omstilling, kan være vanskelig.  

Omstilling 

Omstilling som sådan er ikke regulert i arbeidsmiljøloven på samme måte som 

nedbemanning er. Inn under omstilling faller blant annet: 

 oppsplitting og sammenslåing av enheter 

 annen omorganisering, endret arbeidssted 

 endringer i arbeidstid 

 omfordeling av arbeidsoppgaver og personell mv.  

Omstilling har normalt ikke som formål at det skal skje en nedbemanning, og en omstilling 

uten at det skal skje noen nedbemanning trenger derfor ikke å forankres i politiske vedtak. 

En omstilling/omorganisering kan skje på bakgrunn av arbeidsgivers styringsrett innenfor de 

rammer den individuelle arbeidsavtalen setter.   

For å sikre en ryddig omstilling, bør prinsippene i håndboken brukes. Ved omstilling vil noen 

av arbeidsmiljølovens bestemmelser komme til anvendelse. Dette gjelder blant annet krav til 

informasjon og drøfting jf. arbeidsmiljøloven §§ 4-2, 8-1 og 8-2. Hovedavtalen og 

Hovedtariffavtalen i KS-området har også bestemmelser som gjelder omstilling jf. 

Hovedavtalen Del B §§ 1-3, 1-4-1 og 3-1 bokstav c og Hovedtariffavtalen kapittel 1 §§ 3.3 og 

3.4.1.  

Nedbemanning 

Nedbemanning kan være del av en omstilling. Dersom omstillingen kan medføre oppsigelser, 

er prosessen å anse som nedbemanning, og foreliggende håndbok må følges. Selv om en 

prosess blir definert som nedbemanning, kan resultatet likevel bli at det ikke blir noen 

oppsigelser da ansatte blant annet kan tilbys et «annet passende arbeid» i henhold til 

arbeidsmiljøloven § 15-7.  

 



 

4 RETTSLIG GRUNNLAG FOR NEDBEMANNING 
Arbeidsmiljøloven har en rekke bestemmelser som kommer til anvendelse ved 

nedbemanning i kommunal sektor. Disse bestemmelsene vil bli nærmere omtalt senere i 

denne håndboka.  

Loven har imidlertid en viktig bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 15-7 som regulerer vern 

mot usaklig oppsigelse ved nedbemanning.  

Bestemmelsens første og andre ledd lyder som følger:  

(1) Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, 

arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. 

(2) Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke 

saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å 

tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i 

driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom 

virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. 

De nærmere vilkårene for hva som anses som en saklig nedbemanning, vil bli nærmere 

omtalt nedenfor i kapittel 13. 

 

Hovedprinsippet i arbeidslivet er at arbeidsgiver har styringsrett. Med arbeidsgivers 

styringsrett menes retten til å lede, fordele, kontrollere og organisere arbeidet. 

Styringsretten er en grunnleggende forutsetning for arbeidsforholdet. Arbeidsgiverens 

styringsrett er imidlertid begrenset. Arbeidsgiveren kan ikke treffe beslutninger i strid med 

lov, tariffavtale eller individuelle arbeidsavtale. Arbeidsgiveren står for eksempel ikke fritt til 

å si opp arbeidstakere uten at dette er i samsvar med arbeidsmiljølovens krav. Arbeidsgiver 

har imidlertid styringsrett når det gjelder selve organisering av arbeidet med nedbemanning, 

begrenset av den individuelle arbeidskontrakten og lov- og avtaleverk. 

 

Både Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i KS-området vil være relevant ved 

nedbemanning. Tariffavtalene har blant annet egne bestemmelser om medbestemmelse og 

drøftingsplikt. Arbeidsgiver må fortløpende foreta drøftinger med de tillitsvalgte under en 

nedbemanningsprosess. Dette vil det bli nærmere redegjort for i kapittel 10.  

 

En nærmere redegjørelse for det juridiske grunnlaget for nedbemanninger, er inntatt i 

vedlegg 1 til håndboken.  



5 PROSESSEN VED NEDBEMANNING 
Nedenfor følger en kort oversikt over prosessen ved en nedbemanning. De enkelte punkter 

vil bli utdypet senere i håndboka. Det er svært viktig at avgjørelsen om hvem som faktisk er å 

anse som reelt overtallig ved en nedbemanning og om noen skal sies opp, tas til slutt i 

prosessen. Dette også for å sikre den enkeltes ansatte reelle mulighet til å påvirke og bli 

hørt. Punktene 1 til 10 nedenfor gjelder derfor generelt for mulige overtallige. Punkt 11 

gjelder den enkelte ansatte.  

 

En nedbemanningsprosess kan bestå av følgende faser: 

1. Avklar behovet for nedbemanning – se kapittel 6 nedenfor.  

2. De tillitsvalgte må involveres i hele prosessen. De må sørge for at 

medbestemmelsesretten ivaretas, og at det gjennomføres drøftinger. – se kapittel 

10. 

3. Formelt vedtak om nedbemanning, må treffes – se kapittel 8.  

4. Utarbeid en plan for nedbemanningsprosessen – se kapittel 9. Dette bør gjøres i 

samarbeid med de tillitsvalgte.  

5. Avklar hvilken enhet (utvelgelseskrets) i kommunen som skal nedbemannes. 

Gjennomfør drøftinger med de tillitsvalgte før utvelgelseskrets defineres. Se kapittel 

13.2.1 og kapittel 10.  

6. Avklar hva som er saklige utvelgelseskriterier. Gjennomfør drøftinger med de 

tillitsvalgte før utvelgelseskriteriene defineres. Se kapittel 13.2.2 og kapittel 10.  

7. Det må gis jevnlig informasjon til de ansatte gjennom hele prosessen. Hvordan dette 

skal skje, bør avklares i plan for nedbemanning. Det må også vurderes om eksterne 

skal informeres. Se kapittel 11.  

8. Gjennomfør en overordnet kartlegging av ansatte i utvelgelseskretsen og fremtidig 

kompetansebehov i den nye enheten. Se kapittel 12.1 og vedlegg 2 og 3.  

9. Gjennomfør kartleggingssamtaler med ansatte i utvelgelseskretsen. Den enkelte 

ansatte skal få mulighet til å ha med seg en tillitsvalgt på dette møtet. Se kapittel 

12.2 og vedlegg 4, 5 og 6. 

10. Definer hvem som er mulige overtallige. Dette må skje etter drøftelser med de 

tillitsvalgte. Se kapitlene 13.2 og 10.  

11. Gjennomfør individuell prosess for den enkelte ansatte som er definert som mulig 

overtallig.  

a. Gjennomfør omstillingssamtaler med alle som er definert som mulig 

overtallig. Den enkelte ansatte skal få mulighet til å ha med seg en tillitsvalgt 

på dette møtet. Se kapittel 13.2 og vedlegg 7. 

b. Vurder om «annet passende arbeid» eller «annet arbeid» kan tilbys.   

c. Gi tilbud om «annet passende arbeid» der det er mulig. Se kapittel 13.3 og 

vedlegg 10.  

d. Vurder om endringsoppsigelse og ny arbeidskontrakt skal utarbeides ved 

aksept av tilbud om «annet passende arbeid». Se kapittel 13.3 og vedlegg 11.  



e. Vurder om andre alternativer til oppsigelse kan tilbys. Se kapittel 13.4.  

f. Dersom «annet passende arbeid» eller andre virkemidler ikke er aktuelle, må 

oppsigelse vurderes. Det må gjennomføres drøftelsesmøte i henhold til 

arbeidsmiljøloven § 15-1. Den ansatte skal få mulighet til å ha med seg en 

tillitsvalgt på dette møtet. Se kapittel 14 og vedlegg 8. Merk at det er først på 

dette tidspunktet at en arbeidstaker kan defineres som reell overtallig. 

g. Beslutning om oppsigelse treffes. En oppsigelse skal ikke besluttes før 

drøftingsmøtet i henhold til § 15-1 er gjennomført. Se kapittel 14 og vedlegg 

9.  

h. Oppsigelse utarbeides. Se kapittel 14 og vedlegg 12.  

 

6 AVKLAR BEHOVET FOR NEDBEMANNING 
Behovet for nedbemanning må avklares før vedtak om nedbemanning treffes eller 

planlegges. Et grunnvilkår for saklig oppsigelse ved nedbemanning i henhold 

til arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd, er at kommunen kan dokumentere en 

rasjonaliseringsgevinst eller et nedbemanningsbehov som følge av redusert aktivitet. Det 

kreves imidlertid ikke at en rasjonalisering er nødvendig av hensyn til virksomhetens 

fortsatte drift. Enheter som går med overskudd, har også adgang til å foreta 

driftsinnskrenkninger. 

Det må foreligge dokumentasjon på de interne overveielsene som viser at nedbemanning er 

nødvendig. 

7 ANSVARLIG FOR NEDBEMANNINGSPROSESSEN   
Kommunalsjefen for den aktuelle sektor har ansvar for viktige avgjørelser av betydning for 

prosessen, som blant annet hva som skal defineres som utvelgelseskrets og 

utvelgelseskriterier.  

 

Enhetsleder for den enheten i kommunen som skal nedbemanne har ansvar for den faktiske 

gjennomføringen av nedbemanningen, herunder foreta kartlegginger og gjennomføre 

kartleggingssamtaler og omstillingssamtaler.  

8 NEDBEMANNING MÅ VÆRE FORANKRET I VEDTAK  
Vedtak og dokumentasjon 
Beslutning om nedbemanning må foreligge før man starter med selve 

nedbemanningsprosessen. Grunnlaget for nedbemanning som er vedtatt, må dokumenteres. 



Det må vises til for eksempel regnskap, budsjett og vedtak. Det bør i tillegg dokumenteres 

øvrige innsparingstiltak og eventuelle grunnlag for innsparing av den enkelte stilling.  

 

I Ringerike kommune er riktig vedtaksmyndighet kommunestyret. Dette følger av 

kommuneloven § 6 annet punktum jf. kommunens delegeringsreglement.   

 

Et budsjettvedtak med fullmakt til rådmannen om nedbemanning er tilstrekkelig for at 

nedbemanning kan skje. Dette er i praksis den vanligste hjemmelen for 

nedbemanningsvedtak i Ringerike kommune.  

 

I de tilfeller kommunestyret treffer et eget vedtak om nedbemanning etter en forutgående 

prosess, for eksempel der det har vært en lengre prosess vedrørende en sak om at flere 

skoler må nedlegges på grunn av sviktende elevtall, er det viktig at vedtaket kommunestyret 

treffer inneholder en fullmakt til administrasjonen til å gjennomføre selve nedbemanningen. 

Vedtaket bør ikke bli for detaljert da detaljer kan endre seg etter drøftelser med de 

tillitsvalgte. På vedtakstidspunktet bør derfor vedtaket kun inneholde et omtrentlig omfang 

av antall stillinger som blir berørt. Vedtaket kan si noe om hvilken kompetanse enheten har 

behov for fremover (bemanningsplan). 

9 PLANLEGGING AV NEDBEMANNINGSPROSESSEN 
Strenge krav til saksbehandling 

Det å gjennomføre en nedbemanningsprosess krever god organisering og klargjøring av hva 

som er de overordnede mål for prosessen. Det stilles strenge krav til arbeidsgiverens 

saksbehandling ved nedbemanning. De planer som blir lagt for nedbemanningsprosessen må 

derfor følges gjennom hele prosessen.  

Samarbeid med tillitsvalgte 
Nedbemanningsprosessen bør planlegges sammen med de tillitsvalgte. Man må videre sikre 

at relevant lov- og avtaleverk er kjent og kan brukes, i tillegg til at man gir god informasjon til 

alle involverte parter. 

 

Framdriftsplan 
En framdriftsplan med milepæler er et godt verktøy i slike prosesser. Her vil det synliggjøres 

hva som skal gjøres og når det skal være ferdigstilt. Framdriftsplanen er et hjelpemiddel for 

prosessen, samt sikrer forutberegnelighet for virksomheten, tillitsvalgte og de ansatte. 

 

 

En framdriftsplan bør for eksempel inneholde følgende punkter:  

 tidsplan og varighet av prosessen 



 plan for informasjon og drøfting med de tillitsvalgte 

 hvilket behov for kompetanse enheten har fremover og utarbeide en 

bemanningsplan  

 vurderinger av utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier 

 plan i den aktuelle enheten om når det skal informeres, hvem som informerer, 

hvordan informasjonen skal skje og hva det skal informeres om 

 nytt organisasjonskart 

 oversikt over ansatte som kan bli berørt  

 kartleggingssamtaler 

 individuell prosess for den enkelte ansatte som er definert som mulig overtallig, 

herunder gjennomføre omstillingssamtaler 

 vurdering av ulike virkemidler som alternativ til oppsigelse 

 evaluering  

 

Se også kapittel 5 med tanke på hva en fremdriftsplan bør inneholde. En framdriftsplan 

begrenser ikke rettigheter og plikter forankret i lov- og avtaleverk. Listen ovenfor er ikke 

uttømmende.  

10 MEDBESTEMMELSE OG DRØFTINGER MED DE 

TILLITSVALGTE 
Forutsigbarhet 

Nedbemanningsprosessen skal være forutsigbar for de berørte parter, herunder 

arbeidstakerne, ledelsen i Ringerike kommune og de tillitsvalgte. Både avtaleverket og 

arbeidsmiljøloven har bestemmelser om at arbeidsgiver skal informere de tillitsvalgte 

og/eller arbeidstakerne. Det er et mål å sikre at arbeidstakerne, gjennom tillitsvalgte og 

individuelt, trekkes tidlig inn i nedbemanningsprosessen på en måte som sikrer reell 

medinnflytelse.  

 

Drøftinger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver 
De tillitsvalgte (fortrinnsvis hovedtillitsvalgte) har en viktig rolle ved nedbemanning. Mye av 

medbestemmelsen foregår gjennom drøftinger med arbeidsgiver. Drøftingsreglene i 

Hovedavtalen i KS-området samt arbeidsmiljøloven § 8-1 mv. gjelder forholdet mellom de 

tillitsvalgte i kommunen og arbeidsgiver og ikke mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte.  

 

Det er sentralt at arbeidsgiver i forbindelse med en nedbemanningsprosess gjennomfører 

drøftinger med de tillitsvalgte blant annet om bemanningsplan, utvelgelseskrets og 

utvelgelseskriterier.  

 



I det følgende vil de enkelte medbestemmelse- og drøftingsreglene bli nærmere redegjort 

for. 

 

Det følger av Hovedavtalen del B § 1-3 at: 

 ”Medbestemmelse utøves ved representasjon i lovbestemte og andre utvalg og 

gjennom ordningen med tillitsvalgte”. 

 

De tillitsvalgte har både en rett, men også en plikt til å drøfte med arbeidsgiver ulike 

spørsmål ved nedbemanning, jf. Hovedavtalen i KS-området del B § 3-1.  

 

Det følger av samme avtale § 1-4-1 at: 

 ”Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på 

råd når det gjelder: 

o Omorganisering/omlegging av driften 

o Rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige 

konsekvenser 

o Informasjonsprosedyrer, sammensetningen av ad hoc grupper, bestemmelser 

om tidsplan, prosedyrer ved nedbemanning/oppsigelse, prosedyrer ved 

utlysning/kunngjøring av nye stillinger og mulige alternative løsningsmodeller 

ved avgang (som for eksempel bruk av AFP, utdanningspermisjon/stipend, 

etterlønnsordning.)”. 

 

Miljø- og kvalitetssikringsgruppen (MKS) i kommunen er et forum hvor også medvirkning blir 

ivaretatt. Der møtes arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud for å diskutere ulike sider ved 

arbeidssituasjonen. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er videre en instans hvor nedbemanningen 

skal behandles, jf. arbeidsmiljøloven § 7-2 annet ledd bokstav d. Etter § 7-2 annet ledd 

bokstav d skal alle planer som kan få en vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, legges fram 

for arbeidsmiljøutvalget til behandling, blant annet planer om omorganisering, 

nedbemanning og privatisering. Det er i arbeidsgiverens interesse at 

nedbemanningsprosessen er grundig forankret i organisasjonen. AMUs rolle er viktigst der 

det er mulig å ha en prosess vedrørende nedbemanning før vedtak om dette treffes i 

kommunestyret. I disse tilfellene bør AMUs uttalelse være vedlagt saken til kommunestyret. 

Der kommunestyret har truffet vedtak om nedbemanning uten forutgående prosess, kan 

ikke AMU overstyre kommunestyrets vedtak og AMUs rolle i disse tilfellene er derfor 

begrenset.  

 

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 8-1 at i en virksomhet som jevnlig sysselsetter minst 50 

arbeidstakere skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av betydning for 

arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dette omfatter blant annet 

planlagt nedbemanning. Informasjonen skal gis slik at det er mulig for de tillitsvalgte å sette 



seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede drøftinger. 

Drøftingen skal bygge på informasjon fra arbeidsgiver.  

 

Informasjon eller drøftelser skal skje «så tidlig som mulig» jf. arbeidsmiljøloven § 8-2 annet 

ledd annet punktum. Av og til vil beslutningene i kommunen tas i etterkant av en åpen 

politisk prosess, som det vil være naturlig å gjøre de tillitsvalgte kjent med. I andre tilfeller 

kan plikten til informasjon og drøfting bli aktuell i og med beslutningen i politiske organer. 

Det kan for eksempel i et kommunestyre framkomme forslag som vedtas og som 

administrasjonen ikke har utredet eller forberedt på forhånd. I disse tilfellene vil det ikke 

være mulig å informere om beslutningen og drøfte denne med de tillitsvalgte i forkant av 

avstemmingen.  

Masseoppsigelser 
Arbeidsmiljøloven § 15-2 om masseoppsigelser kan komme til anvendelse ved 

nedbemanninger i kommunen. Bestemmelsen definerer masseoppsigelser til oppsigelser 

som foretas overfor minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager, uten at 

oppsigelsene er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres forhold.  

 

Arbeidsgiver har plikt til å gi tillitsvalgte følgende relevante opplysninger iht. til § 15-2:  

 a) grunnene til eventuelle oppsigelser 

 b) antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt 

 c) hvilke arbeidsgrupper de tilhører 

 d) antall arbeidstakere som normalt er ansatt 

 e) hvilke arbeidstakergrupper som normalt er sysselsatt 

 f) over hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt 

 g) forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp  

 h) forslag til kriterier for beregning av eventuelle ekstraordinære sluttvederlag  

 

Merk at masseoppsigelser først får virkning hos NAV 30 dager etter at NAV har blitt 

underrettet. 

 

Før det treffes noen avgjørelser om oppsigelse, skal det gjennomføres drøftelser med den 

aktuelle ansatte hvor også tillitsvalgte kan være til stede jf. arbeidsmiljøloven § 15-1. 

 

Det er viktig at de tillitsvalgte informeres om avgjørelse om nedbemanning før de ansatte.  

Dokumentasjon er viktig ved en nedbemanningsprosess. Det må skrives referater fra alle 

møter/samtaler som må skrives under av deltakerne på møtene. Disse må lagres på saken i 

kommunens arkivsystem. 



11 INFORMASJON TIL ANSATTE 
Informasjon er en grunnleggende forutsetning for å få til gode prosesser. God og riktig 

informasjon til alle nivåer i organisasjonen skaper mindre usikkerhet og bedre forståelse for 

hva som skjer. God forvaltningsskikk tilsier også at kommunen har en særlig plikt til å 

informere. 

 

Informasjonsplan 
Ved nedbemanning må det derfor være fokus på god personalhåndtering. Det må utarbeides 

en informasjonsplan (se kapittel 9) som blant annet ivaretar de ansattes behov for å få tidlig 

informasjon om prosessen. Det er også viktig at det informeres godt om årsaken til 

nedbemanning, slik at medarbeiderne kan få en tilstrekkelig forståelse og forstå 

sammenhengen. Dette vil være avgjørende for om de ansatte blir motiverte og delaktige. 

Det må legges til rette for et godt samarbeid mellom partene i tillegg til at man har en 

inkluderende personalpolitikk.  

 

Innsyn  

Et grunnleggende krav som må stilles til saksbehandlingen, er at arbeidstakeren får innsyn og 

en reell mulighet til å imøtegå arbeidsgiverens undersøkelser eller saksframstilling. I tillegg til 

informasjon om den faktiske situasjonen, fremdrift i prosessen og beslutninger, må det også 

informeres om den ansattes rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk i 

nedbemanningsprosesser slik at alle er i stand til å ivareta sine interesser. 

 

Jevnlig og lik informasjon til alle parter 

Det er viktig at alle mulige berørte ansatte får samme informasjon. Det er også viktig å huske 

på å gi samme informasjon til medarbeidere som er langtidssykemeldte eller er ute i 

permisjoner. Disse bør inviteres til personalmøter, og det må sendes informasjon hjem til 

dem. Dette ansvaret har den nærmeste leder.  

 

Det er videre viktig å gi informasjon jevnlig, uansett om det ikke er så mye å informere om. 

Dette for å unngå at det oppstår usikkerhet og rykter rundt i organisasjonen.  

 

Intern informasjon og ekstern informasjon 

Det må også vurderes hva som skal informeres internt for de ansatte i kommunen, og hva 

som skal informeres ut til kommunens innbyggere og brukere. 

 

Informasjon internt til de ansatte kan gjøres slik: 

 Heng opp referat fra møtene og annen informasjon/gi beskjed til ansatte hvor dette 

står. 

 Innkall til personalmøter. 

 Legg informasjonsskriv og lignende i alle posthyller. 



 Bruk e-post for å informere. 

 Bruk aktivt intranettet i kommunen. 

 

Det bør også vurderes om det skal gis informasjon eksternt til brukere av kommunens 

tjenester, for eksempel 

 foreldre til barn i barnehage 

 SFO, skole, Samarbeidsutvalg (SU) og FAU 

 pårørende til brukere i institusjoner 

 brukere i våre institusjoner  

12 KARTLEGGING 

12.1. Fremtidig bemanningsplan/kompetanseplan 
Det må utarbeides en oversikt over de oppgaver og mål enheten som skal nedbemannes vil 

ha i fremtiden, og hvilket behov for kompetanse den nye enheten vil ha. Se 

kartleggingsskjema i vedlegg 3.  

 

Med grunnlag i fremtidig bemanningsplan/kompetanseplan og vedtatt budsjett, vil behovet 

for fremtidig bemanning synliggjøres i den enkelte enhet. Utfra dette vil det komme fram 

mulig overtallighet og mulige ledige stillinger i enhetene. Dette vil bare vise antallet og ikke 

hvilke personer som faktisk eventuelt er overtallige. På dette stadium i prosessen er det 

viktig at det ikke treffes noen beslutninger om hvem som faktisk blir vurdert som reelt 

overtallig. Prosessen rundt hvem som defineres som mulig overtallig, er nærmere omtalt i 

kapittel 13.2. 

 

Overtallighet 

Overtallighetsbegrepet er ikke definert i arbeidsmiljøloven, men har blitt til gjennom 

rettspraksis. En overtallig medarbeider forklares som en arbeidstaker som har en stilling som 

vil falle bort fordi virksomheten må nedbemanne. I denne håndboka snakker man om mulige 

overtallige og reelle overtallige: 

 Etter nedleggelse eller reduserte rammer blir et antall årsverk definert som mulig 

overtallig, og disse skal søkes omplassert til annet arbeid.  

 Reelle overtallige er de arbeidstakere som det ikke har lykkes å tilby annet passende 

arbeid til eller andre alternative tiltak, og oppsigelse vil bli vurdert. 

 

Kompetanseoversikt og kartlegginger 

Leder for aktuell enhet som skal nedbemannes må sørge for å ha oversikt over sine 

medarbeideres kompetanse. 

 



I det videre arbeidet må følgende kartlegges for aktuelle enheter (se kartleggingsskjema i 

vedlegg 2): 

 alle faste ansettelser 

 alle midlertidige ansettelser/engasjement 

 vikariater 

 langtidssykemeldte og de ansatte som har krav på AAP 

 ansatte som er ute i permisjoner 

 hvem som går av med AFP, særaldergrense og alderspensjon 

 eventuelt andre trygdeytelser 

 

Alle vikariater må avvikles før overtallighet kan identifiseres. 

 

Før nyrekruttering og forlengelse av vikariater kan skje, skal dette være klarert med HR-

avdelingen. 

 

Ansvaret for å ha oppdaterte oversikter over ansatte ligger hos enhetsleder primært, mens 

kommunalsjef for aktuell sektor har det overordnede ansvaret. 

 

12.2 Kartlegging av ansatte 
Kartleggingssamtale 

Leder for aktuell enhet som skal nedbemannes må gjennomføre kartleggingssamtaler med 

ansatte i utvelgelseskretsen. I tilfeller hvor fremtidig bemanningsplan viser at noen ansatte 

klart ikke vil bli berørt av nedbemanningen vil det ikke være nødvendig å foreta 

kartleggingssamtale med vedkommende. Det forutsettes at de tillitsvalgte er enige i 

vurderingene. HR-avdelingen skal ved behov være med på kartleggingssamtalene. Mal for 

innkalling til en kartleggingssamtale fremgår av vedlegg 4.   

 

Det må gis mulighet til å ha med seg en tillitsvalgt eller en annen man har tillit til på 

kartleggingssamtalen. Nærmeste leder er ansvarlig for at en kartleggingssamtale avholdes. 

 

I samtalen skal arbeidstakeren få informasjon om de vedtak som er gjort, og i hvilken grad 

dette kan påvirke medarbeiderens arbeidsforhold, og hvilke utvelgelseskriterier som er lagt 

til grunn samt begrunnelse for nedbemanningen. Dersom en arbeidstaker kan bli berørt av 

en nedbemanning, skal vedkommende gis informasjon om: 

 hvilke rettigheter og plikter vedkommende ansatt har 

 at arbeidstakerens ønsker ikke er styrende for innplassering i fremtidig stilling, men 

vil bli tatt hensyn til så langt det er mulig 

 at beslutning om hvem som er mulig/reell overtallig, ikke er tatt 



Arbeidstakerne som skal gjennomføre kartleggingssamtale skal snarest mulig fylle ut 

skjemaet «Kartleggingsskjema ved nedbemanning» og levere dette til sin nærmeste leder. 

Skjemaet fremgår av vedlegg 4. Nærmeste leder er ansvarlig for å gi ut skjemaet. 

Kartleggingsskjemaet danner grunnlag for kartleggingssamtalen. Hensikten med skjemaet er 

å sikre korrekt informasjon om medarbeidere som kan bli berørt av nedbemanningen før 

kartleggingssamtalen. Målet med samtalen er at alle som kan få endrede arbeidsoppgaver, 

arbeidssted eller som står i fare for å bli overtallig skal få komme frem med sine tanker, 

ønsker og behov for den videre prosessen. Medarbeideren må videre gis muligheten til å 

redegjøre for særlige sosiale forhold vedkommende måtte ha, og forhold som 

vedkommende mener bør vektlegges i forbindelse med videre prosess. 

 

De spørsmål som er aktuelt for arbeidsgiver å stille under en kartleggingssamtale, er inntatt i 

vedlegg 5.  

 

Leder skriver referat fra kartleggingssamtalen som alle parter skriver under på. 

Medarbeideren gis en kopi. Dette referatet skal legges inn i kommunens arkivsystem. I dette 

referatet skal alle temaer som er tatt opp på møtet være med. Særlig forhold rundt temaer 

som uformell kompetanse, erfaring og sosiale hensyn må dokumenteres. 

Kartleggingsskjemaet den ansatte har fylt ut legges også inn i arkivsystemet.  

 

Det er viktig at en avgjørelse av hvem som er vurdert som reell overtallig ikke er tatt på dette 

tidspunktet. Dette blant annet av at eventuelle sosiale forhold og identifiseringen av «annen 

passende stilling» vil kunne kartlegges i slike samtaler. Den ansatte skal sikres en reell 

mulighet til å bli hørt.   

13 NÆRMERE OM VILKÅRENE FOR NEDBEMANNING 

13.1 En oppsigelse på grunn av nedbemanning må være saklig 

begrunnet i virksomhetens forhold 
 

En nedbemanning tar utgangspunkt i virksomhetens behov for utvikling samt 

kostnadsreduksjon. Et grunnvilkår for saklig oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-7 annet 

ledd er at bedriften kan dokumentere rasjonaliseringsgevinst eller nedbemanningsbehov 

som følge av redusert aktivitet. Se nærmere om dette i kapittel 6. 

 

Et typisk tilfelle hvor arbeidsmiljøloven § 15-7 kommer til anvendelse, er der det er behov 

for kostnadsreduserende tiltak i form av nedbemanning. Det er situasjonen i virksomheten 

på et eventuelt oppsigelsestidspunkt som her er relevant.  

 



13.2 Utvelgelsesprosessen og definering av mulig overtallig 
Saklig utvelgelsesprosess 

I tillegg til kravet i arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd om at en oppsigelse må være «saklig 
begrunnet i virksomhetens […] forhold», må oppsigelsen også være saklig når det gjelder den 
enkelte arbeidstakeren jf. § 15-7 annet ledd. Stillingsvernet skal vurderes individuelt. 
 
I kravet til en saklig utvelgelsesprosess ligger det for det første et krav om at 
utvelgelseskriteriene og avveiningen av disse må være saklige. For det andre ligger det et 
krav om en saklig utvelgelseskrets.  
 

Omstillingssamtale 

Merk at i prosessen for å komme frem til hvem som er å anse som mulige overtallige, vil de 

ansatte måtte bli vurdert opp mot hverandre (interesseavveining) på bakgrunn av fremtidig 

bemanningsplan samt utvelgelseskriteriene. Før arbeidsgiver avgjør hvem som er mulig 

overtallig, må det imidlertid gjennomføres drøftinger med de tillitsvalgte (fortrinnsvis 

hovedtillitsvalgte) jf. arbeidsmiljøloven § 8-1, § 8-2 og § 15-2. Etter at mulige overtallige er 

definert, må det gjennomføres en omstillingssamtale med denne gruppen ansatte. Under 

omstillingssamtalen må den enkelte mulig overtallige ansatt gis informasjon om at 

vedkommende er definert som mulig overtallig, hva som er prosessen videre, hvilke 

muligheter av annet arbeid som kan finnes i organisasjonen og hvilke andre aktuelle 

virkemidler kommunen kan tilby. Mal for innkalling til omstillingssamtale er inntatt i vedlegg 

8. 

I det følgende redegjøres det nærmere for vilkårene for en saklig utvelgelsesprosess.  

13.2.1 Utvelgelseskrets 
Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 15-7 er at kommunen som sådan er 

utvelgelseskrets. Utvelgelseskretsen kan begrenses, hvis det foreligger et saklig grunnlag for 

dette. I praksis har Ringerike kommune ofte en saklig grunn til å avgjøre at 

nedbemanningsprosessen skal knyttes til en bestemt sektor eller enhet i kommunen og ikke 

hele kommunen. Utvelgelseskretsen må uansett defineres. Hvor nedbemanning skal skje i 

organisasjonen må drøftes med de tillitsvalgte før beslutning tas. 

 

Relevante momenter i vurderingen av utvalgskrets er driftsmessige hensyn som 

 enhetens størrelse  

 den økonomiske situasjonen 

 praktiske problemer med å benytte hele kommunen 

 behovet for å beholde kompetanse 

 sikring av forsvarlig drift 

 de tillitsvalgtes holdning 

 tidligere praksis i kommunen 



 

Saksbehandlingen før valg av utvelgelseskrets er også et viktig moment. Dersom en enhet er 

i en prekær økonomisk situasjon, vil det lettere bli akseptert en snevrere utvelgelseskrets, 

enn i en situasjon hvor det nedbemannes for å møte en framtidig situasjon. Tilsvarende vil 

en forskjell i kompetanse og gjøremål i de ulike avdelingene være av betydning, hvor atskilt 

avdelingene i praksis fungerer, og hvor lang tid avdelingsinndelingen har eksistert. Dette er 

imidlertid bare momenter i en helhetsvurdering. Det må foretas en konkret vurdering. 

Kommunalsjefen for aktuell sektor avgjør til slutt hva som er saklig utvelgelseskrets ved den 

konkrete nedbemanningen.   

13.2.2 Utvelgelseskriterier 
 

Saklige utvelgelseskriterier 

Saklighetskriteriet i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-7 innebærer også at 

utvelgelseskriteriene for å identifisere mulige overtallige må være saklige. 

Utvelgelseskriteriene er ikke lovfestet. Gjennom langvarig rettspraksis og gjennom 

avtalereguleringer er det utviklet utvelgelseskriterier som anses som relevante og lovlige. De 

vanligste utvelgelseskriteriene bygger på en kombinasjon av ansiennitet og kvalifikasjoner, 

samtidig som man tar sosiale hensyn med i betraktningen. Det redegjøres nærmere for 

kriteriene i punkt 13.2.2.1 til 13.2.2.4.   

 

Det må benyttes objektive og etterprøvbare kriterier. Evalueringsskjema og poengsetting for 

å komme frem til hvem som er mulig overtallig, bør unngås. Dette da skjema/poengsetting 

ofte er vanskelige å etterprøve. Det er svært viktig at arbeidsgiver ikke benytter kriteriene 

kun på et utvalg av ansatte i enheten som skal nedbemannes i prosessen for å komme frem 

til hvem som er mulig overtallig. Med en slik fremgangsmåte kan arbeidsgiver bli tatt til 

inntekt for at avgjørelsen om hvem som faktisk er reell overtallig er tatt før kriteriene er 

anvendt samt sosiale forhold avdekket mm. En endelig beslutning om hvem som faktisk er å 

anse som reell overtallig, må utstå til et senere tidspunkt – se kapittel 14.     

 

Kriterier drøftes med tillitsvalgte 

Når man skal synliggjøre hvem som blir mulig overtallig i en nedbemanningsprosess, må det 

drøftes med de tillitsvalgte hvilke kriterier som skal anvendes ved utvelgelsen. Det er 

kommunalsjefen for aktuell sektor som avgjør hva som skal være utvelgelseskriterier for den 

enkelte nedbemanning.  

 

 

 

 



13.2.2.1 Ansiennitet 
 

Prinsippet om ansiennitet 

Kriteriet ansiennitet innebærer at lengden på ansettelsestiden i Ringerike kommune tillegges 

betydning i utvelgelsesprosessen. Det oppfattes som utgangspunkt rettferdig at den med 

lengst ansettelsestid i kommunen har opparbeidet seg rettigheter i en 

nedbemanningssituasjon. 

 

For Ringerike kommune som er bundet av en tariffavtale, er ansiennitetsprinsippet 

utgangspunktet jf. Hovedtariffavtalen i KS-området § 3 punkt 3.3.  

Ansiennitetsrekkefølgen skal med andre ord følges, med mindre det ikke foreligger en saklig 

grunn for å gjøre unntak fra dette. Eksempler på slik saklig grunn, er for eksempel omtalt i 

kapittel 13.2.2.2. 

 

Beregning av ansiennitet 

Det er viktig at ansiennitet beregnes riktig. Ansiennitet er tjenestetiden arbeidstakeren har i 

Ringerike kommune, fratrukket eventuelle perioder med ulønnet permisjon hvor den 

ansatte har vært tilsatt hos en annen arbeidsgiver enn kommunen. Kortvarige, midlertidige 

fravær, sykefravær og lovbestemte permisjoner avbryter ikke ansienniteten. Dersom 

vedkommende sier opp sin stilling i kommunen og kommer tilbake igjen, beregnes 

ansiennitet i kommunen på nytt. Ny tjenesteansiennitetsdato blir den datoen som 

vedkommende begynner igjen i kommunen.  

 

Ansiennitet i deltidsstillinger skal ikke beregnes forholdsmessig, men på samme måte som 

for heltidsansatte. En person i 50 prosent stilling vil dermed opparbeide seg samme 

ansiennitet som en person i 100 prosent stilling.  

13.2.2.2 Kvalifikasjoner i forhold til kommunens behov  
Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig 

å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. 

 

Formell kompetanse og uformell kompetanse 

Kompetansebegrepet omfatter både formell kompetanse (formalkompetanse) og uformell 

kompetanse (realkompetanse).  

 

Formell kompetanse er all den kompetansen arbeidstakeren har fått gjennom skole, 

utdanning og kurs og som har gitt et vitnemål eller kompetansebevis fra en 

utdanningsinstitusjon.  

 

Uformell kompetanse er all den kompetanse som en arbeidstaker har fått gjennom erfaring 

fra arbeidsliv, fritid, organisasjonsarbeid og på grunnlag av alder og livserfaring. 



Vedkommende sin stillingskode er ikke avgjørende i definisjonen av vedkommende sin 

kompetanse. 

 

Kompetanse versus ansiennitet 

Kompetansekriteriet kan gå foran ansiennitet der det foreligger saklig grunn. Den fremtidige 

bemanningsplanen vil gi uttrykk for hvilken kompetanse den nye enheten/tjenesten trenger, 

og hvilken kompetanse som således vil kunne gå foran ansiennitet. Inn under dette faller 

enhetens fremtidige faktiske behov for kompetanse (formell- og realkompetanse) for å 

kunne utføre tjenestene ut fra krav i lov, forskrift, regelverk og hensyn til forsvarlig 

bemanning. 

 

Personlig egnethet kan være et relevant utvelgelseskriterium. Dette som en del av 

kvalifikasjonsvurderingen. Med personlig egnethet menes personlige egenskaper som er av 

betydning for stillingen. Dette kan være samarbeidsevner, evne til åpen kommunikasjon 

med kolleger og kunder, lojalitet osv. Det skal imidlertid mye til før personlig egnethet skal 

være utslagsgivende, så lenge arbeidstakeren både har lengre ansiennitet og nødvendig 

kompetanse for den aktuelle stillingen. Forhold som påberopes, som for eksempel 

samarbeidsvansker, må kunne dokumenteres, og dette må også ha vært tatt opp med 

vedkommende før og uavhengig av nedbemanningen.  

 

Kompetansevurderingene må være etterprøvbare og kunne dokumenteres. Dette innebærer 

også at kompetansekriteriene i størst mulig grad må være objektive. Subjektive vurderinger 

som ikke kan dokumenteres som for eksempel personlig egnethet, vil lett kunne medføre at 

utvelgelsen blir kjent usaklig. Jo sterkere de negative vurderingene av arbeidstakeren er, 

desto større krav stilles det til dokumentasjonen. 

13.2.2.3 Nærmere om sosiale forhold 
Med utvelgelseskriteriet sosiale forhold menes forhold ved den enkelte arbeidstaker som 

kan tas hensyn til ved vurderingen av hvilke ansatte som skal vurderes som overtallige.  

 

Aktuelle sosiale forhold er:  

 alternative jobbmuligheter 

 alder 

 økonomiske forhold som gjeldsbyrde 

 sykdom 

 nedsatt funksjonsevne 

 forsørgelsesbyrde 

 graviditet mv.  

 



Kombinasjonen av lang ansiennitet og høy alder innebærer at arbeidstakeren får et særlig 

sterkt stillingsvern. I andre tilfeller vil sosiale forhold normalt kun være utslagsgivende der 

kompetanse og sosiale forhold står likt.  

 

Sosiale forhold er også relevant ved interesseavveiningen som skal foretas mellom 

arbeidsgiver og arbeidstakers behov før en eventuell oppsigelse besluttes – se mer om dette 

i kapittel 13.5.  

 

13.2.2.4 Kriterier som ikke bør tas hensyn til 
Utvelgelsen av hvem som er overtallig, kan ut fra et diskrimineringshensyn jf. 

arbeidsmiljøloven kapittel 13, normalt ikke utelukkende skje på bakgrunn av følgende 

kriterier til skade for arbeidstakeren: 

 alder   

 funksjonshemning  

 sykdom  

 kjønn  

 gravid 

 deltid  

13.3 «Annet passende arbeid» 
Skyldes en mulig oppsigelse nedbemanning, er den ikke saklig begrunnet dersom 

arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker jf. 

arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd første punktum. Arbeidsgiver må derfor alltid vurdere 

om det kan tilbys annet passende arbeid i kommunen.  

 

Tilbud om annet passende arbeid må skje før oppsigelse besluttes. Dersom arbeidstakeren 

mottar tilbud om et annet ledig arbeid i virksomheten etter en oppsigelse, er dette å anse 

som et tilbud i henhold til fortrinnsretten til ledige stillinger, jf. arbeidsmiljøloven § 14-2. 

 

Om det finnes annet passende arbeid, bør kartlegges gjennom blant annet 

kartleggingssamtalen – se kapittel 12.2. Dersom det er mulig at det finnes annet passende 

arbeid, må arbeidstakeren innkalles til en omstillingssamtale om dette – se mal for innkalling 

til slikt møte i vedlegg 7.  

 

Hva menes med «annet passende arbeid»?  

Utgangspunktet må være at arbeidet som tilbys, både innholds- og lønnsmessig må være 

mest mulig likt det arbeidstakeren opprinnelige hadde. Det stilles krav til at vedkommende 

er kvalifisert til en ledig stilling i kommunen. Vurderingstemaet er om arbeidstakeren kan 

utføre arbeidet på en rimelig god måte, selv om andre måtte antas å ville kunne ha utført 

arbeidet bedre.  



 

Passende arbeid omfatter en ledig stilling/arbeidsoppgaver. Det behøver ikke å være samme 

ansvarsnivå. Et «passende» arbeid kan også være utenfor grunnpregstandarden og de 

arbeids- og ansvarsoppgaver vedkommende har i sin opprinnelige stilling. En slik stilling kan 

også være innenfor et helt annet arbeidsområde enn det vedkommende er overtallig fra. En 

passende stilling kan også omfatte å gå fra en fast til midlertidig stilling dersom dette er det 

eneste arbeidsgiver har å tilby. Dersom man ikke har ledig arbeid å tilby på samme nivå, er 

arbeidsgiveren forpliktet til å tilby ledig arbeid på et lavere stillingsnivå eller med redusert 

stillingsstørrelse. Ved innplassering i annet passende arbeid med lavere lønnsplassering, har 

arbeidstakeren rett til å beholde sin nåværende lønnsplassering (grunnlønn), jfr. 

Hovedtariffavtalen i KS-området kapittel 1 punkt 3.4.1. Dette gjelder imidlertid ikke 

eventuell stillingskode. 

 

Selv om nedbemanningen kun skal skje i forhold til en enhet (utvelgelseskrets) i kommunen, 

er kommunen forpliktet til å vurdere om det finnes annet passende arbeid i forhold til hele 

kommunen. 

 

Plikten til å skaffe annet passende arbeid går ikke så langt at arbeidsgiver må opprette en ny 

stilling. Det skal ikke opprettes nye stillinger for å plassere mulige overtallige.  

 

Arbeidsgiveren kan ikke bare nøye seg med å tilby ledige stillinger på selve oppsigelses-

tidspunktet. Dersom arbeidsgiveren faktisk er klar over at det i nær framtid blir ledige 

stillinger som kan tilbys som et alternativ til en oppsigelse, for eksempel på grunn av en 

omorganisering eller naturlig avgang, taler mye for at det ikke er saklig å gå til oppsigelse. I 

slike tilfeller kan arbeidsgiveren være pliktig til å vente med en oppsigelse for å kunne tilby 

et annet ledig arbeid. 

 

Når det tilbys et annet arbeid i virksomheten, kan det som hovedregel ikke knyttes vilkår om 

ny prøvetid til den nye stillingen. Dersom det nye arbeidet er av en så forskjelligartet 

karakter sammenlignet med tidligere arbeid (omplassering fra sykepleier til renholder), kan 

arbeidsgiver sette vilkår om ny prøvetid for å avgjøre om det nye arbeidet er «passende». 

 

Ved vurderingen av om et arbeid er «passende», må arbeidsgiveren godta en viss tid til 

omstilling og opplæring. Hvor lang tid som må godtas, må avgjøres konkret ut fra en 

vurdering av aktuell stilling, virksomhetens behov og arbeidstakerens situasjon. Det kan i 

hvert fall ikke gis kortere opplæringstid enn det som normalt kan påregnes ved 

nyansettelser. En noe lenger opplærings- og omstillingstid må godtas når det gjelder eldre 

arbeidstakere med lang tjenestetid. Det samme kan også gjelde grupper som er særlig 

vanskelig stilt, for eksempel yrkeshemmede arbeidstakere.  

 



Et tilbud om «annet passende arbeid» vil kunne medføre at det skjer en endringsoppsigelse, 

det vil si at det skjer en oppsigelse fra nåværende stilling med samtidig tilbud om annen 

stilling, se kapittel 14 og vedlegg 10 og 11. Saksbehandlingsreglene for (endrings)oppsigelse 

må følges. Det må blant annet gjennomføres drøftingsmøte i henhold til arbeidsmiljøloven § 

15-1 jf. kapittel 14 i denne håndboka. Dersom annet passende arbeid som tilbys er en 

midlertidig stilling, og arbeidstakeren aksepterer dette tilbudet, opphører arbeidsforholdet 

til kommunen når den midlertidige stillingen opphører. Arbeidsgiver er i slike tilfeller ikke 

pliktig til å skaffe ny stilling til arbeidstakeren etter at den midlertidige arbeidsavtalen er 

utløpt. Arbeidstaker har etter utløpet av den midlertidige stillingen fortrinnsrett etter 

arbeidsmiljøloven § 14-2 annet ledd, forutsatt at vedkommende har vært ansatt i 

virksomheten i til sammen minst 12 måneder i de to siste år.  

 

Tilbud om annen passende stilling gis med svarfrist på to uker. Det skal samtidig informeres 

om at ved et avslag på slikt tilbud, vil Ringerike kommune vurdere å si opp vedkommende, 

jfr. arbeidsmiljøloven § 15-7. Se vedlegg 10.   

 

HR-avdelingen har ansvar for å forsøke å finne et «annet passende arbeid» til den aktuelle 

arbeidstakeren. 

 

13.4 Alternative tiltak 

Kommunen må som arbeidsgiver vurdere andre alternativer enn oppsigelse, der det er 

mulig. Om alternative tiltak er aktuelle, vil ofte bli klarlagt etter gjennomført 

kartleggingssamtale. Det må fremgå av dokumentasjonen at vurderinger av alternative tiltak 

er foretatt.  

Aktuelle alternative tiltak kan blant annet være  

 sluttpakker i form av lønn for en periode   

 støtte til utdanning  

 omskolering 

  redusert stilling for en tid 

 AFP 

 arbeid etter behov  

 eventuelt permittering 

Hvis arbeidstakeren vil søke ulønnet permisjon for å ta videreutdanning eller for å være 

hjemme med barna i en periode, kan også det være et alternativ som arbeidsgiveren etter 

omstendighetene plikter å imøtekomme som et alternativ til oppsigelse. 

Alle avtaler om virkemidler skal være skriftlige, og det skal foreligge referater fra 

samtaler/møter som undertegnes av begge parter. Dette skal registreres i kommunens 



arkivsystem. Slike avtaler må konfereres med HR-avdelingen og lønningsavdelingen, i forkant 

av inngåelse, for å kvalitetssikre at de er i henhold til lov- og avtaleverk. 

 

13.5 Interesseavveining 
Etter at kommunen har vurdert at det ikke finnes annet passende arbeid for den enkelte 

arbeidstakeren, må arbeidsgiver foreta en interesseavveining. Det må foretas en avveining 

mellom virksomhetens behov for oppsigelse og de ulemper en oppsigelse vil påføre den 

enkelte arbeidstaker jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd. Merk at dette er en annen 

interesseavveining enn den som foretas mellom ansatte i prosessen for å identifisere mulige 

overtallige – se nærmere om dette i kapittel 13.2. 

Jo mer kritisk den økonomiske situasjonen er for kommunen, desto mindre vil hensynet til 

den enkelte arbeidstakeren veie i den konkrete interesseavveiningen mellom arbeidsgiver og 

ansatt.  

Særlig lang ansiennitet innebærer et styrket stillingsvern. Selv om det skal mer til, kan 

virksomheten likevel ha saklig grunn til å si opp også eldre arbeidstakere med lang 

ansiennitet hvis den økonomiske situasjonen er kritisk eller svært vanskelig. 

Arbeidstakeres sosiale forhold skal vurderes i favør av den ansatte. Sosiale forhold er et 

relevant utvelgelseskriterium og kan i det konkrete tilfellet være avgjørende. Det skal 

imidlertid noe til for at sosiale hensyn blir avgjørende. 

 

I interesseavveiningen må man videre vurdere andre mulige løsninger enn oppsigelse (se 

kapittel 13.5). Hvis arbeidstakeren for eksempel har signalisert at han vil benytte seg av 

muligheten til å gå av med AFP, må dette tas med i interessevurderingen. 

Interesseavveiningen må ta utgangspunkt i hvor lang tid det er fram til ønsket fratreden, 

vurdert opp mot hvor prekært det er for virksomheten at ansettelsesforholdet avvikles 

umiddelbart og før ønsket fratreden. 

 

Hvis arbeidstakeren er tilbudt et annet passende arbeid, men har takket nei til det, er det 

mindre rom for en interesseavveining, og særlig gjelder dette hvis det arbeidet som tilbys, 

ligger tett opp til den tidligere stillingen. 

14 ORDINÆR OPPSIGELSE OG ENDRINGSOPPSIGELSE 
Ordinær oppsigelse 
Dersom det er overtallige ansatte etter drøftinger og avveininger innad i kommunen samt at 

det ikke finnes annet passende arbeid eller alternative tiltak, eller at tilbud om slike tilbud er 

avslått, kan det foreligge en saklig grunn for ordinær oppsigelse i henhold til 

arbeidsmiljøloven § 15-7. Før arbeidsgiver fatter en beslutning om oppsigelse, skal 



spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers 

tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen 

og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes jf. 

arbeidsmiljøloven § 15-1. Først etter et slikt drøftelsesmøte kan beslutning om oppsigelse 

treffes. Det er viktig å vente med å ta en beslutning om at en ansatt er reell overtallig samt 

oppsigelse til dette tidspunktet for å sikre at kommunen foretar saklige avgjørelser i henhold 

til arbeidsmiljølovens krav og for at arbeidstaker skal bli hørt.  

 

Endringsoppsigelse 
Dersom en arbeidstaker tilbys en «annen passende stilling», vil dette ofte medføre at det må 

skje en endringsoppsigelse. En endringsoppsigelse er en oppsigelse som avslutter én 

arbeidsavtale, samtidig som det gis tilbud om en ny arbeidsavtale på endrede vilkår. 

Arbeidstaker kan akseptere endringen og oppsigelsen innebærer da ikke et endelig opphør 

av arbeidsforholdet. Hvis arbeidstaker imidlertid avslår det nye tilbudet, er oppsigelsen å 

anse som en ordinær oppsigelse.  

 

Merk at dersom et annet passende arbeid ikke innebærer at arbeidskontrakten med 

arbeidsgiver må endres, vil man ikke stå ovenfor en endringsoppsigelse. Dersom det for 

eksempel står i arbeidskontrakten at arbeidstaker er ansatt i Ringerike kommune som 

sykepleier og hvor enhet/avdeling ikke er spesifisert, vil vedkommende arbeidstaker kunne 

omplasseres fra en enhet til en annen innen kommunen i henhold til arbeidsgivers 

styringsrett, uten at dette nødvendiggjør en endringsoppsigelse og ny arbeidskontrakt.  

 

En ordinær oppsigelse og endringsoppsigelse gjennomføres på samme måte. Begge typer 

oppsigelser skal følge vanlige saksbehandlingsregler etter arbeidsmiljøloven kapittel 15. Det 

må blant annet gjennomføres drøftingsmøter i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1. 

Formkravene for oppsigelse i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-4 må videre følges. 

 

Dokumentasjon av begrunnelser 

Det må foreligge en godt dokumentert begrunnelse for oppsigelsen med hvorfor og hvordan 

man er kommet frem til denne beslutningen. Det må også komme fram om vedkommende 

eventuelt har blitt tilbudt annen passende stilling i kommunen, men har takket nei til dette. 

Det må videre argumenteres for at oppsigelsen er saklig begrunnet. Her er det viktig at det 

vises til blant annet hvorfor nedbemanning er nødvendig samt hvilket behov for kompetanse 

virksomheten har fremover. Det er videre viktig å huske på å informere om vedkommende 

sine rettigheter og plikter, samt fortrinnsrett i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-2.  

 

Maler for innkalling til drøftingsmøte i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1 for henholdsvis 

endringsoppsigelse og ordinær oppsigelse, er inntatt i vedlegg 8 og 9. Mal for 

endringsoppsigelse og ordinær oppsigelse er inntatt i vedlegg 11 og 12.  

 



Ansvaret for oppsigelser/endringsoppsigelser ligger hos nærmeste leder i samarbeid med 

HR-avdelingen. 

15 EVALUERING 

15.1 Evaluering av nedbemanningsprosessen 
Det er viktig at det skjer en evaluering av enhver nedbemanningsprosess. Evaluering av 

nedbemanningsprosessen kan gjennomføres i alle faser av et prosjekt og er viktig for 

fremdrift, justering og oppfølging av nedbemanningsprosessen, samt læring og motivasjon til 

videre arbeid. Det er kommunalsjefen for aktuell sektor som er ansvarlig for at evaluering av 

prosessen gjennomføres. Aktuell kommunalsjef er ansvarlig for at rapporter og anbefalinger 

blir fulgt opp, samt å implementere evalueringens resultater i det videre arbeidet i den 

konkrete nedbemanningsprosessen. 

 

Det må også gjennomføres en sluttevaluering. Resultatet av denne evalueringen må gjøres 

skriftlig. En sluttevaluering skal sikre kvalitet eller skaffe opplysninger som kan brukes til 

forbedring, samt bekreftelser på i hvilken grad målene i de enkelte prosesser blir nådd. 

Kommunalsjefen for HR har ansvar for at resultater og anbefalinger etter en sluttevaluering 

vil bli brukt til forbedringer i andre nedbemanningsprosesser.  

 

Spørsmål som kan brukes i en sluttevaluering er: 

 Hva gikk bra? 

 Hvorfor gikk det bra? 

 Hva kunne gått bedre? 

 Hvorfor kunne det gått bedre? 

 

15.2 Evaluering av håndboka 
Håndbok om nedbemanning vil fortrinnsvis evalueres annet hvert år. Håndboka skal videre 

være et dynamisk dokument som fortløpende vil bli endret ved behov.   



VEDLEGG 1 
Nærmere om det rettslige grunnlaget for nedbemanning 

Nedenfor følger en oversikt over aktuelle bestemmelser som er relevant for en 

nedbemanning. 

 

Arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse ved nedbemanning i kommunal sektor. Loven har 

en rekke bestemmelser som kommer til anvendelse som blant annet plikten til å drøfte med 

tillitsvalgte i henhold til arbeidsmiljøloven §§ 8-1, 8-2, § 15-1 og 15-2 og 

saksbehandlingsregler for en oppsigelse jf. 15-4. Disse bestemmelsene vil bli nærmere 

omtalt senere i denne håndboka. Videre har loven en viktig bestemmelse i arbeidsmiljøloven 

§ 15-7 som regulerer vern mot usaklig oppsigelse ved nedbemanning.  

Bestemmelsens første og andre ledd lyder som følger:  

 (1)Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, 

arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. 

 (2) Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke 

saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å 

tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i 

driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom 

virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. 

Hovedprinsippet i arbeidslivet er at arbeidsgiver har styringsrett. Med arbeidsgivers 

styringsrett menes retten til å lede, fordele, kontrollere og organisere arbeidet. 

Styringsretten er en grunnleggende forutsetning for arbeidsforholdet. Arbeidsgiverens 

styringsrett er imidlertid begrenset. Arbeidsgiveren kan ikke treffe beslutninger i strid med 

lov, tariffavtale eller individuelle arbeidsavtale. Arbeidsgiveren står for eksempel ikke fritt til 

å si opp arbeidstakere uten at dette er i samsvar med arbeidsmiljølovens krav.  

 

Arbeidstakeren har et lovregulert vern mot oppsigelse ved nedbemanning. Ved oppsigelse 

gjelder det et lovfestet saklighetskrav jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Det er derfor svært viktig 

at arbeidsgiver følger arbeidsmiljølovens bestemmelser for å sikre at nedbemanning gjøres 

riktig. Arbeidsmiljøloven stiller krav om en forsvarlig saksbehandling forut for vedtak om 

oppsigelse på grunn av nedbemanning, som i sin tur skal sikre at vedtaket bygger på et 

korrekt og fyllestgjørende faktisk grunnlag. Vedtaket må heller ikke være begrunnet i 

utenforliggende hensyn eller virke vilkårlig. I tillegg er det vanlig å operere med et krav om at 

vedtaket ikke må virke sterkt urimelig.  

 

Arbeidsgiver har styringsrett når det gjelder selve organiseringen av arbeidet med 

nedbemanning, begrenset av den individuelle arbeidskontrakten og lov- og avtaleverk. 

 



Arbeidsforholdene i kommunal sektor følger arbeidsmiljølovens regler fullt ut. I tillegg 

kommer også saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Disse føyer seg til de generelle 

saksbehandlingsreglene man finner i for eksempel arbeidsmiljøloven § 15-1 og § 15-4. 

Vedtak om oppsigelse eller avskjed er imidlertid unntatt fra reglene om klage slik at det bare 

er arbeidsmiljølovens regler som gjelder etter at et slikt vedtak er fattet jf. forvaltningsloven 

§ 3 siste punktum.  

 

Både Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i KS-området vil være relevant ved 

nedbemanning. Tariffavtalene har blant annet egne bestemmelser om medbestemmelse og 

drøftingsplikt som blant annet Hovedavtalen del B § 3-1 og § 1-4-1. Dette blir nærmere 

omtalt under kapittel 10. 

 

Arbeidsgiver må fortløpende foreta drøftinger med de tillitsvalgte under en 

nedbemanningsprosess.  

  



VEDLEGG 2 

Oversikt over ansatte før nedbemanning 

 

Oppgaver/mål i 

enheten 

Antall årsverk Nødvendig 

kompetanse for 

å utføre 

oppgavene 

Antall 

arbeidstakere 

Kommentarer 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



VEDLEGG 3   

Oversikt over behovet for ansatte etter nedbemanning 

 

oppgaver/mål i 

den nye 

enheten/ 

virksomheten 

 Antall årsverk Nødvendig 

kompetanse for 

å utføre 

oppgavene 

 Antall 

arbeidstakere 

Kommentarer 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 VEDLEGG 4 

Innkalling til kartleggingssamtale 

 

        Unntatt offentlighet OFL § 14 

 

Innkalling til kartleggingssamtale   

 

Du arbeider i en enhet som er i en nedbemanningsprosess. Arbeidsgiver har behov for å 

informere deg om prosessen og å få nærmere kunnskap om deg som ansatt i enheten som 

skal nedbemannes.  

 

Du innkalles derfor til en kartleggingssamtale med nærmeste leder (dato, klokkeslett og 

sted). Du har anledning til å ta med deg en tillitsvalgt eller en annen person du har tillit til. 

Fra arbeidsgiver vil (navn) og (navn) være tilstede. Målet med samtalen er at du skal få 

anledning til å fremføre dine ønsker og behov for den videre nedbemanningsprosessen samt 

motta informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har i prosessen. 

 

Dersom du blir vurdert for å være reelt overtallig ved nedbemanning, vil Ringerike kommune 

som arbeidsgiver være forpliktet til å forsøke å finne en passende stilling for deg innen 

kommunens eksisterende stillinger, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-7. Dersom du blir oppsagt, 

vil du ha fortrinnsrett til ledig stilling som du er kvalifisert for jf. arbeidsmiljøloven § 14-2. 

Håndbok i nedbemanning gir retningslinjer for nedbemanning i Ringerike kommune. 

Håndboken finnes på intranett under Oppslagsverk. 

 

I saker som gjelder nedbemanning, er det viktig at alle forhold som kan få betydning for 

arbeidstakerens fremtidige arbeidssituasjon kommer fram og blir belyst. Derfor ber vi deg 

fylle ut vedlagte skjema elektronisk og returnere det til leder på e-post innen dato. Dine 

opplysninger vil danne grunnlag for samtalen med deg. 

 

Vi ber deg for øvrig tenke gjennom følgende punkter: 

 Hva slags oppgaver og ansvar har du i nåværende stilling? 

 Har du blitt tillagt nye oppgaver/ansvar etter at du tiltrådte stillingen? (kurs, 

opplæring, tillitsverv, data, mm.) 

 Hvilke oppgaver mestrer du godt? 

 Er det oppgaver du ikke mestrer så godt? 

 Hvilke oppgaver trenger du mer opplæring i for å mestre bedre? 

 Hvilke oppgaver interesserer deg mest? 

 Hvilke oppgaver interesserer deg lite? 

 Har du noen interesser som kan være aktuelle på en annen arbeidsplass? 



 Har du tilegnet deg nye kunnskaper og ferdigheter mens du har arbeidet i 

kommunen? I tilfelle ja, hvordan kan dette best brukes i kommunen? 

 Er det ledige stillinger i kommunen du kunne tenke deg å bli overført til/omplassert 

til? 

 Hvis det ikke finnes tilsvarende ledige stillinger som den du har nå i kommunen, hva 

slags stillinger/oppgaver kan du tenke deg å arbeide med? 

 Er det andre forhold som du mener arbeidsgiver bør vite om/ha kjennskap til? 

 Beskrivelse av mulige sosiale forhold som for eksempel alternative jobbmuligheter, 

alder, økonomiske forhold som gjeldsbyrde, sykdom, nedsatt funksjonsevne, 

forsørgelsesbyrde mv. 

 

 

Dersom du har andre opplysninger du ønsker å ta opp med arbeidsgiver i sakens anledning, 

så er du velkommen til det.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Leder 

 

 

Kopi: Skannes inn i aktuell saksmappe 

        

 

Vedlegg: Kartleggingsskjema 

 

  



VEDLEGG 5  

Aktuelle spørsmål under kartleggingssamtalen 

 

Følgende spørsmål kan være aktuelle å stille i en kartleggingssamtale: 

 Har du blitt tillagt nye oppgaver/ansvar etter at du tiltrådte stillingen? 

 Hvilke oppgaver mestrer du godt? 

 Er det oppgaver du ikke mestrer fullt så godt? 

 Hvilke oppgaver trenger du mer opplæring i for å mestre bedre? 

 Har du noen interesser som kan være aktuelle på en annen arbeidsplass? 

 Hvilke oppgaver interesserer deg lite? 

 Har du tilegnet deg nye kunnskaper og ferdigheter mens du har arbeidet i 

kommunen? I tilfelle ja, hvordan kan dette best brukes i kommunen? 

o For eksempel:  

 deltatt i/gjennomført prosjekter 

 deltatt på kurs/opplæring 

 drevet undervisning/veiledning 

 fått ekstraordinære oppgaver 

 tillitsverv eller andre verv 

 data 

 annet 

 Er det ledige stillinger i kommunen som du kunne tenke deg å bli omplassert til? 

 Mangler du kompetanse på noen områder for å kunne fylle den/de stillingene du 

ønsker å bli omplassert til? 

 Hvis det ikke finnes tilsvarende ledige stillinger som den du nå har i kommunen, 

hvilke typer stillinger og oppgaver kan du tenke deg å jobbe med? 

 Har du tidligere jobbet innen andre fagfelt eller fagområder som du kan tenke deg å 

gå tilbake til? 

 Er det andre forhold som du mener arbeidsgiver bør vite om før man eventuelt 

begynner å lete etter nytt/annet arbeid til deg? 

 Hva er dine karrieremål- og ønsker? 

 Hva er ditt ønskede fremtidige arbeidsfelt?  

 Har du personlige ønsker for kompetanseutvikling? 

 Andre opplysninger/kommentarer? 

 Ønske om annen stillingsprosent? 

 Eventuelle planer om AFP/alderspensjon/andre virkemidler. 

 Eventuelle sosiale forhold bør beskrives som blant annet alternative jobbmuligheter, 

alder, økonomiske forhold som gjeldsbyrde, sykdom, nedsatt funksjonsevne, 

forsørgelsesbyrde, graviditet mv.  

  



VEDLEGG 6 

Kartleggingsskjema ved nedbemanning 

(SKAL legges ved som vedlegg til referat fra kartleggingssamtale i arkivsystemet) 

 

Personalia 

Navn: Fødselsnr: 

 

Enhet/arbeidssted: 

 

Stillingstittel: 

 

Stillingskode: 

Fast stillingsprosent: 

 

Vikariat stillingsprosent: 

 

 

Tjenestetid 

Fast ansatt i Ringerike kommune fra: 

Ulønnede permisjoner over 1 mnd: 

Sammenhengende tjenestetid i nåværende tilsettingsforhold:  

 

 

Kvalifikasjoner 

Utdanning/skole:      

Fra-til:   Type utdanning: Utdanningssted: 

   



 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

   

Hvis du trenger flere rader: stå i nederste rad, høyreklikk med musa, velg «sett inn» og 

«rader under». 

 

 

Erfaring/praksis:  

Fra-til:   Stilling: Arbeidsgiver/sted: 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   



 

 

 

  

 

 

  

Hvis du trenger flere rader: stå i nederste rad, høyreklikk med musa, velg «sett inn» og 

«rader under». 

 

Annen kompetanse/erfaring: 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelt 

Eventuelle ønsker om nye arbeidsoppgaver: 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelle ønsker om nytt arbeidssted: 



 

 

 

 

 

 

 

Eventuelle andre ønsker eller behov: 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiale hensyn 

Sosiale eller spesielle behov som arbeidsgiver bør ta hensyn til: 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 

Underskrift:  



VEDLEGG 7  

Innkalling til omstillingssamtale 

 

Arbeidstakers navn 
Arbeidstakers adresse 

Dato 
 

 

INNKALLING TIL OMSTILLINGSSAMTALE 
 
Etter å ha gjennomført kartleggingssamtaler og drøftinger er du definert som mulig 

overtallig i din stilling som…... 

 

 

Med dette blir du derfor innkalt til en omstillingssamtale. 

 

Dato klokkeslett og sted. 

 

Fra arbeidsgiver vil nn og nn være tilstede. Du har anledning til å ta med deg tillitsvalgte eller 
en annen person du har tillit til. Dersom du ønsker å ha med deg noen i møtet, ber vi om at 
dette opplyses på forhånd.  
 
Dersom du har andre opplysninger du ønsker å ta opp med arbeidsgiver i sakens anledning, 

så er du velkommen til det.  

 

Med hilsen 
 
Navn 
 
 
  



VEDLEGG 8  

Innkalling til drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1 ved endringsoppsigelse 

 

Arbeidstakers navn 
Arbeidstakers adresse 

Dato 
 

 

INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN § 15-1 
 
Etter å ha gjennomført kartleggingssamtaler og drøftinger er du definert som mulig 

overtallig i din faste stilling som…... 

 

I henhold til arbeidsmiljølovens § 15-7 er Ringerike kommune som arbeidsgiver forpliktet til 

å forsøke å finne et passende arbeid for deg innenfor kommunens eksisterende stillinger.  

 

Kommunen vurderer å tilby deg en annen passende stilling. Før det treffes endelig 

beslutning i saken, vil vi drøfte spørsmålet med deg, jf. arbeidsmiljøloven § 15-1.  

Med dette blir du derfor innkalt til et drøftingsmøte. 

 

Dato klokkeslett og sted. 

 

Fra arbeidsgiver vil nn og nn være tilstede. Du har anledning til å ta med deg tillitsvalgte eller 
en annen person du har tillit til. Dersom du ønsker å ha med deg noen i møtet, ber vi om at 
dette opplyses på forhånd.  
 
Dersom du har andre opplysninger du ønsker å ta opp med arbeidsgiver i sakens anledning, 

så er du velkommen til det.  

 

Med hilsen 
 
Navn 
 

 
Med hilsen 
Navn 
 
 
  



VEDLEGG 9 

Innkalling til drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1 ved ordinær oppsigelse 

 

 

Arbeidstakers navn 
Arbeidstakers adresse 

Dato 
 

 

INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN § 15-1 
 
På bakgrunn av virksomhetens forhold, vurderer vi å avslutte ditt arbeidsforhold ved 
oppsigelse jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Før det treffes endelig beslutning i saken, vil vi drøfte 
spørsmålet med deg, jf. arbeidsmiljøloven § 15-1.  
 
Du innkalles herved til møte den møtedato klokken møtetid . 
 
Møtet holdes møtested. 
 
Fra arbeidsgiver vil nn og ww møte. Du har anledning til å ha med deg en tillitsvalgt eller 
annen rådgiver i møtet. Dersom du ønsker å ha med deg noen i møtet, ber vi om at dette 
opplyses på forhånd.  
 
Med hilsen 
Navn 
 
 
Vedlegg XX Mal for oppsigelse 
  



VEDLEGG 10 

Mal for tilbud om annet passende arbeid 

 

        Unntatt offentlighet OFL § 14 

Tilbud om annet passende arbeid 

 

Viser til pågående nedbemanning i Ringerike kommune og avholdt drøftingsmøte med deg 

dato. 

 

Ringerike kommune har besluttet å tilby deg stilling som: 

 

Stillingstittel og kode i XX% ved tjenestested gjeldende fra dato. 

 

Du gis en frist på to uker å gi svar på tilbudet og innen dato. 

 

Det gjøres oppmerksom på at aksept av tilbudet innebærer at du sies opp fra nåværende 

stilling (endringsoppsigelse) og hvor du må inngå en ny arbeidskontrakt med Ringerike 

kommune. 

 

Vi gjør oppmerksom på at ved avslag på dette tilbudet, vil Ringerike kommune vurdere å gå 

til oppsigelse av deg jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd. Vi gjør videre oppmerksom på 

at fortrinnsretten til ny ansettelse etter § 14-2, som følge av oppsigelse grunnet 

virksomhetens forhold, faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om 

ansettelse i en passende stilling, jf. arbeidsmiljøloven § 14-2 femte ledd.  

 

Med hilsen 

 

Navn 

Tittel 

 

 

Aksepterer tilbudet: …………………  Aksepterer ikke tilbudet:…………………. 

 

Sted/dato: 

______________________________________ 

Arbeidstaker 

 

 

Kopi: P-mappe 



VEDLEGG 11 

Mal endringsoppsigelse  

 
Arbeidstakers navn 
Arbeidstakers adresse 
Leveres personlig/sendes Rekommandert      Dato 

Endringsoppsigelse av arbeidsforhold på grunn av virksomhetens forhold og tilbud om ny 

stilling i Ringerike kommune 

Det vises til drøftelsesmøte av (dato) i anledning (…) og de endringer dette vil medføre. 

Du sies opp fra din stilling som …………… (stillingstittel) med fratredelse xx.xx.201x. 

En endringsoppsigelse er en oppsigelse som avslutter én arbeidsavtale, samtidig som det gis 
tilbud om en ny arbeidsavtale på endrede vilkår.  
 
Årsaken til oppsigelsen er [eksempel: driftsinnskrenkninger/omorganisering]. 
Du har ved brev av XX har fått tilbud om stilling som XXXX og at dette tilbudet er akseptert. 

Du får samtidig med denne endringsoppsigelsen ett tilbud om en ny arbeidsavtale med 

Ringerike kommune (se vedlegg).  

Dersom du vil gjøre gjeldende at endringsoppsigelsen ikke er saklig begrunnet, har du rett til 
å kreve forhandlinger og reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 17. 
 
Krav om forhandlinger må eventuelt fremsettes skriftlig innen to uker etter at denne 
oppsigelsen er mottatt. 
 
Søksmål må reises innen åtte uker etter forhandlingenes avslutning. Dersom forhandlinger 
ikke er avholdt, må søksmål reises innen åtte uker etter at oppsigelsen fant sted. Hvis du 
eventuelt bare vil kreve erstatning, må søksmål reises innen seks måneder etter de nevnte 
tidspunkter. Arbeidsgiver og rett saksøkt ved eventuelt søksmål er Ringerike kommune ved 
ordføreren, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. 
 
Du har rett til å fortsette i stillingen så lenge forhandlingene pågår jf. arbeidsmiljøloven § 15-
11. Er søksmål reist innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelsen fant 
sted og innen utløpet av oppsigelsesfristen, kan du, med mindre retten bestemmer noe 
annet, fortsette i stillingen inntil saken er avgjort ved rettskraftig dom. Det samme gjelder 
dersom du innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig har underrettet kommunen om at 
søksmål vil bli reist innen fristen på åtte uker. Etter krav fra kommunen kan retten likevel 
bestemme at du skal fratre stillingen under sakens behandling, dersom retten finner det 
urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling. Retten fastsetter i så 
fall samtidig fristen for fratreden.  
 



Da oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, har du ifølge arbeidsmiljøloven § 14-2 
fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling du ikke 
er kvalifisert for. Dette er betinget av at du har vært ansatt i virksomheten i til sammen 
minst 12 måneder i de to siste år. En eventuell fortrinnsrett gjelder fra 
oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.  
 
 
 

 
Med hilsen 

(Sted og dato) 

 

                                   

(Avsenders navn) 

 

 

Oppsigelsen bekreftes mottatt: 

(Sted og dato) 

 
                                   
 

______________ 

  



VEDLEGG 12 
Mal ordinær oppsigelse  
 
Arbeidstakers navn 
Arbeidstakers adresse 
Leveres personlig/sendes Rekommandert      Dato 
 
OPPSIGELSE GRUNNET VIRKSOMHETENS FORHOLD 

 
Vi viser til drøftelsesmøte  dato . 
 
Du sies med dette opp fra din stilling som ……………. i Ringerike kommune med fratreden 
/oppsigelsesfrist …... 
 
Oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens forhold. Årsaken til oppsigelsen er [her må 
det gis en dokumentert begrunnelse for oppsigelsen med hvorfor og hvordan man har 
kommet frem til denne beslutningen]. [Du har videre blitt tilbudt annet passende arbeid i 
kommunen, noe du har takket nei til.] 
 
Dersom du vil gjøre gjeldende at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, har du rett til å kreve 
forhandlinger og reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 17. 
 
Krav om forhandlinger må eventuelt fremsettes skriftlig innen to uker etter at denne 
oppsigelsen er mottatt. 
 
Søksmål må reises innen åtte uker etter forhandlingenes avslutning. Dersom forhandlinger 
ikke er avholdt, må søksmål reises innen åtte uker etter at oppsigelsen fant sted. Hvis du 
eventuelt bare vil kreve erstatning, må søksmål reises innen seks måneder etter de nevnte 
tidspunkter. Arbeidsgiver og rett saksøkt ved eventuelt søksmål er Ringerike kommune ved 
ordføreren, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. 
 
Du har rett til å fortsette i stillingen så lenge forhandlingene pågår jf. arbeidsmiljøloven § 15-
11. Er søksmål reist innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelsen fant 
sted og innen utløpet av oppsigelsesfristen, kan du, med mindre retten bestemmer noe 
annet, fortsette i stillingen inntil saken er avgjort ved rettskraftig dom. Det samme gjelder 
dersom du innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig har underrettet kommunen om at 
søksmål vil bli reist innen fristen på åtte uker. Etter krav fra kommunen kan retten likevel 
bestemme at du skal fratre stillingen under sakens behandling, dersom retten finner det 
urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling. Retten fastsetter i så 
fall samtidig fristen for fratreden.  
 

Da oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, har du ifølge arbeidsmiljøloven § 14-2 
fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling du ikke 
er kvalifisert for. Dette er betinget av at du har vært ansatt i virksomheten i til sammen 
minst 12 måneder i de to siste år. En eventuell fortrinnsrett gjelder fra 
oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.  
 



Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at kommunens beslutning om oppsigelse er truffet 
etter grundige overveielser og vurderinger. Vi beklager oppsigelsens konsekvenser. 
 
Med hilsen 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/2975-29   Arkiv: 033 M50  

 

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS - endring av vedtekter og 

aksjonæravtale  
 

Forslag til vedtak: 

 

«Saken tas til orientering.»  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Styret i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS («HRA») har bedt eierkomunene om å endre 

vedtektene til selskapet, og aksjonæravtalen, vedrørende valg av varamedlemmer til styret i 

HRA. I tillegg har styret bedt om at det inntas et nytt punkt i vedtektene hvor virketiden for 

valgstyrets medlemmer reguleres.  

 

Etter delegeringsreglementet er ordfører gitt myndighet til å utøve eierrettigheter i selskaper 

der kommunen er medeier og er gitt myndighet til å representere kommunen i selskapets 

generalforsamling. Spørsmål/saker av prinsipiell karakter skal likevel tas opp til politisk 

behandlig dersom det er tid til det.   

 

Kommunenstyret orienteres ved dette om at ordfører vil stemme for at vedtektene til HRA 

endres i tråd med forslag fra styret, og at aksjonæravtalen endres tilsvarende, med mindre 

Kommunestyret gir signaler om noe annet.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Styret og valgkomiteen i HRA ser behov for å gjøre endringer i valg av varamedlemmer til 

styret i HRA. Etter dagens ordning skal alle aksjonærvalgte styremedlemmer ha ett personlig 

varamedlem. Erfaringene gjennom mange år er at varamedlemmer svært sjelden eller aldri 

deltar i styremøter for å dekke fravær og/eller av hensyn til styrets beslutningsdyktighet. Dette 

gjør det vanskelig for fem varamedlemmer å følge godt nok med i styrets arbeid til, gjerne på 

kort frist, å tre inn i styrets beslutningsprosesser på en god og betryggende måte.  

 



- 

På denne bakgrunn har styret, i samråd med valgkomiteen, foreslått at generalforsamlingen 

velger 1-2 faste varamedlemmer til styret, i stedet for fem personlige varamedlemmer. Dette vil 

øke varamedlemmets møtefrekvens i styret, og vil også gi styret anledning til å trekke 

varamedlemmer mer med i det løpende arbeidet.  

 

Valgkomiteens virketid er per i dag ikke regulert i vedtektene. Styret foreslår at vedtektene 

endres slik at dette blir regulert. Styret foreslår at valgkomiteens medlemmer velges for 4 år av 

gangen. For å sikre kontinuitet i komiteens arbeid foreslås det at eierne tilstreber å unngå 

samtidig utskriftning av flere enn 3 medlemmer.  

 

Forslag til endringer i vedtektene vil etter planen bli fremmet på en ekstraordinær 

generalforsamling i HRA i forbindelse med eiermøte/høstmøte i oktober.  

 

Etter delegeringsreglementet er ordfører gitt myndighet til å utøve eierrettigheter i selskaper 

der kommunen er medeier og er gitt myndighet til å representere kommunen i selskapets 

generalforsamling. Spørsmål/saker av prinsipiell karakter skal likevel tas opp til politisk 

behandlig dersom det er tid til det.   

 

Ordfører vil på neste generalforsamling stemme for at vedtektene endres i tråd med forslaget 

fra styret, og at aksjonæravtalen endres tilsvarende, med mindre Kommunestyret gir signal om 

noe annet.   

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering er det fornuftig å endre vedtektene i HRA i tråd med forslaget fra 

styret. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-71  Arkiv: PLN 414  

 

Sak: 19/19 

 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 - sluttbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. 0605_414 Detaljregulering for Kvartal 36 vedtas.  

 

2. De deler av plan 64-35-56 Kvartal 35,36 vedtatt 30.06.1983, plan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og plan 313-03 Byporten vedtatt 21.02.2013, som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-70  Arkiv: PLN 414  

 

Sak: 61/19 

 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 - sluttbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_414 Detaljregulering for Kvartal 36 vedtas.  

 

2. De deler av plan 64-35-56 Kvartal 35,36 vedtatt 30.06.1983, plan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og plan 313-03 Byporten vedtatt 21.02.2013, som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-68   Arkiv: PLN 414  

 

 

414 Kvartal 36 - sluttbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_414 Detaljregulering for Kvartal 36 vedtas.  

 

2. De deler av plan 64-35-56 Kvartal 35,36 vedtatt 30.06.1983, plan 64-02 Hønefoss sentrum 

vedtatt 20.12.1976 og plan 313-03 Byporten vedtatt 21.02.2013, som blir berørt av ny 

plan, oppheves. 

 

  

Sammendrag 

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for en fortetting med boliger, kontorer og 

forretninger med mulighet for bevertning i Hønefoss. Det er lagt opp til rivning av eksisterende 

bebyggelse og oppføring av nytt bygg i maksimalt 6 etasjer som trapper opp fra 4 (3 + 1 

inntrukket) etasjer i øst. Det skal være forretning, kontor og eventuelt bevertning i form av 

kafé, restaurant eller lignende i første etasje ut mot Storgata i vest, og bolig i det øvrige 

arealet.  

 

Planen er siden 1. gangsbehandling omarbeidet for å tilpasse seg prinsipper fra plan 431 

Områderegulering Hønefoss, og bevaringsverdig bebyggelse innenfor kvartalet. I tillegg har det 

blitt gjort endringer i samsvar med vedtak ved 1. gangsbehandling. Dette gjelder nedskalering 

av antall parkeringer på bakken, legge lekeplass på bakkenivå og justere høyde og volum fra 

gjennomsnittlig 6 til 5 etasjer. 

 

Utarbeidelse av denne planen har skjedd parallelt med Områderegulering Hønefoss. Det 

resulterer i kompromisser på løsninger. 

 

Rådmannen mener planen vil være med å fortette Hønefoss på en god måte og bygge opp 

under mål og prinsipper lagt til grunn i kommuneplanen og Områderegulering Hønefoss. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bolig, kontor og forretning i Hønefoss sentrum. 

Dette vil fortette bysentrum og bygge oppunder kommunale mål på området. 

 



- 

Tidligere behandlinger og vedtak 

08.05.2017 Oppstart i HMA sak 29/17:  

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 36 

Storgaten – Sundgata.  

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området. 

 

23.05.2017 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan anbefalte oppstart av planarbeidet 

i møte, sak 17/17. 

 

08.10.2018 1.gangsbehandling av HMA og deres innstilling til formannskapet i møte Bh. 

NR. 65/18 var: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. «Planer 

som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

2.  Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

16.10.2018 1.gangsbehandling av Formannskapet og vedtatt sendt på høring og lagt ut til 

offentlig ettersyn Bh. NR. 141/18: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 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 mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes 

av ny plan, ved vedtak av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata. 

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres 

før 2. gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan. 

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser. 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med 

områderegulering Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Volum og høyde er nedjustert for å følge prinsipper og føringer gitt i plan 431 

Områderegulering Hønefoss. 

 Lekearealer er plassert på bakkenivå. 

 Parkeringsdekningen på bakkeplan nedjustert til maksimalt 23 plasser. 



- 

 

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

imøtekomme vedtakspunkt ved 1. gangsbehandling og høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 27.10.2018 – 10.12.2018. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg.  

 

Buskerud fylkeskommune anbefaler at Storgata 20 bevares og legges under hensynssone 

bevaring kulturmiljø. I tillegg til dette er de positiv til en fasadeoppdeling. Fylkesmannen i 

Buskerud mener det er positivt med boligutbygging i Hønefoss. De anbefaler at lekeareal også 

opparbeides på bakkenivå og at planen sikrer støyutfordringer og luftkvalitet. Statens vegvesen 

ønsker at det markeres frisikt i krysset Storgata/Sundgata. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-35-56 Kvartal 35,36 vedtatt 30.06.1983, 

plan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt 20.12.1976 og plan 313-03 Byporten vedtatt 21.02.2013. 

Planområdet er i disse reguleringsplanen regulert til forretninger, kontor, felles avkjørsel 

fortau, veg og annen veggrunn – teknisk anlegg.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Detaljreguleringen bygger opp under mål om befolkningsvekst i kommuneplanens samfunnsdel. 

Samtidig kan leiligheter i sentrum av Hønefoss være med på å gi et variert botilbud i Ringerike 

kommune. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål. 

Planforslaget er i tråd med overordnete planer.  

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Etter uttalelser fra overordnede myndigheter og føringer gitt av områderegulering Hønefoss, 

har planen justert seg på en god måte etter 1. gangsbehandling. Volumet er skalert ned, 

lekeareal er plassert på bakkenivå og antall plasser til overflateparkering er nedjustert. 

Resultatet er en plan som vil være en positiv tilførsel for byen.  



- 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Plankart 414 Kvartal 36 

Planbetsemmelser 414 Kvartal 36 

Planbeskrivelse Kvartal 36 

Vurdering av uttalelser 414 Kvartal 36 

Uttalelser til 1. gangsbehandling Kvartal 36 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling 

414 Kvartal 36 1. gangsbehandling 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Dato

Dato

Dato

Revisjon

Revisjon

Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

30.08.2018
Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Plansjef

0605_414

Lafton Eiendom AS

30.08.2018 IMW/LT

141/18 16.10.2018

15.06.2017

Ringerike
kommune

Detaljregulering

Kvartal 36

Ida Marie Weigård

Ny 2. gang behandling

Offentlig ettersyn fra ....... til ......

2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra 27.10.2018 til 10.12.2018

1. gangs behandling

Kunngjøring av oppstart av planarbeid

0 12 25.m



1 av 5

RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 414 Detalj regulering for

KVARTAL 3 6

Utarbeidet av Mjøsplan AS
Sist revidert 01 .0 7 .1 9

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning 16.10.2018 , sak 141/18
Høring og offentlig ettersyn 27.10.18 – 10.12.18 .
2 .gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i f ormannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01 Endringer etter 1. gangsbehandling vist med rød skrift 01 .0 7 .2019 IMW

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg,
Forretning/kontor/tjenesteyting (1813) B KB

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Kjøreveg (2011 ) S K V
Fortau (2012) SF

3 . Juridiske punkt og linjer
Regulerte tomtegrenser
Regulert fotgjengerfelt
Bebyggelse som forutsettes fjernet
Avkjørsel – både inn og utkjøring
RpBåndleggingGrense
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FORMÅLSBESTEMMELSER
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL

§ 1 . Fellesbestemmelser

§ 1 .1 Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Utenfor rom for varig opphold, inkludert minimum ett soverom pr. leilighet, skal innfri
grenseverdier i tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T - 1442/2016.
Grenseverdiene skal også tilfredsstilles for utvendig lekeplass. Minst halvparten av rom med
støyfølsom bruk skal ha vindu der utvendig støynivå er lavere enn Lden=55 dB. Minimum 1
soverom skal ligge slik til. Prosjekterte støytiltak, samt dokumentasjon som viser at
grenseverdiene er ivaretatt, skal vedlegges rammesøknad. Før det gis midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest skal støytiltak være utført.

§ 1 .2 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
U niversell utforming skal legges til grunn ved utforming av fellesarealer i bygningen, samt
gangadkomster til hovedinnganger. Det skal opparbeides minimum 2 parkeringsplasser
dimensjonert for bevegelseshemmede i henhold til gjeldende teknisk forskrift. Fortau skal ha
et tverrfall på maksimalt 2% og skal opparbeides med terskelfri e overganger.

§ 1 .3 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2 . ledd.

§ 1 .4 Radon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i
s amtlige nye boliger - så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført
radonundersøkelser av byggegrunnen som dokume nterer at dette ikke er nødvendig.

§ 1 .5 Oppvarming
Nye b ygg innenfor planområdet skal tilrettelegge for tilknytning til fjernvarme.

§ 1 .6 O vervann
Ved søknad om igangsetting skal plan for overvannshåndtering foreligge og være godkjent av
Ringerike kommune .

§ 1.7 Renovasjon
Plassering og utforming av renovasjonsløsning skal fremkomme ved søknad om tiltak . Det
skal etableres nedgravd løsning der dette er mulig . Løsning for renovasjon skal godkjennes av
lokalt renovasjonsselskap ( HRA ) .

§ 1.8 Vegetas jon
Ved søknad om tiltak skal de t utarbeides en utomhusplan , denne skal vise eksisterende og ny
vegetasjon innenfor planområdet. Trær som står utenfor BKB skal bevares hvis mulig og
erstattes ved skade eller nødvendig felling under byggeperioden .
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§ 2 . Bebyggelse og anlegg

§ 2 .1 Bebyggelse og anlegg – Bolig/forretning/kontor, BKB.

1. Arealbruk (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Område B KB er regulert til bolig/forretning/kontor.

Innfor formålet er det tillat etablert kafeer , restauranter ol. I forbindelse med forretninger i
første etasje kan det etableres uteområder med uteservering. Det skal ikke etablere s
forretningsvirksomhet so m er spesielt trafikkskapende.

Innenfor BKB er det ikke tillatt med boliger i byggets 1. etasje som har fasade i vest og
vender ut mot Storgata . Øvrig areal i 1. etasje som vender ut mot Sundgata tillates brukt til
boliger.

2 . Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Maks t illat t utnytting er %BYA = 100% .
Maks tillatt BRA = 7000 m2

3. Byggehøyde (jf. pbl . § 12 - 7, pkt. 1)

For BKB er m aksimalt tillatte gesims høyde opp til k ote + 100 og maksimalt 6 etasjer. Bygget
skal trappes fra laveste byggehøyde i vest ( maksimalt 4 etasjer) , og høyeste i øst (maksimalt 6
etasjer) . Øverste etasje i alle trinn skal være inntrukket minimum 3 meter fra veggliv i fasader
mot gate . Byggehøyder skal følge byggegrenser der dette er vist i plankartet.

4. Byggets utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Nye b ygninger innenfor BKB skal utformes slik at bygninger framstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk.

Bebyggelsen skal ha fasadeuttrykk i harmoni med omkringliggende bygg i sentrumsområdet i
Hønefoss.

5 . Parkering og adkomst (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7)

Overflateparkering inn går i BYA. Parkeringsdekningen skal være etter kommunal vedtekt.

Det skal maksimalt opparbeides én (1) parkeringsplass per boenhet . Parkering til boligene
skal være i parkeringskjeller. Gjesteparkering og parkering tilhørende forretningsareal tillates
på bakkeplan , maksima lt 2 3 parkeringsplasser innenfor BKB .

Antall sykkelparkering skal være iht. kommunens parkeringsforskrift, to (2) plasser per
boenhet. Sykkelparkering skal være i egen sykkel bod som kan være i kjelleretasjen.

Eksisterende adkomster t il bakenforliggende bebyggelse skal opprettholdes.



4 av 5

6 . Lekeareal/uteoppholdsareal (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Ved ny boligbebyggelse innenfor BKB skal det etableres leke - og uteoppholdsareal.
U teoppholdsarealet skal etableres på tak og på bakkeplan . Uteoppholdsarealet på bakkeplan
skal opparbeides som lekeplass for små barn og skal minimum inneholde sand kasse, vippedyr
og sittegruppe.

Det skal etableres 20 m2 MUA per boenhet . 30 - 70 % kan løses på private balkonger.
Lekearealet medregnes i MUA.

§ 3 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene. Tekniske anleg g skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale
standard .

§ 3 .1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Fortau , SF

Fortau skal være opphøyd eller med sterk kontrast mot kjøreveg og med universell utforming
mot fotgjengeroverganger.

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL

§ 4 . Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende
forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

Før det gis brukstillatelse i området skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres for boliger
iht. T - 1442 /2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging.

Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau og fotgjengerfel t skal være
ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for boligene.

Før det gis brukstillatelse skal støytiltak i henhold til støyrapport for ny bebyggelse være
utført.

Lekeplass på bakkeplan skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse kan gis.
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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.

Denne planen har bakgrunn i et ønske om å kunne fortette et kvartal i Hønefoss sentrum . I
dagens situasjon er kvartalet brukt til bolig, f orretning og kontor . Området er i
kommuneplanens arealdel satt av til sentrumsformål, og er regulert i reguleringsplan nr. 64
Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 til kombinert formål forretninger/ kontor, der bestemmelsene
også åpner for boliger.

I dette planfors laget er det lagt opp til kombinert formål bolig/forretning/kontor . Det er tenkt
bygg i maksimalt 6 etasjer som trapper opp fra 4 etasjer i øst . Det skal være forretning/kontor
i første etasje ut mot Storgata i vest, og bolig ellers . Da planområdet er forholdsvis lite og
ligger sentralt var plass til leke - og uteoppholdsareal en utfordring. I planforslaget er det åpnet
opp for at dette kan løses på takflater i tillegg til arealer på bakkeplan . I skissene på mulig
utforming av bygg er det lagt uteopphold sareal på bakkeplan der lekeareal også skal
opparbeides, og uteoppholdsarealer på tak i 2. og 5 . etasje som vil være felles for feltet.

Andre viktige tema i reguleringsplanprosessen har vært trafikale forhold og trafikkstøy, og
kulturminner og kulturmiljø . Trafikk og trafikkstøy ble analysert nærmere i henholdsvis
trafikkanalyse og støyrapport. De trafikale utfordringene er størst i Storgata, i planforslaget er
hovedatkomsten lagt ut til Sundgata hvor det er betydelig mindre trafikk. Støyrapport en viser
at det må gjøres støytiltak på byggene for at det skal gi tilfredsstillende støyverdier. Leke - og
uteoppholdsarealene er plassert slik at disse vil kunne få tilfredsstillende støyverdier.
Trafikkanalysen og støyrapporten ligger også vedlagt. Det e r et bygg innenfor planområdet
som har en høy verneverdi. Dette bygge t forutsettes fjernet, noe som vil være en konsekvens
av fortettingen.
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2. Bakgrunn

2.1 H ensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å få en høyere utnyttelse i området og å legge til rette for
bolig formål i tillegg til for retning /kontor som er dagens regulerte arealformål .

Planen skal vurdere og belyse konsekvenser i tema som støy, trafikkforhold,
estetikk, universel l utforming, sol/skygge - forhold og parkeringsløsninger .

2.2 Forslagstiller , plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller: Lafton Eiendom AS

Plankonsulent : Mjøsplan AS har overtatt som plankonsulent etter Sivilingeniør Bjørn Leifsen
som tok seg av oppstartsfasen av prosjektet.
Mjøsplan AS, postboks 6, 2391 Moelv, tlf: 62365298 , v/Ida Marie Weigård.

Grunneier e:
Planområdet omfatter eiendommene:
gnr/bnr
318/514 – Storgaten 20 A og B AS
318/137 – Stjernegruppen Ringerike AS
318/138 – Lafton Eiendom AS
3000/1 – Ringerike kommune

2. 3 Tidligere vedtak i saken
Anbefaling om oppstart av planarbeidet ble vedtatt i Formannskapet 23.05.17 , sak 17/17.
Planen ble 1. gangsbehandlet i Formannskapet 16.10.2018, sak 141/18.

2. 4 Utbyggingsavtaler
Det foreligger foreløpig ingen utbyggingsavtaler .

2. 5 Krav om konsekvensutredning ?
Planen er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning (ref. oppstartsmøte).

3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart
Oppstart av planarbeidet ble v arslet 15. juni 2017, med merknadsfrist 18.09.17 . Varslet
område var hele kvartal 36, som nå er begrenset til en mindre del av kvartalet. Merknader
kom fra Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen .
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4. P lanstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

Fylkeskommunale planer:
«Regional planstrategi i Buskerud 2013 - 201 6». I kap . 5 beskrives en areal - og
transportstrategi hvor hensikten er at kommunene knytter trafikknutepunkter opp til aktuelle
boligområder, og gjør overgang fra privatbil til kollektivtrafikk mest mulig tilgjengelig. Dette
planforslaget vurderes å ikke være i ko nflikt med regionale planer.

Kommuneplanens samfunnsdel :
Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for
utviklingen i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert
transportbehov og mindre klimaga ssutslipp. Planarbeidet skal også gjøre rede for om det er
aktuelt å koble seg på fjernvarmeanlegget . Planen vurderes å ikke være i konflikt med
kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanen s arealdel, evt. kommunedelplan:
Planområdet er avsatt til sent rums f ormål i kommuneplanen.

4.2 Gjeldende reguleringsplan
I dag er området regulert i regulerin g splan nr. 64 Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 . Planområdet er
i regulert til kombinert formål forretning/kontor der det åpnes for boliger i bestemmelsene.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i kvartalet på hjørnet mellom Sundgata og Storgata, i Hønefoss sentrum.
Totalt areal på planområdet er ca . 2,19 daa.

5.2 Eksisterende bygg og arealbruk
Det er flere forsk jellige bygg i kvartalet i dag. Kvartalet består av mur - og tregårdsbebyggelse
i 2 til 4 etasjer av nyere og eldre dato . Bebyggelsen består av ulike funksjoner som
forretninger (blant annet bilverksted, trafikkskole og frisør), serveringssteder (som
restauranten i første etasje på figur 2) og boliger. Kvartalet ellers består av parkering og
asfalterte områder. Selve planområdet begrenser seg til trehusbebyggelsen (figur 3 og 4). Det
finnes ikke noe grøntareal eller uteoppholdsareal innenfor planområde t.
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Figur 2 : Det n ordvestre hjørnet av Kvartal 36 (hentet fra maps.google.com) .

Figur 3 : Hjørnet av Storgata og Sundgata (hentet fra maps.google.com) .
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Figur 4 : Sørøstre hjørnet av planområdet, sett fra Sundgata (hentet fra maps.google.com) .

5.3 Landskap og klima

Planområdet s landskap er relativt flatt . Området er bebygd fra før og området ellers er
asfaltert og består av parkering osv .

Da Hønefoss ligger relativt lavt i landet, og ikke i kystnæ re strøk er lokalklimaet typisk
innlandsklima og er heller ikke spesielt vindutsatt.

« I Buskerud er det store kontraster i klima fra områdene nær Oslofjorden og til indre og
høyereliggende strøk. I lavtliggende områder nær Oslo fjorden er årsmiddeltemperaturen ca.
6 °C, mens den i nordvestlige høyfjellsområder er lavere enn - 4 °C. Indre dalstrøk har lave
vintertemperaturer; ved Nesbyen er det målt - 38 °C. Sommerstid kan det bli over 30 °C både
ved kysten og i indre dalstrøk. Såle des er den høyeste temperaturen i Norge på 35,6 °C målt
på Nesbyen 20. juni 1970. Årsnedbøren er lavere enn 700 mm både på Ringerike og i enkelte
indre dalstrøk, mens den i fjellstrøkene i nordvest er på over 1500 mm. Det forventes ikke at
det storstilte t emperatur - og nedbørsmønsteret vil endre seg vesentlig. Det beregnes at
årstemperaturen i Buskerud fra 1971 - 2000 til 2071 - 2100 vil øke med ca. 4 °C; med størst
økning om vinteren og minst om sommeren. Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 15 %.
Dager med mye nedbør kommer litt hyppigere, og med økt nedbørintensitet. For vind viser
beregningene små endringer, men usikkerheten er stor. » Fra Klimaprofil Buskerud
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil -
buskerud/_attachment/12029?_ts=15dcb13f302
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5 .4 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert noen automatisk
fredete kulturminner innenfor planen, og
siden kvartalet er bebygd i nyere tid er
sannsynligheten liten for at det er noe som
ligger uoppdaget.

Ringerike kommune gjennomførte en
verdivurdering av bebyggelsen i Hønefoss
i 2000/2001 , og deler av jugend - og
sveitserstilsbebyggelsen inn enfor det
varslede planområdet ble vurdert ti l å ha
verneverdi. H jørnegården i Bloms gate 9
(datert år 1900 - 1925) og Storgata 20B
(datert år 1850 - 1875) er vurdert til å ha
høy verneverdi. Det er kun Storgata 20B
som ligger innenfor planområdet i dag.

5.5 Naturverdier
Da hele planområdet er bebygd er det ingen kjente naturverdier i området.

5.6 Rekreasjonsver di/ rekreasjonsbruk og uteområder
Det er ingen uteoppholdsarealer innenfor planområdet i dag . Det er ca. 60 0 meter til
Schjongslunden som er dedikert til ulike type r idrettsanlegg og et friluftsområde. Søndre park
er også et populært uteområde i tilknytning til Hønefoss sentrum. Parken ligger 500 meter
unna planområdet , og den består av en større vanndam med springvann, en friluftsscene og
gangveier med sittebenker . Det er også anlagt en treningspar k (Tuftepark) øst for
friluft scenen. Fengselsparken som er et viktig rekreasjon - og uteområde for beboere i
Hønefoss sentrum ligger nord for planområdet.

5.7 Trafikkforhold
Planområdet ligger øst for Storgata, s ør for planområdet går Sundgata. Området i dag har
parkering og innkjøringer flere steder . Det er parkering innenfor fortauet langs S undgata , og
det er innkjøring til området mellom byggene i Sundgata. Det er i tillegg gateparkering langs
Storgata. Parkeringen er synlig i ortofoto av planområdet (figur 6). P lanområdet ligger sentralt
i Hønefoss sentrum og det er k un 300 meter til Hønefoss busstasjon.

Det er laget en trafikkanalyse der det i forkant har blitt foretatt en trafikktelling på vegene i
tilknytning til kvartalet. Trafikkanalysen viser at det er en del trafikk i Storgata i vest og
betydelig mindre i Sundgata sør for planområdet. Storgata har en ÅDT på 7725 og en
fartsgrense på 30 km/t. Det er f ortau på begge sider av veien, og gateparkering på begge side r.
ÅDT for Sundgata er 725, med en tungtrafikkandel på 3%. Fartsgrensen her er 30 km/t. Det er
en to felts vei med fortau på begge sider av veien. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er

Figur 5 : Markering av bygg med verneverdi. B run sirkel er
høy verneverdi (hentet fra Ringerike kommunes karttjeneste).
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vurdert til å være god da det er fortau på begge sider av vegene i tilknytning til kvartalet og
det er fotgjengeroverganger flere steder. Trafikksituasjonen er videre omtalt i vedlagt
trafikkanalyse.

Figur 6 : Ortofoto av planområdet. Her er det tydelig at store deler av arealet i kvartaler går med til
parkering på bakkenivå.

5.8 Barns interesser
Det er ingen lekeplasser eller områder tilpasset barn innenfor planområdet i dag. Det er
lekeplass på Søndre Torv i Hønefoss sentrum som ligger 3 - 4 minutters gange fra planområdet.
Det er også lekeplass ved Eikli skole som ligger sør for planområdet, på andre siden av
Storelva. Denne skolen skal legges ned og erstattes av en ny skole , Benterud skole med
tilhøren de le kearealer i Hønefoss syd. Avstanden vil ikke være særlig endret i forhold til Eikli
skole .
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5.9 Sosial infrastruktur

Planområdet ligger i grensen for opptaksområder for grunnskolen. Eikli barneskole er den
skolen som ligger nærmest kvartalet , denne skolen skal ri ktig nok legges ned og erstattes med
ny skole i Hønefoss syd . Dette vil ikke ha så mye å si for avstanden til skolen fra
planområdet . Av ungdomsskoler er det Hov eller Veienmarka skole som ligger i nærheten av
sentrumsområdet. De to videregående s kolene Hønefoss og Ringerike ligger begge i nærhet
til planområde t der Ringerike helt klart er nærmest da denne grenser til planområdet i sør og
øst . Det er også flere barnehager i området, som en kan se i figur 6 .

5.10 Teknisk infrastruktur
Området er tilknyttet offentlig vann - og avløp og annen teknisk infrastruktur.

Figur 7 : Kart over skoler og barnehager i området. Planområdet er markert med svart
stjerne (hentet fra maps.google.com).
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5.11 Grunnforhold
G runnforholdene i og rundt planområdet anses for å være gode og stabile ifølge NGUs kart .

5.12 Støyforhold
Området er støyutsatt, da spesielt fra trafikken i Storgata . Deler av området er innenfor gul og
rød støysone, som krever at områder med funksjoner som er støysensitive bør ligge på
skjermet side eller at det må iverksettes støydempende tiltak. Det er utarbeidet en egen
støyvurdering som er vedlagt. For støyvurder ing for planforslaget se avsnitt 6.10.

5.13 Luftforurensing
O mrådet ligger i et sentrumsområde med en del trafikk, og trafikk er den største kilden til
luftforurensning. Ringerike har en egen målestasjon, men resultatene av denne har ikke
kommet enda. I f ølge luftkvalitet.info kan Ringerike sammenlignes med de forhold som
finnes i Lillehammer. Resultatene for Lillehammer viser at målingene er under tillatte
overskridelser av grenseverdien (grønn fargekode) i alle måneder utenom november og
desember der til taksutredning i kommunen er påkrevd (se figur 8 ) .

Figur 8 : Tabell med resultater fra luftforurensningsmålinger i Lillehammer 2016 (hentet fra
luftkvalitet.info) .

6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en fortetting med boliger , kontorer og
f orretninger med mulighet for bevertning i området. Det er lagt opp til rivning av eksisterende
bebyggelse oppføring av nytt bygg i maksimalt 6 etasjer som trapper opp fra 4 (3 + 1
inntrukket) etasjer i øst. Det skal være forretning , kontor og eventuelt bevertning i form av
kafé, restaurant eller lignende i første etasje ut mot Storgata i vest, og bolig i det øvrige
areale t.

Parkering skal i hovedsak skje i parkeringskjellere, men det er også noen plasser på bakkeplan
som i hovedsak tilhører Storgata Bil .
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Reguleringsformål
- Bolig/forretning/kontor (B KB )
- Kjøreveg (SKV)
- Fortau ( SF )

Figur 9 : Plankart (datert 30.08.18)



Detaljregulering for Kvartal 36

13

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Bolig/forretning/kontor (B KB )
Under formål bolig/kontor/forretning kan det oppføres bebyggelse i maksimalt 6 etasjer med
forretning og kontorer i første etasje ut mot Storgata og bolig i de t øvrige arealet . Det åpnes
også for at det kan etableres kafeer, restauranter ol. innenfor formålet. Det er tillatt med
parkering i kjelleretasje og på bakkeplan , samt uteoppholdsarealer på bakkeplan , og på
takflater . Uteoppholdsarealet på bakkeplan skal opparbeides som lekeplass. Hovedandelen av
parkeringsplassene skal være i kjelleretasje. Forretningene i første etasje mot fortau og gate
bør være publikumsrettede forretninger med detaljvarehandel o.l. eller bevertning med
servering. Likevel er det begrenset med parkeringsplasser innenfor planområdet, så spesielt
trafikkskapende forretning tillates ikke. Plasseringen av planområdet innenfo r Hønefoss
sentrum gjør det til et egnet sted for forretning som baserer seg på gåen de.

Bebyggelsen innfor formålet skal ha arkitektonisk uttrykk som harmonerer med
omkringliggende bebyggelse i Hønefoss s entrum. Byggene er i denne fasen ikke ferdig
detalj prosjektert, men bebyggelsen er tenkt utført i et funksjonalistisk formspråk. Dette er et
formspråk som preger flere av de omkringliggende byggene som er bygget etter krigen og
som setter sitt preg på området. Bebyggelsen rundt og i planområdet i dag er av varierende
karakter. Det er større bygningsvolumer i Storgata med opptil 6 etasjer, og det er mindre
trehus i to etasjer i området. Øst for planområdet er det i dag modulbygg tilhørende Ringerike
videregående skole. Her vil det komme en ny skole, med tilh ørende parkering. Sør for
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planområdet på andre siden av Sundgata , i Fordkvartalet, er det regulert bebyggelse i opptil 6
etasjer som ikke er bygd enda . Bebyggelse inntil 6 etasjer øst i planområdet er derfor tilpasset
dette. Sol/skyggevirkning kan ses på f igur 12 og 1 3 . Nærmere arkitektonisk beskrivelse ligger
vedlagt.

Parkeringen til bygg innenfor B KB skal i hovedsak være i kjeller (ma ks . 1 plass per boenhet),
men parkering til forretningslokalene og gjesteparkeringer tillates på bakkeplan med ma ks . 2 3
parkeringsplasser totalt på bakkeplan . Disse parkeringsplassene er også tilhørende Storgata
Bil Det skal også legges til rette for sykkelpark ering og boder i kjeller etasjen .

Kjøreveg (SKV)
Kjøreveg er eksisterende veger rundt kvartalet og sikrer adkomst t il kvartalet.

Fortau ( SF )
Formålet fortau er for gående . Disse skal bevares og sikre god tilgjengelighet for myke
trafikanter.

6.3 Bebyg gelsens plassering og utforming
6.3.1 Bebyggelsens høyde
Maksimalt tillatte gesimshøyde er opp til kot e + 100 ,0, med flatt tak . Bygget skal trappes fra
laveste tillatte bebyggelse i vest (4 etasjer), 5 etasjer i midten, og høyeste i øst (6 etasjer) (se
figur 10) . Den øve rste etasjen i alle trinn er inntrukket fra veggliv mot omgivelsene med
minimum 3 meter . Dette gjør at bygget virker mindre ruvende i forhold til omkringliggende
bebyggelse.

Figur 10 : Snitt av et forslag til utforming fra lavest i vest, til høyest i øst.
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Figur 11 : Eksempel på fasader.
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6.3.2 Sol/skyggevirkning
På figur 12 og 13 er det vist ulike sol/skyggevirkninger for ulike alternativ. Figur 12 viser
sol/skygge slik situasjonen er i dag . Bebyggelsen er lav, og det er ingen bebyggelse i sør som
gir skyggevirkning for planområdet.

På figur 13 er det vist en fremtidig situasjon der området sør for kvartal 36 er bebygd etter
gjeldene reguleringsplan med 6 etasjer der de to øverste er inntrukket, og kvartal 36 er bygd
med maksimalt . Kvartal 36 vil få en del mer skygge i dette alternativet om en sammenligner
med figur 12.

Figur 12 : Soldiagram for dagens situasjon (0 - alternativ).
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Figur 13 : Soldiagram der planområdet er bygd ut etter maksimalt tillatte høyder (4 - 5 - 6 etasjer) , og der
området sør for planområdet er bebygd i 6 etasjer der de to øverste er inntrukket.

Byggene nærmest, nord for ny bebyggelse vil få n oe mer skyggevirkning av den nye
bebyggelsen. Dette er vanskelig å unngå da det er relativt tett mellom byggene, om ny
bebyggelse skal være høyere enn 2 etasjer som i dag. Ved en trapping av bebyggelsen vil
skyggevirkningen begrenses noe, spesielt når sola treffer fra sørvest. Tiltak som gjør at det
kan tilføres mer lys til bebyggelsen i nord for ny bebyggelse er åpningen i første etasje der
innkjøring til parkeringsplassene på bakkeplan er. Dette vil kunne gi mer lys inn til
bakgården, og vil gjøre at bakg ården virker mer åpen og luftigere. Med bebyggelse i 6 etasjer
sør for planområdet vil 1. etasje og deler av 2. etasje ligge i skygge store deler av
høst/vårjevndøgn. Med utstikkende balkonger fra fasaden vil også dette gi noe
skyggevirkning i vår/høstjevn døgn kl. 16. Dette vil ikke påvirke mer enn nærmestliggende
vindu i fasaden i forslaget til utforming av bygg , og gjelder kun ettermiddagen , og ikke
tidligere på dagen .
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6.3.3 Grad av utnytting
Tillat %BYA er 100%.

6.3.4 Størrelse på nye forretningsarealer
Planen gir ca. 100 m2 med forretnings - og kontor arealer , inkludert arealer til eventuell
bevertning . Dette er kun arealet i første etasje og ikke medregnet eventuelt areal for lager ol. i
kjelleretasjene.

6.3.5 Antall boliger, leilighet sfordeling
I forslaget til utforming er det lagt opp til ca. 4 5 leiligheter. Dette kan endres fram til endelig
detaljprosjektering av byggene da noen av leilighetene i dette forslaget er relativt store, og det
kanskje vil være ønskelig å dele de opp for å få flere mindre enheter. Vari asjon i
leilighetsstørrelser og sentrumsnær plassering gjør boligene attraktive for alt fra studenter og
småbarnsfamilier til eldre.

Figur 14 : Forslag til planløsning kjelleretasje.
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Figur 15 : Forslag til utforming 1. etasje.

Figur 16 : Forslag til utforming 2. etasje.
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Figur 17 : Forslag til utforming av 3. etasje.

Figur 18 : Forslag til utforming av 4. etasje.

Figur 19 : Forslag til utforming av 5. etasje.
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6 .4 Parkering
Parkering skal være på bakkeplan og i kjeller . I planforslaget er det foreslått en løsning med
ca. 2 3 parkeringsplasser på bakkeplan og ca. 4 2 parkeringsplasser i kjeller . Av
p arkeringsplassene på bakkepla n er i flere plassert under byggets 2. etasje, slik som i
innkjøringene (s e figur 15 ). Parkeringsnormen krever maksimalt 1 parkeringsplass per
boenhet . Parkering til boenhetene er ivaretatt gjennom parkeringsplasser i kjeller .
P arkeringsplasse r på bakkeplan er tiltenkt som parkering til forre tninger og kontorer .

6.5 Tilknytning til infrastruktur
Nye bygg innenfor planområdet skal legge til rette for fjernvarme og skal tilkobles annen
offentlig infrastruktur.

6.6 Traf ikkløsning
6.6 .1 Kjøreatkomst
Atkomsten til planområdet vil være videreføring av eksisterende adkomst fra Storgata og
Sundgata . Nedkjøring til parkeringskjeller vil skje fra innkjøring lengst sørøst i plan området.
Her vil det også være en videreføring av eksisterende innkjøring. Den andre adkomsten i sør
vil være til parkeringer på bakkeplan. Denne innkjøringen vil også gi en åpning til bakgården
som vil gi mer lys inn.

6.6 .2 Varelevering
Varelevering skal skje via felles adko mst med parkering på bakkenivå.

6.6 .3 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er god tilgjengelighet for gående og sykl ende i området. Det er fortau på siden mot
Storgata og mot Sundgata med fotgjengeroverganger på hjørnene der fortauet er nedsenket for
god framkommelighet for alle.

Trafikksituasjonen er nærmere beskrevet i vedlagte trafikkanalyse.

Figur 20 : Forslag til utforming av 6. etasje.
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6.7 Universell utforming
Utformingen av planområdet vil følge krav om universell utforming i TEK17 §12.

6.8 Uteoppholdsareal
I planforslaget er det lagt opp til felles uteoppholdsareal og lekeområde for beboerne på
bakkeplan og på taket i 2. og 5 . etasje . Arealene er på ca. 63 m2 på bakkeplan, 96 m2 i 2. etasje
og ca. 19 8 m2 i 5 . etasje . Arealet på bakkeplan skal inneholde lekeareal med enkle
lekeapparater for de minste, sandlekeplass samt sittegrupper ol. Uteoppholdsarealet bør
beplantes med ikke - allergifremkallende vegetasjon. Leilighetene vil også ha tilgang på egne
balkonger.

6.9 Kulturminner
Storgata 20 og hjørnegården i Bloms gate 9 er vurdert å ha verneverdi innenfor varslet
plangrense. Planforslaget med ny planavgrensning forutsetter rivning av eksisterende bygg i
Storgata 20. De tte er for å kunne øke utnyttelsen i sentrumsområdet.

Bygget er også beskrevet i boken «Hus i Hønefoss» som er skrevet av Jo Sellæg. Boken hører
med til vurderingen av de verneverdige byggene i Hønefoss som ble gjort i 200 0 /2001 . I
denne boken er det skr evet at bygget i Storgata 20 har gjennomgått endringer i nyere tid. Det
er også beskrevet andre områder i Hønefoss der det er bygg med satt like høy verdi som ligger
litt lenger ut fra sentrumskjernen. På figur 18 er områder i Hønefoss med verneverdi vist.

Figur 21 : Oversiktskart (hentet fra Ringerike kommunes karttjeneste) over områder med verneverdi i
Hønefoss. Planområdet vist med mørkeblå pil.
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Planområdet ligger ikke innenfor et av disse områdene der hvor det er flere bygg med
verneverdi samlet.

En rivning av Storgata 20 vil si en rivning av et bygg som er ansett å ha høy verneverdi. Med
de endringene som er gjort på bygget i nyere tid, så er det ikke så mye igjen av det som var
opprinnelig bygg. Bortsett fra takutstikk og vinduer og panel i øvre etasje er det lite
karakterpreg igjen. Da planområdet ligger sentralt er det av stor verdi å kunne fortette i dette
området. Storgata 20 er ikke autom atisk fredet, og det ligger heller ikke i et område der det er
flere bygg som skal ivaretas. Da det er et uttalt mål å fortette i byene, og at Ringerike
kommune skal ha en stor befolkningsvekst, er dette noe som må veies opp mot bevaringen av
bygget. I det te planforslaget er vurderingen at en utbygging kan bidra med flere gode
kvaliteter med mer publikumsrettet 1. etasje og en fortetting med boliger i et veldig sentralt
område der flere kan gå og sykle til daglige gjøremål som vil kunne veie tyngre enn å be vare
et bygg som likevel har gått gjennom store forandringer gjennom tiden.

Mer om kulturminner står i kapittel 5.4.

6.10 Støyforhold
Plano mrådet ligger i et trafikkert område og er støyutsatt . Det er utført en støyberegning for
kvartalet generelt og mer spesifikt for det nye bygget i Sundgata 10 B . Rapporten fra
støyberegningen konkluderer med følgende:

Utvendig støy
Balkonger og vinduer som ligger ut mot Storgata og Sundgata vil bli støyutsatt i 2. - 6. etasje
og krever skjermende tiltak for å tilfred sstille anbefalt grenseverdi iht. T - 1442. Leiligheter
med innbyggede balkonger ligger skjermet og oppfyller anbefalingene. Det samme gjelder
felles leke - og ut e oppholdsareal og takterrasse.

Støy mot fasade
Fasader mot Storgata og Sundgata vil bli støyutsa tte i 2. - 6. etasje og inneholder
støyfølsomme rom. På bakgrunn av dette er det foreslått støyreduserende tiltak i forbindelse
med vinduer til disse rommene.

Innvendig støy
Fasade mot Storgata og Sundgata i 2. - 6. etasje krever lydegenskaper i yttervegg min Rw+Ctr
(C2) = 35dB for å tilfredsstille kravene i NS8175. Øvrige fasader oppfyller kravene mot at
skjermende tiltak gjennomføres. Det forutsettes balansert ventilasjon og ingen perforeringer
som svekker lydisoleringen på støyutsatte fasader.

6 .11 ROS - analyse
I vedlagte ROS - analyse ble det gjennomgått en sjekkliste der ulike temaer ble sjekket. Det var
kun temaet radon som var ansett til å kunne være et problem i området og som da trengte
videre analyse i eget skjema. Analyseskjemaet viser at konsek vensene kan bli store ved
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eksponering for radon, men det er risikoreduserende tiltak som kan utføres som vil gjøre at
risikoen for dette vil være minimal. Risikoreduserende tiltak er byggmessige tiltak som blant
annet radonsperre i grunnen og balansert ven tilasjon. TEK - 17 har egne krav til bygg med
tanke på radon som uansett skal følges. Med utførte tiltak vil risiko og sårbarheten for
negative hendelser være minimal.

6.12 Rekkefølgebestemmelser
Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende
forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

Før det gis brukstillatelse i området skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres for boliger
iht. T - 1442 /2016 - retningslinje for støy i arealplanleggin g.

Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau og fotgjengerfelt skal være
ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for boligene.

Før det gis brukstillatelse skal støytiltak i henhold til støyrapport for ny bebyggelse være
utført.

7 . Virkninger/konsekvenser av planforslaget

7 .1 Overordnede planer
Fylkeskommunale planer:
«Regional planstrategi i Buskerud 2013 - 2016» (kap. 5). Planen bidrar til tett bebygd tettsted
med gode muligheter for bruk av sykkel/gange og kollektivtransport fremfor privatbil. Planen
vurderes å ikke være i konflikt med regionale planer.

Kommuneplanens samfunnsdel:
Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for
utviklingen i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mo t målet om redusert
transportbehov og mindre klimagassutslipp. Planen vurderes å ikke være i konflikt med
kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens arealdel, evt. kommunedelplan:
Planområdet er avsatt til senterformål i kommuneplanen. Planens formål følger overordnet
plan.

7 .2 Byform og estetikk
Hønefoss sentrum har en kvartalsstruktur som videreføres i planforslaget. Det er variasjon i
utformingen av byggene i sentrumsområdene. Det er en overvekt av eldre trebebyggelse, men
i dette kvartalet er det en overvekt av store betongbygg. Da planområdet ligger i
sentrumsområdet av Hønefoss er det flere høyere bygg i nærheten. Det er også et område sør
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for kvartalet som i dag ligger brakk, men som har en nyere reguleringsplan der det er åpnet
opp for 6 etasje r. At en fremtidig utbygging vil v æ re på 6 etasjer er ikke usannsynlig. I dette
planforslaget er det tatt høyde for at nye bygg skal tilpass es omkringliggende bebyggelse. Mer
om dette i 6.2.

7 .3 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangf oldloven
De viktigste §§ i Naturmangfoldloven som blir berørt er §§ 8 - 12.

§8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bi dra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.

Vurdering:
§ 8 er oppfylt. Offentlig tilgjengelige baser som Naturbase, Artsdatabanken, NVE atlas, Skog
og landskap m.fl. er benyttet for å sjekke om det foreligger spesielt viktige registreringer i
om rådet. Det er ikke registrert noen forekomster innenfor planområdet. Det kan forekomme
mangelfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt undersøkt med tanke på
naturmangfold, men området er bebygd fra før og det antas at kunnskapsgrunnl aget er
tilstrekkelig til å avgjøre at tiltaket ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet.

§ 9. (føre - var - prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, sk al det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak .

Vurdering:
§ 9 er oppfylt. Kunnskapen om dette området vurderes å være god nok da området er utbygd .

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

Vurdering:
Tiltaket vil ikke medføre noe n ytterligere belastning på naturtyper og økosystemet da området
i dag er bebygd.
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§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Vurdering:
Tiltakshaver har det økonomiske ansvar for å ta vare på de naturkvaliteter som finnes i
området, innenfor de rammer som utbyggingen gir.

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og loka lisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

Vurdering:
Byggeteknikke n og byggemetoden vil være i henhold til dagens standard og vurderes dermed
som miljømessig gode. Alternative driftsmetoder, teknikker og utforming ansees om uaktuelt.

7 .4 Barns interesser
I tillegg til lekeplassen for de små barna som etableres på bakkeplan innenfor planområdet er
det lekeplass på Søndre Torv i Hønefoss sentrum som ligger ca. 4 minutters gange fra
planområdet. Det er også lekeplass ved Eikli skole som ligger sør for planområdet, på andre
siden av Storelva. Når Eikli skole legges ned vil lekeplass være på den nye skolen, Benterud.
T ilgjengeligheten til skoler og barnehager er god, se kap 5.9. På dette grunnlaget vil vi si at
barns interesser er tilstrekkelig ivaretatt.

7 .5 Energibehov – energiforbruk
Byggene som er planlagt oppført i området følger moderne standard. Området er inne nfor
område for konsesjon for tilknytning til fjernvarmenettet .

7 .6 Teknisk infrastruktur
Det er løsning for vann, avløp og strøm i området. Løsning for påkobling og dimensjonering
blir gitt i byggesøknad/tekniske planer.

7 .7 ROS
Se vedlagt ROS - analyse.

7 . 8 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Så lenge ikke andre avtaler foreligger skal utbygger stå for kostnader av offentlige anlegg
(eksempelvis fortau). Reguleringsbestemmelsene sikrer at det må utarbeides utbyggingsavtale
med kommunen dersom den skal o verta drift og vedlikehold av disse anleggene når de er
ferdigstilt og godkjent av kommunen.
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7.9 Avveining av virkninger
Planforslaget medfører få endringer og har liten grad av konflikt, da området tidligere var
bebygd og ligger i tett bebygd område.

8 . Innkomne innspill

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar

1. Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune gjør
oppmerksom på at hjørnegården i Bloms
gate 9 (318/118) og Storgata 20 (317/514)
er vurdert til å ha høy verneverdi. BF
anbefaler at den verneverdige bebyggelsen
bevares og at nye tiltak tar hensyn til
eksisterende verneverdig be byggelse.
Anbefaler at det stilles krav til plassering,
volum og utforming av ny bebyggelse for
å sikre god tilpasning til omgivelsen og at
det bør utarbeides gode illustrasjoner som
viser hvordan den verneverdige
bebyggelsen kan inkorporeres i prosjektet.

Det videre planarbeidet må vise hvordan noe
av den verneverdige bebyggelsen kan bevares.
Storgata 20 er tenkt revet. Her er verdien av
bygget og verdien av en even tuell rivning og
utbygging veid opp mot hverandre. Det er en
del bygg i Hønefoss sentrum som er vurdert til
å ha høy verneverdi. Om det skal fortettes og
bygges flere boliger i sentrum er det nødvendig
å vurdere om alle byggene bør ivaretas. Dette
er vurdert .

2. Fylkesmannen i Buskerud
Standard uttalelse fra FMB i slike saker.
Spesielle relevante uttalelser er:
• Støyhensyn skal ivaretas ihht. T -
1442. Det kan aksepteres avvik fra
anbefalte støygrenser dersom boligene
sikres en stille side.
• Luftkvalitet skal legges til grunn i
planleggingen. Helst skal det ikke
tilrettelegges for bolige r i områder med
dårlig luftkvalitet, samtidig er det ønskelig
at det fortettes i sentrumsområder slik at
bilbruk kan reduseres og luftkvaliteten bli
bedre.
• Hensyn til barn og unge. Det skal
være tilstrekkelig med lekeareal for barn i
alle aldre. Lekeare al på tak godkjennes
ikke som eneste løsning, kun som
supplement til lekeareal på bakkenivå.
• Tilknytning til fjernvarmenettet da
planområdet ligger innenfor
konsesjonsområdet.

Det er utarbeidet e n støyrapport i forbindelse
med planarbeidet.

Merknaden er tatt til følge i planarbeidet.

Merknaden er tatt til følge i planarbeidet . Det
er undersøkte hvilke tilbud det er til barn og
unge i nærheten i dag. Lekeareal er i
planforslaget lagt på tak.

Merknaden er tatt til følge i planarbeidet.
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• Vurdere om vannbåren varme kan
være hensiktsmessig.

3. Statens vegvesen

Statens vegvesen er positiv til at det legges
til rette for fortetting i sentrum. De mener
at en virkning av økt trafikk som en
fortetting vanligvis medfører må
dokumenteres nærmere med en
trafikkanalyse.

Videre kommenterer SV V at
byggegrensen må vurdere s på nytt. Både
med tanke på støy og «Fylkesdelplan for
avkjørsler og byggegrenser langs
riksvegnettet i Buskerud» der
byggegrenser på riksvegnettet økes til 100
m.

SV V minner også om tilrettelegging for
tilgjengelighet til kollektive
transportmidler, sy kkel og gående.

En trafikkanalyse er utarbeidet og er en del av
plandokumentene.

Byggegrensen mot veg vil beholdes slik den er i
dag, da dette er et kvartal med eksisterende
bebyggelse, og det vil være hensiktsmessig å
legge nye bygg på linje med de eksisterende slik
at kvartalsstrukturen videreføres.

Tilrettelegging for tilgjengelig het til kollektive
transportmidler, for sykkel og gående er
ivaretatt i planarbeidet. Det er lagt til
bestemmelse om sykkelparkering innenfor
området og tilgjengeligheten ellers er beskrevet
i trafikkanalysen .
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9 . Avsluttende kommentar

Dette planforslaget bidrar til å fortette sentrumsområdet til Hønefoss. Det er kort vei til skole
og barnehage, det er forholdsvis trafikksikkert, og reguleringen samsvarer med intensjonen i
Nasjonal gåstrategi (fra Vegdirektoratet 2012) om at flere skal gå mer . En utfordring i
området er støy, og da spesielt mot S torgata , noe vedlagte støyrapport viser.

En annen utfordring er plass til leke - og uteoppholdsareal innenfor planområdet. Løsningen
her ble å benytte takflate i tillegg til bakkearealer til di sse formålene. Dette gir
uteoppholdsareal med gode solforhold og lite gatestøy. Uteoppholdsarealene er ikke optimale ,
men de tilbyr et sted å være ute og nyte sol og frisk luft .

Planforslaget innebærer en rivning av Storgata 20 som er vurdert til å ha hø y verneverdi, men
bygget har gått gjennom endringer i nyere tid. Dette bygget ligger ikke innenfor område i
Hønefoss med høy verneverdi. Rivningen av Storgata 20 vil bidra til en fortetting i sentrum av
Hønefoss og vil på den måten være i tråd med overordn ede mål om befolkningsvekst i
kommunen, der store deler skal være i sentrumsområdene av Hønefoss. En fortetting her gir
også muligheten til at flere kan gå og sykle til/fra området. Derfor er det vurdert dit at de
positive virkningene vil være større enn d e negative.

Det er kort vei fra området til større lekeplasser og idrettsanlegg . Turområder i nærheten gir
muligheter for rekreasjon, aktiv fritid og nærhet til naturen.
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Detaljregulering for Kvartal 36 Storgata - Sundgata

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Buskerud fylkeskommune 10.12.18
2 Fylkesmannen i Buskerud 12.12.18
3 Statens vegvesen 10.12.18

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

1. Buskerud fylkeskommune

Planen tar tilstrekkelig hensyn til
automatisk fredete kulturminner.

BF gjentar sin anbefaling om bevaring
av Storgata 20 og ber om at denne
legges under hensynssone c) bevaring
av kulturmiljø (SOSI H570) med
tilhørende bestemmelser. BF ber også
om at nye tiltak i planområdet må ta
hensyn til Storgata 20 og at
kommunen stiller krav om volum og
utforming av ny bebyggelse. BF
anbefaler at byggehøyden reduseres
slik at nybyggene er bedre tilpasset
Storgata 20, med 3 etasjer, eventuelt
en tilbaketrukket 4. eta sje.

BF er positiv til en fasadeoppdeling. I
tillegg ønsker BF at det vurderes om
det bør legges inn en bestemmelse om
material - og fargebruk som bidrar til
at bebyggelsen deles opp/brytes.

Storgata 20 er ikke bevart i
planforslaget. Bygget er
heller i kke lagt under
bevaring i Områdeplan for
Hønefoss som har vært ute
til hørin g der det er gjort en
mer helhetlig vurdering av
bevaringsverdige bygg
innenfor sentrumsområdet
av Hønefoss. Bygget er et
enkeltstående bygg og
ligger ikke innenfor noen
av områden e som har flere
bevaringsverdige bygg i
samme område.
Bevaringen av bygget er
vurdert opp mot de positive
sidene med fortetting og
det er her konkludert med
at en fortetting i dette
området vil kunne gi flere
positive virkninger.

Bebyggelsen i
planforsla get er likevel
nedtrappet noe, og vil være
fra 3 etasjer med inntrukket
4. etasje til 5 etasjer med
inntrukket 6. etasje.

Rådmannen har
gjennom plan 431
O mråderegulering
Hønefoss vurdert
hvilken bebyggelse i
Hønefoss som bør
bevares og hvor det
er rom for
transformasjon.
Rådmannen vurderer
dette området som
egnet for
transformasjon.
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Fasadene vil fortsatt være
noe oppdelt og vil gjøre at
bebyggelsen brytes opp.

2. Fylkesmannen i Buskerud

FM mener det er positivt med en økt
boligutbygging i sentrum a v
Hønefoss. Nevner videre at
støybestemmelsene må bli klare for å
sikre at alle boligene får tilgang til en
stille side . Her ber FM om at
bestemmelsen er mer konkret og viser
til grenseverdien på Lden= 55 dB som
gjeldende for området slik at denne
grensen blir juridisk bindende .

FM anbefaler også at en viss andel av
lekearealet blir opparbeidet på
bakkenivå og at lekearealene sikres
gjennom rekkefølgekrav i
bestemmelsene. Lekeplassene skal
ligge skjermet fra trafikkstøy hvor
støybelastningen er lik eller lavere
enn Lden= 55dB.

FM anbefaler at det blir innarbeidet
tiltak i planforslaget som sikrer at
luftinntak blir plassert på fasadene
som har god luftkvalitet for å sikre
best mulig kvalitet på inneluft.

FM ber også kommunen vurdere om
detaljreguleringen bør vente til
områdereguleringen av Hønefoss er
vedtatt.

Støybestemmelsen er
endret med både tilgang på
en stille side, og benevnt
grenseverdi.

Lekeareal har blitt flyttet til
bakkeplan, Arealet vil ligge
skjermet i bakgård bort fra
gate og støy, og lekeplass
er tatt med i bestemmelse
om støy.

Med sikring av bebyggelse
som har en stille side vil
det også sikre at
bebyggelsen vil kunne få
lufting ut mot bakgård/ side
uten trafikk.

Vurderinger gjort i
områdereguleringen av
Hønefoss som ble lagt ut
på høring er blitt hensyntatt
i størst mulig grad.

Tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.

3. Statens vegvesen

Ønsker at det markeres frisikt i krysset
Storgata/Sundgata som skal gjelde for
alle etasjer.

Frisikt er lagt til i plankart og
berøre r ikke formål som
inneholder bebyggelse.

Tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.
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Kvartal 36 - Storgata - Sundgata - gnr 318 bnr 514 m. fl. - Hønefoss
- Ringerike kommune - detaljregulering - offentlig ettersyn -
uttalelse om kulturminner

Vi viser til brev datert 23. oktober 2018 der detaljregulering av Kvartal 36 (Storgata - Sundgata) i
Ringerike kommune legges ut på offentlig ettersyn. Dette er et kulturminnefaglig innspill.

Kort om planen
Planområdet ligger i sentrum av Hønefoss, i kvartalet på hjørnet mellom Sundgata og Storgata.
Formålet med planarbeidet er å få til en høyere utnyttelse i området og legge til rette for
boligformål i tillegg til forretning/kontor. Totalt areal på planområdet er 2,19 daa.

Planområdet er regulert til kombinert formål forretning/kontor i reguleringsplan nr. 64 Kvartal 35
og 36 (vedtatt 23. september 1983). Planområdet er avsatt til sentrumsformål i gjeldende
kommuneplan.

Kulturminnefaglige merknader

Arkeologiske kulturminner
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om arkeologiske kulturminner i planområdet. Videre ser vi
at det er tatt med en reguleringsbestemmelse som viser til varslingsplikten jf. kulturminnelovens §
8, 2. ledd. Vi mener derfor at planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete
kulturminner og vi har derfor ingen merknader til planforslaget.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har tidligere gitt kulturminnefaglige innspill til planarbeidet. I tidligere brev har vi uttalt at den
verneverdige bebyggelsen i Bloms gate 9 (318/118) og Storgata 20 (318/514) bør bevares. Videre
har vi anbefalt bruk av hensynssone c) bevaring av kulturmiljø for den verneverdige bebyggelsen.
Vi har anbefalt at nye tiltak i området bør ta hensyn til eksisterende verneverdig bebyggelse, og at
kommunen derfor bør stille krav til plassering, volum og utforming av ny bebyggelse i

Ringerike kommune
Att. Ida Marie Weigård
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  10.12.2018  Vår referanse:  2017/14577 - 9 Vår saksbehandler:
Deres dato:  23.10.2018  Deres referanse:  15/9051-49 Lars Hovland 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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planområdet for å sikre god tilpasning til omgivelsene, jf. pbl § 29-2. I brev datert 30. november
2017 påpekte vi faren for presedens dersom Storgata 20 rives.
I varsel om oppstart inngikk hele Kvartal 36. I planforslaget som nå er lagt ut på offentlig ettersyn
er området begrenset til en mindre del av kvartalet. Endringen innebærer at planforslaget ikke
lengre omfatter den verneverdige bebyggelsen i Bloms gate 9.

Planforslaget forutsetter riving av Storgata 20 for å øke utnyttelsen i sentrumsområdet. Storgata
20 ble vurdert til å ha høy verneverdi i kommunens kulturminneregistrering i 2000/2001. I
forbindelse med plan 431 Områderegulering Hønefoss har kommunen nylig revidert / oppdatert
alle kulturminneregistreringene. Bygningen i Storgata 20 er fortsatt vurdert til å ha høy
verneverdi. Det er også utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Hønefoss
(NIKU Oppdragsrapport 93/2018). I DIVE-analysen trekkes bygningen i Storgata 20 frem som et
godt bevart eksempel på en bygård i tre. Vi gjentar vår anbefaling om å bevare Storgata 20, og
anbefaler bruk av hensynsone c) bevaring av kulturmiljø (SOSI H570) med tilhørende
bestemmelser. Vi vil ikke motsette oss at bygningene i Sundgata 10 og Sundgata 10B rives, da de
er vurdert til å ha lav verneverdi i kommunens kulturminneregistrering fra 2000/2001, men vi har
innspill til utforming av nybygg.

Ny tiltak i området må ta hensyn til Storgata 20, og kommunen bør stiller krav til plassering,
volum og utforming av ny bebyggelse i planområdet for å sikre god tilpasning til omgivelsene, jf.
pbl § 29-2.

Planforslaget legger opp til nybygg i maksimalt seks etasjer. Vi anbefaler at byggehøyden
reduseres slik at nybyggene blir bedre tilpasset Storgata 20. Vi anbefaler maksimalt tre etasjer,
eventuelt med en tilbaketrukket fjerde etasje.

I plankartet legges det opp til fasadeoppdeling. Dette finner vi positivt, slik at man unngår lange
sammenhengende fasader. I tillegg til sprang i fasadene kan material- og fargebruk bidra til at
bebyggelsen deles opp/brytes. Vi ber kommunen vurdere om det bør legges inn en
reguleringsbestemmelsene om dette. Videre ber vi kommunen vurdere om byggegrensa bør
trekkes inn slik at den er på linje med Storgata 20.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for kvartal 36 
i Hønefoss 
 

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Kvartal 36 i Hønefoss 
hvor det foreslås oppføring av et større byggekompleks i seks etasjer hvor 1. etasje er 
forbeholdt for forretninger og kontorer og hvor de øvrige etasjene skal tilrettelegges for 
boliger. Fylkesmannen mener det er positivt at det legges til rette for økt boligutbygging 
i sentrum av Hønefoss i lys av nasjonale og regionale føringer hvor det er ønske om å 
fortette og styre mye av boligutviklingen til sentrumsområdene og rundt viktige 
kollektivknutepunkt. Det er også viktig at dette balanseres mot miljøkvaliteter som er 
viktig å ivareta ved fortetting av sentrumsområder. Fylkesmannen mener 
støybestemmelsene må bli klare for å sikre at alle boligene får tilgang til en stille side. 
Videre anbefaler vi at det blir stilt krav om at en viss andel av lekearealet blir 
opparbeidet på bakkenivå og at lekearealene sikres opparbeidet gjennom 
rekkefølgekrav i bestemmelsene. Med bakgrunn i kommunens arbeid med å utarbeide 
en områderegulering for Hønefoss sentrum, ber vi kommunen vurdere om 
detaljreguleringen bør settes på vent til dette planarbeidet er gjennomført.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 23. oktober 2018 med forslag til detaljregulering for Kvartal 36 i 
Hønefoss, samt e-post av 10. oktober hvor vi har fått utsatt fristen for merknader til 14. 
desember 2018. 
 
Planforslaget legger til rette for oppføring av et større byggekompleks i seks etasjer hvor det 
er lagt opp til kombinert bebyggelse hvor 1. etasje er forbeholdt forretninger og kontorer og 
de øvrige etasjene er forbehold for boliger. 
 
Fylkesmannen har i brev av 15. september 2017 kommet med uttalelse til varsel om oppstart. 
Her viste vi til nasjonal og viktige regionale føringer og ba om at planarbeidet i tilstrekkelig 
grad ivaretok forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og unge, landskap, klima, energi 
og universell utforming. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Planforslaget for Kvartal 36 legger til rette for fortetting med boliger i sentrum av Hønefoss. I 
lys av nasjonale og regionale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging mener vi 
det er positivt at sentrale tomter i sentrum med kort vei til kollektivknutepunkt får en høy 
utnyttelse og blir tilrettelagt for boliger. 
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Med bakgrunn i planarbeidet for Hønefoss sentrum som kommunen har startet opp, ber vi 
likevel kommunen om å vurdere om detaljreguleringen for Kvartal 36 bør settes på vent til 
områdereguleringen er vedtatt. Dette med bakgrunn i viktige strategiske føringer knyttet til 
arealdisponering som denne planen vil avklare. Vi vil spesielt fremheve grøntstruktur, 
byggehøyder, gatestruktur m.m. Planforslaget for Kvartal 36 må sees i sammenheng med 
området rundt siden planområdet kun tar for seg en mindre del av kvartalet. Det er blant annet 
ikke tilgang til et internt gårdsrom på bakkenivå. Tilgang på grøntområder og lekearealer i 
nærområdet er derfor viktig å vurdere. 
 
I planbeskrivelsen er det blant annet vist til lekeplass på Søndre Torv som ligger ca. 4 
minutters gange fra planområdet. Det er også lekeplass ved Eikli Skole. Videre er det ca. 600 
meter til Schjongslunden med idrettsanlegg og friluftsområde. I bestemmelsene er det krav 
om opparbeidelse av leke- og uteoppholdsareal som skal etableres på takflatene. I 
planbeskrivelsen står det at arealene er på ca. 130 m2 i 2. etasje og 190 m2 i 6. etasje. Vi 
mener det er positivt at det er stilt krav til opparbeidelse av lekeareal, men vi mener at en viss 
andel bør plasseres på et skjermet areal på bakkenivå for lettere tilgang. Videre er det viktig at 
det stilles krav til opparbeidelse gjennom rekkefølgebestemmelser og at det stilles krav om at 
lekeplassene skal ligge skjermet fra trafikkstøy hvor støybelastningen er lik eller lavere enn 
Lden = 55 dB. Vi ber om at kommunen følger dette videre opp og at uttalelsen fra barn og 
unges representant i kommunen blir vektlagt når planforslaget skal forberedes til 2. gangs 
behandling. 
 
Når det gjelder støy så går det frem av støyutredningen som følger saken at planområdet er 
støyutsatt for trafikkstøy som går over de anbefalte grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442.  
 
Ut fra områdets beliggenhet nær kollektivknutepunkt, kan det aksepteres avvik fra anbefalte 
støygrenser med bakgrunn i nasjonale føringer om å legge til rette for økt boligbygging og 
høy arealutnyttelse i nærhet til kollektivknutepunkt. Vi viste til dette ved varsel om oppstart 
hvor vi uttalte følgende: Ut fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan 
det eventuelt ved dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at 
alle boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst 
ett soverom, skal ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må 
også ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. Videre ba vi om at det 
ble stilt et krav i bestemmelsene at det ved søknad om rammetillatelse skal foreligge 
dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. 
 
I planforslaget er det krav om oppfølging av dette gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsene. 
Dette mener vi er bra. Videre er det vist til støyretningslinjen i § 1.1. På bakgrunn av at dette 
området er særlig støyutsatt mener vi dette ikke er tilstrekkelig for å ivareta støyhensynet. Vi 
ber derfor om at kommunen er mer konkret i bestemmelsen og viser til grenseverdien på Lden 
= 55 dB som gjeldende for området slik at denne grensen blir juridisk bindende. Dette må 
gjelde for boligene og for lekeplassene og tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må 
være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.  
 
Støyanalysen viser til ulike tiltak som har støyreduserende effekt for å oppnå tilfredsstillende 
støyverdier i tråd med støyretningslinjen. Det er derfor viktig at det stilles krav i 
bestemmelsene som resulterer i at minst halvparten av rommene til støyfølsomt bruk og minst 
et soverom i hver boenhet får støyverdier utenfor vindu som er lik eller lavere en Lden = 55 



Side 3 av 3 

dB, jf. forslag til avviksbestemmelser i støyretningslinjen kapittel 3.2.1. Dette må også gjelde 
for en stor del av uteområdet og må være et absolutt krav for lekeplassene.  
 
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.  
    
Det er redegjort for at luftforurensningsnivåene i området ikke er til hinder for 
boligbebyggelse, jf. Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. Unntaket er månedene november og desember. 
Retningslinjen åpner for avvik i sentrumsområder nær kollektivknutepunkt ut fra ønsket om 
økt fortetting av boliger i byområder for å redusere bilavhengigheten og luftforurensningen. 
Vi anbefaler at det blir innarbeidet tiltak i planforslaget som sikrer at luftinntak blir plassert 
på fasadene som har god luftkvalitet for å sikre best mulig kvalitet på inneluft.  
 
Når det gjelder overvannshåndtering ser vi at det er foreslått bestemmelse med krav til plan 
for håndtering av overvann ved søknad om igangsettingstillatelse. Dette mener vi er positivt. I 
byområder med store arealer med harde flater kan dette resultere i store utfordringer ved 
perioder med mye nedbør. I lys av klimaendringer og økt nedbør som følge av dette er det 
viktig å dimensjonere VA-anleggene til å håndtere den økte nedbøren og perioder med 
styrtregn. Vi viser til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning av 28. september 2018 og rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging 
og byggesaksbehandling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi ber om at 
kommunen følger dette videre opp. I den forbindelse vil vi vise til at bruk av grønne tak i 
byområder er et avbøtende tiltak som vi ser blir brukt i enkelte reguleringsplaner. Vi ber 
kommunen om å vurdere krav om dette. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
Fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-45  Arkiv: L13  

 

Sak: 65/18 

 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. «Planer 

som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling 

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018: 

 

Tor Bøhn fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 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 mindre suppleringer og justeringer.  

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 vedtatt 

30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt 

20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes av ny plan, ved vedtak 

av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata.  

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres før 2. 

gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan.  

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser.  

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med områderegulering 

Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Bøhns (Frp) forslag, ble Rådmannens 

forslag vedtatt mot 1 stemme (Frp), som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-47  Arkiv: L13  

 

Sak: 141/18 

 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 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 mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 vedtatt 

30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt 

20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes av ny plan, ved vedtak 

av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata.  

 

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres før 2. 

gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan.  

 

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser.  

 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med områderegulering 

Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.10.2018: 

 

Alf Meier (Ap) fremmet Rådmannens alternative forslag p.v.a. Ap, H og KrF: 

«1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 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 mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 vedtatt 

30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt 

20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes av ny plan, ved vedtak 

av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata.  
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4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres før 2. 

gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan.  
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5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser.  

 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med områderegulering 

Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling og Meiers (Ap) forslag 

p.v.a. Ap, H og KrF, ble Meiers (Ap) forslag vedtatt mot 3 stemmer (Sol, SV og V). 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-44   Arkiv: L13  

 

 

414 Kvartal 36 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. «Planer 

som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling 

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

 

  

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok 8/3-18 i sak 14/18 «planer som er igangsatt, som ikke vil ha 

innvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk behandling. Avgjørelsen om hva som påvirker 

planen kan ikke tas av administrasjonen, men bør opp til politisk behandling. Derfor 

saksbehandles Kvartal 36. Rådmannen mener at videre planlegging av Kvartal 36 vil ha 

påvirkning på byplanen og legge føringer for den som vil kunne være uheldige i den videre 

utviklingen av Hønefoss. Derfor er rådmannens forslag til vedtak at Kvartal 36 skal avvente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 36. Dette er: 

 høyde og volum på bygg 

 nedbygging av hele tomter uten uteopphold på bakken 

 sol/skygge i sentrum 

 felles uteoppholdsarealer på tak og balkong byggene kan virke privatiserende 

 Felles løsninger for lekeareal og utearealer i byen 

 Krav til uteoppholdsareal på egen tomt 

 Overflateparkering/ fellesløsninger for parkering 

 

Forhold omkring disse temaene vil kunne skape presedens hvis denne planen blir lagt på 

høring. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som forskjellsbehandling 

sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 



- 

Det er viktig å presisere at å avvente ikke er det samme som å stoppe planen jf. plan- og 

bygningsloven §12-8. Å stoppe en plan innebærer at plansaken blir avsluttet. Hvis man, etter 

stopp, ønsker utvikling i framtida må man starte hele planprosessen på nytt, med søknad, 

oppstartsmøte og varsel om oppstart. Å avvente innebærer at planen sendes til ny 1. 

gangsbehandling etter at områderegulering Hønefoss (plan 431) har vært til behandling. På den 

måten er det byplanen som setter premissene for utviklingen i Hønefoss. 

 

Hensikten med planen er å detaljregulere Kvartal 36 i den gamle sentrumsplanen slik at man 

kan realisere sentrumsboliger i tillegg til forretning, kontor og bevertning i det kvartalet. I 

planforslaget blir Storgata 20 revet og erstattet med et bygg i 6 etasjer, hvor det er boliger fra 

2. etasje og oppover. Parkering til leilighetene er løst i parkeringskjeller, i tillegg til at det 

åpnes for opptil 25 parkeringsplasser på bakkeplan.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å få en høyere utnyttelse i området og å legge til rette for 

boligformål i tillegg til forretning/kontor. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak relevant for saken 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet oppstarten 08.05.2017 i sak 29/17. 

Vedtakskpunktene er som følger:  

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 36 

Storgaten – Sundgata. 

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området. 

 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan anbefalte oppstart av planarbeidet i møte 

23.05.2017, sak 17/17.  

 

Formannskapet 2 vedtok 20.02.2017 i sak 7/18:  

 Rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at private planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke fremmes omgående men må avvente inntil 

merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av planforslaget (nr. 431) er gjennomført 

(jf. pbl § 12-8). 

 Planforslaget (nr. 431) etter merknadsbehandling ved offentlig ettersyn skal være 

førende for alle planforslag innenfor planavgrensningen. 

 

Kommunestyret vedtok 8/3-18 i sak 14/18:  

 planer som er igangsatt, som ikke vil ha innvirkning på byplanen, skal fremmes til 

politisk behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området er bebygd   

 

 

Konkret beskrivelse av dagens bruk og hva som befinner seg på arealene.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Mjøsplan AS.   



- 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Lafton Eiendom AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-35-36 (Kvartal 35-36) fra 

29.09.1983, 313-02 (Byporten) fra 04.05.2015 og 64-02 (Hønefoss Sentrum fra 20.12.1976. 

Planområdet er i disse reguleringsplanene regulert til forretninger, kontorer, veg, G/S-

veg/fortau, gågate/sykkelbane og veger. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,60 og bebyggelsen skal 

ikke overstige 2 etasjer.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

318/514 – Storgaten 20 A og B AS 

318/137 – Stjernegruppen Ringerike AS 

318/138 – Lafton Eiendom AS 

3000/1 – Ringerike kommune 

 

Uttalelser til planoppstart 

Det ble varslet oppstart i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 15.06.2017 og kunngjort det i Ringerikes Blad, samt på kommunens 

nettsider. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under.  

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune14.08.2017 

Buskerud fylkeskommune gjør oppmerksom på at hjørnegården i Bloms gate 9 (318/118) og 

Storgata 20 (317/514) er vurdert til å ha høy verneverdi. BF anbefaler at den verneverdige 

bebyggelsen bevares og at nye tiltak tar hensyn til eksisterende verneverdig bebyggelse. 

Anbefaler at det stilles krav til plassering, volum og utforming av ny bebyggelse for å sikre 

god tilpasning til omgivelsen og at det bør utarbeides gode illustrasjoner som viser hvordan 

den verneverdige bebyggelsen kan inkorporeres i prosjektet.  

1. Forslagstillers kommentar: Det videre planarbeidet må vise hvordan noe av den 

verneverdige bebyggelsen kan bevares. Foreløpig er Storgata 20 tenkt revet. Her må 

verdien av bygget og verdien av en eventuell rivning og utbygging veies opp mot hverandre. 

Det er en del bygg i Hønefoss sentrum som er vurdert til å ha høy verneverdi. Om det skal 

fortettes og bygges flere boliger i sentrum er det kanskje nødvendig å vurdere om alle 

byggene bør ivaretas. Dette må vurderes i det videre planarbeidet.  

 Rådmannens kommentar: Forslagstiller skriver i planbeskrivelsen at det er lite 

karakterpreg igjen av Storgata 20 etter endringer på huset. Området midt i sentrum er 

det av stor verdi å fortette. I forbindelse med plan 431 områderegulering Hønefoss blir 

det gjennomført en reregistrering av alle hus i Hønefoss. I tillegg utarbeides det en 

kulturhistorisk stedsanalyse. Disse vil være viktige som grunnlag for 

områdereguleringen, men også for denne planen. Disse har ikke vært klare i tide til 

denne behandlingen. På grunn av dette er ikke rådmannen udelt positiv til rivning av 

Storgata 20.  



- 

 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 15.09.2017 

Standard uttalelse fra FMB i slike saker. Spesielle relevante uttalelser er:  

- Støyhensyn skal ivaretas ihht. T-1442. Det kan aksepteres avvik fra anbefalte 

støygrenser dersom boligene sikres en stille side.  

- Luftkvalitet skal legges til grunn i planleggingen. Helst skal det ikke tilrettelegges 

for boliger i områder med dårlig luftkvalitet, samtidig er det ønskelig at det 

fortettes i sentrumsområder slik at bilbruk kan reduseres og luftkvaliteten bli 

bedre.  

- Hensyn til barn og unge. Det skal være tilstrekkelig med lekeareal for barn i alle 

aldre. Lekeareal på tak godkjennes ikke som eneste løsning, kun som supplement 

til lekeareal på bakkenivå.  

- Tilknytning til fjernvarmenettet da planområdet ligger innenfor 

konsesjonsområdet.  

- Vurdere om vannbåren varme kan være hensiktsmessig. 

 Forslagstillers kommentar: Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med 

planarbeidet. Merknaden [luftkvalitet] er tatt til følge i planarbeidet. Merknaden 

[hensyn til barn og unge] er tatt til følge i planarbeidet. Det er undersøkte hvilke tilbud 

det er til barn og unge i nærheten i dag. Lekeareal er i planforslaget lagt på tak. 

Merknaden [tilknytning fjernvarmenett] er tatt til følge i planarbeidet 

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

reviderte planforslaget. Det er tilrettelagt for sandlekeplass på tak. Plan 431 

områderegulering Hønefoss vil se på mulige fellesløsninger for lekeplass i sentrum, 

spesielt for større barn. Dette vil i så fall komme fram i planforslaget når det legges fra 

til politisk behandling i januar 2019.  

 

Uttalelse fra Statens vegvesen 26.09.2017 

Statensvegvesen er positiv til at det legges til rette for fortetting i sentrum. De mener at en 

virkning av økt trafikk som en fortetting vanligvis medfører må dokumenteres nærmere med 

en trafikkanalyse. Videre kommenterer SVV at byggegrensen må vurderes på nytt. Både med 

tanke på støy og «Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i 

Buskerud» der byggegrenser på riksvegnettet økes til 100 m. SVV minner også om 

tilrettelegging for tilgjengelighet til kollektive transportmidler, sykkel og gående. 

 Forslagstillers kommentar: En trafikkanalyse er utarbeidet og er en del av 

plandokumentene. Byggegrensen mot veg vil beholdes slik den er i dag, da dette er et 

kvartal med eksisterende bebyggelse, og det vil være hensiktsmessig å legge nye bygg 

på linje med de eksisterende slik at kvartalsstrukturen videreføres. Tilrettelegging for 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler, for sykkel og gående er ivaretatt i 

planarbeidet. Det er lagt til bestemmelse om sykkelparkering innenfor området og 

tilgjengeligheten ellers er beskrevet i trafikkanalysen. 

 Rådmannens kommentar: Byggegrenser blir også drøftet i byplanen. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel hvor det er et mål om å legge til rette 

for fortetting i sentrumsnære områder, spesielt Hønefoss, og befolkningevekst fram mot 2030. 



- 

Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, der området er avsatt til 

sentrumsformål. 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging legger føringer 

om at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder og redusere transportbehovet. Planen anses å være i tråd med en kompakt 

byutvikling nært gang – sykkel- og kollektivløsning. 

Det er usikkert om kvartal 46 vil påvirke Områderegulering Hønefoss. Det er flere prinsipper i 

denne planen som bør avklares i overordnet plan. Disse er listet opp både i sammedraget og i 

rådmannens vurdering. 

 

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.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. Planen er en privat detaljregulering. Dette 

innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende 

betalingsreglement. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Prinsipielle avklaringer som denne planen trenger bør tas i byplanen. Deretter kan 

planleggingen av dette sentrale kvartalet fortsette.  

 

Rådmannens vurdering 

Byplanen må legge føringer for de viktige kvartalene i sentrum av Hønefoss. Rådmannen 

mener at videre planlegging av kvartal 36 vil ha påvirkning på byplanen og legge føringer for 

den som vil være uheldige i den videre utviklingen av Hønefoss. Derfor er rådmannens forslag 

til vedtak at Kvartal 36 skal vente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 36. Dette er: 

 høyde og volum på bygg,  

 nedbygging av hele tomter uten uteopphold på bakken 

 sol/skygge i sentrum, 

 felles uteoppholdsarealer på tak og balkong byggene kan virke privatiserende 

 Felles løsninger for lekeareal og utearealer i byen 

 Krav til uteoppholdsareal på egen tomt. 

 Overflateparkering/ fellesløsninger for parkering 

 

Forhold omkring disse temaene vil kunne skape presedens hvis denne planen blir lagt på 

høring. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som forskjellsbehandling 

sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 

Alternativt vedtak  

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
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2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes 

av ny plan, ved vedtak av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata. 

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres 

før 2. gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan. 

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser. 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med 

områderegulering Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til. 

 

 

Byggeplanene 

Blokkbebyggelse passer bra inn i sentrum og det er med på å bygge oppunder målet om 

fortetting. Eksisterende bygg er to etasjer pluss loft. Det nye bygget er tenkt i seks etasjer med 

den øverste inntrukket. Det er flere andre bygg på seks etasjer i området, slik at det høyt bygg 

vil ikke stikke seg ut. Det er en utfordring med boligbebyggelsen i nord, som ved å få en 6 

etasjers blokk tett innpå vil miste alt av dirkete sollys i de nederste etasjene. Den eksisterende 

boligblokken i bakkant er fire etasjer høy Byporten har to inntrukkede etasjer. Det må tas 

stilling til hvor stor del av byen som skal ha dette. Rådmannen mener dette bør tas i 

områderegulering Hønefoss (plan 431). 

 

Det er lagt opp til mulighet for opptil 25 parkeringsplasser på bakkeplan. Dette er etter 

rådmanns mening for mange og bør både nedjusteres før 2. gangsbehandling og illustreres 

hvordan det kan gjennomføres.  

 

Rådmannen er i tvil om det er rett å rive Storgata 20. Fortetting av sentrum vil kreve at noe 

eksisterende blir revet og erstattet av nye bygg. Dette bør det gjøres en helhetlig vurdering av i 

områderegulering Hønefoss.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Lekeplasser 

Det er planlagt en sandlekeplass for boligområdet på taket av bygget. Plan 431 

områderegulering Hønefoss vil se på mulige fellesløsninger for lekeplass i sentrum, spesielt for 

større barn. Dette vil i så fall komme fram i planforslaget når det legges fra til politisk 

behandling i januar 2018.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønefoss sentrum som vil kunne gi arbeidsplasser og 

sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 
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fortetting og transformasjon i Hønefoss. Allikevel er det mange temaer som ikke er avklart, 

men som må avklares i den nye byplanen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget avventer føringer 

som blir gitt i plan 431 områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 

14/18. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført, mars/april 2019. 

 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Bestemmelser Kvartal 36 300818.pdf 

Plankart - Reguleringsplan Kvartal 36 (A3_liggende M_500)30.08.2018.pdf 

Planbeskrivelse Kvartal 36 300818.pdf 

Vedelgg - Soldiagram 0- alternativ u bebygget Ford.pdf 

Vedlegg - Arkitektonsk beskrivelse Kvartal 36 - Storgata20B-Sundgata10B.pdf 

Vedlegg - Soldiagram  sommersolverv.pdf 

Vedlegg - Soldiagram vår- og høstjevndøgn.pdf 

Vedlegg - Støyrapport Kvartal 36.pdf 

Vedlegg - Trafikkanalyse.pdf 

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Kvartal 36 i 

Hønefoss.PDF 

ROS-analyse-sjekkliste Kvartal 36.pdf 

Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata 

Analyseskjema 1 - Radon.pdf 

Uttalelse om nyere tids kulturminner 

Vedlegg - Følgebrev 220818.pdf 

Meldingstekst.mht 

Kvartal 36 - reguleringssak 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4592-155  Arkiv: PLN 424  

 

Sak: 112/19 

 

Saksprotokoll - Follummoen - avklaring private grunneiere  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

«Kommunestyret godkjenner overordnede avtaler som administrasjonen har fremforhandlet for 

kjøp av følgende eiendommer på Follummoen:  

 

Follummoveien 105/107  

Follummoveien 141 

Follummoveien 101 

Tomt gnr 50/ bnr 313 

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå mer detaljerte kjøpsavsavtaler med grunneierne.»  

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) følgende forslag: 

«Rådmannen fremmer straks egen sak hvor området hvor boligene befinner seg tas ut av 

reguleringsplanen som er under behandling.  

Kommunestyret ønsker med dette å skape forutsigbarhet for eierne av boligeiendommene, slik 

at de kan beholde sine boliger». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Aasens (Sp) forslag ble Rådmannens 

innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sp) som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4592-154   Arkiv: PLN 424  

 

 

Follummoen - godkjenning av fremforhandlede avtaler med private grunneiere om 

kjøp av eiendom 
 

Forslag til vedtak: 

 

«Kommunestyret godkjenner overordnede avtaler som administrasjonen har fremforhandlet for 

kjøp av følgende eiendommer på Follummoen:  

 

Follummoveien 105/107  

Follummoveien 141 

Follummoveien 101 

Tomt gnr 50/ bnr 313 

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå mer detaljerte kjøpsavsavtaler med grunneierne.»  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til KS sak 151/18 – 424 Follummoen – avklaring private grunneiere.  

 

Vedtaket fra kommunestyret lød som følger:  

 

«Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialg med private grunneiere på Follummoen om kjøp av 

eiendommene etter ekspropriansjonsrettslige prinsipper. 

  

En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning.  

 

Kommunestyret holdes orientert om sakens utvikling»  

 

Rådmannen har fremforhandlet overordende avtaler med grunneierne, som omhandler pris og 

fristen for utflytting av boligene. Rådmannen ønsker ved dette å fremlegge avtalene for 

kommunestyret for godkjenning.  

 



- 

Beskrivelse av saken 

 

Saken omhandler mulig innløsning av tre boligeiendommer og en tomt innenfor planavgrensningen 

til områderegulering Follummoen. 

 

To uavhengige takstmenn, Tore Kinnerød og Thomas Bergodd, har taksert eiendommene. Takstene 

fra de to takstmennene er for de respektive eiendommene relativt sammenfallene.  

 

Grunneierne har engasjert en felles advokat som har representert dem i forhandlingene med 

administrasjonen, advokat Odd Walther Moi. I tråd med ekspropriasjonsrettslige prinsipper 

dekkes grunneiernes advokatutgifter av kommunen. 

 

Etter å ha vært i møte med partene og deres advokat Moi, og hørt partenes argumenter, fremmet 

administrasjonen et tilbud om kjøp av eiendommene basert på følgende prinsipper: 

 

1. Ved verdsettelsen av eiendommen ble eiendommens salgsverdi lagt til grunn. Ved 

fastsettelsen av salgsverdien tok kommunen utgangspunkt i de to innhentede takstene, 

og verdien ble satt til et gjennomsnitt av disse.  

 

2. Takstene hadde ikke hensyntatt at vanntilførselen til eiendommene ville bortfalle. 

Utgifter til etablering av en grunnvannsbrønn ble vurdert å kunne veies opp mot 

flytteutgifter og ev tilpasningsutgifter som grunneierne vil bli påført i forbindelse med 

flyttingen.  

 

3. I tillegg til salgsverdien, ble grunneierne tilbudt ytterligere 2,5 %, for å dekke 

dokumentavgiften ved kjøp av ny bolig.  

 

4. Det vil kunne ta noe tid for grunneierne å finne en ny bolig. Av denne grunn fikk 

grunneierne tilbud om å bli boende i huset i inntil 1 år etter inngåelse av avtale om kjøp 

av eiendommene. Kommunen vil ikke kreve leie i denne perioden, utover å kreve 

dekket faktiske utgifter i form av avgifter og gebyrer, slik som eiendomsskatt og 

kommunale avgifter. Grunneierne vil ikke ha anledning til å fremleie boligen. 

Grunneierne vil få tilbud om å leie huset til ordinær markedsleie etter utløpet av ett års 

perioden, dersom husene på dette tidspunktet ikke skal rives.  

 

5. Det har under forhandlingene vært en klar forutsetning at kommunestyret godkjenner 

eventuelt fremforhandlede avtaler. Dersom administrasjonens tilbud ikke blir godkjent 

av kommunestyret vil de fremforhandlede avtalene falle bort. Administrasjonen satt 

videre som forutsetning at det ble oppnådd enighet med alle fire grunneierne.   

 

Alle grunneierne har akseptert kommunens ovennevnte tilbud.  

 

Plan for området 

De aktuelle boligene inngår i området for pågående reguleringsarbeid plan 424 – 

Områderegulering for Follummoen. Det legges til grunn regulering av kun industri i området. I 

Sak 11/18 fattet Formannskapet den 20. mars 2018 følgende vedtak: 
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1. «Arbeidet med områderegulering for Follummoen settes i bero. Deler av området 

utvikles etter eksisterende reguleringsplan.   

2. For å sikre økt tilgang til Kihlemoen og tilstøtende områder er det av avgjørende 

betydning at Statens Vegvesen avklarer løsninger for Kihlemoen krysset/E16.  

a. Rådmannen gis i oppdrag å gå i løsningsorientert dialog med vegvesen samt 

fylkeskommunen med sikte på snarlig løsning. Ringerike kommune ved 

rådmannen skal prioritere nevnte arbeid i henhold til dette.  

3. Når det foreligger en løsning for krysset E16 x fv. 172 og innsigelsen fra Statens 

Vegvesen trekkes, vil det bli gjort en vurdering av om planene skal ferdigstilles. 

Dersom det blir aktuelt å ferdigstille planen så legges følgende til grunn for videre 

arbeid: 

a. Planformålene som ligger inne i gjeldende planforslag skal videreføres. 

b. Eiendommene gnr. 50/bnr 337, gnr 50/bnr 323 og eiendommen til SAT 

eiendom tas ut av planen  

c. Området B11 tas med videre i planen  

d. Avgrensning av området B14 tas med videre i planen og skal ikke utvides (siden 

planutvidelse vil utløse krav om ny høring)  

e. Det skal tas sikte på å løse inn boligeiendommene og kommunen skal sitte som 

eiere på disse tomtene. 

 

I kommunestyremøtet 3. mai 2018 fremmet Arnfinn Baksvær en interpellasjon knyttet til 

vedtakets punkt 3 bokstav e. Interpellanten påpekte at boligeierne ble satt i en svært uheldig 

situasjon ved at eiendommmene ikke var tatt ut av områdereguleringen, og at iverksettelsen av 

reguleringsplanen var skjøvet ut på ubestemt tid. Interpellanten stilte spørsmål til ordfører om 

han ville ta initiativ til opprettelse av en politisk sak med henblikk på snarlig tilbud til 

boligeierne om innløsning av eiendommene. I ordførers svar fikk rådmannen i oppgave å se på 

mulige løsninger. Mulige løsninger ble presentert for Kommunestyret i møtet 30. november. 

Kommunestyret fattet da ovennevnte vedtak hvor rådmannen ble gitt fullmakt til å gå i dialg 

med private grunneiere på Follummoen om kjøp av eiendommene etter ekspropriasjonsrettslige 

prinsipper.  

 

Det er arbeidet med å finne løsninger for krysset – et arbeid som nå er i sluttfasen, der krav om 

utbedring av krysset vil ligge som et rekkefølgekrav for utbygging. Når dette er på plass og 

innsigelse trukket, vil planen kunne fremmes for sluttbehandling. 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Basert på ovennevnte prinsipper er tilbudet som er gitt grunneierne som følger: 

 

Follummoveien 105/107:  5 227 500 kroner 

Follummov 141:  4 766 250 kroner 

Follummoveien 101:  2 639 375 kroner 

Tomt gnr 50/ bnr 313:     975 000 kroner 

 

Samlet kjøpssum er 13 608 125 kr. 

 I tillegg kommer advokatutgiftene til advokat Moi, og dekning av utgifter for innhenting av 

takstene og tinglysning. 
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Finansieringer skjer med et ordinært låneopptak.  Rådmannen kommer tilbake med vedtak om 

det økonomiske i forbindelse med 2. tertial. Inntekter ved senere salg skal gå til nedbetaling av 

gjeld. 

  

Alternativt vedtak: 

  

Kommunestyret godkjenner ikke de overordnede avtalene som administrasjonen har 

fremforhandlet for kjøp av eiendommene på Follummoen.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen inngå avtaler om kjøp av ovennevnte eiendommer 

til de fremforhandlede priser og i samsvar med de prinsipper som fremkommer av 

saksfremlegget.  

 

Grunneierne har i lang tid vært i en vanskelig situasjon. At en bolig blir «båndlagt» som følge av 

offentlige reguleringsplaner er det flere grunneiere som opplever. Siden områdereguleringen er stilt 

i bero, og det er usikkert når planen eventuelt kan vedtas, medfører dette stor usikkerhet og 

merbelastning for boligeierne. Grunneierne på Follummoen har en tilleggsbelastning ved at de står i 

fare for å miste drikkevannsforsyningen med mindre de etablerer eget borehull. At de private 

grunneierne selv skal ta en kostand ved å etablere eget borehull, slik situasjonen er per i dag, synes 

urimelig. Grunneierne har over lang tid ønsket en avklaring for sine eiendommer og har gitt uttrykk 

for at prosessen har vært krevende og at det har gått utover deres livskvalitet. 

 

Etter rådmannens vurdering vil det også være en fordel for kommunen å være eier av 

eiendommene, for å unngå vedvarene utfordringer med boliger tett knyttet til et 

industriområde. Ved vedtatt regulering ser rådmannen det som hensiktsmessig å omsette de 

aktuelle eiendommene i markedet ferdig regulert til industriformål. 

 

Etter rådmannens vurdering vil det mest hensiktsmessige være at rådmannen gis fullmakt til å 

inngå mer detaljerte kjøpsavtaler med grunneierne, i samsvar med prinsippene som 

fremkommer av saksfremlegget.  

 

 

 Ringerike kommune, 14.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-335  Arkiv: PLN 431  

 

Sak: 15/19 

 

Saksprotokoll - 431 Områderegulering Hønefoss - 2. gangsbehandling Byplan 

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
I rådmannens forslag gjøres følgende endringer: 

1. Vi har vurdert saken utsatt, men har innsett at det er mest hensiktsmessig at 

områdeplanen behandles av sittende kommunestyret. 

2. Hønefoss har som mål å bli en kompakt fremtidsretta småby som tar i bruk teknologi 

for å løse morgendagens by-utfordringer. 

3. Detaljregulering. Det foretrekkes en gangbru/sykkelbru over Petersøya. 

4. Endre parkeringsbestemmelsene i §4.20 

a. Sykkel minimum 2 parkeringsplasser per boenhet. 

5. Ta i bruk teknologi som kan bedre trafikkflyten. 

6. Igangsette arbeid med sykkelplanvei-plan for hele kommunen. 

7. Igangsetting av regulering for Hønefoss nord 

8. Igangsetting av regulering for Eikli. 

9. Byggehøyde: BKB 9 endres til 2 – max 8 etg. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 27.08.2019: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til nytt kommunestyre er satt». 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a Sp: 

I rådmannens forslag gjøres følgende endringer: 

 

1) «I område BKB9 (Tippen) avsettes det grøntkorridor på inntil 50 meter bredde langs 

med og fra elvebredden. Denne korridoren utvikles til parkformål. Dette for skape et 

sammenhengende grønt belte fra Glatved, Nordre Park og ned til Petersøya.  

 

2) På det resterende arealet av BKB9 settes maksimal byggehøyde til inntil 3 etasjer. 

 

3) Brukaret ved Hønefoss bru snus ikke. Arealet fastsatt til dette formålet i rådmannens 

forslag fastsettes i tråd med pkt 2.  

 

4) BS16 settes maksimal byggehøyde til inntil 6 etasjer, med nedtrapping til 3 etg mot 

fossen.  
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5) I BS16 settes det av areal til en sammenhengende ferdselskorridor for gang/sykkel fra 

Tippen til Hønefoss stasjon.  

 

6) BKB10 Settes maksimal byggehøyde til 6 etasjer, med nedtrapping til 3 etasjer mot 

Fossen/elva. 

 

7) Gjennom BKB10 settes det av areal for en sammenhengende ferdselskorridor for 

gang/sykkel fra Tippen til Hønefoss stasjon.  

 

8) BOP6 (Området ved Hønefoss skole) endres til «Undervisningsformål». 

 

9) S-19 avsettes kun til gang/sykkelvei, herunder samme formål for planlagt bru. 

 

10)  Områdene B/T1 og B/T3 avsettes til «offentlig/privat tjenesteformål». 

 

11) Korridor for SGT4 legges slik at den ikke berører eksisterende bebyggelse. 

 

12) Område B/T2 tas ut av planen (bolig/parkering videreføres).  

 

13) Området BBB1 avsettes til «boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse» med 

hensynssone «bevaring kulturmiljø». (ikke blokkbebyggelse). 

 

14) Parkeringsnormen endres slik at minimumskravet settes til slik: 

a. Boenhet inntil 60kvm settes til minimum 1 plass 

b. Boenhet inntil 60-100kvm settes til minimum 1 plass 

c. Boenhet over 100 kvm settes til minimum 1 plass 

 

15) Område BF (Villaen) skal bebyggelse bevares evt flyttes.   

 

16) Område BS15 avsettes til «kombinert formål sentrumsformål/parkering». 

 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag pva Ap, H og V: 

I rådmannens forslag gjøres følgende endringer: 

10. «Vi har vurdert saken utsatt, men har innsett at det er mest hensiktsmessig at 

områdeplanen behandles av sittende kommunestyret. 

11. Hønefoss har som mål å bli en kompakt fremtidsretta småby som tar i bruk teknologi 

for å løse morgendagens by-utfordringer. 

12. Detaljregulering. Det foretrekkes en gangbru/sykkelbru over Petersøya. 

13. Endre parkeringsbestemmelsene i §4.20 

a. Sykkel minimum 2 parkeringsplasser per boenhet. 

14. Ta i bruk teknologi som kan bedre trafikkflyten. 

15. Igangsette arbeid med sykkelplanvei-plan for hele kommunen. 

16. Igangsetting av regulering for Hønefoss nord 

17. Igangsetting av regulering for Eikli. 

18. Byggehøyde: BKB 9 endres til 2 – max 8 etg. 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Herstads (Frp) utsettelsesforslag oppnådde 4 stemmer (Sp og Frp) falt. 

Aasens (Sp) forslag oppnådde 2 stemmer (Sp) og falt. 

Orebråtens (Ap). p.v.a. Ap, H og V ble vedtatt mot 4 stemmer (Sp og Frp) som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Strategi og plan 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 17/1379-330   Arkiv: PLN 431  

 

431 Områderegulering Hønefoss - 2. gangsbehandling Byplan 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 431 Områderegulering Hønefoss vedtas. 

 

2. Vedtak av 431 Områderegulering Hønefoss framlegges for nytt kommunestyre til 

orientering etter at de er konstituert.  

 

3. Følgende reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner oppheves:  

20 – Rådhuset, vedtatt 31.02.1956  

64-02 – Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 

64-51a – Kvartal 51A, vedtatt 13.03.1978 

64-03 – Hoffgårdsgate forlengelse, vedtatt 22.11.1978 

64-31-32-33-34 – Kvartal 31,32,33,34, vedtatt 29.11.1978 

128 – Adkomst Benterudgaten, vedtatt 04.01.1979 

64-42 – Kvartal 42, vedtatt 02.02.1979 

64-51c – Kvartal 51 C, vedtatt 08.06.1979 

129 – Petersøya, vedtatt 29.10.1980 

64-23 – Kvartal 23, vedtatt 26.10.1981 

64-35-36 – Kvartal 35-36, vedtatt 23.09.1983 

64-21 – Ny adkomst Tippen, vedtatt 23.05.1984 

154 - Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 24.04.1986 

64-11 – Kvartal 11, vedtatt 21.10.1987 

64-16 – Kvartal 16, vedtatt 24.03.1988 

64-25 – Kvartal 25, vedtatt 26.10.1989 

64-55 - Kvartal 55, vedtatt 30.08.1990 

64-19 – Kvartal 19, vedtatt 27.09.1990 

64-48 – Kvartal 48, vedtatt 27.06.1996 

289 – Sentralt stoppested for kollektiv, vedtatt 31.10.2002 

292-02 – Rutebilplata, vedtatt 07.07.2004 

300-02 – Hønefoss Senteret, vedtatt 08.06.2006 

317 - Ankersgate 6-10, vedtatt 23.02.2012 

358 – Hønengata 18-20, vedtatt 29.11.2012 



314-01 – Brutorget, vedtatt 05.12.2012 

313-02 – Byporten, vedtatt 04.05.2015 

398 – Strandgata 1- showscene og restaurant, vedtatt 10.12.2015 

  

4. De deler av gjeldende reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner i listen under som 

overlappes av ny plan, oppheves: 

223 – Gang- og sykkelvei ved Vesternbakken, vedtatt 28.09.2000 

281 – Helgesbråten, vedtatt 26.09.2002 

311 – Boligområde på Benterud, vedtatt 04.05.2006 

261 – Rabba – Storløkka, vedtatt 23.11.2006 

120-03 – Løkka og Schjongstangen, vedtatt 10.04.2014 

298-05 – Schjongslunden, vedtatt 21.10.2014 

 

5. Rådmannen delegeres myndighet til å kvalitetssikre og oppdatere konsekvens-

utredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

 

Sammendrag 

Områderegulering for Hønefoss (byplanen) er et politisk oppdrag som er gitt rådmannen 

gjennom vedtak i formannskapet 02.12.2014, sak 208/14 Planarbeid for Byplan Hønefoss 

skal startes opp. 

 

I samsvar med fastsatt framdriftsplan fremmes forslag til 431 Områderegulering Hønefoss 

(byplanen) til 2. gangsbehandling for formannskapet i august 2019 og for vedtak av planen i 

kommunestyremøte i september 2019.  

  

Formannskapet som styringsgruppe for planarbeidet, har vært orientert og behandlet saker 

fortløpende i planprosessen.  

 

Planforslaget som nå fremmes for vedtak er bredt forankret hos de folkevalgte, 

lokalbefolkningen og statlige og regionale fagmyndigheter. Planforslaget er utarbeidet på 

grunnlag av nasjonale føringer og lokale innspill og idéer innsamlet gjennom et grundig 

medvirkningsopplegg. Mottatte merknader er lagt til grunn for en grundig vurdering av behov 

for endringer etter offentlig ettersyn, og det er gjennomført en begrenset høring av en rekke 

av disse. Endringene er redegjort for i dette saksframlegget. Statlige og regionale 

fagmyndigheter har bidratt gjennom konstruktiv dialog for å løse opp i innsigelsene, 

prosessene har vært effektiv og løsningene er gode. 

 

Til tross for at rådmannen ved fastsetting av planprogrammet anbefalte en framdriftsplan med 

vedtak i mars 2020, har den forserte framdriften vært gjennomført som en fullverdig 

reguleringsprosess. Planprosessen har vært åpen, offentlig og med bred medvirkning. 

Planforslaget er bredt forankret, godt bearbeidet, framtidsrettet, og i stand til å bygge opp 

under de store statlige samferdselsinvesteringene. 

 

Planforslaget gir et godt grunnlag for arbeidet med å styrke regionhovedstaden Hønefoss sin 

regionale posisjon på kultur-, utdannelses- og næringslivsområdet, og tilrettelegger for vekst i 

samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen mener at planen sikrer god 

balanse mellom formål som bolig, tjenesteyting, handel og næring, samtidig som den bygger 

på byens identitet og balanserer utbygging og vern.  



 

Det sikres arealer for ombygging fra vei til gate, prioritering av og bedre tilgjengelighet for de 

myke trafikantene med sammenhengende gang- og sykkelveger, blant annet gjennom bruer 

over elvene. Arealer sikres til prioritering av kollektivtransport. Sammen med fortetting i 

sentrum og transformasjon av Øya og Tippen til nærings- og boligformål, vil dette bidra til at 

transportbehovet reduseres, og dette vil bygge opp under 10 minutters- byen som et bærende 

prinsipp.  

 

En vedtatt byplan vil gi gode rammer for videre utvikling, oppheve den gamle byplanen (64 – 

planen), den vil være et godt styringsverktøy for en helhetlig og forutsigbar utvikling og vil 

bidra til at private detaljreguleringer og videre utbygging kan få mer smidige prosesser.  

 

En vedtatt områderegulering er grunnlag for tildeling av fylkeskommunale midler, slik at 

kommunen kommer i posisjon for å søke om og motta midler til etterlengtede 

samferdselstiltak. Administrasjonen vil starte dette arbeidet umiddelbart etter vedtak av plan. 

 

Etter dialog med fagmyndighetene og endringer gjort i planforslaget er innsigelsene nå 

trukket, med unntak av innsigelsen fra Buskerud fylkeskommune. Kommunen har fått beskjed 

om at fylkesadministrasjonen anbefaler fylkesutvalget om å trekke innsigelsen i sitt møte 

04.09.2019.  

 

Kommunestyret kan i møte 05.09.2019 vedta 431 Områderegulering Hønefoss, under 

forutsetning av at fylkesutvalget vedtar å trekke innsigelsen til planforslaget i sitt møte 

04.09.2019. 

 

Rådmannen anbefaler at forslaget til 431 Områderegulering Hønefoss vedtas.  

 

Forankring i kommuneplanen 

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

vekstområdet på Østlandet. I årene som kommer er det en forventning om at Hønefoss og 

Ringeriksregionen skal vokse både i antall innbyggere og i arbeidsplasser. Når Ringeriksbanen 

er ferdigstilt, vil Hønefoss få et togtilbud som vil gi ca. 35 minutters reisetid til Oslo. Ny E16 

vil også styrke tilgjengeligheten til regionen.  

Som en intercity-stasjon på Ringeriksbanen forventes det at kommunen bygger opp under de 

store samferdselsinvesteringene. Det innebærer fortetting nær knutepunktet. Målet er at innen 

2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune og vi skal planlegge for at 70 

prosent av denne befolkningsveksten kommer i Hønefoss. Kommunen investerer nå i 

infrastruktur og skolebygg for å imøtekomme veksten.  

 

Hensikt og målsetninger 

Overordnede mål for byutviklingen, fastsatt i planprogrammet for områdereguleringen er:  

(1) Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives.  

(2) Skape en framtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.  

(3) Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.   

 

Fire målsettinger og temaer er i planprogrammet gitt som føringer for arbeidet med byplanen: 

 Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal, 

drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen  



 Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser  

 Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel  

 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksisterende, og 

sikre nye når byen fortettes 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Dato Utvalg Sak 

20.06.2017 Formannskapet 2 – 

kommunestrategi og plan 

Sak 20/17 - Oppstart av 431 – 

Områderegulering Hønefoss og høring av 

planprogram 

20.02.2018 Formannskapet 2 – 

kommunestrategi og plan 

Sak 6/18 - Fastsetting av planprogram 

08.03.2018 Kommunestyret Sak 14/18 – Fastsetting av planprogram 

22.01.2019 Formannskapet Sak 3/19 – 1.gangsbehandling – Vedtak 

om høring og offentlig ettersyn 

 

Det har vært fremmet flere saker til de folkevalgte underveis i planarbeidet, gjennomført 

dialogmøter og orienteringer med mer. Det vises til Notat – oversikt over vedtak og føringer 

431 - Områderegulering Hønefoss – som ble lagt fram for strategi og plan 11.12.2018.  

 
FS Sak 3/19  

Vedtak om høring og offentlig ettersyn 

1. Forslag til 431 Områderegulering Hønefoss 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 gjennomføre tekniske undersøkelser av infrastrukturtiltak 

med tanke på gjennomførbarhet og arealbeslag.  

Dette gjelder:  

a) Utstrekning av båndleggingssone H710, båndlegging i påvente av plan etter plan- og 

bygningsloven, for mulig lokalisering av ny vei fra Hønengata til Arnemannsveien inkludert 

bru over Begna.  

b) Muligheten for å vri landkaret sør for Hønefoss bru. Plankartet skal ved 2. gangsbehandling 

være justert, slik at kun framtidig lokalisering av denne veistrekningen skal reguleres til 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  

 

3. Rådmannen skal før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn kvalitetssikre teknisk 

illustrasjonsplan filnavn L 70 00. Det delegeres til rådmannen å gjøre de nødvendige endringene 

innenfor avsatt samferdselsareal.  

 

4. Rådmannen skal gjennomføre en utredning av bru over Petersøya med tanke på teknisk løsning og 

finansiering, som grunnlag for beslutning om kollektivbru eller gang- og sykkelbru.  

 

5. Rådmannen bes om å igangsette prosjektering av manglende lenke i «Elvelangs» før 2. gangs 

behandling.  

 

6. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner:  

 

20 – Råduset, vedtatt 31.02.1956  

64-02 – Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976  

64-51a – Kvartal 51A, vedtatt 13.03.1978  

64-03 – Hoffgårdsgate forlengelse, vedtatt 22.11.1978  



64-31-32-33-34 – Kvartal 31,32,33,34, vedtatt 29.11.1978  

128 – Adkomst Benterudgaten, vedtatt 04.01.1979  

64-42 – Kvartal 42, vedtatt 02.02.1979  

64-51c – Kvartal 51 C, vedtatt 08.06.1979 

129 – Petersøya, vedtatt 29.10.1980 

64-23 – Kvartal 23, vedtatt 26.10.1981  

64-35-36 – Kvartal 35-36, vedtatt 23.09.1983  

64-21 – Ny adkomst Tippen, vedtatt 23.05.1984  

154 - Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 24.04.1986  

64-11 – Kvartal 11, vedtatt 21.10.1987  

64-16 – Kvartal 16, vedtatt 24.03.1988  
64-25 – Kvartal 25, vedtatt 26.10.1989  

64-55 - Kvartal 55, vedtatt 30.08.1990  

64-19 – Kvartal 19, vedtatt 27.09.1990  

64-48 – Kvartal 48, vedtatt 27.06.1996  

289 – Sentralt stoppested for kollektiv, vedtatt 31.10.2002  

292-02 – Rutebilplata, vedtatt 07.07.2004  

300-02 – Hønefoss Senteret, vedtatt 08.06.2006  

317 - Ankersgate 6-10, vedtatt 23.02.2012  

358 – Hønengata 18-20, vedtatt 29.11.2012  

314-01 – Brutorget, vedtatt 05.12.2012  

313-02 – Byporten, vedtatt 04.05.2015  

398 – Strandgata 1- showscene og restaurant, vedtatt 10.12.2015. 

 

7. Det tas i tillegg sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner i 

listen under som overlappes av ny plan, ved vedtak av 431 Områderegulering Hønefoss:  

 

223 – Gang- og sykkelvei ved Vesternbakken, vedtatt 28.09.2000  

281 – Helgesbråten, vedtatt 26.09.2002  

311 – Boligområde på Benterud, vedtatt 04.05.2006  

261 – Rabba – Storløkka, vedtatt 23.11.2006  

120-03 – Løkka og Schjongstangen, vedtatt 10.04.2014  

298-05 – Schjongslunden, vedtatt 21.10.2014  

 

Rådmannen delegeres myndighet til å endre reguleringsbestemmelsenes paragraf § 10.1.1. Ras og 

skredfare, felt H310_1 før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn». 

 

Ny formulering; 

«§10.1.1 Ras og skredfare, felt H310_ 1 

Søknadspliktige tiltak innenfor område angitt som hensynssone ras og skredfare H310_1 forutsetter at 

sikkerheten gitt i TEK 10 §7-3 kan ivaretas. 

 

Det tillates ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren. 

 

Innenfor hensynssonen skal det følge en geoteknisk utredning med forslag til detaljregulering, eventuelt ved 

søknad om tiltak dersom det ikke foreslås detaljregulering. 

 

Tilstrekkelig sikkerhet i henhold til TEK 10 §7-3 skal oppnås ved beskrivelse av nødvendige avbøtende tiltak 

som må innreguleres i detaljregulering, eventuelt sikres gjennom vilkår til byggesøknad dersom det ikke 

foreslås detaljregulering». 

 

Behandling i Formannskapet 22.01.2019:  

 

Rådmannen fremla følgende korrigering til forslag til vedtakspunkt i tillegg:  
«Rådmannen delegeres myndighet til å endre reguleringsbestemmelsenes paragraf § 10.1.1. Ras og 

skredfare, felt H310_1 før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn». 

 



Ny formulering;  

«§10.1.1 Ras og skredfare, felt H310_ 1  

Søknadspliktige tiltak innenfor område angitt som hensynssone ras og skredfare H310_1 forutsetter at 

sikkerheten gitt i TEK 10 §7-3 kan ivaretas.  

 

Det tillates ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren.  

 

Innenfor hensynssonen skal det følge en geoteknisk utredning med forslag til detaljregulering, eventuelt ved 

søknad om tiltak dersom det ikke foreslås detaljregulering.  

 

Tilstrekkelig sikkerhet i henhold til TEK 10 §7-3 skal oppnås ved beskrivelse av nødvendige avbøtende tiltak 

som må innreguleres i detaljregulering, eventuelt sikres gjennom vilkår til byggesøknad dersom det ikke 

foreslås detaljregulering».  

 
Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:  

«Evt. 2 felts bilvei».  

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag som følger høringen:  

«Formannskapet har bedt om at det utarbeides et kvalitetsprogram for utforming av skilt (også på fasader), 

rekkverk, lyktestolper og annen lyssetting. Formannskapet ønsker ensartet utforming og farvesetting. 

Herunder også type lys (farge/styrke).»  

 

Kirsten Orebråten fremmet p.v.a H, Krf, V, Frp, Sp, SV og Ap følgende forslag som blir tatt med i skrivet 

som følger ut på høring:  

«Formannskapet varsler at man vil vurdere den fremlagte planen i detalj og eventuelt komme med 

forslag/endring, basert på høringsinnspill og partienes standpunkter».  

 

Helge Stiksrud (V) fremmet følgende forslag som følger høringen:  

«Prinsippet urbant landbruk skal legges til grunn for utviklingen av indre by. Dette tas med i bestemmelsene 

knyttet til planen og innebærer grønne tak, dvs. knytter matproduksjon, produksjon av energi og avfalls – og 

avløpssystemene sammen.  

Dette forslaget følger høringen». 

 

Anne Mari Ottesen (Sp) fremmet følgende forslag:  

I Rådmannens forslag til vedtak innarbeides følgende endringer før planen legges ut på høring:  

4. «Følgende endringer gjøres i reguleringsbestemmelsene.  

 I § 4-18 i planbestemmelsene innarbeides det at det minimum skal være 1 parkeringsplass per 

boenhet i bolig.  

 I område BKB 10 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer.  

 I område BS 16 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer.  

 I område BKB 9 endres maksimal byggehøyde til 3 etasjer, - for å sikre godt utsyn og visuell 

kontakt med elven. 

 

5. Det utredes kun elvekryssing for gang/sykkelbru over til Petersøya.  

6. Før annen gangs behandling fremlegger administrasjonen egen sak som belyser kostnadene ved pkt. 2b i 

rådmannens forslag til vedtak».  

 

Ordfører fremmet følgende omforente forslag:  

«Alle forslag fremmet i saken, følger følgeskrivet ut på høring».  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag med korrigert tillegg, samt ordførerens omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 



Medvirkning og involvering  

Helt fra planarbeidet startet opp har de folkevalgte vært klare på at arbeidet skal tuftes på en 

bred medvirkningsprosess.  

 

Det har vært gjennomført barnetråkk ved Eikli og Hønefoss barneskoler, og planverksteder 

for elever ved Veienmarka, Hov og Haugsbygd ungdomsskoler, de videregående skolene og 

for studenter ved USN. Det vises til presentasjoner for folkevalgte, og rapport fra 

medvirkningsoppleggene fremmet som orienteringssak (Formannskapet 23.10.2018 sak 

153/18 og Kommunestyret 01.11.2018 sak 130/18). I ettertid har strategi og 

utviklingsavdelingen presentert resultatene ved de skolene som har vært interessert. 

 

Det har vært gjennomført åpent folkemøte med planverksted, tre åpne planverksteder i 

forbindelse med utviklingen av en byutviklingsstrategi, og to åpne temaplanverksteder; 

Attraktivitet og Transportsystemet og grønn mobilitet.  

 

Resultatene fra medvirkningsverkstedene (vedlagt rapport) viser at de som har deltatt er 

relativt enige om hva som bør utvikles og hva som bør bevares. På verkstedene som handlet 

om transportsystem og grønne strukturer viser oppsummeringen at en ny løsning for gående 

og syklende over Kvernbergsund bru og ny bru over Petersøya er det som er viktigst og bør 

komme først når transportsystemet skal utvikles. Søndre torv og området rundt Fengselet er 

pekt på som verdifullt av de som deltok på verkstedene som handlet om hva som er byens 

identitet og sjel. Mange finner også verdier i Nordre torv og Hønefoss skole som enkeltbygg. 

Medvirkningsverkstedene for barn og unge gjenspeiler det som kan oppsummeres for de 

voksne. Et viktig tilleggsmoment er at de unge ønsker mer tilgjengelighet til all grønnstruktur 

og flere aktiviteter der dette er mulig, spesielt i byrommene.    

 

For folkevalgte har det vært gjennomført planverksted for kommunestyret om 

transportsystem og grønn mobilitet og politisk styringsgruppe har underveis i planarbeidet 

blitt orientert om planarbeidet og presentert løsninger det har vært jobbet med, og det er 

fremmet prinsipp- og orienteringssaker. Det vises til punktet om Tidligere behandlinger og 

vedtak.  

 

Den brede involveringen i planarbeidet har bidratt til å skape felles forståelse for hva som 

påvirker utviklingen av Hønefoss by og Ringeriksregionen fremover, hvilke utfordringer og 

muligheter vi som by, region og samfunn står overfor. Arbeidet med Byutviklingsstrategien 

har også bidratt til ny innsikt i hvilke grep vi må ta underveis for å nå målene for 

byutviklingen, felles kunnskapsgrunnlag og eierskap, og til at vi sammen eier og har et ansvar 

for målene for byutviklingen. Det kreves et felles engasjement for disse på tvers av politikk, 

næring, forvaltning og innbyggere. Med Byutviklingsstrategien er det også utformet en 

Samarbeidsplakat som vi vil legge til grunn for byutviklingsarbeidet framover.  

 

Markedsføringen av medvirkningsoppleggene har vært omfattende; i Ringerikes Blad (papir- 

og nettutgaven), kommunens hjemmeside, og på Facebook.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Kvalitetsprogram September 2019 



- Teknisk illustrasjonsplan  

- Planbeskrivelse  

- Konsekvensutredning  

- Risiko og sårbarhetsanalyse 

 

Planforslaget 

Områderegulering Hønefoss fastlegger overordnede rammer for videre utbygging og 

utvikling. Planen ivaretar framtidig vekst i form av transformasjonsområder og fortetting, 

sikrer god balanse mellom formål som bolig, tjenesteyting, handel og næring, samtidig som 

den bygger på byens identitet og balanserer utbygging og vern.  

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

og utbyggingstiltak i sentrum, deriblant byroms- og gatestrukturer og grønnstruktur.  

 

Videre utbygging innenfor områdereguleringen vil det i hovedsak måtte fremmes 

detaljreguleringer for. For å få en helhetlig utvikling stilles det krav om at videre 

detaljreguleringers avgrensning følger feltavgrensningen (jf. bestemmelsenes § 2.1). Dette 

forutsetter samarbeid mellom grunneiere internt på feltene. Det kan oppstå situasjoner der 

reguleringsplaner utarbeides og behandles uten at alle grunneiere er enige. Rådmannen vil 

jobbe for de best mulige løsningene for feltene og grunneierne. 

 

Det er plankart og bestemmelser som er juridisk bindende. Kvalitetsprogrammet inneholder 

strategier og prinsipper for mobilitetsløsninger, blågrønne løsninger, utforming av bebyggelse, 

gater og byrom. Kvalitetsprogrammet synliggjør de tverrfaglige vurderingene og føringene som 

gir et helhetlig plangrep, og skal sikre disse videreført i gjennomføring av planen. 

 

Transportsystem 

Det reguleres arealer for å sikre et helhetlig og framtidsrettet trafikksystem som reduserer det 

samlede transportbehovet, demper trafikkveksten, og tilrettelegger for gange, sykkel og 

kollektivreiser. Byplanen regulerer arealer for ombygging fra vei til gate, urban gateutforming 

med kantparkering der dette er mulig, grønnstruktur, hovedsykkeltrasé, sammenhengende 

«elvelangs», og flere bruer over elva, i tillegg mulighet for en bussfil på ny bro over 

Petersøya. Det reguleres arealer for mulig utretting av Kongens gate ved at man vrir 

landkaret sør for Hønefoss bru. Dette vil gi en bedre kryssløsning med Arnemannsveien, et 

stort nytt byrom og viktig mobilitetspunkt. Det foreslås båndlagt arealer for planlegging av ny 

vei med bru over Begna, som knytter Hønengata til Arnemannsveien ved stasjonen. 

Interntrafikken og transportbehovet til stasjonen vil forbedres, og i tillegg tilgjengeligheten til 

Hønefoss som kommunesenter og regionsenter. 

 

Bebyggelsesstruktur og høyder 

Plankart og bestemmelser skal sammen med kvalitetsprogrammet sikre en urban 

kvartalsstruktur med blandede funksjoner, indre gårdsrom skjermet for støy og forurensning. 

Bebyggelse og uterom skal gis et variert formspråk og utformes med høy arkitektonisk og 

materialmessig kvalitet. Det skal sikres variasjon i høyder, fasadelengder og detaljutforming 

inkludert farger. Bestemmelsene angir maks høyde og variasjon i høyder som er førende for 

detaljregulering.  

Innenfor sentrumskjernen skal det gjennom byreparasjon bygges videre på den urbane 

kvartalsstrukturen slik at sentrumskjernens identitet bevares. Det tas hensyn til eksisterende 

bebyggelse, og særlig torg, byrom og historisk viktig bebyggelse. 



Ny bebyggelse innenfor kvadraturen skal ha mellom 2 og 6 etasjer, med noe høyere 

bebyggelse for Scandic hotell ut mot Kongens gate.  

Områdene Øya og Tippen tåler høyere bygninger enn andre delområder, da de har lite 

nærvirkning pga beliggenheten mot elva, lite bebyggelse i dag og ligger utenfor 

kvartalsstrukturen. Det foreslås en bebyggelsesstruktur som gir gode felles utearealer og 

skjermer mot støy fra Arnemannsveien, Kongens gate og Hønefoss bru. Ny bebyggelse skal 

ha mellom 2 og maksimalt 10 etasjer, i tillegg kan det åpnes opp for to punkthus med opp til 

12. etasjer. 

 

Nye byrom 

Byplanen peker på flere nye byrom for framtida., deriblant arealene sør for Hønefoss bru. 

I forbindelse med utvikling av Øya, inkludert Lloyds marked og Tippen, som får svært høy 

utnyttelse, skal det sikres et offentlig byrom rundt den gamle pipa og et byrom og en siktlinje 

fra arealene sør for Hønefoss bru østover mot elva og «elvelangs». Disse blir liggende i 

viktige eksisterende og nye gangakser. 

 

Handel og næring 

For å sikre at Hønefoss blir sentrum for detaljhandel, bevertning og kultur settes det i 

reguleringsbestemmelsene krav om at bruksarealer på gateplan skal ha publikumsrettet 

virksomhet som detaljhandel, bevertning, og kultur konkrete steder. 

Innenfor sentrumsformål og kombinerte arealformål skal lokaler på gateplan ha en innvendig 

romhøyde på minst 4 meter. Hensikten er å sikre at bruksarealer kan bruksendres til næring 

etter hvert som byens, kommunens og regionens folketall øker. 

 

Kulturminner og kulturmiljøer 

Registrerte viktige områder for kulturminner og kulturmiljøer reguleres til hensynssone 

bevaring kulturmiljø, med noen unntak. Også Hønefoss skole og Ringerike videregående 

innlemmes. Noen bygg er vurdert ikke å ha stor verdi og kan tillates erstattet med ny 

bebyggelse. 

Rekken med bygninger fra 1880 – 1900 sør for Fengselet og Stangs gate vestover til 

Holmboes gate er vurdert som viktige å ta vare på i byutviklingen, da disse er de siste som 

gjenstår fra denne tiden rundt Fengselet som er et vedtaksfredet anlegg. Da Kuben ble 

utvidet, ble resten av de små trehusene fra denne tiden revet. 

Kvartalet sør for Blomsgate mellom Storgata og Holmboes gate foreslås transformert med 

bymessig moderne bebyggelse, en kombinasjon av blokker og townhouses med en strøksgate 

mellom Blomsgate og Sundgata. Rådmannen mener at det er fornuftig å sette grensen mellom 

tettere bybebyggelse og småhusområde i Holmboes gate. 

 

Sosial infrastruktur 

Byplanen skal ivareta kommunens arealbehov for tjenesteyting på lang sikt. Det reguleres 

derfor arealer til barneskole og barnehage på arealene til Hønefoss barneskole, og arealer til 

offentlig/privat tjenesteyting og bolig. Kommunens eiendomsmasse er regulert med 

hensiktsmessig fleksibilitet for å ivareta tjenestetilbudet og bidra som byutviklingsaktør. 

 

 

 

Blågrønne strukturer 

Videre utbygging vil transformere mange grå flater til bebyggelse, vegetasjon og trær. 

Grønnstruktur skal opparbeides i gater og byrom og eksisterende grønnstruktur sikres i 



byplanen. Planen legger vekt på en sammenhengende «elvelangs» som skaper kobling mellom 

naturområdene i byen og den urbane bebyggelsen, og vil være en viktig turvei og trygg 

forbindelse mellom boligområdene og Schjongslunden. Etter hvert som folketallet øker vil 

Petersøya ha et stort potensiale for bruk og den vil gjøres mer tilgjengelig ved etablering av 

bru over Petersøya og sammenhengende «elvelangs» mot Schjongslunden. 

Framtidig stasjonstorg for buss skal ha frodig grønnstruktur og skape en god sammenheng i 

grønnstrukturen mellom Søndre park og Søndre torv. Busstorget langs Kvernberggata 

skjermes med et ett etasjes bygg med grønt tak, der villaen ligger i dag. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 

Endringene etter 1. gangsbehandling Sendt på 

begrenset 

høring 

Feltet BOP4 (politistasjonen) som ved høring og offentlig ettersyn ble foreslått 

regulert til Offentlig eller privat tjenesteyting, er endret til sentrumsformål med 

unntak av forretning. Nytt feltnavn er BS22 (§ 5.4.22). 

 

X 

Feltet BOP5 (Fossveien 9) som ved høring og offentlig ettersyn ble foreslått 

regulert til offentlig eller privat tjenesteyting, er endret til sentrumsformål med 

unntak av forretning og innlemmes i felt BS11. 

 

X 

Feltet BKB9 (Tippen) som ved høring og offentlig ettersyn var foreslått regulert til 

bolig, bevertning og kulturinstitusjon, er endret til bolig, kontor, forretning, 

bevertning og kulturinstitusjon. Forretning kan kun etableres ut mot Kongens gate i 

nivå med gaten. 

 

X 

Utnyttelsesgraden for felt BH2 (Grand Hotel) er redusert i regulerings-

bestemmelsene. I planen som lå på høring var utnyttelsesgraden for feltet %-BRA: 

200 %. Innsigelse fra Bane NOR gjør at denne endres til %-BRA: 150 %. Bane 

NOR fremmet innsigelse til reguleringsbestemmelsenes § 4.20 og krever at den tas 

ut av planforslaget (bygging innenfor byggegrensen til jernbanen). 

 

 

X 

Utnyttelsesgraden for felt BS8 (langs jernbanen i vest) er redusert i 

reguleringsbestemmelsene. I planen som lå på høring var utnyttelsesgraden for 

feltet %-BRA: 225 %. Utnyttelsesgraden var ved 1. gangs behandling beregnet feil 

– riktig % BRA var 155 %. Innsigelse fra Bane NOR gjør at denne endres til %-

BRA: 145 %. Bane NOR fremmet innsigelse til reguleringsbestemmelsenes § 4.20 

og krever at den tas ut av planforslaget (bygging innenfor byggegrensen til 

jernbanen). 

 

 

X 

Det var gjort en feil i bestemmelse § 5.4.9 felt BS9 (mellom Søndre torv og 

Flattums gate). Høyden var beregnet feil og er rettet opp gjennom den begrensede 

høringen. Øverste høyde i bestemmelsene er endret fra kote +97 til kote +99. 

Høydebestemmelsen er videre suppleret med følgende formulering: Dette er 

inkludert eksisterende og ny bebyggelse. Endelig høyde for tilpasning til NB!-

området må fastsettes gjennom detaljregulering.  

 

 

X 

Byggegrense for felt BS10 (mellom Søndre torv og Sentrumskvartalet) er tatt ut av 

plankartet og bestemmelsene, og %-BRA er oppjustert til % BRA: 265 %. 

Bakgrunnen for dette er at områdereguleringen da ikke vil være til hinder for et 

eventuelt påbygg med 1 eller 2 etasjer på eksisterende bygning med adresse 

Hønefoss bru 1B (nord på feltet). Hvorvidt et påbygg kan anbefales må tas stilling 

til gjennom en detaljregulering for et konkret prosjekt. 

 

X 



Feltet B/K2 (ved høring felt B/F) (vest for Hønefoss skole) som ved høring og 

offentlig ettersyn ble foreslått regulert til bolig og forretning, er endret til B/K2 

bolig og kontor (§ 5.19.2).  

Båndleggingssonen er endret/ utvidet noe for å få god nok plass til å finne beste 

løsning for ny veitrasé til stasjonen. Statens vegvesen har innsigelse til atkomst til 

framtidig parkeringshus på felt o_SPA2. Ny atkomst må opparbeides over felt 

B/K2 mellom eksisterende atkomst og Nygata. Dette forutsetter et samarbeid 

mellom forslagsstillere for detaljregulering for felt B/K2 og Ringerike kommune. 

Den samme innsigelsen forutsatte en rekkefølgebestemmelse (§ 3.2) som sikrer at 

ny atkomst over felt B/K2 er opparbeidet før det kan bygges parkeringshus på felt 

o_SPA2. Det nye feltet B/K2 er utvidet til å innlemme eksisterende atkomst som i 

høringsutkastet har formål parkering. Dette vil ikke hindre dagens bruk av 

atkomsten, men eksisterende atkomst vil stenges i forbindelse med bygging av nytt 

parkeringshus. 

 

 

 

 

 

X 

§ 2.1 Krav om detaljregulering  

Bestemmelsen er endret;  

 For at innsigelsene fra NVE og fylkesmannen skulle trekkes er det tatt inn 

plankrav for nye bruer, vei over Petersøya og Elvelangs.  

 Kommuneplanens bestemmelser om unntak fra plankrav er gjort gjeldende 

der de ikke er i strid med 431 Områderegulering Hønefoss (Hensikten er at 

det ikke skal forutsettes dispensasjon for små tiltak som ikke er i strid med 

områderegulering Hønefoss). 

 

Kvalitetsprogrammet 

Det er presisert i bestemmelsene at kvalitetsprogrammet er retningsgivende – slik 

at det blir tydelig at kvalitetsprogrammet ikke er gjort juridisk bindende gjennom 

bestemmelsene til planen. Det er plankart og bestemmelser som er juridisk 

bindende. Kvalitetsprogrammet inneholder strategier og prinsipper for 

mobilitetsløsninger, blågrønne løsninger, utforming av bebyggelse, gater og 

byrom. Kvalitetsprogrammet synliggjør de tverrfaglige vurderingene og føringene 

som gir et helhetlig plangrep, og skal sikre disse videreført i gjennomføring av 

planen. 

 

Del av felt BS21 som berører detaljregulering del av 395 Nordre Park 

Boligsameie er skilt ut som eget felt (felt BBB6) (med unntak av det eldre bygget 

ut mot Hammerbrogate). Overordnede rammer er satt slik at pågående privat 

detaljregulering (plan 395) ikke er i strid med disse. Hvorvidt plan 395 bør vedtas 

eller ikke er opp til egen og pågående detaljreguleringsprosess. 

 

Felt BKB 4 er tatt ut av planen. Dette feltet skulle åpne for et nybygg mellom 

Sameiet Kinohaven terrasse og Presteboligen. 

 

Fellesbestemmelsene for hele planområdet   

Områdereguleringen gir føringer for å sikre kvalitet i videre detaljreguleringer 

og byggesaker.  

Fellesbestemmelsene er der det er hensiktsmessig gjort mer fleksible for å gjøre 

det mulig å prioritere mellom hensyn med sikte på å muliggjøre best mulige 

prosjekter. 

§ 4.7 Leilighetsstørrelser 

Ny formulering: 
Boligområder skal ha variasjon i boligsammensetning og/eller leilighetsstørrelser. 

Større utbyggingsprosjekter, med 20 boenheter eller flere, bør sammensettes slik at 

hovedvekten av boenheter skal variere fra 2-roms til 4-roms. 1-roms boenheter bør 

unngås. Minimum 20 % bør være leiligheter mellom 30 og 50 m2. Minimum 20 % 

 



bør være minst 80 m2, 10 % av disse bør være over 100 m2 og ligge på bakkeplan 

med mulighet til privat uteområde som hage eller terrasse. 

Endelig leilighetssammensetning fastsettes i bestemmelser til detaljregulering. 

4.9 Anleggsperioden 

Ny formulering i tredje ledd: 
I rammesøknad/ søknad om ett-trinnstillatelse skal det omtales tiltak for å redusere 

klimagassutslipp og lokal luftforurensning i anleggsperioden, herunder skal det som 

hovedregel benyttes fossilfri oppvarming i anleggsperioden. 

§ 4.14 Arkitektur og estetikk 

Balkonger: 

g) Ny formulering:  
Balkonger mot offentlige rom påvirker byrommets kvalitet og uttrykk. Balkonger skal 

primært være integrert i bygningsformen, bidra til variasjon i fasadene og ikke 

oppleves som visuelt dominerende eller sjenerende. Rekkverk skal ha 

gjennomskinnelig materiale. Utkragede balkonger kan tillates fra 4 meter over 

fortau og torg. Endelig utforming og eventuelt utkraging fastsettes i bestemmelser til 

detaljregulering. 

h) Ny formulering: 
Balkonger tillates ikke innglasset mot offentlige rom, med unntak av: 

- BKB9, BS15 og B/F/K2 ut mot Kongens gate 

- BKB1 ut mot Owrens gate og Kongens gate 

- BKB10 ut mot Arnemannsveien 

n) Heisoppbygg 

Ny formulering: 
Heisoppbygg kan tillates maks 3 meter over høyeste gesims, og skal utformes som en 

integrert del av bygningens arkitektur. Mot torg, gågater og parker kan det kreves at 

heisoppbygg trekkes inn fra øverste fasadeliv med inntil 3 meter, dersom det ellers 

vil virke skjemmende.  

p) Boenheters orientering 

Ny formulering: 
Antall boenheter med ensidig orientering mot nord og nordøst skal begrenses. Slike 

leiligheter i et prosjekt forutsetter at det er god tilgang til felles uteoppholdsarealer 

til stille side og med god kvalitet. Planløsning og antall leiligheter med ensidig 

orientering mot nord og nordøst skal fastsettes gjennom bestemmelser til 

detaljregulering. 

q) Svalgangsløsninger 

Ny formulering: 
Svalgangsløsninger tillates ikke ut mot gater og torg innenfor kvadraturen vest for 

Kongens gate. Unntakene er: 

- felt BS4 og BS7 ut mot Kongens gate 

- felt BBB1 og BKB6 ut mot Bloms gate 

- felt BKB3 og BU2 ut mot o_SGG1 i nord 

- felt BBB2, BKB5 og felt BKB1 ut mot Sundgata 

Svalgangsløsninger tillates ikke ut mot Nordre torv, Hønefoss bru, Torggata, 

Strandgata og Hønengata. Unntak gjelder for felt B/F/K4 og B/K2 ut mot 

Hønengata.  

§ 4.17 Lekeplasser og uteoppholdsarealer  

Nye formuleringer i deler av bestemmelsen: 
Privat uteoppholdsareal 

Leiligheter på bakkeplan skal ha privat uteoppholdsareal med direkte tilgang fra 

boenheten. Formen på uteoppholdsarealet skal være tilpasset til sittegruppe. 



Felles sandlekeplass 

Sandlekeplass plassert i indre gårdsrom over garasjekjeller eller bebyggelse i 1 etg. 

må være konstruert for jorddekke på minimum 0,5 meter. 

§ 4.20 Parkeringskrav for bil og sykkel 

Minimumskravet til bilparkeringer er redusert fra 0,8 til 0,5 og fra 1,5 til 1. 

Hotellnormen for sykkel endres til at det skal være sykkelparkering for minst 

30 % av de ansatte. 

 

Endringene er også beskrevet i vedlegget Vurdering av uttalelser ved høring 

og offentlig ettersyn av planforslag 431 Områderegulering Hønefoss.  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Endringer som følge av mottatte innsigelser til planforslaget  

Endringene som er gjort i planforslaget som følge av imøtekommelse av innsigelsene fra 

statlige og regionale fagmyndigheter er redegjort grundig for i vedlegget Vurdering av 

uttalelser ved høring og offentlig ettersyn av planforslag 431 Områderegulering Hønefoss. 

 

De viktigste endringene gjort i planforslaget som følge av mottatte innsigelser er som følger: 

  

 Statens Vegvesen 

o Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser (§ 3.2) av hensyn til behov for 

midlertidig anleggsbelte for gjennomføring av vegarbeid, trafikkavvikling med 

mer. Dette gjelder utbygging innenfor følgende felter: B/T1, B/T3, BS4, BF, 

BS7, BS15 og BKB9.  

o Statens vegvesens vegnormaler skal legges til grunn for fylkesvegene. 

o Frisikt er sikret.  

o Teknisk illustrasjonsplan er gjort mer lesbar og tydelig. 

o Ny atkomst skal opparbeides over felt B/K2 før eventuell bygging av 

parkeringshus innenfor felt o_SPA2. Dette forutsetter samarbeid mellom 

kommunen og grunneierne innenfor felt B/K2. 

 Buskerud fylkeskommune 

o Bestemmelsenes § 5.4.16 til felt BS16 (Lloyds marked) er endret for å ivareta 

hensynet til bevaringsverdig bygningsmiljø på en bedre måte. Det er lagt inn 

byggegrenser rundt eventuelt høyhus, samt linjesymbolet Bygg, kulturminner 

mm. som skal bevares (sosi-kode 1210) rundt Lloydsbuene, pipa, 

teglsteinsbygget mot elva i øst, Arnemannsveien 3 og den gamle 

kraftstasjonen. Utnyttelsesgraden var feil utregnet i høringsutkastet og er nå 

korrigert. Høydebestemmelser er endret. 

 Bane NOR 

o Jernbanelovens § 10 omfatter byggegrense på 30 meter fra midt nærmeste 

spor, og gjelder foran byggegrenser vedtatt i reguleringsplan. Dette innebærer 

ikke nødvendigvis byggeforbud, men alt innenfor 30 meter må søkes om. På 

bakgrunn av dette, er bestemmelsen § 4.20 (mulighet for gjenoppbygging etter 

brann) fjernet.  

o Det er tatt inn en unntaksbestemmelse for jernbanen innenfor 

båndleggingssone i påvente av vedtak (Nordre tangent) (pbl. 11-8 d) (H710) 

(planforslagets § 12.2). 



 NVE 

o Innsigelsen er løst ved at det gjennom bestemmelsene stilles krav til 

detaljregulering før broene, veien over Petersøya og elvelangs bygges. 

Prosjektering vil være grunnlag for detaljreguleringene slik at konsekvensene 

kan beskrives. 

o Hensynssonene for skred i elveskråning er utvidet for å tilfredsstille NVEs 

veileder. 

o  En generell bestemmelse om grunnforhold er medtatt i fellesbestemmelsene (§ 

3.1.9) som ivaretar at det gjøres vurderinger av skredfare utenfor 

hensynssonene. Dette er også en oppfølging av konsekvensutredningen.  

o Kvikkleiresonene 2264 Riperbakken og 867 Støalandet er utvidet slik at de 

omfatter løsne- og utløpsområdet og er i samsvar med NVE Atlas.  

 Fylkesmannen i Oslo og Viken 

o Innsigelsen er løst ved at det gjennom bestemmelsene stilles krav til 

detaljregulering før broene, veien over Petersøya og elvelangs bygges. 

Prosjektering vil være grunnlag for detaljreguleringene slik at konsekvensene 

kan beskrives. 

o Fylkesmannen er negativ til kjøreveg og bru over Petersøya og Storelva. 

Innsigelsen er trukket ved at dette forholdet utredes og avgjøres i en egen 

detaljregulering (plankrav).  

 

Endringene har gjort at innsigelsene er trukket. 

 

Endring av planavgrensningen 

Etter offentlig ettersyn er det gjennomført en endring av planavgrensningen. Denne ble gjort i 

forbindelse med dialog med Statens vegvesen om trekking av deres innsigelse. 

 

  
Plankart 1. gangsbehandling og offentlig ettersyn Plankart 2. gangsbehandling 

 

Statens vegvesen krevde at formålsgrensen for området flyttes minimum 15 meter fra 

senterlinje veg.  

 

I stedet for å legge inn en byggegrense for felt BKB10 på 15 meter fra senterlinje vei 

Arnemannsveien, ble innsigelsespunktet løst ved kommunens forslag om at de delene av 

planen som inngår i 15 meters byggegrense fra eksisterende senterlinje av Arnemannsveien 

tas ut av planen. (Altså er planområde noe innsnevret mot Arnemannsveien.)  

Breddebehov (svingefelter og eventuell(e) kollektivtrasé(er) for Arnemannsveien vil avklares 

i forbindelse detaljregulering av stasjonstorget. Illustrasjonene til områdereguleringen 

illustrerer gatestruktur og bymessig utvikling mellom Kongens gate og stasjonen, og det er 



uheldig å legge inn 15 meters byggegrense i en overordnet områderegulering uten at man vet 

det konkrete behovet.   

Endringen er ikke sendt på høring, men det har vært dialog med grunneier.  

 

Uttalelser, innsigelser og merknader ved offentlig ettersyn 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 02.02.2019 – 20.03.2019. I samme 

periode ble forslaget sendt til statlige og regionale fagmyndigheter, berørte grunneiere, 

organisasjoner, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse.  

 

Det ble mottatt til sammen 84 merknader/uttalelser/innsigelser, derav 5 innsigelser. Disse 

ligger tilgjengelig på Ringvirkninger i artikkelen Merknader og innsigelser til offentlig 

ettersyn 21.mars 2019. Disse er referert og kommentert i vedlegget Vurdering av uttalelser 

ved høring og offentlig ettersyn av planforslag 431 Områderegulering Hønefoss.  

 

Uttalelser, innsigelser og merknader til høring og offentlig ettersyn ble lagt fram som 

orienteringssak for formannskapet strategi og plan (sak 11/19) 15.05.2019.  

 

Etter dialog med fagmyndighetene og endringer gjort i planforslaget er innsigelsene nå 

trukket, med unntak av innsigelsen fra Buskerud fylkeskommune. Kommunen har fått beskjed 

om at fylkesadministrasjonen anbefaler fylkesutvalget om å trekke innsigelsen i sitt møte 

04.09.2019. Dette forutsatt endringene som det er redegjort for i vedlegget Vurdering av 

uttalelser ved høring og offentlig ettersyn av planforslag 431 Områderegulering Hønefoss. 

 

Kommunestyret kan i møte 05.09.2019 vedta 431 Områderegulering Hønefoss, under 

forutsetning av at fylkesutvalget vedtar å trekke innsigelsen til planforslaget i sitt møte 

04.09.2019. 

 

Uttalelser, innsigelser og merknader ved begrenset høring 

Mottatte merknader og uttalelser/innsigelser til offentlig ettersyn utgjør deler av grunnlaget 

for endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn.  

 

Det er flere mindre endringer i forslag til 431 Områderegulering Hønefoss som ble sendt på 

begrenset høring pr. brev til naboer og berørte parter, se tabellen Endringene etter 1. 

gangsbehandling. Offentlige myndigheter som har kommet med innsigelse til planforslaget 

ble varslet om alle endringer som ble sendt på begrenset høring. Det samme gjelder interne 

høringsparter i kommunen. Frist for å komme med uttalelse/merknad var 17.06.2019.  

 

Etter rådmannens skjønn vil endringene i liten grad påvirke gjennomføringen av planen for 

øvrig, ikke gå utover hovedrammene i planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- 

og friluftsområder.  

 

Det ble mottatt 2 uttalelser og 8 merknader. Disse er vedlagt saken. 

Uttalelsene og merknadene er oppsummert og kommentert i vedlegget Vurdering av 

uttalelser ved begrenset høring av planforslag 431 Områderegulering Hønefoss.  

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen for forslag til 431 Områderegulering 

Hønefoss er redegjort for i planbeskrivelsen side 14 og 15. Det er en lang liste med 

reguleringsplaner som gjelder innenfor planområdet. 



 

Samtlige gjeldende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen er vurdert i planprosessen, 

og alle innenfor planavgrensningen foreslås erstattet av byplanen. Det er svært mange eldre 

reguleringsplaner som ikke hjemler ytterligere utbygging og hvor det i noen tilfeller ikke er 

bygd i henhold til disse eldre reguleringsplanene. Områdereguleringen gir rammer for videre 

utvikling.  

 

Gjenstående utbyggingspotensiale i en rekke eksisterende nyere detaljreguleringer er 

innlemmet i overordnet områderegulering og videreført uten plankrav. 

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Formannskapet strategi og plan som er styringsgruppe for 

planarbeidet.  

 

Naturmangfoldloven 

I konsekvensutredningen er det utredet konsekvenser for naturmangfold på et overordnet 

nivå. Det er bruene, vei over Petersøya og ferdigstillelse av Elvelangs som potensielt kan få 

konsekvenser for naturmangfoldet. Tiltakene vil berøre nasjonale og viktige regionale 

naturområder. Fylkesmannen og NVE har kommet med innsigelse på grunn av manglende 

plankrav og utredning av konsekvenser av disse tiltakene.  

 

Ingen av disse tiltakene er prosjektert. Det er først gjennom prosjektering man kan ta stilling 

til den beste løsningen, detaljert plassering og konsekvenser for naturmangfoldet. Av den 

grunn er det gitt innsigelser til planforslaget fra NVE og Fylkesmannen, som er løst ved at det 

stilles krav til detaljregulering. Ved å gjøre de nødvendige utredningene i 

detaljreguleringsprosessen vil vi få det totale bildet av konsekvenser for blant annet 

naturmangfold, friluft, flom og grunnforhold. 

 

Fylkesmannen har påpekt at kunnskapskilden for naturmangfold, brukt i konsekvens-

utredningen, er av eldre dato. I en periode på 10 år og spesielt 20 år, siden registreringene ble 

gjort, vil disse lokalitetene kunne endres både i positiv og negativ retning for 

naturmangfoldet. Før tiltak kan gjennomføres her mener fylkesmannen at områdene må 

kartlegges på nytt. Ny naturkartlegging bør utføres som en del av planarbeidet for bruene. 

 

Hensynet til naturmangfold vil redegjøres for i egne detaljreguleringer.  

 

Jordlova 

Planforslaget berører ikke dyrka eller dyrkbart areal. Det tilrettelegges ikke for utbygging av 

arealer som ikke fra før av er regulert til byggeområder.  

 

Økonomiske forhold 

Areal og byplan vil selv ha prosjektledelse for arbeidet med å gjennomføre undersøkelser og 

utredninger knyttet til vedtak nr. 2 a) og b), 4 og 5. Det vil være nødvendig å innhente 

konsulenthjelp for gjennomføring av tekniske undersøkelser og fagkyndige vurderinger. Det 

er ikke mulig å angi kostnader på nåværende tidspunkt. Status i arbeidet er redegjort for i 

rådmannens vurdering. 

 



Områdereguleringen legger rammene for vekst i et langsiktig perspektiv, veksten vil gi 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur og i form av 

kommunale tjenester. Det er ikke mulig å angi kostnader for kommunen knyttet til den 

veksten det skal tilrettelegges for.  

  

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

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

grønnstruktur. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurdering består av 3 deler: 

 

 Redegjørelse for oppfølging av formannskapets vedtak punkt 2 a og b, 4 og 5 ved 1. 

gangsbehandling  

 Rådmannens kommentarer til formannskapets forslag som fulgte saken til høring og 

offentlig ettersyn 

 Rådmannens vurdering og anbefaling  

 

Redegjørelse for oppfølging av vedtakspunktene 2 a og b, 4 og 5 ved 1. gangsbehandling 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling gjennomføre tekniske undersøkelser av 

infrastrukturtiltak med tanke på gjennomførbarhet og arealbeslag.  

Dette gjelder:  

a. Utstrekning av båndleggingssone H710, båndlegging i påvente av plan etter 

plan- og bygningsloven, for mulig lokalisering av ny vei fra Hønengata til 

Arnemannsveien inkludert bru over Begna.  

Redegjørelse: 

Det skal utarbeides og fremmes egen detaljregulering for dette prosjektet (Nordre tangent). 

Båndleggingssona er innsnevret sammenlignet med høringsutkastet, på grunnlag av 

skisseprosjekt i samarbeid med FRE16, og Buskerud fylkeskommune som veieier. I 

skisseprosjektet ses det på alternative traséer, arealbeslag og kostnadsestimat. (Se utsnitt av 

plankartet under). Planarbeid for Nordre tangent og detaljregulering av stasjonstorget med 

kryss og kollektivtilrettelegging skal igangsettes høsten 2019. 

 

 

b. Muligheten for å vri landkaret sør for Hønefoss bru. Plankartet skal ved 2. 

gangsbehandling være justert, slik at kun framtidig lokalisering av denne 

veistrekningen skal reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 



Redegjørelse: 

Arbeidet med å se på plassering av traséen fra landkaret og sørover har tatt noe lenger tid å 

komme i gang med, fordi kommunen sammen med fylkeskommunen og Bane NOR har vært 

nødt til å fokusere på Nordre tangent og detaljregulering av stasjonstorget med kryss og 

kollektivtilrettelegging. Fylkeskommunen er en viktig samarbeidspartner også ved dette 

prosjektet. Prosjektet kommer derfor i neste fase.     

Både dagens trasé og framtidig trasé er derfor innenfor samferdselsarealet ved eventuelt 

vedtak av områdereguleringen – arealet er ikke innsnevret.  

Kommunen har hatt dialog med berørt grunneier. Det er uproblematisk at arealet ikke er 

innsnevret i 431 Områderegulering Hønefoss som er en overordnet regulering. Det er naturlig 

at man i forbindelse med detaljregulering og på grunnlag av et konkret prosjekt for vridning 

av landkaret innsnevrer samferdselsarealet og fastsetter arealbruk på begge sider av veien. 

Dette vil ikke kunne hevdes å fravike områdereguleringen.    

 

4. Rådmannen skal gjennomføre en utredning av bru over Petersøya med tanke på 

teknisk løsning og finansiering, som grunnlag for beslutning om kollektivbru eller 

gang- og sykkelbru.  

 

Redegjørelse: 

I høringsforslaget til 431 Områderegulering Hønefoss var det avsatt samferdselsareal over 

elva, med tilstrekkelig bredde til den løsningen kommunen vil måtte ønske.  

 

I høringsforslaget var det ikke lagt inn plankrav på bruene over elva. Både NVE og 

Fylkesmannen fremmet innsigelse, som følge av at planen var for dårlig utredet når det gjelder 

konsekvensene av disse bruene for naturmangfold, flom, erosjons- og skredfare, 

friluftsinteresser og landskapskarakter.  

Innsigelsene er nå trukket mot at det er lagt inn krav til detaljregulering for bruene. 

 

Rådmannen anbefaler de folkevalgte å ta stilling til løsningen for brua i neste fase – i 

forbindelse med detaljreguleringen. Det presiseres for ordens skyld at det eneste rådmannen 

anbefaler i forhold til kjøring over Petersøya og Storelva er kollektivtrafikk i ett felt. 

Brua over Petersøya viser seg gjennom transportutredningen, gjort i samarbeid med 

Buskerud Fylkeskommune, å ha en god effekt i forhold til effektivitet ved at man kan koble 

sammen to busspendelruter som fins i dag mellom Haugsbygd og Heradsbygda via sentrum. 

I transportutredningen er det omtalt slik: 

Det er vurdert to alternative traséer inn mot og gjennom sentrum for en pendelsatt øst-vest 

forbindelse (uavhengig av alternativ for pendelsetting). 

 Dagens trasé med tiltak for å bedre bussens framkommelighet i eksisterende veinett. 

 Trasé over Petersøya til Kong Rings gate, og herfra enten via Kongens gate eller 

Søndre torv til stasjonen. 

En trasé over Petersøya er en mer direkte trasé til sentrum og gir en kortere reisetid: 3-4 

minutter raskere i morgenrush og 3-6 minutter i ettermiddagsrush, avhengig av retning. 

Forsinkelsen er også 2-4 minutter lavere. Samtidig vil den innebære en økning i gangavstand 

til holdeplass for noen passasjerer på Vesterntangen, samt et redusert busstilbud i Nordre 

torv-området. (Det vises til Transportutredningen s 53 pkt. 4.3.6) 

 

Rådmannen anbefaler av denne grunn de folkevalgte å ta stilling til løsningen for brua i 

forbindelse med detaljreguleringen. Bredden på traséen over elva er ikke endret etter høring. 



Hvorvidt det er aktuelt med kollektivtrafikk eller kun sykkel og gange vil derved avgjøres i en 

egen detaljregulering. 

 

5. Rådmannen bes om å igangsette prosjektering av manglende lenke i «elvelangs» før 

2. gangs behandling.  

 

Redegjørelse: 

Status er at kommunen har hatt møte med berørte grunneiere, som er negative til etablering 

av gangvei på manglende lenke av «elvelangs». Gangveien er på den aktuelle strekningen 

allerede regulert i plan 120-03 Løkka og Schjongstangen (vedtatt 10.04.2014), men ikke 

gjennomført. 

Prosjektering må legges til grunn for detaljregulering, både på grunn av vanskelige 

grunnforhold og krav til å redegjøre for konsekvensene for løsningen vi ønsker å regulere. 

Det vises til innsigelse fra NVE og Fylkesmannen. Prosessen igangsettes til høsten. 

 

Rådmannens kommentarer til formannskapets forslag som fulgte saken til høring og offentlig 

ettersyn 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:  

«Evt. 2 felts bilvei».  

Rådmannens kommentar: Bilvei over Petersøya er ikke forenlig med overordnede mål for 

byutviklingen, fastsatt i planprogrammet for områdereguleringen:  

(3) Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange (nullvekst i 

personbiltransporten). Det vil også være i strid med statlige og regionale føringer.  

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag som følger høringen:  

«Formannskapet har bedt om at det utarbeides et kvalitetsprogram for utforming av skilt 

(også på fasader), rekkverk, lyktestolper og annen lyssetting. Formannskapet ønsker 

ensartet utforming og farvesetting. Herunder også type lys (farge/styrke).»  

Rådmannens kommentar: 

Det er satt i gang arbeid med en formingsveileder som skal gjelde for hele Hønefoss, ikke 

kun innenfor planområdet. 

 

Kirsten Orebråten fremmet p.v.a H, Krf, V, Frp, Sp, SV og Ap følgende forslag som blir 

tatt med i skrivet som følger ut på høring:  

«Formannskapet varsler at man vil vurdere den fremlagte planen i detalj og eventuelt 

komme med forslag/endring, basert på høringsinnspill og partienes standpunkter».  

Rådmannens kommentar: 

Tas til orientering. 

 

Helge Stiksrud (V) fremmet følgende forslag som følger høringen:  

«Prinsippet urbant landbruk skal legges til grunn for utviklingen av indre by. Dette tas med 

i bestemmelsene knyttet til planen og innebærer grønne tak, dvs. knytter matproduksjon, 

produksjon av energi og avfalls – og avløpssystemene sammen.  

Dette forslaget følger høringen». 

Rådmannens kommentar: 

Bestemmelsen § 4.8 Overvannshåndtering lyder:  



Overvann skal fordrøyes og infiltreres innenfor feltet ved bruk av åpne 

overvannsløsninger, permeable overflater, tilstrekkelige jorddybder og bruk av 

vegetasjon på tak og utearealer. Flomveier skal vises. 

Det vises til Ringerike kommunens Retningslinjer for overvannshåndtering i Ringerike 

kommune. 

For å tilfredsstille krav til uteoppholdsareal vil det være aktuelt eller til og med anbefalt å 

plassere deler av uteoppholdsarealet på taket. Det er derfor vanskelig å stille krav til andel 

grønne tak vs. andel uteoppholdsarealer i overordnet områderegulering. 

Det er opp til forslagsstiller å foreslå løsning som ivaretar både uteoppholdsareal, grønne 

tak og overvannshåndtering.  

Å bruke eventuelle kommunale eiendommer til parsellhager vil være i tråd med 

planforslaget der det er friluftsformål.  

Ytterligere mål og eller tiltak innen urbant landbruk kan være aktuelt å vurdere i 

forbindelse med kommunens klima- og energiplanlegging og vurdering av miljømål i 

kommende revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Anne Mari Ottesen (Sp) fremmet følgende forslag:  

I Rådmannens forslag til vedtak innarbeides følgende endringer før planen legges ut på 

høring:  

4. «Følgende endringer gjøres i reguleringsbestemmelsene.  

 I § 4-18 i planbestemmelsene innarbeides det at det minimum skal være 1 

parkeringsplass per boenhet i bolig.  

 I område BKB 10 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer.  

 I område BS 16 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer.  

 I område BKB 9 endres maksimal byggehøyde til 3 etasjer, - for å sikre godt utsyn 

og visuell kontakt med elven. 

 

5. Det utredes kun elvekryssing for gang/sykkelbru over til Petersøya.  

6. Før annen gangs behandling fremlegger administrasjonen egen sak som belyser 

kostnadene ved pkt. 2b i rådmannens forslag til vedtak».  

Rådmannens kommentar: 

4. Første kulepunkt: 

Rådmannen anbefaler at minimumskravet for parkering på 0,5 plasser per boenhet 

inntil 100 m2 BRA beholdes. Det vil da være markedet som avgjør hvorvidt prosjekter 

opparbeides med 1 plass per boenhet (makskravet er 1 plass for de minste boenhetene 

på inntil 60 m2.   

Bakgrunnen er de overordnede målene for byutviklingen, fastsatt i planprogrammet 

for områdereguleringen: (3) Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og 

gange (nullvekst i personbiltransporten), og statlige og regionale føringer.  

Det vises også til at fylkesmannen sterkt anbefalte en mere restriktiv 

parkeringspolitikk i kjernen av sentrumsområdet. En endring av planen, slik Ottesen 

(Sp) fremmer forslag om, med en mindre restriktiv parkeringsnorm, vil måtte sendes 

på høring til fylkesmannen. 

Resterende kulepunkter: 

Det vises til Rådmannens redegjørelse vurdering og anbefaling under. 

5. Det vises til rådmannens Redegjørelse for oppfølging av vedtakspunktene 2 a og b, 4 

og 5 ved 1. gangsbehandling over. 



6. Det vises til rådmannens Redegjørelse for oppfølging av vedtakspunktene 2 a og b, 4 

og 5 ved 1. gangsbehandling over. 

 

 

Rådmannens vurdering og anbefaling  

Områderegulering for Hønefoss (byplanen) er et politisk oppdrag som er gitt rådmannen 

gjennom vedtak i formannskapet 02.12.2014, sak 208/14 Planarbeid for Byplan Hønefoss 

skal startes opp.  

 

I samsvar med fastsatt framdriftsplan fremmes forslag til 431 Områderegulering Hønefoss 

(byplanen) til 2. gangsbehandling for formannskapet i august 2019 og for vedtak av planen i 

kommunestyremøte i september 2019.  

 

Formannskapet som styringsgruppe for planarbeidet, har vært orientert og behandlet saker 

fortløpende i planprosessen.  

 

Planforslaget som nå fremmes for vedtak er bredt forankret hos, de folkevalgte, 

lokalbefolkningen og statlige og regionale fagmyndigheter. Planforslaget er utarbeidet på 

grunnlag av nasjonale føringer og lokale innspill og idéer innsamlet gjennom et grundig 

medvirkningsopplegg. Mottatte merknader er lagt til grunn for en grundig vurdering av behov 

for endringer etter offentlig ettersyn, og det er gjennomført en begrenset høring av en rekke 

av disse. Endringene er redegjort for i dette saksframlegget. Statlige og regionale 

fagmyndigheter har bidratt gjennom konstruktiv dialog for å løse opp i innsigelsene, 

prosessene har vært effektiv og løsningene er gode.  

 

Områdene som har skapt mest engasjement i høringsprosessen, er Øya, Lloyds og Tippen. 

Mange har ment at utbyggingen blir for massiv og høy, at utsikten til elva blir borte, og at 

områdene heller bør brukes til noe kulturelt (museum) og til aktiviteter for befolkningen. 

Etter rådmannens vurdering er Øya, Loyds og Tippen sentrale og viktige områder for 

fortetting. Områdene ligger nær stasjonen og er sentrale i forhold til å bygge opp under 

kundegrunnlaget til stasjonen. Det foreslås her å åpne for høyere bebyggelse enn ellers i 

planområdet. Området er robust og egnet for en transformasjon som hensyntar, 

tilgjengeliggjør og fremhever de historiske bygningene. Det er viktig med sterkere fortetting 

av dette området for å beholde moderat fortetting i resten av byen. Bygninger og offentlige 

rom skal ivareta hensynet til den bevaringsverdige industribebyggelsen som også står på 

Riksantikvarens NB!-register. Områdene er i dag lite tilgjengelig for allmennheten og en 

utvikling kan fremheve de bevaringsverdige elementene. Områdereguleringen legger rammer 

for hvordan områdene skal utvikles, men detaljene må utarbeides i senere detaljreguleringer. 

Tilgjengelighet og kvaliteter for allmennheten skal ivaretas (jf. bestemmelsene og 

kvalitetsprogrammet). 

 

Tomten til Hønefoss skole har også skapt engasjement, og er i områdereguleringen avsatt til 

offentlig eller privat tjenesteyting (BOP6). Dette betyr at området blant annet kan brukes til 

skole. Rådmannen vurderer det ikke som hensiktsmessig å endre arealformål.  

 

Til tross for at rådmannen ved fastsetting av planprogrammet anbefalte en framdriftsplan med 

vedtak i mars 2020, har den forserte framdriften vært gjennomført som en fullverdig 

reguleringsprosess. Planprosessen har vært åpen, offentlig og med bred medvirkning. 



Planforslaget er bredt forankret, godt bearbeidet, framtidsrettet, og i stand til å bygge opp 

under de store statlige samferdselsinvesteringene. 

 

Planforslaget gir et godt grunnlag for arbeidet med å styrke regionhovedstaden Hønefoss sin 

regionale posisjon på kultur-, utdannelses- og næringslivsområdet, og tilrettelegger for vekst i 

samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen mener at planen sikrer god 

balanse mellom formål som bolig, tjenesteyting, handel og næring, samtidig som den bygger 

på byens identitet og balanserer utbygging og vern. Planen synliggjør godt potensialet for å 

skape gode kvaliteter i byrom og grønnstruktur.  

 

En vedtatt byplan vil gi gode rammer for videre utvikling, oppheve den gamle byplanen (64 – 

planen), den vil være et godt styringsverktøy for en helhetlig og forutsigbar utvikling og vil 

bidra til at private detaljreguleringer og videre utbygging kan få smidigere prosesser.  

En vedtatt områderegulering er grunnlag for tildeling av fylkeskommunale midler, slik at 

kommunen kommer i posisjon for å søke om og motta midler til etterlengtede 

samferdselstiltak.  

 

Videre utbygging innenfor områdereguleringen vil det i hovedsak måtte fremmes 

detaljreguleringer for. For å få en helhetlig utvikling stilles det krav om at videre 

detaljreguleringers avgrensning følger feltavgrensningen (jf. bestemmelsenes § 2.1). Dette 

forutsetter samarbeid mellom grunneiere internt på feltene. Det kan oppstå situasjoner der 

reguleringsplaner utarbeides og behandles uten at alle grunneiere er enige. Rådmannen vil 

jobbe for de best mulige løsningene for feltene og grunneierne. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Plankart – 431 Områderegulering Hønefoss 

2. Reguleringsbestemmelser - 431 Områderegulering Hønefoss  

3. Kvalitetsprogram September 2019 - 431 Områderegulering Hønefoss 

4. Teknisk illustrasjonsplan – 431 Områderegulering Hønefoss 

5. Planbeskrivelse – 431 Områderegulering Hønefoss 

6. Konsekvensutredning – 431 Områderegulering Hønefoss 

7. Risiko- og sårbarhetsanalyse – 431 Områderegulering Hønefoss 

8. Vurdering av uttalelser ved høring og offentlig ettersyn av planforslag 431 

Områderegulering Hønefoss. 

9. Vurdering av uttalelser ved begrenset høring av planforslag 431 Områderegulering 

Hønefoss. 

10. Merknader og uttalelser til begrenset høring av 431 Områderegulering Hønefoss: 

 Statens vegvesen 

 Bane NOR 

 Miljørett § 112 (med to vedlegg) 

 Flattums gate AS 

 Stabells gate 8 AS 

 Jo Torkel Lie  

 Tronrud Eiendom AS 

 Tronrud Eiendom AS  



 Jo Torkel Lie pva. flere beboere i Hønefoss Bru 1D 

 Karin Schia 

11.Brev fra Statens vegvesen – innsigelsen trekkes 

12.Brev fra Bane NOR – innsigelsen trekkes  

13.Brev fra NVE – innsigelsen trekkes 

14.Brev fra Fylkesmannen – innsigelsen trekkes.  
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Planens hensikt

Planens hensikt
Planen skal legge til rette for framtidig utvikling og vekst i Hønefoss sentrum. Formålet er å
oppnå et variert og levende byliv som bygger videre på byens historiske bebyggelse og
kvartalsstruktur . Det legges opp til varierte boformer og en betydelig kontor - , nærings - og
forretningsutvikling i nærhet til jernbanestasjonen. Sentrum skal styrkes og utvikles med god
kvalitet og estetikk, som et tett sentrum med gater og møteplasser, der gående prioriteres og
det er go d kontakt med elva. Planen skal fastlegge rammene for et framtidsrettet og
miljøvennlig transportsystem som skal sikre tilgjengelighet til sentrum og bygge opp under
jernbanestasjonen som et knutepunkt på Ringeriksbanen.

Kvalitetsprogram
Kvalitetsprogram met supplerer reguleringsbestemmelsene, angir kvaliteter som må oppfylles,
og skal være retningsgivende ved utarbeidelse av detaljreguleringer og bygges øknader .

Plankrav

Krav om detaljregulerin g
Innenfor områder avsatt til utbyggingsformål og samferdselsformål kan det ikke utføres arbeider
eller tiltak som nevnt i pbl. § 20 - 1 før det er vedtatt detaljregulering.

Unntak fra krav om detaljregulering:
- Tiltak innenfor a real regulert til samferdselsareal og teknisk infrastruktur. Unntaket gjelder

ikke nye bruer over elva med tilhørende veier eller gang - og sykkelvei langs elva.
- Unntak fra plankrav er ellers gitt under de aktuelle feltbestemmelsene .
- I tillegg gjelder kom muneplanens bestemmelser om unntak fra plankrav der de ikke er i

strid med 431 Områderegulering Hønefoss.

Planavgrensningen skal følge feltavgrensningen. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om
detaljreguleringen i tillegg skal innlemme arealer utenfor fe ltet.
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Dokumentasjonskrav ved detaljregulering
Illustrasjonsplan i målestokk 1:500 skal følge alle detaljreguleringer. Illustrasjonsplanen skal
vise bebyggelsens plassering, areal bruk av u tomhusarealer og fellesarealer.
Illustrasjonsplanen og terrengsnitt med nabobebyggelse skal vise maksimal utnyttelse som
reguleres.

Detaljregulering skal konkretisere:
- Formål/ bruk innenfor feltet , herunder varierte leilighetsstørrelser og mulighet for

innpassing av kommunale boliger/ omsorgsboliger.
- Atkomst, parkering, r enovasjonsløsning og anleggsområde.
- Grad av utnytting .
- Bebyggelsens plassering , høydeplassering og utforming av taklandskap.
- Fasadetegninger skal vise byggehøyder, inndeling av fasader, detaljering , materialbruk

og farger mm.
- Snitt - tegning skal vise hvordan bebyggelsen forholder seg til omkringliggende

bebyggelse og byrom mm, og eksisterende og nytt terreng.
- Utearealer og lekearealer, gang - og/eller sykkelforbindelser og eventuelle interne veier
- Nytt og eksisterende terreng .
- Bevaring av eksisterende t erreng og vegetasjon .
- Utforming av belysning og skilt .
- Tiltak for universell utforming skal avveies mot verneverdier.

Rekkefølgebestemmelser

Vilkår for tiltak

Forurenset grunn
Før tiltak som medfører inngrep i grunnen , kan settes i verk, skal det undersø kes om det
finnes forurenset grunn jf . forurensningsforskriften kap. 2. Dersom forslagsstiller/
tiltakshaver kan dokumentere at det ikke er mistanke om forurensning, kan krav om
miljøtekniske grunnundersøkelser frafalles. Kravet gjelder uavhengig av om til taket for
øvrig er søknadspliktig etter plan - og bygningsloven.

Påvist forurensning skal varsles kommunens forurensningsmyndighet. Hvis undersøkelser
viser forurensning, skal det utarbeides tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før
terrenginngrepet kan starte.

Massehåndtering
Rene masser skal prioriteres omdisponer t lokalt.

Spredning av svartelistede arter skal unngås (jf. forskrift om fremmede organismer av
03.04.2018).

Forurensing og naturmangfold langs vassdrag
Med detaljregulering eller søknad om nye bruer, opparbeidelse av tursti Elvelangs og
andre større tiltak nær vassdragene skal det følge en vurdering av miljørisiko og være
utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram for både anleggsperiode og driftsfase.

Miljørisikovurderingen og miljøop pfølgingsprogrammet skal være utarbeidet av foretak
med relevant fagkompetanse og beskrive miljøtiltak inkludert eventuell overvåkning, samt
ansvarsfordeling og tidsfrister.

Ivaretakelse av lovpålagte krav hjemlet i blant annet forurensningsloven,
naturma ngfoldloven og vannressursloven skal dokumenteres. Formålet med
miljørisikovurderingen og miljøppfølgingsprogrammet er å:
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Hindre spredning av miljøgifter og partikler ut i vassdraget som kan ha konsekvens for
planter og vannlevende organismer i og langs va ssdraget:

Bruer over elva skal utformes og vedlikeholdes på en måte som minimerer avrenning av
salt, grus og lignende til elva. Nødvendige tillatelser etter også andre lovverk være
innhentet før tiltak kan gjennomføres, f.eks. kapittel 22 i forurensningsf orskriften og
vannressursloven. Som grunnlag for miljørisikovurderingen må det være gjennomført
undersøkelser av forurensningstilstanden til masser i og langs vassdraget som vil berøres
av tiltaket, samt førtilstand til både kjemiske og biologiske paramete re i de berørte
vannforekomstene. I miljøoppfølgingsprogrammet må det, dersom relevant, foreslås
spredningshindrende tiltak. All spredning av anleggsvann, miljøgifter og partikler skal
overvåkes og det skal være beredskap for utslipp til elva under anleggs perioden. For tiltak
direkte i elva skal vannkvaliteten overvåkes og tiltak iverksettes hvis fastsatte
grenseverdier overskrides. Dersom graving på land medfører behov for håndtering av vann
i byggegrop og det vurderes å pumpe vann fra byggegrop ut i bekke r og elver, må det
søkes Fylkesmannen om tillatelse til utslipp. En tillatelse vil da omfatte krav om behandling
av vannet før utslipp.

Redusere påvirkning på viktige naturtypeforekomster og sårbare og truede arter:

Detaljert fysisk utforming av tiltakene skal tilpasses terrenget og ta særlig hensyn til
registrerte viktige naturtypeforekomster, viktige funksjonsområder for truede arter og arter
av nasjonal forvaltningsinteresse og kantvegetasjon mot elvene. Det foruts ettes at det
benyttes de metoder og maskiner som er mest mulig skånsomme og at det ikke gjøres
større terrenginngrep en strengt nødvendig.

Avbøtende tiltak, inkludert tilpasninger av tidspunkt for anleggsperiode av hensyn til
sårbare fuglearter skal beskr ives i miljøoppfølgingsprogrammet. Ved tilpasning av
anleggsperioder bør det søkes å unngå arbeid om vinteren i områder med overvintrende
andefugl og sangsvane, mens for anleggsarbeid i og nær naturtypelokalitetene «Petersøya
(BN00007314) » og «Hønefoss SØ (BN00084288) » blir hekkeperiode for dverglo og
fiskemåke sentralt å unngå. Videre bør det unngås samtidig anleggsarbeid for flere
prosjekter som påvirker tilsvarende funksjonsområder til samme sårbare
fuglepopulasjoner. Ved Petersøya skal det unngås å fyll e igjen mer i «bukta» mellom land
og øya, men heller vurderes å åpne denne mer opp. Uansett bør det sikres at periodevis
oversvømmelse opprettholdes. I områder med registrerte forekomster av fremmede arter
skal miljørisikovurderingen og – oppfølgingsprogram met vurdere tiltak for å hindre
spredning.

Teknisk infrastruktur
Før det gis igangsettingstillatelse til etablering av tekniske anlegg som skal overtas av
kommunen , må tekniske planer være godkjent og avtale om overtakelse mellom
kommunen og utbygger fore ligge.

Før det gis igangsettingstillatelse til etablering av tekniske anlegg som skal overtas av
fylkeskommunen, må gjennomføringsplan være godkjent av Statens Vegvesen.

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse skal offentlig veg, fortau, gang - og sy kkelveg,
vann - og avløpsnett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer, og
angjeldende bygg være koblet til kommunalt VA - nett.

Parkering
Før det gis brukstillatelse til bebyggelse, skal felles parkeringsanlegg være opparbeidet .
Alternativt s kal avtale om frikjøp være undertegnet.

Ved utbygging i byggetrinn skal det være opparbeidet tilstrekkelig parkeringsplasser
tilhørende byggetrinnet før det gis brukstillatelse til bebyggelse for byggetrinnet .

Alternativt skal avtale om frikjøp være under tegnet.
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Støy
Med detaljregulering , eller rammesøknad/ ett - trinnstillatelse der det ikke er plankrav, skal
det følge en støyutredning.

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse, skal eventuelle støyskjermingstiltak være
etablert.

Luftkvalitet
I forbindelse med detaljregulering , eller rammesøknad/ ett - trinnstillatelse der det ikke er
plankrav, skal det vurderes å stilles krav til e n luftkvalitetsutredning basert på kommunens
luftkvalitetsmålinger.

Flo m
Før det gis rammetillatelse/ ett - trinnstill atelse til bebyggelse innenfor feltene BKB10 og
BS16 skal Sagdammen være oppgradert slik at den tilfredsstiller sikkerh etsnivå for
konsekvensklasse 4.

Grunnforhold
I forbindelse med detaljregulering eller søknad om tillatelse til tiltak i områder som
poten sielt kan være utsatt for ras og skred skal det foreligge dokumentasjon på at
sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt, jf. enhver tids gjeldende teknisk forskrift vedrørende
sikkerhet mot flom, stormflo og skred.

I områder med løsmasser hvor terrengkriterie r tilser at det kan gå ras eller skred skal det
dokumenteres av en fagkyndig at den geologiske stabiliteten i hele området er tilstrekkelig.

For mindre byggetiltak kan det gis unntak fra kravet om geoteknisk undersøkelse dersom
tiltakshaver kan legge frem en tilfredsstillende begrunnelse som viser at tiltaket ikke vil ha
negativ påvirkning på stabilitetsforholdene. Utredningens omfang skal vurderes opp mot
tiltakets omfang og graden av fare.

Sikkerhetskrav og vurdering av skredfare skal følge teknisk forsk rift og NVE sine veilere:
nr. 2/2014 «Flaum - og skredfare i arealplaner», nr.7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»
og «Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner», eller etterfølgende versjoner av disse.

Rekkefølgetiltak

Tiltak Felt
Veistrekning av Osloveien
felt o_S1

Utbygging av felt B/T1 og B/T3 tillates ikke igangsatt før felt
o_S1 er ferdigstilt.

Veistrekning av Kongens
gate felt o_S3

Utbygging av felt BS4, BF og BS7 tillates ikke igangsatt før fel t
o_S3 er ferdigstilt.

Veistrekning av Kongens
gate felt o_S4

Utbygging av felt BS15 og BKB9 tillates ikke igangsatt før f elt
o_S4 er ferdigstilt .

Ny atkomst til felt o_SPA2
over felt B/K2

Utbygging av felt o_SPA2 tillates ikke igangsatt før ny atkomst
er etablert over felt B/K2.

Felt o_SGT3 (nytt
gatetun)

Før bebyggelse kan tas i bruk på felt BBB1 og BKB6, skal felt
o_SGT3 være ferdigstilt.

Felt o_SGG1 (ny
gang vei/
gangareal/gågate )

Før bebyggelse kan tas i bruk på felt BU2, BKB2 og BKB3, skal
gangvei felt o_SGG1 være ferdigstilt langs det aktuelle feltet.

Sosial utbygging og bruk av utbyggingsavtaler (pbl § 12 - 7 nr. 5, jf §§ 17 - 2 og
17 - 3)

Utbyggingsavtalen kan regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en
andel av boligene innenfor et avgrenset område til markedspris (jf. pbl. §17 - 3). (Se § 4. 6 )
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Utbyggingsavtale forutsettes inngått, der det fra kommunens side er ønsk elig å regulere antall
boliger i et område , største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.
Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel
av boligene . (Jf . pbl. § 17 - 3 annet ledd). (Se § 4.6 )

Fellesbestemmelser for hele planområdet

Oppfølging av kvalitetsprogram ved søknad om tiltak og videre
detaljregulering

Kvalitetsprogrammet er retningsgivende for tiltak innenfor planområdet og for videre
detaljreguleringer. Se eget vedlegg til planen.
I søknader om tiltak og forslag til detaljregulering skal det redegjøres for hvordan prinsippene i
kvalitetsprogrammet er videreført og sikret i plankart og bestemmelser når det gje lder utforming
av bebyggelse, fellesarealer og byrom.
Med detaljregulering , eller rammesøknad / ett - trinnstillatelse , der det ikke er plankrav, skal det
følge en skriftlig redegjørelse for hvordan kvalitetsprogrammet er fulgt opp.

Plan for trinnvis utbygging av ny bebyggelse
Dersom planområdet ønskes utbygd trinnvis, skal det ved rammesøknad / ett - trinnstillatelse for
første bygge trinn foreligge skisseprosjekt for hele områ det. I tillegg skal det så langt som mulig
følge en plan for realisering av hele prosjektet.

Dokumentasjonskrav ved rammesøknad / ett - trinnstillatelse /
igangsettingstillatelse

Med alle rammesøknader/ søknader om ett - trinnstillatelser skal det følge :
- F asadetegninger som viser byggehøyder, inndeling av fasader, materialbruk, farger,

detaljering mm.
- E n oversikt som viser fordelingen mellom de ulike arealbruksformålene i eksisterende

o g ny bebyggelse.
- Utomhusplan i målestokk 1:500 som for alle fellesarealer og ubebygde deler av felter ,

skal vise:

Innhold i situasjonsplanen Søknad om
ramme - / ett -
trinnstillatelse

Søknad om
igangsetting

Utforming og bruk av uteoppholdsarealer x
Nytt og eksisterende terreng x
Ny vegetasjon og eksisterende vegetasjon/ markdekke
som skal bevares

x

Løsning for håndtering av overvann og flomveier (iht.
Retningslinjer for overvannshåndtering i Ringerike
kommune)

x

Parkering for sykkel og bil x
Renovasjonsløsning x
Utforming av tilliggende fortauareal x
Biloppstillingsplasser/carporter/garasjer inkludert
plassering og utforming av HC - parkering og organisering
av dette

x

Areal for av - og pålessing, varelevering og
utrykningskjøretøy

x

I nterne veier med snumuligheter x
Stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer
med angitt høyde

x

Materialbruk x
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Plassering av tekniske installasjoner som trafo x
Kommunaltekniske anlegg (sluk, kummer og ledninger og
eventuelle pumpestasj oner)

x

Nodehus (fordelingshus) til fiber x
Fjernvarmeinstallasjoner x
Utforming av lekearealer og bruk til alle årstider x
Plassering av terrengforstøtninger, murer, trapper etc. x
Utforming og plassering av benker, belysning og skilt x
Plantevalg x

Beregning av grad av utnytting
Bruksareal helt eller delvis under terreng regnes ikke med i beregningen av % BRA , men skal
opplyses om ved detaljregulering og søknad om tillatelse til tiltak.

Frisikt
Frisikt skal være i samsvar med Statens Vegvesen sin veinormal håndbok N100 eller nyere.

Enkeltstående trær kan stå i sikttrekanten, men bør oppstammes. Krav til sikt og
sikkerhetsavstander skal ivaretas. Dette kontrolleres spesielt for vogntog (øyehøyde 2,7 m).
Trær innenfor sikttrekant er kan maksimalt ha stamme med diameter på 0,15 meter.

Boligsosialt
Kommunen skal gis fortrinnsrett til kjøp av inntil 20 % av boligene i utbyggingsprosjekt til
markedspris.
I større utbyggingsprosjekt , med 20 boenheter eller flere, kan kommunen, ved beh ov, kreve
opprettelsen av én eller to 5 - roms boenheter. Dersom kommunen stiller krav til dette , må
kommunen forplikte seg i en utbyggingsavtale til kjøp av enhetene.

Leilighetsstørrelser
Boligområder skal ha variasjon i boligsammensetning og/eller leilighetsstørrelser.
Større utbyggingsprosjekter, med 20 boenheter eller flere, bør sammensettes slik at
hovedvekten av boenheter skal variere fra 2 - roms til 4 - roms. 1 - roms boenheter bør unngås.
Minimum 20 % bør være leiligheter mellom 30 og 50 m2. Minimu m 20 % bør være minst 80 m2,
10 % av disse bør være over 100 m2 og ligge på bakkeplan med mulighet til privat uteområde
som hage eller terrasse.
Endelig leilighetssammensetning fastsettes i bestemmelser til detaljregulering.

Overvannshåndtering
Overvann s kal fordrøyes og infiltreres innenfor feltet ved bruk av åpne overvannsløsninger,
permeable overflater, tilstrekkelige jorddybder og bruk av vegetasjon på tak og utearealer.
Flomveier skal vises.
Det vises til Ringerike kommune n s Retningslinjer for overva nnshåndtering i Ringerike
kommune.

Anleggsperioden
Med søknad om ramme tillatelse / ett - trinnstillatelse skal det sendes inn plan for plassering
eventuelle boligbrakker med atkomst og parkering, og kjøremønster for anleggstrafikk. Det skal
redegjøres for s ikring av vegetasjon og te rreng .
Med søknad om igangsettingstillatelse skal det sendes inn plan for plassering av riggområder,
masseregnskap, midlertid ige massedeponier, lagerplasser. Det skal redegjøres for støv og støy
i anleggsperioden.
I rammesøknad/ søknad om ett - trinnstillatelse skal det omtales tiltak for å redusere
klimagassutslipp og lokal luftforurensning i anleggsperioden, herunder skal det som hovedregel
benyttes fossilfri oppvarming i anleggsperioden.
Eksisterende bebyggelse skal sikres atkomst i anleggsperioden.
I anleggsperioden må det sikres trygge gang - og sykkelforbindelser til skole, barnehage,
sentrum, togstasjon og holdeplasser i en midlertidig situasjon.
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Tekniske planer for samferdselsanlegg
Med rammesøknad / ett - trinnstillatelse for opparbeidelse/omarbeidelse av gater, torv, kjøreveier,
gang - sykkelløsninger med mer skal det innleveres detaljerte tekniske planer.
Planen skal vise blant annet inndeling av trafikkarealet, koteh øyder, belegg, b eplantning,
belysning, skilting og andre relevante anlegg og elementer. Tekniske p laner skal godkjennes
med rammesøknaden / ett - trinnstillatelsen.
Tekniske planer som berører fylkesveg skal godkjennes av Statens vegvesen.

Blågrønne prinsipper
Blågrønne løs ninger skal blant annet gi økt opplevelseskvalitet, overvannshåndtering, ivareta
naturmangfold og klimatilpasning , og generelt bidra til gode byroms - og uteromskvaliteter.
Blågrønne løsninger skal være fremtredende i gater og torg. Det skal etableres løsn inger for
overvannshåndtering, der estetisk og praktisk hens yn er ivaretatt også uten vann.
Gater som leder fra byrom til blågrønnstruktur , skal ha en høy andel vegetasjon der det er
mulig .

Universell utforming
Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp, jf. Ringerike kommunes strategi for
universell utforming.
Torv, byrom, parker og friluftsområder skal være tilpasset bevegelses - , orienterings - og
miljøhemmede, slik at det kan benyttes av de fl este på like vilkår.
Universell utforming skal legges til grunn for utforming av utendørs arealer, og skal så langt det
ligger til rette for det utformes slik at det benyttes på like vilkår av så mange som mulig.
Medvirkning skal sikres gjennom representan t fra Rådet for funksjonshemmede ved
detaljregulering.
Hensynet til universell utforming må vurderes opp mot hensynet til bevaringsverdige bygninger
og anlegg, torv, og frilufts - og naturområder.

Bebyggelsesstruktur
Kvalitetsprogrammet er retningsgivende for d etaljregulering og utforming av bebyggelse og
byrom .
I felter regulert til konsentrert bebygge lse skal det bygges videre på byens kvartalsstruktur.
Innenfor kvartaler er hovedprinsippet at bebyggelsen skal være høyest i nordøst og trappes ned
mot sø rvest.
Bebyggelse skal plasseres i formålsgrense til fortau, gågater og torg, og ellers inntil
byggegrense .
Uto mhusarealene innenfor kvartaler eller felter skal ligge på samme kotenivå som gatene rundt.
Unntak fra dette gjelder for feltene BS4, BS7 , BS10 o g BH1.
Lukkede strukturer skal åpnes i møtet med byen og grønnstrukturen.

Arkitektur og estetikk
Kvalitetsprogrammet er retningsgivende for d etaljregulering og utforming av bebyggelse og
byrom .

a) Utformingen skal ha ta hensyn til tilgrensende områder, ente n dette gjelder eksisterende
bebyggelse og bruk, gat er, torv, parker, turstier, elver eller landskapselementer.

b) Bebyggelse og uterom skal gis et variert formspråk og utformes med høy arkitektonisk og
materialmessig kvalitet.

c) Materialbruk og farger skal avstemmes slik at utbyggingen danner et harmonisk hele.

d) Bebyggelse skal utformes med avkuttede hjørner mot kryss i samsvar med lokal
byggeskikk, jf. plankartet og teknisk illustrasjonsplan.

e) Bebyggelse innenfor kvartalene eller feltene skal bygges opp me d varierte høy der og
varierte men korte fasadelengder. Solinnfall skal optimaliseres.
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f) Balkonger og taklandskap skal utformes som en integrert del av bygningenes arkitektur.

g) Balkonger mot offentlige rom påvirker byrommets kvalitet og uttrykk. Balkonger s kal primært
være integrert i bygningsformen, bidra til variasjon i fasadene og ikke oppleves som visuelt
dominerende eller sjenerende. Rekkverk skal ha gjennomskinnelig materiale. Utkragede
balkonger kan tillates fra 4 meter over fortau og torg. Endelig ut forming og eventuelt
utkraging fastsettes i bestemmelser til detaljregulering.

h) Balkonger tillates ikke innglasset mot offentlige rom , med unntak av :
- BKB9, BS1 5 og B/F/K2 ut mot Kongens gate
- BKB1 ut mot Owrens gate og Kongens gate
- BKB10 ut mot Arnemannsveien

i) Utkragede bygningsdeler tillates ikke under 4 meter over offentlig fortau.

j) Takterrasser skal være tilbaketrukket fra øverste fasadeliv med minst 1 meter.

k) Rekkverk og støyskjerm på takterrasser skal være transparente.

l) Ventilasjonsanlegg skal utformes som en integrert del av bygningens arkitektur.

m) Trafo skal integreres i bygningsmassen.

n) Heisoppbygg kan tillates maks 3 meter over høyeste gesims, og skal utformes som en
integrert del av bygningens arkitektur. Mot torg, gågater og parker ka n det kreves at
heisoppbygg trekkes inn fra øverste fasadeliv med inntil 3 meter, dersom det ellers vil virke
skjemmende.

o) Innenfor sentrumsformål og kombinerte arealformål skal lokaler på gateplan ha en
innvendig rom høyde på minst 4 meter. Kravet gjelder ikke for felter avsatt til kombinert bolig
og tjenesteyting. Andre u nntak fra denne bestemmelsen framgår av bestemmelsene til det
enkelte felt.

p) Antall boenheter med ensidig orientering mot nord og nordøst skal begrenses. Slike
leiligheter i et prosjekt fo rutsetter at det er god tilgang til felles uteoppholdsarealer til stille
side og med god kvalitet. Planløsning og antall leiligheter med ensidig orientering mot nord
og nordøst skal fastsettes gjennom bestemmelser til detaljregulering.

q) Svalgangsløsninger tillates ikke ut mot gate r og torg innenfor kvadraturen vest for Kongens
gate. Unntak ene er:
- felt BS4 og BS7 ut mot Kongens gate
- felt BBB1 og BKB6 ut mot Bloms gate
- felt BKB3 og BU2 ut mot o_SGG1 i nord
- felt BBB2, BKB5 og felt BKB1 ut mot Sundgata

Sval gangsløsninger tillates ikke ut mot Nordre torv, Hønefoss bru, Torggata, Strandgata og
Hønengata . Unntak gjelder for felt B/F/K4 og B/K2 ut mot Hønengata.

r) Bruksarealer på gateplan skal ha publikumsrettet virksomhet som detaljhandel, bevertning,
og kultur. Dette gjelder rundt Søndre torv med gågater, rundt Fengselet, mot framtidige
plasser sør for Hønefoss bru, rundt Nordre torv og i følgende gater vest for Kongens gate:

- Storgata
- St. Olavs gate mellom Kuben og S øndre torv
- Kong Rings gate mellom Kuben og Kvernberggata
- Hønefoss Bru mellom Søndre torv og Arnemannsveien
- Stabells gate
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- Kirkegata f ra Søndre torv til Kvernberggata

For disse bruksarealene skal kundeatkomst til den enkelte virksomhet og atkomst til boliger
være di rekte fra tilliggende gateplan.

s) Tekniske innretninger, som lyssetting, skilt og reklame skal gis en diskret utforming og ha
en plassering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med områdets karakter og
tradisjon.

Hensyn til nærliggende bevaringsverdig bebyggelse
Ny bebyggelse skal gi s en plassering og utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering,
farger og lignende som samspiller med den eksisterende verneverdige strukturen og
bebyggelsen i området.
Kommunen skal innhente uttalelse fra regional kulturminneforvaltning i fyl keskommunen før det
gis tillatelse til tiltak som berører bygninger og anlegg innenfor hensynssoner bevaring
kulturmiljø.
Se bestemmelsene for hensynssone bevaring kulturmiljø §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Handel og næring
Ny p lasskrevende handel tillates ikke inn enfor planområdet .
Plasskrevende handel omfatter: b iler og motorkjøretøyer, l and bruksmaskiner/anleggsmaskiner,
t relast og byggevarer, p lanteskoler/hagesentre, og fritidsbåter.

Lekeplasser og uteoppholdsarealer
Det vises til KMD sin Veileder Grad av utnytt ing for definisjon av minste uteoppholdsareal
(MUA).

S måhusbebyggelse

Det skal avsettes minimum 100 m2 minste uteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet.

For sekundærleilighet kreves minimum 50 m2 MUA.

Konsentrert bebyggelse

I minste uteoppholdsareal (MUA) regnes:

Privat uteoppholdsareal: unntatt overbygd del av balkong og terrasse.

Felles uteoppholdsareal: unntatt overbygd del av takterrasse

Felles sandlekeplass: ingen unntak

Privat uteoppholdsareal

Leiligheter på bakkeplan skal ha privat uteoppholdsar eal med direkte tilgang fra boenheten.
Formen på uteoppholdsarealet skal være tilpasset til sittegruppe .

Felles uteoppholdsareal

Per boenhet kreves minimum:

Arealbruksformål Arealkrav Minimum prosentandel på terreng

Sentrumsformål 10 m2 pr. boenhet 25 %

Kombinerte formål 20 m2 pr. boenhet 75 %

Boligformål 20 m2 pr. boenhet 100 %

- Felles uteoppholdsareal på terreng skal tilrettelegges for og prioriteres til lek og samvær
mellom barn og voksne.
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- Minimum 25 % av felles uteoppholdsarealer på terreng skal ha direkte sollys minst 5
timer ved jevndøgn.

- Felles uteoppholdsareal på takterrasse skal utformes slik at det innbyr til bruk.

Felles sandlekeplass

Per boenhet kreves minimum pr. 50 boenheter:

Arealbruksformål Minimum a realkrav

Sentrumsformål 50 m2

Kombinerte formål 75 m2

Boligformål 100 m2

- Sandlekeplass skal ikke plasseres på takterrasse.

- Sandlekeplass plassert i indre gårdsrom over garasjekjeller eller bebyggelse i 1 etg. må
være kons truert for jorddekke på minimum 0,5 meter .

- A vstand til sa ndlekeplass skal for hver boenhet være maksimum 50 meter.
- Sandlekeplassen skal ha direkte sollys minst 5 timer ved jevndøgn.

For alle sandleke - og uteoppholdsarealer gjelder:

- Felles sandleke - og uteoppholdsarealer skal ha høy kvalitet og god tilgjengelighet, være
sammenhengende og ha en solrik plassering. De skal være beskyttet mot vind, trafikk,
forurensning og støy.

- Utearealer i soner med redusert luftkvalitet skal plasseres slik at de får så god
luftkvalitet som mulig innen sonen.

- Eksisterende bebyggelse skal medregnes ved samarbeid om regulering av felles
uteoppholdsareal og sandlekeplass internt på feltet.

- Endelig arealkrav vil fastsettes i detaljregulering. Der hvor eksis terende forhold tilsier
det vil arealkravet kunne reduseres noe dersom det sikres tilstrekkelig kvalitet.

- Ved ombygging og bruksendring av eksisterende bebyggelse gjelder samme
bestemmelser som for ny bebyggelse så langt det er mulig.

- Del av arealkravet ti l sandlekeplass og felles uteoppholdsareal kan tilfredsstilles ved
dokumentert tilgang til offentlig tilgjengelig leke - og uteoppholdsareal utenfor feltet, der
disse vurderes å ha tilfredsstillende kvalitet. Det forutsettes at arealene har trafikksikker
at komst og avstand ikke mer enn 50 meter fra boligene.

Energiforsyning og klima
Energiløsning skal redegjøres for i detaljregulering.
Energiløsninger skal være fremtidsrettede og baseres på fornybar energi.
All ny bebyggelse skal planlegges og utformes med sikte på lavest mulig energibruk.
Ny bebyggelse i planområdet skal tilrettelegges for oppvarming med vannbåren varme.
Nye bygninger over 1000 m² bruksareal (BRA) og eksisterende bygninger over 1000 m²
bruksareal (BRA) hvor det skal foretas hovedombygging samt flere bygninger med en samlet
utbygging over 1000 m² bruksareal (BRA), som ligger innenfor område for fjernvarmekonsesjon
fra NVE av 24. mars 2015 etter energiloven, må tilknyttes fjernvarmeanlegget.
Dersom konsesjonshaver og den enkelte kunde/abonne nt ikke blir enige om mulig tilknytning,
legges saken frem for Ringerike kommune i samsvar med plan - og bygningsloven § 19 - 2 –
Dispensasjon.
Av hensyn til potensiell grunnforurensning, skal etablering av to eller flere energibrønner anses
som søknadsplikti g, som skal søkes om med ansvarlige foretak. Søknad skal behandles av
kommunen . Unntak gjelder boring av en til to brønner som skal tjene bygg under 1000 m2.
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Renovasjonsløsning
For boligkompleks med mer enn 1 5 boenheter skal det etableres nedgravd renovasjonsløsning
der det er mulig . Renovasjonsløsning skal beskrives i detaljregulering, eller rammesøknad / ett -
trinnstillatelse der det ikke er plankrav, og valg av løsning skal veies opp mot hensyn til
bystruktur og krav til minste uteoppholdsareal. Ne dgravd renovasjonsløsning, kan etableres
felles med tilgrensende boligkompleks der det er egnet .
Renovasjonsløsning som ikke er nedgravd skal være integrert i bygningsmassen.
Renovasjonsløsning skal sikres i plankart og bestemmelser.

Parkeringskrav for bi l og sykkel
Innenfor planområdet kan kommunen, i tråd med pbl. § 28 - 7, samtykke i at det i stedet for
parkeringsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp for bygging av
offentlige parkeringsanlegg.
Det skal opparbeides parkerings plasser etter denne tabellen:

BRA i denne tabellen beregnes etter teknisk forskrift, men eksklusiv parkeringsarealer.

*De biloppstillingsplassene for beboere som ikke reserveres den enkelte boenhet , skal være felles for alle boligene innenfor
feltet.

For felter til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse , er krav til parkering følgende:

Enhet Ant all parkeringsplasser

Bolig

Enhet Antall parkeringsplasser

Bolig

Sykkel Pr. 100 m2 BRA
Pr boenhet

Min 2
Min 1

Bil Pr. boenhet Inntil 60 m2 BRA Min 0, 5 Maks 1*

Pr. boenhet Fra 60 til 100 m2 BRA Min 0, 5 Maks 1,5*

Pr. boenhet Mer enn 100 m2 BRA Min 1 Maks 2*

Kontor
Sykkel Pr. 100 m2 BRA Min 1

Bil Pr. 100 m2 BRA Min 0, 5 Maks 1,5

Forretning
Sykkel Pr. 100 m2 BRA Min 1

Bil Pr. 100 m2 BRA Min 0, 5 Maks 1,5

Butikklokaler med inngang fra gate og torv trenger ikke å opparbeide parkering .
Bevertning

Sykkel Pr. 100 m2 BRA Min 1

Bil Pr. 100 m2 BRA Min 4 Maks 6

Bevertning med areal under 100 m2 BRA trenger ikke å opparbeide parkering .
Bevertning med inngang fra gate eller torv trenger ikke å opparbeide parkering .

Hotell/ overnattingssteder

Sykkel % per ansatt Min 30%

Bil Pr. 100 m2 BRA Min 0,5 Maks 1

Industri/lager

Sykkel Pr. 100 m2 BRA Min 0,5

Bil Pr. 100 m2 BRA Min 0,5 Maks 1
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Sykkel Pr. 100 m2 BRA
Pr. boenhet

Min 2
Min 1

Bil Pr. boenhet Inntil 60 m2 BRA Min 0, 5 Maks 1*

Pr. boenhet Fra 60 til 100 m2 BRA Min 1,0 Maks 2,0*

Pr. boenhet Mer enn 100 m2 BRA Min 1 Maks 2,5*

Biloppstillingsplasser på terreng skal medregnes i BYA.

*De biloppstillingsplassene for beboere som ikke reserveres den enkelte boenhet skal , være felles for alle boligene innenfor
feltet.

Bil:

- For andre bruksformål skal parkeringsbehovet fastsettes ved detaljregulering eller
rammesøknad/ ett - trinnstillatelse.

- Krav til parkering gjelder både for ny og eksisterende bebyggelse .

- Ved behov for mer enn 10 parkeringsplasser innenfor et felt skal minst 85 % av
parkeringsplassene ligge under terreng.

- Ved felles parkeringsanlegg med fle re enn 5 plasser, skal det settes av minimum 5 %
parkeringsplasser, og minst 1 plass, for forflytningshemmede.

- Ved alle utbyggingsprosjekter hvor det er etablert felles parkeringsanlegg, skal det tilbys
lademulighet for motorvogn på et tilstrekkelig antal l parkeringsplasser og minimum for 6%
av plassene. Det skal sikres lett ombygging til flere ladeplasser ved senere behov.

Sykkel:

- Parkeringsanlegg for sykkel skal i størst mulig grad plasseres slik at gangavstanden fra
bebyggelse til sykkelparkering er kortere enn avstanden mellom bebyggelse og
parkeringsanlegg for bil.

- Sykkelparkering for forretning og bevertning kan, der det er pl ass, være i møbleringssonen i
gaten.

- Sykkelparkering for bolig og arbeidsplass skal være i nær tilknytning, lett tilgjengelig og
under tak.

- Sykkelparkering skal være tilpasset ulike type sykler som elsykkel, lastesykkel og
sykkelvogner.

Støy
Store deler av planområdet ligger inne nfor avviksområde – støyforurensning, # 1 - 2 jf. § 9.
Støynivå på uteoppholdsarealer og arealer utenfor rom med støyfølsomt bruksformål skal ikke
overstige Lden = 55 dB fra veitrafikk og Lden = 58 dB fra skinnegående trafikk.

Bygg egrense til fylkesveier
Mot fylkesveier skal bebyggelse plasseres inntil formålsgrense til samferdselsanlegg og
infrastruktur.

Bebyggelse og anlegg (Pbl. § 1 2 - 5, nr. 1 )

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse , felt BFS 1 – BFS 22
Fel tene BFS 9 - 15 og 17 – 21 er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven ,
H710, jf. § 12.2.
F eltene BFS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 11 er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H
570_ 1, 2, 5 og 7, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.
F elt ene BFS 2 , 3, 4, 5, 8, 16 og 22 er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_2, 4, 6, 7,
11, 12 og 13 jf. § § 10.1. 1 og 10.1.2.
F elt ene BFS 2 og 8 er reguler t til faresone – flomfare, H320_ 1 og 4 , jf. § 10.1.3.
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F eltene er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenh et, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.
Arealformål
Feltene til frittliggende småhusbebyggelse skal beholde sitt preg, men kan fortettes iht. disse
bestemmelser.
Bebyggelse og anlegg

- Det tillates oppføring av enebolig, tomannsbolig, eller enebolig med sekundærleilighet
(inntil 65 m2). Det tillates ikke boenheter i frittliggende sekundærbygg.

- Det kan tillates fradeli ng av eiendommer til frittliggende småhusbe byggelse. Ved fradeling
skal ny og fradelt eiendom hver være minimum 500 m2.

- Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA: 35 %.
- Høyder skal ikke overstige:

o 8,0 meter gesims og 9,0 meter møne for bolig
o 3,5 meter gesims og 5,0 meter møne for garasje

- Det skal avsettes minimum 100 m2 utomhusareal p e r boenhet. Det skal avsettes
minimum 50 m2 for sekundærleilighet.

- Ved oppføring av ny bebyggelse skal det etterstrebes å bevare særpreg og/eller tilføre
nye visuelle kvaliteter til området. Ny bebyggelse skal ha en god form og
materialbehandling. Nye bygg skal være tilpasset omkringliggende boliger i form, uttrykk
og mat erialvalg.

- Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng. Fyllinger og skjæringer bør unngås.

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse , f elt BKS1 og BKS 2
F eltene er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_ 13 , jf.§ 10.1.2 .
Feltene er regu lert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bebyggelse og anlegg

- Det tillates oppføring av konsentrert småhusbebyggelse, sammenbygd i kjeder eller
rekker, med inntil tre målbare plan, med tilhørende garasjeanlegg. Det tillates ikke
boenheter i f rittliggende sekundærbygg.

- Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA: 4 5 %.
- Høyder skal ikke overstige:

o 8,0 meter gesims og 9,0 meter møne for bolig
o 3,5 meter gesims og 5,0 meter møne for garasje

- Det skal avsettes minimum 50 m2 utomhusareal p e r boenhet.
- Ved oppføring av ny bebyggelse skal det etterstrebes å bevare særpreg og/eller tilføre

nye visuelle kvaliteter til området. Ny bebyggelse skal ha en god form og
materialbehandling. Nye bygg skal være tilpasset omkringliggende boliger i form, ut trykk
og materialvalg.

- Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng. Fyllinger og skjæringer bør unngås.

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse , felt BBB 1 - 5

Felt BBB1
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. § § 10.1. 1 og 10.1. 2.

R ekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Unntak fra plankrav
Dersom eksisterende bebyggelse får uopprettelige sk ader på grunn av brann, kan det
gjøres unntak fra plankrav for oppføring av bebyggelse med samme dimensjoner, areal,
h øyde r, som opprinnelig bebyggelse.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 150 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.
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Høyde
Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote+ 85 (2.etg.) og kote + 94 (5 etg.).

Felt BBB2
F eltet er regulert til far esone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Felt BBB3
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

U nntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Bebyggelse og anlegg
Tillatt møne - og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis kote + 91 m og kote + 88 m.

Felt BBB4
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Unntak fra plankrav (jf. § 4.15 )
Dersom eksisterende bebyggelse får uopprettelige sk ader på grunn av brann, kan det
gjøres unntak fra plankrav for oppføring av bebyggelse . Det skal tas hensyn ti l bebyggelse
innenfor fredet anlegg «Riddergården» i sør ved utforming av ny bebyggelse mht.
dimensjoner, areal, høyder , materialbruk og utforming.

Felt BBB5
F eltet er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bebyggelse og anlegg

Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA: 35 %.

Bygninger skal ha flatt tak.

Tillatt gesimshøyde er maksimalt kote +101.

Tekniske installasjoner som h eissjakt kan komme noe høyere enn kote +101.

Eksisterende, innmålte bjørketrær langs Ankersgate skal bevares.

Felt BBB6
Feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_4, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

F eltet er regulert til avviksområde – støyfor urensning, # 1 jf. § 9.

Utnytting

Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 2 10 %.

Høyde

Byggehøyde r innenfor feltet skal variere mellom kote+ 91 og kote+ 98.

Uteoppholdsareal

Det skal etableres minimum 16 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet i planområdet.
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Sentrumsformål , felt BS 1 - 23

Felt BS1
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_4, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenh et, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 165 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyde r innenfor feltet skal variere mellom kote + 89 ( 3 etg.) og kote + 92 (4 etg .)
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.

Felt BS2
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjon er, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Unntak fra plankrav
Det kan gjø res unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Høyde
Byggehøyde for nybygg skal være maksimalt gesimshøyde kote + 89 (3 etg) ved flatt tak
og kote + 92 (3.etg.) med skråtak.

Felt BS3
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avv iksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Arealbruk
Innenfor feltet skal det, mot Kvernberggata/ Kong Rings gate, sikres drosjesentralfunksjon.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
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Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 245 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyder innen for feltet skal variere mellom kote + 86 (3 etg.) og kote + 98 (6 etg.).
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.

Felt BS4
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

U tnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA : 265 %.

Høyde
Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote + 8 1 ( 1 etg.) og kote + 97 (6 etg.).

Felt BS5
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse regul eres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 170 %. Dette er ink ludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Bygge høyder innenfor feltet skal variere mellom kote + 89 (2 etg.) og kote + 95 (4 etg.).
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.

Felt BS6
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksistere nde beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Arealbruk
Atkomst fra Kvernberggata skal sikres til aktuelle eiendommer innenfor feltet i
detaljregulering.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Utn ytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 27 0 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.
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Høyde
Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote+ 90 (2 etg.) og kote + 99 (6 etg.).
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.
Mot Søndre torv skal byggehøyde ikke overstige kote+ 93 (4 etg.)

Felt BS7
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 265 %.

Høyde
Byggehøyde skal variere mellom kote + 8 2 ( 1 etg.) og kote + 98 ( 6 etg.).

Felt BS8
Feltet er regulert til far esone – ras og skredfare H310_1 , jf. § 10.1.1 .

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9 .

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for f eltet % - BRA: 145 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Gesimshøyde innenfor feltet skal variere mellom 7 meter (2 etg.) og maksimalt 16 meter (5
etg.) over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Kotehøyder fastsettes i
detaljregulering.

Felt BS9
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 1 og 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområd e – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

U tnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 230 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote+ 91 (2 etg.) og kote+ 9 9 (5 etg.) Dette



20

er inkludert eksisterende o g ny bebyggelse. Endelig høyde for tilpasning til NB! - området
må fastsettes gjennom detaljregulering.

Felt BS10
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til h ensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9 .

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltene % - BRA: 2 6 5 %.
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyde innen for feltet skal variere mellom kote + 82 (1 etg.) og kote + 95 (5 etg.).
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.

Felt BS11
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. § § 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Felt BS12
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høy der, materialbruk og detaljering.

Felt BS13
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Felt BS14
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk
Innenfor feltet skal det avsettes øremerked e parkeringsplasser for barnehage n i BBH .
Trærne mot Kong Rings gate skal beholdes, og sikres fysisk i anleggsperioden.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er to talt for feltet % BRA: 170 %.

Høyde
Tillatt møne - og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis kote +90 og kote +87 (3 etg. inkl.
innredet loft).
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Feltet omfattes ikke av krav til høy 1.etg, jf. § 4.1 4 .

Utforming
Bebyggelsen skal ha skråtak med mulighet for innredet loft .
Møneretning skal være parallell med Kong Rings gate.

Felt BS15
F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_5, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Arealbruk

Ved ombygging av Kongens gate skal omkjøringsvei kunne legges over felt BS15; via
Kirkegata.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenh et, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

U tnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 160 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebygg else.

Høyde
Byggehøyde for ny bebyggelse innen for feltet skal variere mellom kote + 88 (3 etg.) og
kote + 95 (5 etg.).

Felt BS16
F eltet er regulert til hens ynssone bevaring kulturmiljø, H 570_6, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_6, jf. § § 11.1. 1 –
11.1.9. Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner,
areal, høyder, materialbruk og detaljering, jf. § 11.1.5.
Bygg og bygningsdeler med tykt omriss skal bevares.

Arealbruk
Det skal ved detaljregulering avsettes areal til et offentlig byrom i sammenheng med pipa.

Utnytting
Maksimal retningsg ivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 185 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres vest for byggegrensen mot Hønefoss bru.
Det tillates et t høyere punkthus innenfor angitt byggegrense i nord på feltet.

Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal ikke overstige 12,0 meter gesims, kote +90,5.
Interne variasjoner kan vurderes i detaljregulering.

Nybygg i områder tilgrensende bygninger ma rkert med tykt omriss skal plasseres,
utformes og detaljeres på en slik måte at de verneverdige bygningenes egenverdi og
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sammenheng er lett lesbar, og på en slik måte at opplevelsesverdien av bygningene
understrekes og forsterkes.

Høyhus
Det kan ved detalj regulering plasseres et t høyhus innenfor byggegrense vist i plankart.
Høyhusets BYA skal ikke overstige 600 m2. Gesimshøyde skal ikke overs tige 48,0 meter,
kote +129,5 .

Felt BS17
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 13 , jf. § 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_7 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

F eltet er regulert til faresone – flom fare, H320_ 5 , jf. § 10 .1.3.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring ku lturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Felt BS18
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 13 , jf. § 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforu rensning, # 1 jf. § 9.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 160 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyde skal variere mellom kote + 82 ( 2 etg.) og kote + 89 (4 etg .). Ny bebyggelse og
andre søknadspliktige tiltak skal ha en god tilpasning til det fredete anlegget Riddergården
og kulturmiljøet rundt Nordre torv ( jf § 4.15 ).

Felt BS19
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 13 , jf. § 10.1.2.

F eltet er regulert til hen synssone bevaring kulturmiljø , H 570_7 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materi albruk og detaljering.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering for å oppføre nytt bygg inntil Torvgata
som vist i kvalitetsprogrammet. Bygget skal være i gjeldende skala og maksimalt 3 etasjer
inkludert loft med skråtak . B ebyggelse skal utforme s i samsvar med §§ 11.1.1 – 11.1.9
Hensynssone bevaring kulturmiljø. Søknad skal saksbehandles i samsvar med samme
paragraf.

Atkomst og parkering må dokumenteres sikret

Felt BS20
F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmilj ø, H 570_ 7 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
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Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Felt BS21
F eltet er regulert til h ensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_7 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9 .

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Utnytting og plassering
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt fo r feltet % - BRA: 7 5 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyde skal være maksimalt 10 meter (3. e tg.) med flatt tak og 13 meter (3 etg.) med
skråtak. Kotehøyder fastsettes i detaljregulering.

Utforming
Mot Nordre torv og Torvgata skal bebyggelsen plasseres inntil formålsg rensen mot fortau,
mens mot St. Hans Haugen kan det åpnes opp mer med småhus og r ekkehus rundt tun.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering for å oppføre nye bygg inntil Nordre torv
og Torvgata som vist i kvalitetsprogrammet. Byggene skal være i gjeldende skala og
maksimalt henholdsvis 2 og 3 etasjer inkludert loft med skråtak. B ebyggelse skal utforme s
i samsvar med §§ 10.1.1 – 10.1.9 Hensynssone bevaring kulturmiljø. Søknad skal
saksbehandles i samsvar med samme paragraf.

Atkomst og parkering må dokumenteres sikret .

Felt BS22
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 1 og 2 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk
Feltet kan benyttes til sentrumsformål unntatt forretning og hotell.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unnta k fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Plassering
Bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser

Høyde
Tillatt gesimshøyde er maksimalt kote + 101. Mot øst skal øverste etasje være inntrukket
fra fasadelivet med minimum 3 meter.

Utforming
Bebyggelsen skal ha flate tak.

Felt BS23
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 1 og 2 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk
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Feltet kan benyttes til sentrumsformål unntatt hotell.
Butikkarealer i 1. etasje skal ha inngang direkte fra gateplan i Norderhovsgate.

Boenheter kan kun plasseres over kote +93 (i de to øverste etasjene).

For boenhetene fra Kong Rings gate og sø rover kan balkonger for boliger tillates mot vest
og nord me d balkonggulv inntil kote + 97 .

Utforming:

Området skal samlet fremstå med et helhetlig arkitektonisk uttrykk.

Eventuelle fasadeendringer skal videreføre prinsippene, materialbruken og fargevalg i
eksisterende utforming.

Forretning

Felt BF
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Arealbruk
Bebyggelsen skal ivareta billett funksjon for kollektivterm inal for buss.

Utnytting
Eksisterende bevaringsverdig bebyggelse skal fjernes.

Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA:100 %.

Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA : 110 %.

I rom som strekker seg over flere plan (”glassgård”) skal kun bruksareal av grunnplanet
samt eventuelle bruer, mezzaniner mv. tas med. Det tillates ikke etablert konstruksjoner
som øker bruksarealet for disse rom.

Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote + 80 og kote + 83.

Utforming
Bebyggelsen skal ha grønne tak.

Offentlig eller privat tjenesteyting , felt BOP 1 - 6 (4 og 5 utgått)

Felt BOP1
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 6 , jf. § 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning , # 1 jf. § 9.

Arealbruk
Feltet kan benyttes til offentlig og privat tjenesteyting unntatt kulturinstitusjoner

Felt BOP2
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk
Feltet kan benyttes til offentlig og privat tjenestey ting unntatt kulturinstitusjoner.

Parkeringsplassen skal kunne nyttes av allmennheten på kveldstid.

Felt BOP3
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 7 , jf. § 10.1.2.

F eltet er båndlagt med hjemmel i kulturminneloven, H730_1, jf. § 12.1.1.
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F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_2, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensj oner, areal,
høyder , materialbruk og detaljering.

Arealbruk
Feltet kan benyttes til offentlig og privat tjenesteyting unn tatt kulturinstitusjoner.

Felt BOP6
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 13 , jf. § 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_7, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Barnehage

Felt BBH
Arealbruk
Parkeringsplasser til barnehagen skal sikres innenfor felt BS14, jf § 5.4.14 .

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegule ring Hønefoss.

Utnytting
Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA: 27 %.

Høyde
Tillatt bygge høyde er maksimalt kote + 85.

Utforming
Tilbygg/påbygg/fasadeendringer skal utformes i harmoni med byggets arkitektur og
omgivelsene.

Undervisning , felt BU 1 - 2

Felt BU1
F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_4, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor vi st byggegrense mot Kongens gate.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 130 % . Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.
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Høyde
Tillatt byggehøyde for ny bebyggelse er maksimalt kote +97.

Felt BU2
Feltet er regul ert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Arealbruk
Parkeringsplassen skal kunne nyttes av allmennheten utenfor skoletid.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er total t for feltet % - BRA: 250 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote + 87 (3 etg.) og kote + 97 (6
etg.).

Kulturinstitusjon , felt BKU 1 - 2

Felt BKU1
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er båndlagt med hjemmel i kulturminneloven, H730_3, jf. § 12.1.2

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Felt BKU2
Feltet er regulert til faresone – ras og s kredfare H310_ 13 , jf. § 10.1.2.

F eltet er båndlagt med hjemmel i kulturminneloven, H730_4, jf. § 12.1.2

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Kirke/ annen religionsutøvelse

Felt BR

Kontor

Felt BK
Bebyggelse og anlegg

Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA: 40 %.

Tillatt gesimshøyde er maksimalt kote +96.

Bygninger skal ha flatt tak.

Hotell/ overnatting , felt BH 1 - 2

Felt BH1
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 430 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote + 84 (2 etg.) og kote + 103
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(8 etg.). Dette er inkludert eksistere nde og ny bebyggelse. Bebyggelse n skal være høyest
inntil Kongens gate og trappes ned vestover.

Felt BH2
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 1 og 2 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 150 % Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Maksimal mønehøyde på bygg inntil Grand Hotel er kote + 104 (4.etg.)

Andre typer bebyggelse og anlegg

Energianlegg , felt BE
F eltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_ 13 , jf.§ 10.1.2 .

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Vann - og avløpsanlegg, felt BVA 1 - 3
F eltene er regulert til faresone – flomfare, H320_ 3 og 4 , jf . § 10.1.3.

F el tene er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_ 10 , 11 og 1 3 , jf.§ § 10.1.1 og
10.1.2.

Feltet BVA_1 er regulert til faresone – høyspenningsanlegg, høyspentkabler H370_.

Feltene er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Feltene BV A 2 og 3 er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Grav - og urnelund

Felt BGU
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 11 , jf. § 10.1.2.

F eltet er båndlagt med hjemmel i kulturminneloven , H730_2, § 12.1.1.

Krematorium

Felt BNG
F eltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_ 11 , jf. § 10.1.2.

Kombinert bebyggelse og anleggsformål , felt BKB 1 - 10 (4 og 7 utgått)

Felt BKB1 Bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting
Feltet er regulert til avvikso mråde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Plassering
Ytre byggegrenser er sammenfallende med formålsgrense mot fortau. Byggeg renser ellers
framgår av plankartet.
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Kvartalshjørnene i Sundgata kan krages inntil 1 meter ut over offentlig fortau, forutsatt at
det er minimum 4,0 m fri høyde over fortauet.

Taket/dekket over parkeringen kan ligge 1 - 1,5 m over terreng i Sundgata, - dvs maks ca.
cote 76,8, slik at boliger i første etasje blir liggende noe høyere enn gatenivå.

Mellom bygningene og gårdsrommene kan det plasseres støyskjermer, porter og mindre
takoverbygg .

Utnytting
Tillatt bruksareal, over terreng, skal ikke overstige m² - B RA: 18 000 m².

Høyde
Maksimale gesimshøyder er vist på plankartet .

Utforming
Bebyggelsen skal ha flate tak.

Fasadene skal deles opp i tydelige sprang og forskyvninger. Materialbruk og farger skal
sammen med volumoppbygging og sprang i vegg og tak bidra t il å nedskalere prosjektet.

Boligbebyggelsen skal deles opp og plasseres slik at det dannes indre gårdsrom til
rekreasjon, lekeplass og sandlekeplass.

Felt BKB2 Bolig/forretning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 235 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Ma ksimal byg gehøyde skal variere mellom kote + 86 (3 etg.) og kote +93 (5 etg.).

Felt BKB3 Bolig /forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting
F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, ma terialbruk og detaljering.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 235 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote + 87 (3.etg.) og kote + 94 (5 etg.) .
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.

Felt BKB5 B olig/forretning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Felt BKB6 Bolig/ forretning /annen offentlig eller privat tjenesteyting
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_ 3 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.
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Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 2 35 % . Dette er inkludert
eksisterende bevaringsverdig og ny bebyggelse.

Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote+ 87 (3 etg.) og kote + 9 5 (5
etg.). Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.

Felt BKB8 Bolig/forretning/kontor/offentlig eller privat tjenesteyting
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensn ing, # 1 jf. § 9.

Plassering og utforming

Støynivå på felles uteoppholdsarealer skal ikke overstige Lden 55dB.

Mi nste totale ute oppholdsareal skal være minst 22 m2 per boenhet inkludert overdekte
private balkonger og fellesarealer. Minste felles uteopphol dsareal skal være i gjennomsnitt
12 m2 per boenhet.

Fra 4 meter over fortau kan bygget krages ut over o_SGG2.

Bebyggelsen skal ha flate tak .

Felt BKB9 Bolig/ kontor/ forretning/ bevertning / kultur institusjon
F eltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_ 11 , jf. § 10.1.2 .

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Arealbruk

Det kan åpnes opp for forretning i bruksarealer med inngang fra Kongens gate.
Det skal reguleres et byrom og en siktlinje over felt BKB9 mellom felt BS16 og elva og
Elvelangs.

Atkomst skal sikres til offentlig pumpehus.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 210 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Gesimshøyde innenfor feltet skal variere mellom 13 meter (4 etg.) og maksimalt 25 meter
(8 etg.) over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Ved detaljregulering kan det
vurderes et høyere bygg på inntil 1 2 etg med maksimal gesimshøyde 37 meter over ferdig
planert terrengs gjennomsnittsnivå. Kotehøyder fastsettes i detaljregulering.

De høyeste byggene skal plasseres mot Kongens gate.

Utforming
Mot Kongens gate skal bebyggelsen plasseres inntil formålsgrensen mo t fortau, mens mot
elva kan den åpnes opp med punkthus og varierende høyder rundt tun.
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Felt BKB10 Bolig/ kontor /kulturinstitusjon/forretning
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 3 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensyns sone bevaring kulturmiljø , H 570_ 6 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggen het, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Arealbruk
Det tillates inntil 500 m2 forretningsareal.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende u tnytting er totalt for feltet % - BRA: 190 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Gesimshøyde innenfor feltet sk al variere mellom 10 meter (3 etg.) og maksimalt 25 meter
(8 etg.) over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Ved detaljregulering kan det
vurderes et høyere bygg på inntil 10 etg med maksimal gesimshøyde 31 meter over ferdig
planert terrengs gjennoms nittsnivå. Kotehøyder fastsettes i detaljregulering.

Utforming
Det stilles ikke krav til kvartalsstruktur, men bebyggelsesstrukturen skal gi gode kvaliteter
som hensyntar stedets industrielle historie.

Bolig/ forretning / kontor , felt B/F/K 1 - 4

Felt B/F/K 1
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 7 , jf. 10.1.2.

F eltet er regulert til faresone – flomfare, H320_ 1 , jf. § 10.1.3.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 235 % .

Høyde
Maksimal byggehøyde f or ny bebyggelse innenfor feltet skal variere mellom c+ 87 (4 etg.)
og c+ 94 (6 etg.).

Felt B/F/K 2
F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_5, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

H øyde
Maks mønehøyde er kote + 88 (2.etg med innredet loft).

Felt B/F/K 3
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk
Som forretning regnes handel, service og ser vering.
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Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Utnytting
Tillatt bruksareal skal ikke overstige m2 BRA = 11 000 m2.

BRA fordeles med maksimalt: b olig: 7100 m²/ f orretning 3250 m²/ k ontor 650 m²

Boligarealet tillates økt med inntil 600 m² på bekostning av kontorarealet. Oppgitte arealer
kan avvikes med inntil 5 % .

Plan som har himling lavere enn 0,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen regnes ikke med i bygningens bruksareal.

Plassering
Bygget skal over terreng oppdeles etter samme prinsipp som vist på planen.

Deler av bygning kan krages ut over offentlig trafikkområde. Fri høyde mellom utkraget
bygningsdel og bakken skal være minimum 4,0 m mot Hønefoss bru.

Høyde

- Bygg A. Gesimshøyde skal maksimalt være kote + 95. Mot nord trappes bygget ned til
kote + 93,2 som vist på planen. Bygg A tilpasses eksisterende rampe mot undergang
for kryssing av Arnemannsveien.

- Bebyggelsen langs Fossveien (Bygg B) Gesimshøyde skal maksimalt være kote + 95

- Bebyggelsen langs Arnemannsveien (Bygg C). Gesimshøyde skal maksimalt være
kote + 98. Mot øst trappes bygget ned til kote + 93,2 som vist på planen.

- Bygninge ne kan være sammenbygd opp til k ote + 82.

- På byggeområdet tillates oppført kjeller i to plan.

- Heissjakter, ventilasjonsrom og andre tekniske elementer kan føres inntil 3 meter over
maksimal gesimshøyde på det aktuelle taket.

Utforming

Bygninger skal ha flate tak.

Parkering

Par kering skal dekkes i felles parkeringskjeller fra Kongensgate via Sentrumskvartalet.

Uteopphold og lek

For boliger skal det anlegges uteo ppholdsareal og lek som følger:

- Minste totale uteoppholdsareal skal være 20 m2 pr. boenhet, medberegnet balkonger.

- Min ste felles uteoppholdsareal skal være 10 m2 pr. boenhet.

Lekeareal skal opparbeides innenfor felles uteoppholdsareal.

Felt B/F/K4
F eltet er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Arealbruk
Arealer til forretning skal begrense seg til 1. etg. ut mot Hønengata.

Maks an tall leiligheter er 35.
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Området kan ha bilatkomst og varelevering fra Nygata og Parkgata.

Lekeplass skal opparbeides , eies og driftes med like andeler av beboerne. Lekeplassen
skal kunne gjerdes inn og skjermes mot støy fra Hønengata. Eksisterende større tre på
området skal bevares. Atkomst mellom bebyggelse og lekeareal skal markeres med
oppmerking eller annet dekke. At komst mellom bebyggelse og lekeareal skal markeres
med oppmerking eller annet dekke.

I nærheten av inngang til forretning skal det etableres HC - parkering og sykkelparkering.

Overbygg for vare - / handlevogner kan plasseres utenfor byggegrense.

Områdene ska l der det er hensiktsmessig i ytterkant mot veg, fortau og annen arealbruk
ha randsoner med grønnrabatter og vegetasjon for å bryte opp flatene visuelt. Dette skal
detaljeres i utomhusplan ved søknad om tiltak.

Plassering
Bebyggelse skal plasseres innenfo r byggegrensen .

Støyskjermer og gjerder på takterrasser må trekkes minst 2 m inn fra gesims .

Høyde
Tillatt møne - og gesims høyde er maksimalt henholdsvis 15 m og 11 m målt fra ferdig
planert gjennomsnittlig terrengnivå . Mindre tekniske takoppbygg kan tillat es over de angitte
høyder.

Krav til høy 1.etg omfatter kun arealer i 1. etg. ut mot Hønengata, jf. § 4.1 4 .

Utforming
Materialbruk og farger skal sammen med volumoppbygging og sprang i vegg og tak bidra
til å nedskalere prosjektet og tilpasse seg stedets sk ala og formspråk.

Bolig/ offentlig/ privat tjenesteyting , felt B/T 1 - 3

Felt B/T1
F eltet er regulert til faresone – ras og skredfare , H310_ 6 , jf. § 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Arealbruk
Innenfor feltet skal det avsettes arealer for av - og påstigningsområde for idrettsanleggene
på Schjongslunden.

For studentboliger kan det åpnes for blokkbebyggelse med 4 etg. og inntrukket 5. etg.
Maksi male kotehøyder skal fastsettes i detaljregulering.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for felte t % - BRA: 80 %.

Høyde
Tillatt møne - og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis 7 m og 10 m målt fra ferdig planert
terreng.

Bebyggelsen kan ha skråtak med mulighet for innredet loft.

Utforming
Bebyggelsen skal være organisert rundt tun.

Felt B/T2
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
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Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 95 %.

Høyde
Tillatt møne - og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis 7 m og 10 m målt fra ferdig planert
terreng.

Bebyggelsen kan ha skråtak med mulighet for innredet loft.

Utforming
Bebyggelsen skal være organisert rundt tun.

F elt B/T3
F eltet er regulert til faresone – ras og skredfare , H310_ 6 , jf. § 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % BRA = 75 %.

Høyde

Tillatt møne - og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis 7 m og 10 m målt fra ferdig planert
terreng. Bebyggelsen kan ha skråtak med mulighet for innredet loft.

Utforming
Bebyggelsen skal være organisert rundt tun.

Bolig/ kontor , felt B/K 1 - 2

Felt B/K 1
F eltet er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk
Det kan ikke etableres virksomheter som er spesielt trafikkskapende.
Ho vedatkomst til boligene skal skje fra Parkgata.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Utnytting
Tillatt prosent bebygd areal er inntil % - BRA: 185 %.

Høyde
Maks imal gesimshøyde f or ny bebyggelse innenfor feltet skal variere mel lom kote+ 84 (3
etg.) og kote + 87 (4 etg.). Bebyggelsen skal ha skråtak med mulighet for innredet loft.

Feltet omfattes ikke av krav til høy 1. e tg, jf. § 4.14 .

Utforming
Bygg må utformes med volumer, materialbruk og farger for god tilpasning til tilliggende
småhusbebyggelse.

Felt B/K2
F eltet er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk
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Det skal reguleres ny atkomst fra Hønengata til felt o_SPA2 over felt B/K2 . Atkomsten skal
plasseres mellom eksisterende atkomst og Nygata.

Forretning kan etableres i 1. etg. ut mot Hønengata.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er tot alt for feltet % - BRA: 130 %.

Høyde

Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom c+ 86 (3 etg.) og c+ 93 (5 etg.).
Krav til høy 1.etg omfatter kun arealer i 1. e tg. ut mot Hønengata, jf. § 4.14 .

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 1 2 - 5, nr. 2)
Det vises til fellesbestemmelsenes § 4.5 Frisikt og § 4.10 Tekniske planer for
samferdselsanlegg .

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, felt S 1 – 4 9
Feltene S 42, 43, 45 og 46 er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsl oven, H710,
jf. § 12.2 .

Felt S8 er båndlagt med hjemmel i kulturminneloven, H730_1, jf. § 12.1.1.

Feltene S1, 22, 23 , 40 og 41 er regulert til faresone – flomfare H320_ 1, 2, 3 og 4 , jf. § 10.1.3.

Feltene S1, 2, 5, 6, 9, 10, 12 – 19 , 22 – 26, 30 - 33, 40 , 44 og 48 er regulert til faresone – ras og
skredfare H 310_ 1, 2 , 4, 6 , 7, 8 , 9, 1 1, 12 og 1 3 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

Feltene S1, 22, 23 og 48 er regulert til hensynssone bevaring naturmiljø H 560_1 – 4 , jf. § 11.2.

Feltene S4, 5, 6, 8, 9,10, 13, 15, 16,19 , 21, 22 , 27, 28 , 30 - 34 , 42, 45 og 49 er regulert til
hensynssone bevaring kulturmiljø H570_2, 4, 5, 6 og 7, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Standard på samferdselsanleg g
Areal regulert til formål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal utformes i samsvar
med Statens Vegvesen sin veinormal håndbok N100 eller nyere.

Trær i grøntrabatter
Det må velges trær som får en høyde som ivaretar krav til frisikt, og de må ha nok
jordvolum til å oppnå denne størrelsen slik at de kan stammes opp og kronen kommer over
trafikkhøyde .

Kjøreveg, felt SKV 1 - 10
Feltene SKV 1, 2, 3, 4, 7 og 8 er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven,
H710, jf. § 12.2.

Feltet SKV_10 er regulert til faresone – høyspenningsanlegg, høyspentkabler H370_.

Torg, felt ST 1 - 4
Feltene ST1 og 2 er regulert til faresone – ras og skredfare H310_15, jf. § 10.1.1 og 10.1.2.
Solfylte offentlige og felles uteareal skal fortrinnsvis forbeholdes byliv og uteopphold. Torg skal
ha høy kvalitet i materialbruk og utforming, opparbei des med fast dekke og inneholde både
bymøbler, beplantning og belysning.
Faste konstruksjoner som for eksempel plattinger og gjerder til uteserveringssteder tillates ikke.
Torg skal utformes slik at de gir gående og syklende best mulige forhold, med særl ig vekt på
gangforbindelser, soner for opphold, aktivitet og sykling, og skal være skjermet for støy og
trafikk. Blågrønne løsninger skal være fremtredende i gater og to rg jf. § 4.11 Blågrønne
prinsipper.
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Gatetun , felt SGT 1 - 4
Feltene er regulert til fares one – ras og skredfare H310_ 2 , 6 og 1 3 jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.
Felt o_SGT 1 er regulert til faresone - flomfare H320_ 5 , jf. § 10.1.3.
Gatetun skal være allment tilgjengelige, og skal kunne nyttes av gående og kjøretøy til
driftsformål eller som adkomst til gårdsplass. Gatetun skal ha fast dekke og opparbeiding som
bidrar til at kjøretøy holder lav fart. Kommunen kan også tillate at deler av gatetun
opparbeides/tas i bruk av virksomhet i tilstøtende byggeområde – for eksempel i form av
uteservering, sykke lparkering, overdekning for inngangsparti etc.

Gang - /sykkelveg, felt SGS 1 - 1 8
F eltene , med unntak av felt SGS 15 , e r regulert til faresone – ras og skredfare H3 10_ 5 , 6, 7, 8,
9,10 og 1 3 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.
Feltene SGS 1, 2, 7, 8, 9,10 og 13 er regulert til faresone – flomfare, H320_1, 3 og 4 jf. §
10.1.3.
Feltet SGS_3 er regulert til faresone – høyspenningsanlegg, høyspentkabler H370_.
Gang - og sykkelveger skal være offentlig tilgjengelige og opparbeides med fast dekke.
Sykkelveger skal utf ormes med materialer som understreker sykkelfunksjon og trygghet.

Gangveg/gangareal/gågate, felt SGG 1 - 4
F elt SGG2 er regulert til faresone – ras og skredfare H310 _ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1 .2 .
Felt SGG4 er regulert til faresone – flomfare H320 _ 4 , jf. § 1 0.1.3.
Gangveger og gågater skal være offentlig tilgjengelige og opparbeides med fast dekke.

Annen veggrunn – grøntareal , felt SVG 1 - 12
Feltene SVG 1 - 12 er regulert til faresone – ras og skredfare H310 _ 6 , 7, 8, 9, 10 og 1 2 , jf. §
10.1.2.
Feltene SVG 1 – 6, 8 og 10 – 12 er regulert til faresone flomfare H320_1, 3 og 4, jf. § 10.1.3.
Feltene SVG_1 og 2 er regulert til hensynssone bevaring naturmiljø H560_1 , jf . § 11.2.
Feltet SVG_ 7 - 8 er regulert til faresone – høyspenningsanlegg, høyspentkabler H370_.
Feltene regulert til annen veggrunn – grøntareal, omfatter skjæringer og fyllinger,
forstøtningsmurer og lignende rundt veganleggene. Arealene skal opparbeides grønne og skal
fungere som grøntanlegg rundt de offentlige veiene.

Bane, jernbaneareal , felt SB 1 - 4
Felt ene SB1 - 3 er regulert til faresone – ras og skredfare H310_1 , 2, 3 og 1 3 jf. § § 10.1.1 og
10.1.2 .
Felt SB2 er regulert til hensynssone bevaring naturmiljø H560_5 , jf. § 11.2.
Området omfatter eksisterende og planlagte spor med tilhørende anlegg.
Området omfatter blant annet grøfter, skjæringer, fyllinger, annet sideterreng, portalområder for
atkomsttunneler, driftsveger og beredskapsplasser. I området kan det oppføres tekniske anlegg
som hører til banen, som tekniske bygg, tunnelportaler, angitte støyskjermer, driftsveg er, skilt,
master, gjerder mm. Ved istandsetting og opparbeiding av terreng langs bane skal det i størst
mulig grad benyttes stedegne masser og tilrettelegges for naturlig revegetering eller tilplantes
med stedegen vegetasjon.

Kollek tivterminal , felt SKT
Innenfor feltet s kal det opparbeides grønn bussgate, stasjonstorg for busstasjon, og
sykkelparkering .
Langs nordsiden av Kong Rings gate, mellom Kongens gate og Kvernberggata, skal det
opparbeides torg med grønnstruktur.
Benker, info rmasjonsskilt og andre innretninger beregnet for kollektivreise nde tillates oppført på
fortau eller torg , så lenge de ikke er til hinder for ferdsel eller skaper unødige vansker for d rift og
vedlikehold av fortauet eller torget.

Parkering , felt SP A 1 - 2

Felt SPA 1
F eltet er regulert til faresone – flomfare, H320_ 1 , jf. § 10.1.3.
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Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 7 , jf. § 10.1.2.

Arealbruk
Overflateparkering skal være brutt opp med grønnstruktur.

Felt SPA 2
F eltet er båndlagt i påven te av vedtak etter plan - og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Arealbruk
Overflateparkering skal være brutt opp med grønnstruktur.

Utnytting
Det kan oppføres et parkeringshus med fotavtrykk på inntil m2 BYA: 1500 m2.

Plassering
Avstand til formålsgrensen til felt BFS14 skal være minimum 5 meter.
Avstand til formålsgrensen til felt B/F skal være minimum 8 meter.

Høyde
Tillatt gesimshøyde er maksimalt 10 meter målt fra ferdig planert terreng.

Grønnstruktur (pbl. § 1 2 - 5, nr. 3)

Naturområde, felt GN 1 - 34
Det er spesielt viktig å ta hensyn til kantvegetasjon langs elva. Utover tiltak som reguleres i plan
431 Områderegul ering Hønefoss tillates i utgangspunktet ikke inngrep som berører elvekanten .
Eventuelle søknadspliktige tiltak skal redegjøres for og konsekvensene vurderes i henhold til
naturmangfoldloven.
Hensynet til naturmangfold og forurensning langs vassdrag skal ivaretas med
miljørisikovurdering og miljøoppfølgingsplan jf. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs
vassdrag.

Turveg, felt GTD 1 - 2
GTD 1 og 2 er eksisterende t urveie r. Turveiene skal opparbeides med grusdekke og ha en
bredde på 3 meter. De skal ha e nkel standard med grusdekke, men kan utformes med fast
dekke der forh oldene tilsier det. I vanskelig terreng kan utforming avvike fra kravene i denne
bestemmelse, og framstå mer som en natursti. Motorisert ferdsel på turveiene tillates ikke, med
mindre fer dselen er knyttet til driftsformål. Ny beplantning langs turveien skal bestå av stedegne
arter.
Turvegene skal være offentlige og åpne for allmenheten.

Friområde, felt GF 1 - 21
Friområder skal være offentlig tilgjengelige grøntanlegg i kombinasjon med eve ntuell teknisk
infrastruktur. Det kan tillates opparbeidet turvei med bredde inntil 3 meter. Turvei skal ha enkel
standard med grusdekke, men kan utformes med fast dekke der forh oldene tilsier det. I
vanskelig terreng kan utforming avvike fra kravene i denne bestemmelse, og framstå mer som
en natursti. Motorisert ferdsel på turveiene tillates ikke, med mindre ferdselen er knyttet til
driftsformål. Ny beplantning langs turveien skal bestå av stedegne arter.
Eve ntuelle søknadspliktige tiltak skal redegjøres for og konsekvensene vurderes i henhold til
naturmangfoldloven.
Hensynet til naturmangfold og forurensning langs vassdrag skal ivaretas med
miljørisikovurdering og miljøoppfølgingsplan jf. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs
vassdrag.
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Park, felt GP 1 - 8
Området skal nyttes til offentlig park. Møblering, beplantning og materialbruk skal ha høy
kvalitet. Parkene skal opparbeides med vegetasjonsflater, trær, stier og møblering for ulike
fysiske aktivitet er gjennom året.
Eventuelle søknadspliktige tiltak skal redegjøres for og konsekvensene vurderes i henhold til
naturmangfoldloven.
Hensynet til naturmangfold og forurensning langs vassdrag skal ivaretas med
miljørisikovurdering og miljøoppfølgingsplan jf. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs
vassdrag.

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (pbl. § 1 2 -
5, nr. 6)

§ 8 Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, f elt VNS 1 - 1 2
Naturområder i sjø og vassdrag skal være åpne for allmenheten.

Det er spesielt viktig å ta hensyn til kantvegetasjon langs elva. Utover tiltak som reguleres i plan 431
Områderegulering Hønefoss tillates i utgangspunktet ikke inngrep som ber ører elvekanten .

Eventuelle søknadspliktige tiltak skal redegjøres for og konsekvensene vurderes i henhold til
naturmangfoldloven.

Hensynet til naturmangfold og forurensning langs vassdrag skal ivaretas med miljørisikovurdering og
miljøoppfølgingsplan j f. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs vassdrag.

Feltene VNS_1 - 7 er regulert til faresone – flomfare H320_ 1 - 5

Feltene VNS _ 6,3, 10 og 11 er regulert til faresone – ras og skredfare H 310_ 2, 3 og 5.

Feltet VNS_5 er regulert til faresone – høyspenningsanlegg, høyspentkabler H370_.

Bestemmelser til hensynssoner (pbl. § 1 2 - 6)

§ 9 Avviksområde – støyforurensning, felt #1 - 2 (pbl. 1 1 - 8, a)
Hønefoss sentrum, hvor hensynet til samordnet areal - og transportplanlegging gjør d et aktuelt med
høy arealutnyttelse, reguleres med mulighet for avvik fra T - 1442, Retningslinje for støy i
arealplanlegging.

I forbindelse med detaljregulering, eller rammesøknad / ett - trinnstillatelse der det ikke er plankrav, skal
støybelastningen minimer es gjennom plassering av bebyggelse, valg av arealbruk, planløsning, og
tekniske løsninger. Støyskjerming skal primært løses gjenn om plassering av ny bebyggelse
støyskjer mer skal unngås.

Støyutredning i alle plansaker, eller rammesøknad / ett - trinnstillatelse der det ikke er plankrav, skal
redegjøre for løsningene som foreslås, avveiningene som er gjort og fastsette avbøtende tiltak
gjennom bestemmelser til plan eller godkjenning av søknad.

I avviksområdene # 1 - 2 kan nye bygninger til støyføls omt bruksformål lokaliseres i områder med
støynivå utenfor vindu opp til Lden 70 dB fra vei og Lden 73 dB fra jernbane, jf T - 1442.

Krav til avbøtende tiltak for bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i avviksområder:
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- Støynivå på areal som medregnes i mi nste uteoppholdsareal (MUA) (jf. § 4.17 ) skal ikke
overstige Lden 55 dB.

- Alle boenheter har en stille side

- Minimum 50 % av antall rom i hver boenhet til støyfølsom bruksformål skal ha vindu mot stille
side

- Minimum 1 soverom skal ha vindu mot stille side

- Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot
støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon

- Vinduer i soverom mot støy - og soleksponert side bør ha utvendig solavskjerming , og behovet
for kjøling må vurderes .

§ 1 0 Sikrings - , støy - og faresoner (pbl. 1 1 - 8 a)

Faresone

Ras og skredfare, felt H310_1 - 5
Hensynssone H310_1 - 3 omfatter NVE registrerte kvikkleiresone 2264 Riperbakken, og
viser potensielt løsne - og utløpsområde for kvikkleireskred. Hensynssone H310_ 4 - 5
omfatter utløpsområdet for NVE registrerte k vikkleiresone 867 Støalandet. Prosjektering og
utførelse av tiltak innenfor hensynssonen skal følge sikkerhetskrav fra gjeldende NVE
kvikkleireveileder , tidligere utredninger av kvikkleiresonene og enhver tids g jeldene teknisk
forskrift vedrørende sikkerhet mot flom, stormflo og skred.

Innenfor hensynssonen skal det følge en geoteknisk utredning med forslag til
detaljregulering eller søknad om tillatelse til tiltak. Hvilke tiltak som må vurderes av
geoteknisk fa gkyndig fremgår av gjeldene NVE kvikkleireveileder.
Tilstrekkelig sikkerhet i henhold til teknisk forsk r ift skal oppnås ved beskrivelse av
nødvendige avbøtende tiltak i detaljregulering eller i søknad om tillatelse til tiltak.
Innenfor hensynssone H310_1 og _4 tillates det ikke snauhogst eller annen form for
bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren. Dette gjelder også terrengmessige inngrep
som er unntatt søknadsplikten etter plan - og bygningsloven § 20 - 1.

Ras og skredfare, felt H310_1 - 13
Prosjektering og utførelse av tiltak innenfor hensynssonen skal følge sikkerhetskrav i
enhver tids gjeldene teknisk forskrift vedrørende sikkerhet mot flom, stormflo og skred.
Ved graving i og langs elvebredden skal geoteknisk fagkyndig vurdere om det er behov for
geot ekniske undersøkelser. Geoteknisk undersøkelse skal fastsette nødvendige tiltak for å
unngå risiko for erosjon, utglidninger og ras. Erosjonshindrende tiltak skal dimensjoneres
slik at de også tar høyde for flomsituasjoner.

Flomfare, felt H320_ 1 - 5
Innenfo r området hensynssone flomfare (H320), angitt fra NVE sitt flomsonekart for 200
års flom i Hønefoss, skal det utvises særlig aktsomhet ved prosjektering og utførelse av
tiltak. Tiltakets omfang skal følge sikkerhetskrav gitt i teknisk forskrift. Det skal v edlegges
tydelig dokumentasjon for tilstrekkelig sikkerhet mot flom i forslag til detaljregulering eller
søknad om tillatelse til tiltak. Forutsetning for å etablere byggverk og andre tekniske
installasjoner i disse områdene er at det gjennomføres nødvendi ge sikringstiltak jf. kravene
i teknisk forsk r ift.
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§ 1 1 Sone med angitte særlige hensyn (pbl. § 1 1 - 8 c)

Bevaring kulturmiljø, felt H570_1 - 8

Hensikt
Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner skal bevares. Kulturmiljøenes særpreg og identitet skal sikres.

Parker, friareal, hager, alléer, verdifulle trær , trapper og gjerder skal i størst mulig grad
be vares.

Eksisterende kvartalsstruktur, bebyggelsesstruktur, gateløp, høyder og volum skal
hensyntas og videreføres.

Eksisterende bygninger bør i prinsippet ikke på - eller tilbygges. Unntak kan gis når
tilføyelsen ikke vil endre bygningens hovedfasade(r) el ler hovedform/volum, eller vil gå
vesentlig ut over noen av de verdier som planen skal sikre.

Ved behandling av endring av eksisterende verneverdige bygg, inklusive tilbygg og
påbygg, skal bygningers opprinnelige utforming og områdets karakter hensyntas s lik at nye
tiltak tilpasses og underordner seg eksisterende bebyggelse og strøkets karakter.

Plankrav
For felter som delvis eller helt er avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø H570, er
rivning, nybygg, påbygg, tilbygg, og deling av eiendom omfattet a v krav om
detaljregulering.

I bestemmelsenes §§ 5.4.19 og 5.4.21 for felt BS19, BS21 er det gitt mulighet for bygging
uten detaljregulering.

Tiltak som ikke er omfattet av plankrav
Kommunen skal innhente uttalelse fra regional kulturminneforvaltning i fyl keskommunen
før det gis tillatelse til tiltak som berører bygninger og anlegg innenfor hensynssonen e.

For felter som delvis eller helt er avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø H570, kan
innvendige bygningsmessige tiltak og fasadeendring, arealoverfø ring og grensejustering
behandles uten detaljregulering forutsatt at de er i samsvar med bestemmelsene til
områdereguleringen § § 11.1.1 – 11.1.9 og følger opp kvalitetsprogrammet.

Tiltak som vil endre verneverdige bygningers utseende, er søknadspliktige.

Tekniske innretninger, skilt og reklame kan ikke settes opp uten at kommunen har gitt
tillatelse. Innretninger skal gis en diskret utforming og ha en plassering, materialbruk og
fargevalg som harmonerer med områdets karakter og tradisjon.

Forslag til til tak som er i strid med områdereguleringen kan ikke tillates uten at de er
hjemlet i ny detaljregulering.

Istandsetting/ endringer og tilbakeføring
Verneverdige bygninger skal settes i stand etter antikvariske prinsipper. Originale eller
eldre bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og taktekke skal bevares så langt
det lar seg gjøre. Dersom eldre bygningsdeler ikke lar seg bevare, skal det lages eksakte
kopier av bygningsdelene som skiftes ut. Tilbakeføring av bygningen eller deler av denne
til en tidligere fase i bygningens historie må gjøres på dokumentert grunnlag.

Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygninger, bygningskonstruksjo ner og andre

deler av bygningsmiljøet, skal alle inngrep som medfører utskiftning av materialer på
forhånd

forelegges kommunen til behandling.
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Nybygg
Nybygg kan oppføres innenfor hensynssonene under forutsetning av at områdets
kulturmiljø - og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht.
størrelse, form, materialer, detaljering, farger og lignende som harmonerer og samspille r
med den eksisterende verneverdige strukturen og bebyggelsen i området. Arkitektonisk
uttrykk må være tilpasset det verneverdige kulturmiljøet, men bør samtidig være tydelig på
at det er en ny bygning.

Rivning
Det er ikke tillatt å rive bygninger med min dre forfall eller skader er dokumentert i et slikt
omfang at bygningen må regnes som tapt. Dokumentasjon i form av tilstandsanalyse
utarbeidet av antikvarisk fag kyndig skal legges ved rivesøknad. Tilstandsanalysen skal
tydelig vise omfanget av skadene ved tekst og bilder. Det skal også redegjøres for hvilke
tiltak som må gjøres for å sette bygget i stand. Forslag til nytt bygg skal også foreligge ved
søknad om rivning. Ved rivning av verneverdig bygning kan kommunen sette krav til at
bygningen dokumenteres ved oppmåling og grundig beskrivelse av konstruksjon,
rominndeling og overflater. Beskrivelsen skal utarbeides av antikvarisk fagkyndig.

Dersom et skadet eller revet bygg erstattes med nybygg, kan kommunen sette som vilkår
at eventuell ny bygning skal gjen oppføres på samme sted med samme kote, takvinkel og
møneretning som det opprinnelige bygg med eksteriør, dersom det etter kommunens
skjønn er nødvendig for å bevare stedets opprinnelige karakter og miljøkvaliteter.

Gjenoppbygging etter brann
Dersom bevari ngsverdig bebyggelse med middels og høy bevaringsverdi innenfor
hensynssonen får uopprettelige skader på grunn av bra nn, kan plankrav unntas for
oppføring av bebyggelse med samme dimensjoner, areal, høyder, materialbruk og
detaljering som opprinnelig bebyg gelse.

Hager og utomhusanlegg med historisk verdi
H ager og utomhusanlegg med historisk verdi, alléer og verdifulle trær, skal hensyntas.

Endringer eller fjerning i terreng og vegetasjon kan kun gjøres med hjemmel i vedtak eller
detaljregulering.

Alléer og verdifulle trær kan ikke fjernes uten kommunens godkjenning.

Nye utomhusanlegg skal i utforming og materialbruk tilpasses terrenget og harmonere med
stedets karakter .

Dokumentasjonskrav ved detaljregulering og søknader om tiltak
Ved søknadsbehandling a v nybygg, påbygg og tilbygg skal det sammen med søknad
leveres en estetisk redegjørelse for det omsøkte tiltaket. Det skal redegjøres for følgende:

- Konsekvenser for områdets kulturmiljø og verneverdi.

- Plassering av tiltaket i forhold til tilstøtende bebygg else, gateløp og
terrengforskjeller.

- Byggehøyder i forhold til eksisterende byggehøyder

- Form, karakter, volumer og gateløp

- Materialbruk, fargebruk, detaljering

- Fasadeuttrykk

- Nær - og fjernvirkning

Det vises til bestemmelsene om plankrav §§ 2.1 og 2.2.
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Bevaring n aturmiljø , felt H560_ 1 - 5 (pb l. 1 1 - 8, c )
Inngrep i terreng og vegetasjon, som for eksempel anlegg av veier, parkeringsplasser og
tekniske anlegg, drenering, masseuttak, massedeponering eller annen lagring, herunder
snøopplag og hageavfall, er ikke tillatt.
Utover tiltak som reguleres i plan 431 Områderegulering Hønefoss tillates i utgangspunktet ikke
inngrep som berører elvekanten og elva.
Hensynet til naturmangfold og forurensning langs vassdrag skal ivaretas med
miljørisik ovurdering og miljøoppfølgingsplan jf. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs
vassdrag.

§ 1 2 Båndlagte områder eller båndlegging i påvente av vedtak (pbl. 1 1 - 8, d)

Båndlagte soner med hjemmel i kulturminneloven

Automatisk fredete kulturminner , felt H730_ 1 og _ 2 (pbl § 1 1 - 8 , d)
Ingen må, uten at det på forhånd er konstatert lovlig etter kulturminneloven § 8, sette i
gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule,
eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturmi nne eller fremkalle fare for at dette skal
skje.

Båndlagte fredete anlegg , felt H730_3 og _4 (pbl § 11 - 8 , d)
De båndlagte områdene omfatter vedtaksfredete kulturmiljøer og deres sikringssoner .

Bygninger, anlegg og kulturmiljø som er fredet ved vedtak et ter kulturminneloven, skal
forvaltes iht. bestemmelsene i fredningsvedtaket og kulturminneloven, i tillegg til plan - og
bygningsloven.

Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, felt
H71 0 (pbl § 1 1 - 8 d)

Innenfor sonen skal det fremmes regulering for samferdselsanlegg.
I båndlagte områder tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med båndleggingen .
Aktuell myndighet skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk. For tiltak innenfor
jernbaneformål (felt SB 2 - 4) er det ikke krav til samtykke.
Innenfor båndleggingssone n tillates ikke deling av eiendommer .

§ 1 3 Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde uendret, felt H91 0
(pbl. 1 1 - 8 , f)

Sone hvor gjeldende regulering fortsatt skal gjelde, felt H910
Detaljregulering med plan id 371 Telegrafalléen 2 skal fortsatt gjelde uendret.
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F orord
Hønefoss – en by med framtidsmot

Historien om byen og fossen
Hønefoss f kk bystatus i 1852, hadde industristedet
rundt fossen vokst og også blitt et sentrum
for handel, håndverk og service i regionen.
Med åpning av Randsfjordbanen i 1868 og
Bergensbanen i 1909 ble byen samtidig et betydelig
kommunikasjonsknutepunkt. Elva har gitt byens
innbyggere både arbeid, kraft og lys. Med stolthet
f kk byen etablert elektrisk gatelys over Hønefoss
bru nesten samtidig med New York og London i 1882!

Hønefoss er i endring med nytt framtidsmot.
Byen blir en stasjon på Ringeriksbanen, og det er en
forventning om at Hønefoss skal vokse både i antall
innbyggere og arbeidsplasser. Byen skal igjen fornyes
og formes for å tilby nye generasjoner et bysentrum
som tar vare på byens historie og identitet, og som
åpner for innovasjon og nytenkning.
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0.
S AM M E N D R AG
- En kort oversikt over plangrepet for Hønefoss sentrum



Sentrumsringen
Illustrasjonen viser et utvalg av planens foreslåtte prosjekter.
Alle prosjektene bindes sammen av den nye sentrumsringen
som binder byens mange kvaliteter sammen.
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Schjongslunden

Fos sen og Øya Begre pet Hønefossringene omfatter et samle t by og naturnettverk som knytter byrom met og infras trukturen sammen med naturens kvaliteter .

Ny jernbanestasjon BaneNor er i gang med utviklingen av ny jernbanestasjon tett på sentrum.

Sentrumsringen

Utviklingen av Hønefoss består av mange ulike
enkeltprosjekter og fokusområder. Disse områdene
bef nner seg i ulike deler av byen, og sentrumsringen
viser hvordan disse områdene bindes sammen til en
helhet.
Når sentrum samles naturen trekkes inn i byen vil
innbyggerne få en hverdag hvor arbeidsplasser,
innkjøpsmuligheter, kulturelle og rekreative
muligheter ligger i kort avstand til boligen. Det vil bli
enklere å velge bort bilen med korte avstander og
attraktive forbindelser for gående og syklende.

B ypl an grep
Slå ring om eksisterende og nye kvaliteter i Hønefoss sentrumTømmertorget

Byens nye torg skal binde byens
akser sammen i området der
Hønefoss’ industrihistorie startet.

Fossen og Øya
Fortetting og transformasjon tett på
jernbanestasjonen skal ref ektere de
industrihistoriske verdiene og kulturarven.

Tømmertorget

Fossen

Øya

Petersøya

Elvelangs

Schjonslunden

Ringeriksgata

Byporten

Storgata

Nordre torv

Søndre torv

Ny Jernbanestasjon
En ny port inn til Hønefoss, med et
attraktivt stasjonstorg og det sentrale
kollektivknutepunktet for reiser til, fra og
gjennom regionen.

Petersøya
Framtidas nye urbane, grønne
møteplass for fysisk aktivitet, lek
og rekreasjon. Ny bruforbindelse
gir økt tilgjengelighet.

Elvelangs
Turstisystemet som utnytter
Hønefoss’ beliggenhet langs elva,
og knytter elva og byen tettere
sammen.

Schjongslunden
Området befestes som byens
arenaområde for idrett, sport og
aktiviteter for alle.

Ringeriksgata
Forlengelse av Ringeriksgata med nye
gang- og sykkelbruer i hver ende øker
tilgjengeligheten til Schjongslunden.

Byporten
Byens inngangsportal fra sør.
Området fortettes og utgjør et
attraktivt og bynært
boligområde.

Storgata
Sentrums viktigste grønne gate,
og hovedgate for gående. Gaten
forskjønnes med regnbed, trær og
brede fortau.
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Op p su m m er i n g
Sentrale elementer i ny plan for Hønefoss sentrum

- BYUTVIKLIN GSSTRATEGI:
1. Den trygge og gode byen for alle
2. Regionens kollektivknutepunkt
3. En mer tilgjengelig by
4. En blågrønn by

- FIRE PRIN SIPPER FOR ØKT
SEN TRUMSUTVIKLIN G:
1. Forbind
2. Fortett
3. Forsterk
4. Prioriter

- FORTETTET KVARTALSSTRUKTUR
Den gamle kvartalsplanen blir vesentlig for framtidas
byform i Hønefoss. Ny bebyggelse skal forsterke byens
struktur gjennom fortetting i tråd med byens underlig-
gende kvartalsstruktur.

- NYE MØTEPLASSER OG
SAMMEN HEN GER
Nye og gamle møteplasser som Tømmertorget, Pipe-
torget, Petersøya og Ringeriksgata f ettes sammen.
Dette åpner for nye forbindelser og styrker de eksister-
ende.

- EN HELHETSPLAN
Det er utabeidet en helhetsplan som illustrerer et
fremtidig grønt sentrum tilrettelagt for et levende byliv
for alle samt en dobling av innbygger i sentrum.

- NYE OG PRIORITERTE GATER
Det er gjort et omfattende arbeid på prioritering og
utforming av gater tilpasset gående og syklende.

GÅENDE

SYKLENDE

KOLLEKTIVTRANSPORT

VARELEVERING

BILKOLLEKTIV

PRIVAT BIL

MOBILITETSPYRAMIDE
NORD-
SIA

ØST
VED

LØKKAKVA-
DRA-

KVA-
DRA-

TAN-

EI-

Kvalitetsprogrammet viser miljø- og
kvalitetsambisjonene for utviklingen av Hønefoss
sentrum, og hvordan disse ambisjonene
skal følges opp under gjennomføringen.
Kvalitetsprogrammet er et konkret og praktisk
verktøy, og er forankret i områderegulering
for Hønefoss sentrum med bestemmelser. I
henhold til reguleringsbestemmelsene skal dette
kvalitetsprogrammet være retningsgivende for videre
arbeid med miljø og energi, samt utforming av gater,
torg, parker og bebyggelse. Kvalitetsprogrammet
er ikke juridisk bindende, men har status som
retningslinjer. Det er innarbeidet en viss f eksibilitet
i kvalitetsprogrammet som gir mulighet for å møte
fremtidige aktører og en framtid vi ikke kjenner.

Jernbane
stasjonen

Petersøya

Nordre
torv

Søndre
torv

Nordre
torv

Søndre
torv

-FLETTE BY OG ELV SAMM EN
Sentralt i plangrepet er arbeidet med å knytte byen
bedre sammen med landskapet rundt sentrum.
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Områderegul eri ng
Plankart

Områdereguleringen omfatter Hønefoss sentrum,
og omtales som byplanen. Området på Løkka og
Schjongslunden er tatt ut av den opprinnelige
planavgrensningen, fordi det allerede foreligger
detaljreguleringer for områdene, og fordi det
ikke er planlagt endringer her. Det er også
foretatt en justering av planavgrensningen mot
stasjonsområdet, fordi det skal utarbeides en egen
detaljregulering for dette området i forbindelse med
Ringeriksbanen.

Områdereguleringen er utarbeidet i henhold til
plan- og bygningsloven og består av planbeskrivelse
i tillegg til plankart og bestemmelser. De to siste
er juridisk bindende dokumenter som sikrer
målsettingen med planen.

Planen er blitt til gjennom en lovregulert prosess
med medvirkning og høring av planen, og skal
vedtas av kommunestyret

Plankartet med bestemmelser angir bruk, vern og
utforming av arealer og fysiske omgivelser, og viser
hvordan et areal kan benyttes og bebygges. Som
hovedregel vil det være krav om detaljregulering når
et område skal utvikles, men planen inneholder også
områder som ikke krever detaljregulering, hvor det
er mulig å gå rett på en byggesøknad.
Kvalitetsprogrammet vil bli svært sentralt
ved oppfølgingen av områdereguleringen og
utarbeidelsen av mer detaljerte planer og
byggesøknader.

Plankart
Plankart - september 2019

Øya og Tippen i dag

Øya og Tippen med mulig fortetting



Tekn i ske i l l u strasjon er er vi kti g for å vi se
m ål setti n gen m ed om rådereg u l eri n gen på areal er
d er areal bru ken er fastsatt, m en der den tekn i ske
l øsn i n gen i kke er val g t. I l l u strasjonen e er et vi kti g
g ru n nl ag som vi ser hva som er fysi sk m u l i g å
g jen n omføre i pl anen m ed de krav som sti l l es.

Om råd eregu l eri n gen m edfører vesentl i ge en dri n ger
i tran sportsystem et. I om råd eregu l eri n gen er
d et avsatt ti l strekkel i g areal for et nytt system
m ed pri ori teri n g av gåen de, sykl en de og
kol l ekti vtran sport. I l l u strasjonsp l anen vi l vi se
p rof l en for de berørte g aterom m en e som i n n går
i p l anom rådet. Val g av l øsn i n g m å detal jeres i
etterkant av vedtak av om råderegu l eri ngen .
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Te k n i s k i l l u s t ra s jo n s p l a n
M u l i g l øsn i n g p å avsatt areal

Tek n i sk i l l u str asjon sp l an 1 : 60 0 0
Planen il lustrerer nye gater, plasser, parker samt forslag til
bebyggelsesstruktur.
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1.
K VALI TE TS P R O G R AM

- Hensikten med kvalitetsprogrammet er å vise
byens ambisjoner og fremtidige kvaliter



Kvalitetsprogrammet er et konkret og praktisk
verktøy til bruk i utviklingen og utformingen av
Hønefoss sentrum. Det inneholder retningslinjer for
de valg som må tas i utviklingsperioden og som skal
understøtte områdets fremtidige karakter og identitet.

Kvalitetsprogrammet angir kvaliteter som må
oppfylles i kommende prosjekter og planer for
å skape gode løsninger for eksempelvis bebyggelse,
felles uteområder og of entlige byrom.
Elementer fra kvalitetsprogrammet er hjemlet
i planbestemmelsene. Kvalitetsprogrammet kan også
være retningsgivende ved arkitektkonkurranser.

Kvalitetsprogrammet angir hovedstruktur og ramme,
samtidig er det innarbeidet en viss f eksibilitet som
gir framtidige aktører mulighet til å påvirke
utviklingen.

Kvalitetsprogrammet henvender seg til de
mange aktørene som i framtiden kommer til å
engasjere seg med utviklingen av Hønefoss, som
eiendomsutviklere, kommunens planleggere
og politikere, og ikke minst dagens og fremtidens
innbyggere.

Byporten
Bildet viser porten til sentrum med trearkitektur, Schjongstangen i det fjerne, Owrens
gate med nytt gatesnitt som inkluderer sykkeltrase overvannshåndtering og gode
kantsoner. Arkitekturen viser muligheter for kvartalsutforming med nedskalert sydvest
hjørne og trearkitektur med oppbrutte fasader.
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By på kvaliteter
Formål med kvalitetsprogrammet



Unge byplanleggere
Bilde fra et av de mange planverkstedene avholdt med barn
og unge i Hønefoss. Alle som ønsket å bidra inn i prosessen
om en by for alle har fått anledning til å fremme sitt syn.
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M edvirkning
Medvirking som grunnlag for utforming av kvalitetsprogrammet

Medvirkning innebærer å få innf ytelse på avgjørelser
som påvirker eget liv. Likever dige, kunnskapsbaserte
og aktive planprosesser står sentralt i vektleggingen
av lokaldemokratiet. Etter plan- og bygningsloven
skal det legges til rette for allmennhetens deltakelse
i planprosesser.

Fornyelse og forming av Hønefoss sentrum er
krevende. Det er gjennom visjonære ideer, politisk
mot, tverrfaglig respekt og en stor dose ydmyket
for kulturhistorien og den enkeltes opplevelse
av byen, at byplanen blir til. Ambisjonene i
kvalitetsprogrammet har sitt grunnlag i en bred
medvirkningsprosess gjennom f ere åpne folkemøter,
samt egne medvirkningsprosesser for politikere og
barn og unge.
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DEN TRYGGE OG GODE BYEN FOR
ALLE

Sammen skal vi gjøre Hønefoss
mer levende og attraktiv gjennom
å skape den gode byen for alle. Alle
hverdagsaktivitetene skal nås innenfor
gang- og sykkelavstand for alle i sentrum.

EN BLÅGRØNN BY

Hønefoss skal være en by med grønne
byrom, og ha turmuligheter for alle
i gangavstand fra sentrum. Byens
grønne lunger, elva og fossen skal ha en
sammenhengende struktur til glede for
innbyggere og besøkende.

EN MER TILGJENGELIG BY

For å lykkes med en tilgjengelig by, skal det
bli enda mer attraktivt, trygt og enkelt å gå,
sykle og reise kollektivt i fremtiden. Sentrum
skal ha god tilgjengelighet med bil og
parkering samtidig som sentrum er beskyttet
mot gjennomgangstraf kk og annen unødig
biltraf kk. Sammen skal vi skape en enklere
og tryggere reisehverdag.

REGIONENS KOLLEKTIVKNUTEPUNKT

Hønefoss er en gammel stasjonsby og et
viktig handelsknutepunkt i regionen. Vår rolle
som regionhovedstad vil få fornyet kraft med
Ringeriksbanen og ny E16. Stasjonen blir
viktig for byutviklingen i Hønefoss.

B yu tvi kl i n gsstrategi
Fire målsetninger for en god by

Byutviklingsstrategien er utarbeidet som et
ledd i arbeidet med byplanen og inneholder f re
målsetninger. Byutviklingsstrategien skal være
retningsgivende for arealplaner og prosjekter i hele
Hønefoss, ikke bare innenfor sentrumsområdet.

Hønefoss har en sterk regional posisjon på kultur-,
utdannelses- og næringslivsområdet. I den videre
utviklingen av Hønefoss er det fokus på å fastholde
og understøtte denne posisjonen. Det betyr at det
skal sikres plass til nye aktiviteter, samtidig som
kulturhistorien, de grønne områdene og nærheten til
elva skal prioriteres høyt. Det satses på fortetting og
transformering av byområdet. Byutviklingsstrategien
er et av f ere virkemidler som skal sørge for at
byen blir en arena for et aktivt og inkluderende
samfunnsliv.

VALBY

TUFTEPARKEN

JERNBANESTASJONEN SØNDRE TORV



Sykkelstier for alle
Alle skal kunne bruke sykkel i Hønefoss. I planen
legges det opp til et omfattende sykkelnettverk.
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M i l jøam bi sjon
Hvordan bidrar byplanen til å oppnå Ringerikes miljømål?

Ringerike kommune har høye miljøambisjoner
på mange områder, herunder å være et forbilde
innen reduksjon av klimagassutslipp. Et viktig
politisk mål for byutviklingen er å skape en
attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by,
der mennesker trives og har en aktiv hverdag.
Ulike mål og utfordringer krever bruk av ulike
verktøy og tiltak. Arealplanleggingen, inkludert
denne byplanen, er et av kommunens viktige
verktøy. I byplanen og byutviklingsstrategien
gjennomføres f ere viktige grep og tiltak som vil
bidra til å nå kommunens miljøambisjoner. Under
oppsummeres de viktigste av disse.

A. God areal- og transportplanlegging
reduserer klimagassutslipp fra transport
Å redusere utslipp av klimagasser tilstrekkelig til
å begrense de farligste klimaendringene er en
av vår tids største utfordringer. Kommunenes
areal- og transportplanlegging er avgjørende
For å redusere disse utslippene må vi både
redusere transportbeh ovet og legge til r ette for at
gjenværende transport kan skje på en klimavennlig
måte. I 2017 kom 51% av klimagassutslippene
i Ringerike kommune fra veitraf kk. For å
redusere disse utslippene må vi både redusere
transportbeh ovet og å legge til rette for at
gjenværende transport kan skje på en klimavennlig
måte.
For å bidra til dette tas følgende grep i denne
byplanen:

• Kompakt byutvikling reduserer
transportbehov: Hønefoss sentrum fortettes
og transformeres innenfra og ut, slik at andelen
som har gang- og sykkelavstand mellom
bolig, jobb og daglige gjøremål øker. Korte
avstander også til handel og servicefunksjoner,

nærfriluftsområder og kulturtilbud reduserer
transportbehov og skaper liv i byrommet i
sentrum.

• Tilrettelegge for at f ere sykler og går: Gang-
og sykkelveier knyttes sammen. Oppgradert
bygate fra Osloveien i sør til Hønengata i nord
gir en ef ektiv og trygg hovedakse også for
myke traf kanter. Nye gang- og sykkelbruer
gir snarveier over elvene. Sammenhengende
blågrønne strukturer i sentrum og elvelangs
gir attraktive ferdselsårer for gående og
syklende. Videre skal det etableres f ere trygge
sykkelparkeringer og tilrettelegges for utleie
av bysykler. Bilparkering i sentrumskjernen
reduseres gradvis over tid og det etableres
parkeringer i utkanten av sentrum for overgang
til gange, sykkel og kollektivtransport.

• Tilrettelegge for kollektivtransport: 70 prosent
av befolkningsveksten i Ringerike kommune
skal kanaliseres til Hønefoss, resten langs
kollektivakser og knutepunkter i nærsentre.
Dette bidrar til å legge grunnlag for hyppige og
pålitelige bussavganger. Fremkommelighet for
buss sikres langs hovedaksene gjennom blant
annet egne kollektivtraseer, kantstopp og at buss
gis fortrinn foran biler i lyskryss der det er mulig.
I tillegg planlegges en ny bro som gir snarvei for
kollektivtransport over Petersøya. Togstasjonen
knyttes bedre sammen med sentrum og høy
arealutnyttelse rundt stasjonsområdet gir god
tilgjengelighet til miljøvennlig transport.

• Tilrettelegge for klimanøytrale kjøretøy:
Ringerike har et stort omland og mange
besøkende. Det blir derfor viktig å tilrettelegge
slik at det blir lett å velge klimanøytrale
alternativer, selv for de som er avhengig av bil.
Derfor har byplanen krav om tilrettelegging for
lademuligheter for elbiler på både private og
of entlige parkeringer.



Grønne forbindelser og grønne gårdsrom
Det er vikitig å få det grønne helt inn i bykjernen og
kvadraturen. Også i bykjernen skal det være grønt
og tiltalende.
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B. Miljøvennlig utbygging, materialbruk og
estetikk
En kompakt byutvikling bidrar til lavere
klimagassutslipp per utbygd kvadratmeter.
Byutviklingsstrategien peker på at det som
ledd i å bevare byens særpreg skal def neres en
ringerikspalett og at det skal være fokus på tre som
et gjennomgående materiale i byen. I søknader
om ny bebyggelse skal det omtales tiltak for å
redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning i
anleggsperioden, herunder skal det som hovedregel
benyttes fjernvarme for fossilfri oppvarming i
anleggsperioden.

C. Blågrønne strukturer skal fremme
folkehelse og friluftsliv
Friluftsområder og blå og grønne lunger i
nærmiljøet legger til rette for fysisk aktivitet i
hverdagen og bidrar til helse og trivsel. Et viktig
mål i byutviklingen i Hønefoss er å beholde
eksisterende og skape nye blå og grønne byrom
som gir opplevelseskvalitet, ivaretar naturmangfold,
bidrar til overvannshåndtering og generelt gode
byroms- og uteromskvaliteter. Det prioriteres å
skape sammenhengende blågrønne strukturer
fra fossen til Søndre torg og videre til Livbanen,
Søndre Park og Petersøya. Elvelangs utvikles til
en sammenhengende ferdselsåre for gående og
syklende fra Søndre park til Schjongslunden.

D. Redusere forurensning
Redusert biltraf kk i sentrum og langs hovedveiene
vil gi bedre lokal luftkvalitet og reduserte støyplager.
I sentrumsområder som per i dag er utsatt for lokal
luftforurensning og støy pålegges det ved etablering
av ny bebyggelse avbøtende tiltak for å forebygge

helseutfordringer. I områder med forurenset grunn
skal det gjøres miljøtekniske grunnundersøkelser
og utarbeides tiltaksplan før det kan iverksettes
tiltak som medfører inngrep i grunnen. For å
hindre spredning av miljøgifter og partikler ut i
vassdraget stilles det krav til vurdering av miljørisiko
og miljøoppfølgingsprogram ved større tiltak nær
vassdragene.

E. Bevare naturmangfold
Elvene med kantsoner, Schjongslunden og Petersøya
utgjør viktige områder for naturmangfold i Hønefoss,
herunder for både truede plantearter og sangsvane,
dverglo, f skemåke og overvintrende andefugl. I
byplanen planlegges utbygging av nye bruer og
andre tiltak som kan påvirke disse områdene. For å
redusere påvirkning på viktige naturtypeforekomster
og sårbare og truede arter stilles det krav til
vurdering av miljørisiko og miljøoppfølgingsprogram
ved større tiltak nær vassdragene.

F. Klimatilpassing
Klimaendringene med mer total nedbør og mer
intens nedbør vil øke utfordringene i byen med
f omhendelser og håndtering av overvann. For
å unngå skadevirkninger på byggverk, helse og
miljø, er det utarbeidet en egen overvannsveileder.
Byplanen stiller krav om bruk av blågrønne strukturer
i overvannshåndteringen og at overvann skal søkes
utnyttet som et positivt element ved å gjøre vannet
synlig og tilgjengelig.
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2.
H E L H E TS P L A N

- illustrerer en samlet plan for Hønefoss sentrum
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H el h etspl an
Hønefoss og elva

Den moderne byen skal være tett og grønn!

Hønefoss er en komplett by og utmerker seg ved å
være den byen i Oslo-området som ligger nærmest
fjell og vintersportsområder, omgitt av et unikt
kulturlandskap tett på Tyrifjorden.

Hønefoss skal samtidig videreutvikles til en
klimavennlig by der menneskene er i sentrum.
Derfor skal en ny urbanitet, ny tetthet og nye
aktiviteter tilføres. Ringeriksbanen og stasjonen
inngår i byens identitet og historie, og blir byens
nye motor. Et aktivt næringsliv gjør Hønefoss til et
kraftsentrum i regionen, slik at folk ønsker å bo og
f ytte til byen.

Kvalitetsprogrammet skal gi en felles forståelse
av ønsket byliv, og brukes i gjennomføringen
av byplanen. Hensikten er et felles styrings- og
veiledningsverktøy for all planlegging, bygging og
drift i Hønefoss sentrum. Målet er en omforent
byutvikling som gir en velfungerende by der alt
henger sammen i en helhet.

Forbind Hønefoss sentrum. Den perfekte
søndagstur!

Søndre torv

Nordre torv

Tømmertorget

Byporten

Jernbanetorget

Ringeriksgata

Pipetorget

Storgata

Petersøya

Schjongslunden

Løkka

Helhetsplanen
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3.
P RI N SI P P E R

Grunnlag for framtidig byutvikling og byform
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F ortett!F orb i n d!

H ønefoss består av mange nabolag med
ulik identitet og karakter. Gjennom å bygge

videre på disse karakterene, fortette med god
balanse mellom ny utvikling og ivaretakelse av
kulturarv,og skape god sammenheng mellom

bygg og uteområder skal det skapes mer
smidige overganger mellom de ulike bydelene.

H ønefoss inneholder bebyggelse fra det mest
urbane og tette, til en mer åpen bebyggelse
mot det grønne landskapet og elva. Ved å

forsterke forbindelse fra elva og inn til Søndre
torg, som er byens storstue, styrkes bruken og

bevisstheten rundt elvebyen H ønefoss.

NORDSIA

ØYA/TIPPEN

ØST VED
SØNDRE PARK

LØKKA
KVADRATUREN

KVADRATUREN

TANGEN

EIKELI

Søndretorg

F i r e p r i n s i p p e r
Oppfordri n ger ti l en god by

F orsterk! P ri ori ter!

I H ønefoss samles de sosiale forbindelsene
rundt den sentrale byromsaksen som strekker
seg fra N ordre torv, gjennom Tømmertorget
via Søndre torv og nedover Storgata. Dette
er H ønefoss’ sosiale ryggrad. En tydeligere

sammenheng, nye byrom i blant annet
Tømmertorget og forskjønning av veier og

gater skal sammen bidra til å forsterke denne
aksen.

Det gjøres viktige prioriteringer for en ny og
grønnere mobilitet i H ønefoss. Gående og
syklende prioriteres høyest, og privatbilen

lavest. Dette gjør at byen utvikles på
menneskenes premisser, med gater som

oppleves mer inviterende og mindre støyende.
Sammen med planlegging for et redusert

transportbehov blir det lettere for bilistene å
la bilen stå.

GÅENDE

SYKLENDE

KOLLEKTIVTRANSPORT

VARELEVERING

BILKOLLEKTIV

PRIVAT BIL

MOBILITETSPYRAMIDE

Gjennom prioritering i analysearbeidet, og
gjennomgang av innspill fra H ønefoss' innbyggere, er
det utviklet f re prinsipper for å støtte en bærekraftig
utvikling i området i mange år framover.
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F orbi n d!
Trekk elva og naturen inn i byen

ELVENIVÅ

BYNIVÅ

Fossen og elva er byens identitet. Dette
naturelementet skal i større grad enn i dag smitte
over på byens rom, bylivet, landskapsrom og
struktur, og skape en tydelig stedsidentitet for
Hønefoss.

Arealene ved fossen og Hønefoss bru er en nøkkel
til en god byutvikling. I dag kommer ikke dette vakre
landskapsrommet til sin rett, hverken visuelt, som
en del av bylivet eller i byens struktur. Framtidas
byutvikling har som mål å styrke kontakten mellom
byrommene, fossen og elva.

Elva som slynger seg gjennom sentrum gir byen
unike kvaliteter. Planleggingen av framtidas

Hønefoss må ha en tilnærming som gir urbane
opplevelser langs deler av elva samtidig som elvas
naturlige kvaliteter ivaretas. Denne tilnærmingen
kan bidra til at elva i større grad blir elementet som
binder byen sammen både på langs og på tvers.
Utfordringene med f om er løsbare, og god utforming
av løsninger vil kunne tilføye kvaliteter og gi merverdi
til området. Eksempelvis kan enkelte områder
utformes slik at de opptar f om i de perioder hvor
dette er nødvendig, mens de ved normal vannføring
brukes til andre formål.

Søndre torv

Grønne og blå forbindelser
Understreker viktigheten av tilgangen til elva
og de fantastiske rekrative områder rundt
sentrumskjernen.

Grønne og blå forbindelser
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Søndre torv

Nordre torv

Tømmertorget

Byporten

Jernbanetorget

F orster k !
Byromshierarki og gode møteplasser

Byrommene har en viktig oppgave i Hønefoss; de
skal bidra til god helse, integrere nye innbyggere,
øke livskvalitet, skape vennskap og naboskap, og
øke innbyggernes engasjement. Byrommene skal
også skape bevegelse mellom de ulike bydelenes
satsningsområder – kultur, handel og kunnskap.
Innbyggerne er byrommenes motor. Byplanens
ambisjon er at innbyggerne selv skal def nere bruken
av de framtidige byrommene, og at det utvikles
grunnrom med gode kvaliteter som trivsel, estetikk
og godt mikroklima.

Diagrammet illustrerer byens sosiale ryggrad med de
viktigste nye og eksisterende byrommene.
Forløpet fra ankomsten til byen ved brua i sør, til du
forlater byen i nord, er forsterket og kjedet sammen
ved opprettelsen av nye byrom som Tømmertorget
og ved forskjønning og oppgradering av Storgata. I

Stasjonen

Petersøya

Nordre Torg

Søndre Torg

Nordre Torg

Søndre Torg

Tømmertorget

tillegg vil en mulig justering av veitrasé og brukaret
ved Hønefoss bru i større grad lede fotgjengere og
syklister inn mot Søndre torv.
Byplanen skal legge til rette for at de viktigste
byrommene Nordre torv, Søndre torv, Tømmertorget
og områdene rundt vitaliseres og oppgraderes.
Ved fossen og Tippen etableres nye rom for å kople
byen tettere med elven.

Som perler på en snor.
Viser eksisterende og nye byrom.
Styrker byens ryggrad fra sør til nord.

RingeriksgataRådhusplassen

Storgata

Tømmertorget
Ved å vri Hønefoss bru oppstår det f ere
muligeter for både byromsdannelse og nye og
spennende forbindelser.

Byrom for alle



40 41Hønefoss_kvalitetsprogram| september 2019

F ortett!
Nabolagsfortetting - tett og historisk

Dagens Hønefoss er preget av tydelige og relativt
homogene nabolag, men det mangler gode
forbindelser og overganger som binder disse delene
sammen. Byplanen skal legge til rette for å skape
nye overganger og bearbeide de eksisterende, som
sammen vil styrke sammenhengen i byen.
Strukturen i det historiske Hønefoss har mange
urbane kvaliteter. Det er stor variasjon i materialvalg,
og fargebruk og bygningene er preget av bra
arkitektur med god størrelse. De avkuttede
gatehjørnene skaper et mer åpent gatebilde.
Ny bebyggelse i planområdet blir sett i sammenheng
med eksisterende bebyggelse og de kulturhistoriske
bygningene skal arbeides inn slik at det blir en god
sammenheng mellom eldre og nyere bebyggelse.
Byens kvaliteter skal forsterkes slik at det å leve tett
og lokalt blir attraktivt.Strukturplanen

Tilrettelegger for fortetting i den oppdrinelige
kvartalsplanen fra

Takterrasse, Dælenengata 36 i Oslo
Tilrettelegge for bruk av grønne tak i kvadraturen.

Nabolagsplan
Styrker og forsterker de forskjellige
nabolagaskarakterer

NORDSIA

ØYA/TIPPEN

ØST VED
SØNDRE PARK

LØKKA
NEDRE
KVADRATUR

ØVRE
KVADRATUR

SCHJONGS-
TANGEN

EIKLI
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GÅENDE

SYKLENDE

KOLLEKTIVTRANSPORT

VARELEVERING

BILKOLLEKTIV

PRIVAT BIL

M OBILITETSPYRAMIDE

Hovedveisystem
nordsør + østvest

P r i or i ter !
Ny grønn mobilitet

For å nå målet om nullvekst i personbiltransporten,
er det nødvendig at mål og strategier i regionale og
lokale planer samsvarer. I byplanen legger vi vekt på
syklister og fotgjengere, noe som danner grunnlaget
for en by hvor tr ansportbeh ovet er minst mulig,
og der et robust og f eksibelt transportsystem for
fotgjengere, syklister og de som reiser kollektivt
prioriteres høyt.
Kommunen ønsker prioritering av traf kantgrupper i
følgende rekkefølge:

1. Gående
2. Syklende
3. Kollektiva
4. Næringstransport
5. Privatbil

Gående har høyest prioritet i de aller f este gatene
i sentrum. Gatene skal utformes som bygater, ikke
som veier, for å gi et bymessig inntrykk og for å
understreke prioritering av myke traf kanter.

De viktigste prinsippene for en bygate er:

1. Gater uten rekkverk, og midtrabatter mellom
kjøreretninger og mellom fotgjengere og
kjørebane.

2. To kjørefelt og begrenset med svingefelt.
3. Tosidige og brede fortau.
4. Def nerte kanter med bymessig utforming. Det

vil si markerte og lave fortauskanter, kanter på
grøntrabatter og velpleid vegetasjon.

I enkelte kryss i Hønefoss er det av hensyn til
traf kkavviklingen og robustheten til veisystemet
anbefalt å ikke fjerne svingefelt.

Planen viser ensidige sykkelveier. Dette grepet er
gjort av traf kksikkerhetsmessige grunner med
blant annet store traf kkmengder og vanskelighet
for å skille sykkel- og kollektivtraseene. De ensidige
sykkelveiene korresponderer også bedre med
tilknyttede sykkelsystemer utenfor bysentrum.

I byplanen legger vi vekt på syklister og fotgjengere,
noe som danner grunnlaget for en by hvor
transportbeh ovet er minst mulig, og der et robust og
f eksibelt transportsystem for fotgjengere, syklister
og de som reiser kollektivt prioriteres høyt. Alle
skal ha tilgang til f est mulig funksjoner som handel,
turområder, barnehage, skole og helsetilbud innenfor
10 minutters gangavstand fra der de bor.

10 minuttersbyen

Brighton, England, Shared space, Gehl
Slike gaterom prioriterer gående høyest.

Mobilitetspyramiden
Tenk nytt, prioriter de gående og syklende.
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4.
P L A N E N S L AG

- illustrerer en samlet plan for Hønefoss sentrum
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ELVELANGS

E l vel a n g s
Utnytt elvelandskapet

HOLTEKILEN ELVELANGSGJEDDE- OG ØRRETFISKE

UTSIKTSPUNKT

Gang og sykkelvei
Rekreativ sykkel og gangsti

Turstisystemet Elvelangs gjennom sentrum er
allerede etablert og mye brukt. I framtidas Hønefoss
styrkes Elvelangs med variert utforming som
tilrettelegger for ulike opplevelser og aktiviteter
langs ruten. Nærmest Hønefossen har gangveien
og elvekanten en mer urban karakter, med fossen
som hovedattraksjon. Her møter den tette byen det
naturskjønne elvelandskapet. Lenger sør passerer
turstien Petersøya, som er byens nye grønne
lunge – en stor åpen gresslette med plass til alle.
Lenger sør føres stien gjennom skogkanten helt
ytterst mot elven. Her er f skeplasser, brygger,
kajakkplasser og badeplasser. Helt i syd passerer
stien Schjongslunden som er byens idrett spark, med
ballbaner og ulike innendørs sportsaktiviteter. De
nye broene over Storelva kobler Elvelangs sammen
på tvers, og gir mulighet til å enkelt komme fra byen
til marka.

Elvelangs, snitt
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Opphold/ lek/ friluftsliv

PETERSØYA
Aktivitetsplassen/
arrangementer

elvelandskap

Steinlandskap/ foss

Krakstadmarka/
Friluftsliv

lek/ opphold

lek/ opphold/ aktivitet

lek/ opphold/ arrange-
menter

opphold/ lek/ friluftsliv/
arrangementer

lek/ opphold

lek/ opphold

lek/ uformell idrett

lek/ uformell idrett/
arrangement

kirkegård

formell park

formell park

formell park

Opphold/ aktivitet

formell park

SCHJONJGSLUNDEN
Idrett/ arrangementer

AKTIVITETSPAKRER/ IDRETT/ LEK/
OPPHOLD OG FRILUFTSLIV

Lek/ aktivitet/ opphold -
Strøkslekeplass

Lek, opphold/ friluftsliv

Formell park

Idrett

Byens nye friluftsaktivi-
tetsarena og møteplass

Krakstadmarka /
Frilu f tsliv

A k t i v i tets p a r k e r
I drett, grønt, friluftsliv og rekreasjon

Opphold/ lek/ friluftsliv

PETERSØYA
Aktivitetsplassen/
arrangementer

elvelandskap

Steinlandskap/ foss

Krakstadmarka/
Friluftsliv

lek/ opphold

lek/ opphold/ aktivitet

lek/ opphold/ arrange-
menter

opphold/ lek/ friluftsliv/
arrangementer

lek/ opphold

lek/ opphold

lek/ uformell idrett

lek/ uformell idrett/
arrangement

kirkegård

formell park

formell park

formell park

Opphold/ aktivitet

formell park

SCHJONJGSLUNDEN
Idrett/ arrangementer

AKTIVITETSPAKRER/ IDRETT/ LEK/
OPPHOLD OG FRILUFTSLIV

Lek/ aktivitet/ opphold -
Strøkslekeplass

Lek, opphold/ friluftsliv

Formell park

Idrett

Strøkslekeplass/ Aktivitetsplass
500 m radius

Krakstadmarka/
Friluftsliv

AKTIVITET PÅ LIVBANEN

SØNDRE PARK

Dagens sentrum har god dekning av lekeplasser,
parker, oppholdsarealer og idrett sarealer nær
sentrum.

Byplanen legger opp til følgende endringer:
Arealene ved Ringerike videregående skole
opparbeides som et grønt aktivitetsareal.
Petersøya gis en større plass i bybildet. Den
sentrale f ate delen av øya oppgraderes og
tilrettelegges for aktivitet, lek, arrangementer og
uformell idrett, og kobles til den grønne aksen fra
Ringerike videregående skole via Søndre park.
Petersøya vil dermed bli et viktig aktivitetsområde
og en destinasjon for gående og syklende fra
sentrumskjernen og fra vesternsiden når ny gangbro
kommer.

Friområdet ved Ådalsgata med utsiktstårnet
oppgraderes til strøkslekeplass eller plass for
uformell idrett.

Schjongslunden etableres som rent idrett sområde og
arrangementsarena og skog/friluftsområde og
badeplass/bystrand.

AKTIVE FORBINDELSERSCHJONGSLUNDEN

Strøkslekeplasser
Viser radus på 500 meter rundt strøkslekeplasser
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Fossveien

Sundgata

S
torgata

Stangs gate

Kong Rings gateK
irkegata

H
olm
boes

g
ata

Bloms gate

Owrens gate

Stabellsgate

Søndre torv

Jernbanestasjonen

D
ronning

ens
gate

Ringeriksgata

Tømmertorget

Nordre torv

H
øn
en
ga
ta

O
sl
ov
ei
en

F ra vei ti l gate
Storgata:
Sentrums viktigste grønne gate, og hovedgate for
gående. Gaten etableres med brede fortau med
regnbed og trær på østsiden, og beholder noe
gateparkering langs vestsiden. Gaten er kjøregate
mellom Owrensgate og Kong Rings gate, med sykling
i kjørebanen i blandet traf kk. Fra Kong Rings gate til
Søndre torv er Storgata gågate. Gaten kan i framtiden
utvikles som sambruksgate.

Osloveien/ Owrens gate/ Kongens gate:
Byens boulevard, og hovedtransportgate gjennom
sentrum for buss, sykkel og bil, er en bred gate, med
regnbed og trerekker langs vestsiden. Gatesnitt med
kjørebaner, kollektivfelt, svingefelt og gjennomgående
dedikert sykkeltrasé. Tosidig fortau og grønn rabatt/
regnvannsbed med trær langs kjørebanen på
vestsiden.

Sundgata
Gata er kjøregate, samlegate for overvann, og
parkeringsgate. Opparbeides med regnbed, trær og
parkering langs sydsiden av gateløpet.

Bloms gate:
Gata er kjøregate vest for Storgata, med noe parkering
i kvartalet nærmest Storgata. På østsiden av Storgata
etableres den som en gågate/ oppholdsgate med
regnbed og trær frem til Kongens gate.

Stangs gate/Holmboesgate:
Gata er kjøregate og viktig øst-vest forbindelse
gjennom kvadraturen. Holmboes gate opparbeides
med bymessig karakter og beplantning langs østsiden
av gateløpet.

Kong Rings gate:
Dette blir en viktig gang og sykkelforbindelse inn til
sentrum fra øst, når broforbindelser over Petersøya
etableres. Gaten formes som bygate med tosidig
fortau på hele strekningen fra Petersøya til Kuben/
Nordenhovsgata. Strekningen mellom Kvernberggata
og Kongens gate utvides i nord og etableres som
hovedforbindelse til Søndre park, med regnbed
og trebeplantning, som knyttes sammen med
busstasjonen.

Kirkegata:
Viktig grønn akse og gangakse i øst-vest retning

gjennom sentrum over Søndre torv. Øst for torget
kobler gaten seg til busstasjonen og den grønne
aksen som forbinder kvadraturen med Søndre park
og kirkegården på østsiden av Kongens gate. Fra
Norderhovgata frem til Kvernberggata vil den være
gågate med regnbed og gatebeplantning. Gaten kan ha
noe parkering mellom Søndre torv og Kvernberggata.
Øst for Kvernberggata er Kirkegata kjøregate.

Kvernberggata:
Gata er byens nye holdeplass for buss på strekningen
mellom Stangs gate og Kirkegata, og er en viktig grønn
forbindelse fra Søndre torv via busstasjonen til Søndre
park i øst. Gata er bred, og har brede fortau. Den øvre
delen mellom Kong Rings gate og Kirkegata og hjørnet
ved Kong Rings gate opparbeides som grønt torg med
oppholdsareal, trær og regnbed.
Syd for den videregående skolen etableres gaten som
gangforbindelse gjennom kvartalene frem til Owrens
gate i syd.

Stabellsgate/ Soknedalsveien:
Adkomsten til byen fra jernbanestasjonen, og en viktig
ledegate for overvann fra Riperbakken ned til Søndre
torv. Det er en smal bygate og kjøregate med tosidig
fortau i øvre del ned til Flattumsgate. Fra Flattumsgate
via Søndre torv til Storgata er gaten gågate (som i
dag).

Fossveien:
Viktig gangforbindelse mellom Søndre torv og
Tømmertorget. Gågate med trebeplantning og regnbed.

Arnemannsveien:
Veien fungerer som hovedadkomst til stasjonen og
etableres som kjøregate med tosidig fortau og dedikert
sykkelvei langs sydsiden av gaten.

Dronningens gate:
Viktig grønn forbindelsesgate for gående fra sentrum
og grøntdraget via Søndre park til Schjongslunden.
Gaten bør beholdes som enveiskjørt gate som i dag.

Ringeriksgata:
Gaten utvikles som aktivitetsgate med torg og
oppholdsarealer i tilknytning til Schjongslunden
idrettspark. Kobler seg til byen i øst og vest med nye
gangbroer over elva.

Gateplan
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SPASERRUTER I HØNEFOSS SENTRUM

Søndre torv

Nordre torv

Tømmertorget

Byporten

Jernbanetorget

Ringeriksgata

B y r om og for b i n d el ser
Byens ryggrad

PLASSER OG BENKER UTSIKTSPUNKT PÅ BYBROA, PARALLELLOPPDRAGET, DYRVIK MØTEPLASSER

«Byrommene har en viktig oppgave i Hønefoss; de
skal bidra til god helse, integrere nye innbyggere,
øke livskvalitet, skape vennskap og naboskap, og
øke innbyggernes engasjement. Byrommene skal
også skape bevegelse mellom de ulike bydelenes
satsningsområder – kultur, handel og kunnskap.

Hønefoss har et f nmasket nettverk av byrom. De
store rommene f nner vi på blant annet Søndre
og Nordre torv og det nye Tømmertorget. De små
byrommene f nner vi i alle bygårdene, der naboer
møtes i det daglige. Felles for alle disse rommene
er at det er innbyggerne som er rommenes motor.
Byplanens ambisjon er at innbyggerne selv skal
def nere bruken av de framtidige byrommene, og
at det utvikles grunnrom med gode kvaliteter som
trivsel, estetikk og godt mikroklima.
Diagrammet illustrerer byens nettverk av byrom
med de viktigste nye og eksisterende byrommene.
Sammen utgjør disse rommene byens sosiale
ryggrad.

Forløpet fra ankomsten til byen ved broen i sør, til du
forlater byen i nord, er forsterket og kjedet sammen
ved opprettelsen av nye byrom som Tømmertorget,
ved forskjønning og oppgradering av Storgata og
ved en mulig justering av veitrasé og brukaret ved
Hønefoss bru som i større grad leder fotgjengere
og syklister inn mot Søndre torv. Hønefoss får
en ny urbanitet når handel, kulturopplevelser og
matopplevelser kombineres og forsterkes gjennom
en tydeligere sammenheng mellom byrommene, og
mellom byen og elva.»

Pipetorget

Hønefoss bru

Storgata

Rådhusplassen

Byromsdiagram
Viser oversikt over byrom og forbindelser

AKTIVEPLASSER
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Hovedoppsamlingsgate for overvann.
Grønn / fordrøyning i regnbed. Flomvei.

Viktig avskjæringsgate for overvann. Grønn /
fordrøyning i regnbed.

Overvann kan benyttes som byromsele-
ment/ Overvannsbasseng.

Høydebrekklinje

Tilførselsgater for overvann. Fordrøyning og
beplantning der det er mulig.

Tilførselsgate for overvann. Ikke grønn/ ikke
fordrøyning. Overvann i renner.

Hovedoppsamlingsgate for overvann. Ikke
grønn/ ikke fordrøyning. Overvann i renner.

OVERVANNSSYSTEM OG GATEKARAKTER
I SENTRUMSKJERNEN

O ver va n n
Overvannshåndtering et positivt tilskudd til sentrum

REGNBEDD

OVERVANNSHÅNDTERING

FLOMSIKRING

OVERFLATE KONTAKT BEHANDLING OPPSAMLING LAGRING

De f re trin for overvannshåndtering.
I den blå-grønne korridor vil vann
bli samlet opp og sluppet ut i miljøet.

Overvannet i Hønefoss håndteres på tradisjonelt
vis i dag, med sluk i gatene og ledningsnett frem til
elva. Kapasiteten på ledningsnettet er oppgradert
noen steder, men er i hovedsak gammelt og har
for liten kapasitet til å møte utfordringer fremover.
Enkelte steder blir det stående vann i gata i lengre
tid etter nedbør.

I byplanen vil gatene få en viktig rolle i
overvannshåndteringen, og vannet vil i større grad
håndteres på overf aten slik at ledningsnettet
avlastes. Noen viktige grep byplanen legger opp
til er å utforme gatene med blågrønne strukturer
– regnbed, grønne rabatter, trær mm. – som
fordrøyer, absorberer og forsinker regnvannet,
og etablere renner som leder overvannet i ønsket
retning. Løsninger som dette gjør byen bedre rustet
til å møte klimaendringene vi står overfor.

Hovedoppsamlingsgater for overvann uten
grøntarealer vil ikke ha overf atearealer for
inf ltrasjon eller fordrøyning av vann. Disse gatene

utformes med renner som styrer vannet i ønsket
retning. Hovedoppsamlingsgate for overvann med
grøntarealer, vil kunne fordrøye og inf ltrere en
del av regnvannet som tref er vegen. Ved større
nedbørshendelser vil vann fra høyereliggende arealer
renne ned til disse grønne arealene og holdes tilbake.
Vann som ikke holdes tilbake ledes videre i ønsket
retning via oppsamlingsgater. Avskjæringsgater
for overvann etableres der det er viktig å dempe
tilstrømming av overvann fra høyereliggende
områder. Der det er plass etableres det regnbed
for fordrøyning og inf ltrasjon. Disse beplantes med
vekster som trives i miljø med varierende fuktighet.
Trær i disse arealene vil øke inf ltrasjonskapasiteten.

BLÅGRØNNE GATER
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NYE BROER

Ny bro - alle
trafkanter

Ny gang-/ sykkel-
bro

Ny kollektiv,
gang-/sykkelbro

3

2

3

3

5

4

1

6

N ye b r u for b i n d el ser
Nye og utbedrede bruforbindelser

1. Hønefoss bru:
«Eksisterende bru beholdes. Det er avsatt et større
traf kkareal i området der brua går over land, som
gir mulighet for å forskyve denne delen av brua som
går over land mot øst, slik at traseen her blir en
fortsettelse av Kongens gate og kobler seg på denne
ved det nye Tømmertorget. Kongens gate heves
slik at høyden blir jevn fra Tømmertorget til krysset
Kongens gate/Kirkegata. Dermed kan bruas prof l
justeres med tilrettelegging for tosidig fortau, to
kjørefelt og ensidig toveis sykkelvei. I tillegg vil man
se på muligheten for prioritering av kollektivtraf kk.
Disse grepene vil gi en god sykkelforbindelse og et
bedre gangareal. Prioritering av buss vil gjøre det
mer ef ektivt å komme seg mellom de ulike delene
av byen med buss. Kryssing av Arnemannsveien
foregår i plan eller via eksisterende undergang.»

2. Kvernbergsund bru:
Egen gang-sykkelbro etableres vest for
Kvernbergsund bru. Brua utformes som toveis
sykkelvei med fortau. Eksisterende bru beholdes
som den er; om mulig sideforskyves kjørebanen mot
vest og fortau utvides på østsiden.

3. Petersøya bru:
Ny gang- og sykkelforbindelse med et eventuelt felt
for kollektivtraf kk, etableres fra Vesterntangen til
Kong Rings gate. Bruforbindelsen vil være todelt –

den første brua over Storelva til Petersøyas østlige
bredd, og den andre over elvedraget på innsiden av
øya, som graves ut for å få permanent vannføring.
Etablering av bru her nødvendiggjør heving av
deler av Petersøya til over f omnivå. En mindre
gangforbindelse sør på Petersøya gir en forbindelse
her for Elvelangs.

4. Ny Begna bru:
Ny bru fra stasjonen over elva til Hønefoss nord vil
bli tilrettelagt for alle traf kanter. Eksakt traséføring
og utforming må vurderes nærmere. Brua vil gi
en direkte forbindelse mellom Hønefoss nord og
stasjonen, samt avlaste Nordre torv og Hønefoss bru.

5. Schjongslunden – Eikli:
Ny gang- og sykkelbru i forlengelsen av
Ringeriksgata vil gi en kortere forbindelse
mellom skolene på Eikli og idrett sområdet
på Schjongslunden, samt muliggjøre bruk av
parkeringsarealene på Eikli ved større arrangementer
på Schjongslunden.

6. Schjongslunden – Krakstad:
Ny gang- og sykkelbru i forlengelsen av
Ringeriksgata vil forbinde Krakstadmarka med
idrettsområdet på Schjongslunden.

YPSILON, DRAMMEN

GANG- OG SYKKELBRU

GANG- OG SYKKELBRU FORSLAG TIL RINGERIKSGATA BRU



HOVEDSYKKELRUTER
OPPMERKEDE SYKKELFELT

Sykling i fotgjengerareal
på de gåendes premisser

SYKKELSYSTEM

Sykling i blandet trafkk i
boliggater

Sykling i blandet trafkk i
bygater

Gang- og sykkelvei

Smalere sykkelvei,
separert fra kjørebanen
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S y k k el
Mangfoldige muligheter

SYKKELFESTIVAL GODE VINTERGATER, OGSÅ FOR SYKKEL

SYKKELPARKERING

Sykkelsystemet er inndelt i hovedsykkeltraséer og
sekundærsykkeltraséer, der hovedsykkeltraséen
følger Osloveien – Owrens gate – Kongens gate
– Hønefoss bru – Nordre torv – Hønengata, samt
Vesternbakken – Petersøya – Kong Rings gate
og Arnemannsveien. Tilretteleggingen avhenger
av tilgjengelig areal, potensielt antall syklende og
gående og ev. prioritering av gående.

Vi har seks kategorier for ulik grad av tilrettelegging
for sykkel:

1. Bred sykkelvei separat fra kjørebane og fortau
på strekninger med potensiale for mange
syklende (og gående) – Osloveien, Kongens
gate, Hønengata, Arnemannsveien, Vesterngata
og Petersøya

2. Smalere sykkelvei, separat fra kjørebane
og fortau på strekninger med potensiale
for en del syklende og mange gående, for
eksempel skoleveier og veier med smalere
tverrsnitt – Askveien, Vesterngata og bruer til
Schjongslunden

3. Gang- og sykkelvei på strekninger med
potensiale for en del syklende og gående,
for eksempel i ytterkant av byen eller
sykkelforbindelse utenom vei – Elvelangs og
Livbanen

4. Tilrettelegging for sykling i blanda traf kk
i sentrum, med lav fartsgrense, ingen eller
ensidig gateparkering med sikkerhetssone mot
kjørebanen, smalere gatetverrsnitt og skilting/
markering av sykkelrute – Storgata, Kong Rings
gate (vest), Bloms gate (øst), Sundgata (vest),
Stabells gate, St. Olavs gate og Ringeriksgata.

5. Tilrettelegging for sykling i blandet traf kk i
boliggater, med lav fartsgrense, ingen eller
begrenset gateparkering, smalt gatetverrsnitt
og skilting/markering av sykkelrute Kong Rings
gate (øst), Bloms gate (vest), Sundgata (øst),
Dronningens gate

6. Rolig sykling i gågate på de gåendes premisser –
Søndre torv og omkringliggende gågater

Premisser for tilretteleggingen nevnt ovenfor, og vist
i kart, er at Ringeriksgata tilrettelegges for sykling i
kjørebanen uten parkering (ev. kantsteinsparkering
parallelt med kjørebanen på en side), samt at
Petersøya-forbindelsen er forbeholdt gående og
syklende.

( 1)

(6 )

( 5 )

( 4 )

(3 )

( 2 )



MOBILITETSPUNKTER

Tømmertorget
Jernbanestasjonen

Buss stasjonen

Byporten

VIKTIGE FORBINDELSER
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M ob i l i tet
Mobilitetspunkt

MOBILITETS KULTUR

BUSSHOLDEPLASS

FØRELØS BUSS RINGERIKSBANEN

Et av byplanens mål er økt mobilitet. Økt mobilitet
innebærer at det skal bli lettere å bevege seg i
og gjennom byen, for alle traf kanter. Samtidig
skal veksten i traf kk dreies mot kollektiv, gange
og sykkel, mens privatbilen får lavere prioritet.
På denne måten ønsker vi at det skal bli mindre
biltraf kk, kø, støy og forurensning gjennom byen.
For å få til denne utviklinga er vi avhengig av å
gjøre endringer i kryss, i gateprof ler, i hvordan ulike
traf kantgrupper prioriteres og ved å justere enkelte
veitraseer.

Nytt kryss sør for Hønefoss bru er et svært viktig
punkt i transportnettet i Hønefoss, og foreslått
endring åpner for gode løsninger her som muliggjør
god tilrettelegging for alle traf kantgrupper gjennom
krysset og over Hønefoss bru.

Dagens og framtidige busstraseer følger hovedaksen
nord-sør via busstasjonen og Storgata, samt
Arnemannsveien forbi stasjonen mot vest og over
Vesterntangen mot øst. Mulige framtidige traseer
avviker noe inn mot stasjonen fra nord og sør og
mellom sentrum og Vesterntangen.

Både jernbanestasjonen og busstasjonen i sentrum
vil være viktige kollektivknutepunkt i framtida, og
lokalbussene bør betjene begge stasjoner. Dette er
ivaretatt i planen v ed nye holdeplasser i sørenden
av Hønefoss bru, ved jernbanestasjonen og ved
ivaretakelse av dagens kapasitet på busstasjonen.
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Kongens gate

Jernbanestasjonen

Stabells gate

Ny bru

Strandgata

Torvgata

Owrens gate

Osloveien

Ringeriksgata

Stangs gate

TRANSPORT

Hovedtransportårer nord-syd

Hovedtransportårer øst-vest

Petersøya

Sentrumsforbindelse

H oved tra n sp or tå re
Viktige forbindelser for alle traf kantgrupper

KONGENS GATE SETT FRA LØKKA OG MOT FOSSEN OG ØYA

SØNDRE TORV

BUSSOVERGANG, REFERANSE MED TANKE PÅ TØMMEROTRGET STORGATA

Viktige transportårer inn mot Hønefoss sentrum
inkluderer nord-sør forbindelsen:
• Osloveien
• Owrens gate
• Kongens gate
• Hønefoss bru
• Torvgata/Strandgata
• Hønengata,

samt øst-vest forbindelsene:
• Vesterngata
• Ole Thorkelsens vei
• Vesterbakken, Arnemannsveien
• Soknedalsveien og Stangs gate
• Holmboes gate
• Askveien.

Planen muliggjør også en ny trasé mellom stasjonen
og Hønengata. I tillegg er Storgata en viktig
sentrumsforbindelse.

Disse forbindelsene er vesentlige for mobilitet med
både bil, buss, sykkel, gange og næringstraf kk.

Varelevering trenger adkomst til Søndre torv og
gatene rundt. Dette er ivar etatt i foresl ått plan
gjennom vei- og kryssutforming som gir like god,
eller bedre løsninger enn i dag.

Bussrutenettet opprettholdes tilsvarende dagens,
med mulighet for enkelte justeringer. Planen legger
opp til bussprioritering på problempunkter i nord-sør
aksen.
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KORTTIDS- P
og BOLIG- P

POTENSIELT PARKERINGS-AREAL

LANGTIDS- P
og BOLIG- P

LANGTIDS- P

LANGTIDS- P

P a r k e r i n g
Parkering i sentrum

PARKERINGSKJELLER

NEDKJØRING PARKERING

FLEKSIBLE KANTPARKERINGER

Parkeringstilgang og -styring er viktige verktøy for
å redusere traf kkmengden og nå nullvekstmålet.
Hønefoss trenger en tydelig parkeringsstrategi
som styrer og begrenser parkeringstilgangen
i sentrumsområdet. Det må tilrettelegges for
korttidsparkering sentralt, mens tilgangen på
langtidsparkering må begrenses og f yttes
til utkanten av sentrum. I tillegg må total
parkeringstilgang på sikt reduseres.

Følgende f re punktene gir nødvendige føringer for
parkeringsarbeidet i H ønefoss:

1. Prioritere mellom følgende brukergrupper:
a. Forf ytningshemmede
b. Varelevering
c. Korttidsbesøkende
d. Langtidsparkering

2. Arbeide aktivt for å fortette sentrumsområdet
og redusere omfanget av parkeringsplasser på
bakkeplan – bygge ned f ateparkeringsplassene.

3. Innføre tiltak som stimulerer til mindre
langtidsparkering/arbeidsparkering, for å redusere
bilkjøring i forbindelse med arbeidsreiser – f ytte
langtidsplassene til utkanten av sentrum og i p-hus.

4. Tilrettelegge for et godt tilbud for
innfartsparkering ved stasjonen og viktige
holdeplasser for å gjøre det mulig for f ere å reise
kollektivt på lengre reiser – i utkanten av bysonen.

Potensielle parkeringsareal inkuderer både
korttidsparkering i sentrum og langtidsparkering i
ytterkant av sentrum, samt boligparkering

FLEKSIBLE KANTPARKERINGER
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B ev a r i n g
H ensynssoner og vernede bygg

KRUMS KART FRA 1899 SOM VISER HVORDAN BYEN UTVIKLES RUNDT FOSSEN MED NORDRE OG SØNDRE TORV SOM SENTRALE BYROM

FIGUR HANS BERGS OPPMÅLINGS- OG
REGULERINGSKART FRA 1855-1856.

AKSEN TIL NORDSIA , MED DEN GAMLE BENSINSTASJONEN WEXHALGÅRDEN OG STABBELSGATE

Jernbane
stasjonen

Petersøya

Nordre
torv

Søndre
torv

Nordre
torv

Søndre
torv

Tømmertorget

Tømmertorget
For å styrke forbindelsen mellom Søndre torv og
Nordre torv er det i planen lagt vekt på utviklingen av
Tømmertorget som potensielt nytt byrom og knutepunkt i
hjerte av Hønefoss.

Kvartalsplanen fra 1800-tallet
Strukturplanen legger til rette for å styrke den opprinnelige
kvartalsplanen

Den nye planen fokuserer på byreparasjon, gjennom
å styrke kvartalsstrukturen i sentrum og ved å
tydeliggjøre forbindelsen mellom Nordre og Søndre
torv. Et viktig grep er å forskyve krysset mellom
Kongens gate og H ønefoss bru mot vest, slik at
Kongens gate framstår som en bygate istedenfor
som en barriere. Forskyvningen gjør at det dannes
et nytt byrom foran jugendgavlene på H ønefoss
Brug - Tømmertorget. N år Tippen bebygges, vil det
bidra til en komplettering av aksen mellom N ordre og
Søndre torv, og de to torgene bindes dermed tettere
sammen.

Eksisterende gateløp forlenges der dette er naturlig
for forbindelser og lesbarhet (gjelder Stabells gate,
som forlenges opp mot jernbanestasjonen, og de
sørlige kvartalene i nedre kvadraturen, som blir delt
opp med gater).

Bebyggelsen i planområdet skal, med unntak av Øya/
Tippen, få høyder og utnyttelsesgrad som samsvarer
med de som allerede f nnes i kvartalet. Øya/Tippen
får en høyere utnyttelsesgrad og større høyder enn
resten av byen.

NORDSIA

ØYA/TIPPEN

ØST VED
SØNDRE PARK

LØKKA
KVADRATUREN

KVADRATUREN

TANGEN

EIKELI

Styrke nabolagskarakter
Ny bebyggelse skal være i tråd med nabolget og styrke dens
karakter.

LØKKA

STRUKTURPLAN 2019

Hensynsoner
bevaring kulturmiljøer

NB!registeret

Fredet

Tømmertorget

Søndre torv

Nordre torv

Petersøya

Jernbanetorget

Forslag til
nabolagsinndeling
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Tanberg

Hvelven/ Tolpinrud

Krakstad/ Ringkollen

Helgeshaugen

St.Hanshaugen

SIKTLINJER

Siktlinjer lokalt

Siktlinjer til det store
landskapet

Utsiktspunkt

S i k tl i n jer
Viktige byakser

Siktlinjer fra byen mot naturen bidrar til å trekke
naturen inn i byen og gi et mer variert bybilde. Det
styrker kontakten mellom byen og omlandet, gir
mer luft og åpenhet i bybildet, og sørger også for at
viktige elementer i byen og omlandet gjøres synlig og
gis oppmerksomhet. Siktlinjene som er markert på
kartet er viktige siktlinjer i Hønefoss. Dette er steder
der den visuelle kontakten med byens omland skal
være tydelig, eller steder der det skal være god sikt
til viktige elementer i byen eller naturen. Disse må
ivaretas, slik at man ikke stenger igjen byen, men
åpner opp og trekker omgivelsene inn

STABBELSGATE FOSSVIEN
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SØR

Kvartalprinsipper:

Fasadevarasjon:

Historiske spor, føringer for

bevaring og utvikling
Fra fragmenterte kvartaler til tydelige

gårdsrom med gode felleskaper

Variasjon i høyder Ulike fasadutrykk Forskyvning i plan

Helhetlig kvartaler:

Lave bygg i
sørvest og
høyest i nordøst

Begrønning.
Grønne bakgårder,
vegger og tak.

Oppdelte
volumer

"Avkuttede hjørner"
Hjørne bygg vinkles 45 grader slik
at fasaden på hjørnet blir 3 meter
lang.

Kvartal spri n si pp
Strukturplan og prinsipper for formgivning

Bo, jobbe og leve på samme sted Fra to hver til en sammen

- lag deleløsinger

Som hovedprinsipp skal det bygges lavest mot
sydvest og høyest mot nordøst.
Bebyggelsen skal innenfor disse hovedprinsippene ha
variasjon i høyder, fasadeliv og materialer.

Hvert kvartal bør så langt det er mulig sees på
samlet og tenkes som et samarbeid mellom f ere
aktører og grunneiere. Dette vil sikre en helhetlig
utvikling for de enkelte kvartalene, og en god
fordeling av ulike arealformål.

Mulighet forbindelse

gjennom kvartalet

Overordnet plan for kvartalsstrukturen
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Fortetting
Forslag til byggehøyder og bebyggelsesplan

8

Forslag til bygg som kan rives Forslag til ny bebyggelsesstruktur

Forslag til byggehøyder

Det er her gjort et forlag til bebyggelsesplan med
høyder utifra de forutsetninger som ligger til
grunn, samt utkast til byggehøyder og volumer
utifra de prinsipper i kvalitetsprogrammet.
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DYBDER

TRYGGHET

MATERIALER

KONTAKT

Flest mulig leiligheter bør ha
fasader til to sider for å sikre
gjennemstrømmende naturlig

ventilasjon

Trygge byrom
(også om natten)

Lyse materialer i byrom og på
bygninger har stor innvirkning på det
samlede energiforbruket til belysning

i bygninger. Samtidig minsker det
overoppheting

Max 5-6 etasjer gir god kontakt
mellom gate og bolig

MIKROKLIMA

KANTSONER

GRØNTLYS

Byrom med godt mikroklima

Opplevelsesmessige skift i
kantsoner, inngangspartier og

fasader

Beplantningen bidrar med mange
positive faktorer til en forbedring av
byrommets miljømessige kvaliteter

Orientering mot sol og
bygningshøyder sikrer gode

forhold for dagslys og optimale
forhold for utnyttelse av passiv

solenergi

FARGER
I sentrum vil det være viktig å å
være bevist på valg av farger i
tråd med Hønefoss palletten

GRØNNE TAK OG VEGGER
for å sikre biologisk mangfold, hindre

svevestøv, dempe støy og gi en
grønneby skal det bygges med

grønnevegger og tak

B yfor m
Verktøykasse som sikrerer en tett by, tilrettelagt for alle

KANTSONER

MINDRE GÅRDSROM

FELLESKAPER MELLOMSONER

I kvalitetsprogrammet er det lagt til grunn høy
tetthet i Hønefoss sentrum. Prinsipper for
utbyggning blir derfor viktig å følge om høy tetthet
også skal føre til en bedre by å bo, arbeide og leve i.

Ved utforming av enkelt prosjekter og områder, blir
det blant annet viktig å svare ut hvordan prosjektet
følger opp prinsipper listet opp nederst på siden.
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A

B

C

D

B

A

C

D

A A

C C

B B

D D Kultur og nisje-
handel

Kultur og handel

Handel

Kunnskap og
arrangements

KUNNSKAP

HANDEL

KULTUR

H a n d el sson er
Handelsstrøk, kantsoner

SALG AV LOKAL EGENPRODUSERT MAT

Når befolkningen i Ringeriksregionen øker i
årene som kommer, vil kjøpekraften i regionen
øke tilsvarende. Handel bør bli en viktig drivkraft
for å skape et attraktivt og levende bysentrum.
Derfor må man sørge for at mest mulig av
handelsetableringene havner i sentrum av Hønefoss

Kvalitetsprogrammet har som mål at bykjernen får
en større tetthet av handels- og serveringstilbud.
Stabells gate inneholder f otte, tradisjonelle
butikklokaler der det skal tilrettelegges for
detaljhandel. Også den nye bebyggelsen mot
stasjonen skal få publikumsrettet virksomhet i
førsteetasjene. Det samme gjelder i aksen fra torget
til kulturhuset, slik at de gatene som har mest
fotgjengertraf kk blir de gatene der hverdagslivet er
mest aktivt.

Bid-modell er en viktig strategi for å få dette til.
Dette innebærer at alle næringslivsaktørene i byen
samarbeider tettere og skaper et mer enhetlig

inntrykk. BID gir handelspartnerskap i byen og
styrker handel og byliv.

Næringsliv med arealef ektive kontorarbeidsplasser
skal f nne tilbake til sentrum og skape nye
etableringer i området rundt stasjonen. Her blir
det attraktivt å etablere seg på grunn av nærhet til
jernbanen og kontakt med hovedstaden, samtidig
som det blir lett å komme seg hit uten bil. .

Byplanen legger ikke opp til store omveltninger i
handels- eller næringsstruktur i byområdene utenfor
sentrum. Noen områder kan transformeres på sikt,
som nærings- og handelsområdet i Hønefoss sør.
Hvis bebyggelsen og parkeringsordningene langs
gjennomfartsgaten gjennom byen struktureres bedre
enn i dag, vil disse områdene fortsatt fremstå som
attraktive for den handelen og næringen som ikke
skal ligge midt i sentrum. Det er plass til mye ny
næringsbebyggelse i disse områdene.

HANDELSSONER

AKTIVE HANDLEGATER

GOD TILGJENGELIGHETOPPLEVELSER
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KANTSONE BOLIG KANTSONE FLEKS BOLIG / NÆRING KANTSONE HANDEL

Stor kantsone 3-5 m.
Evt. som forhage

Utadvendt og aktiv kantsone:
Plassering av primære innganger,
skilting osv.

Utadvendt og aktiv kantsone:
Plassering av primære innganger,
skilting osv.

Mellom kantsone 0,5-1,5 m.
Evt. som en liten terrasse

Aktiv kantsone:
Sekundære innganger, mest mulig
transparent

Imøtekommende fasader:
Sekundære innganger, mest mulig
transparent. Ved lukkede fasader
attraktivt og imøtekommende
fasadeuttrykk.Liten kantsone 0,5m.

Evt. som en benk eller et plantebed

K a n tson er

AKTIVE KANTSONER

FASE 1 -5
totalt nybygg 174.625 kvm
ca. 1800 boliger og
rundt 3800 nye beboere

Kantsonene def neres som det området langs
bygninger og kvartaler som henvender seg ut mot
det of entlige rom – veier, gater, fortau, parker, torg
mm. Denne sonen skal være mer enn bare et fortau.
Sonene skal formes og innrettes på en måte som
gjør at de bidrar med noe positivt i bybildet, både
når det gjelder estetikk og når det gjelder aktivitet
og trivsel.

For boligområdene kan kantsonene inneholde
små forhager, terrasser, bed eller benker. For
områder med kombinerte formål som bolig og

næring, og for handelsformål, skal kantsonen være
aktiv – hovedinnganger og skilting skal vende ut
mot kantsonen, og fasadene skal være mest mulig
transparente.

Disse forutsetningene tilrettelegger for at
kantsonene brukes i størst mulig grad, og
sørger for å skape aktivitet, trivsel, åpenhet og
gjennomsiktighet i bybildet. Dette gjør byen attraktiv
for næring og handel som dermed får en større
eksponering og større aktivitet i tilknytning til sine
lokaler.

GRØNNE BOLIGSONER

HANDELSSONER

KANTSONE FLEKS BOLIG / NÆRING

TOWNHOUSE
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5.
N A B O L AG

- illustrerer en samlet plan for Hønefoss sentrum
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NORD VED
SØNDRE PARK

NORDSIA

ØYA/TIPPEN

NEDRE
KVADRATUREN
NEDRE
KVADRATUREN

ØVRE
KVADRATUREN
ØVRE
KVADRATUREN

EIKLI

LØKKA

SCHJONGSTANGEN

N a b ol a g en e
Fortettingspotensiale innenfor de forskjellige nabolag

Det samlede fortettingspotensialet innenfor
planområdet er følgende:

Samlet
BRA = 287.000 kvm

Fordelt:
Bolig = 200 000 kvm
Næring = 87 000 kvm

For Hønefoss betyr dette en dobling av areal i
bykjernen. Hvis man tar utgangspunkt i at hver
leilighet har et gjennomsnittsareal på 90 kvm og at
det i gjennomsnitt bor 1.8 personer i hver leilighet,
vil sentrum – med en fullstendig realisering av
byplanen – få 4000 nye innbyggere.

Figuren viser hvordan denne fortettingen vil
kunne fordele seg på de ulike nabolagene innenfor
planområdet. I tillegg er det vist en fortetting på
Schjongstangen og Løkka som ligger utenfor
planavgrensningen.

Fortettingen bygger på et samarbeidsprinsipp hvor
det åpnes for høyere fortetting i enkelte kvartaler.
Detter forutsetter at det innenfor hvert felt er
enighet om økt fortetting dersom foreslåtte høyder
er moderate og i tråd med nabolaget forøvrig.

NORDSIA
NYTT 18 675
EKSISTERENDE 13 565
RIVES 3 180

ØYA OG TIPPEN
NYTT 63 770
EKSISTERENDE 9 485
RIVER 3 010

NORD VED
SØNDRE PARK
NYTT 6 835
EKSISTERENDE 10 475
RIVER 0

LØKKA
NYTT 6 885
EKSISTERENDE 22 005
RIVES 2 500

NORDSIA

ØYA/TIPPEN

NORD VED
SØNDRE PARK

LØKKA

SCHJONGSTANGEN

EIKLI

SCHJONGSTANGEN
NYTT 64 360
EKSISTERENDE 16 090
RIVES 12 000

EIKLI NORD
NYTT 10 180
EKSISTERENDE 8 075
RIVES 1 450

ØVRE
KVADRATURE N
NYTT 28 840
EKSISTERENDE 80 585
RIVER 2 465

NEDRE
KVADRATURE N
NYTT 109 865
EKSISTERENDE 152 010
RIVER 13 280

NEDRE
KVADRATUREN

KVADRATURENØVRE
KVADARATUREN
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Løkka
Småbebyggelse
mindre eplehagefortetting

Schjongstangen
Villa, småhus og rekkehus

Eikli
Moderat fortetting

Schjongslunden
Idrettsanlegg opp til 12 meter

Nedre
kvadratur
Moderat fortetting

Øvre kvadratur
Åpner for høyere bebyggelse mot
øst pga. terrengfall

Nord for Søndre park
Lav /moderat fortetting

Øya/Tippen
Høyere bebyggelse

Nordsia
Lav/moderat fortetting

Nabolag

N a b ol a g sk a ra k ter
Bygge videre på historiske spor

URBAN VILLAER PÅ SCHJONGSTANGEN

PUNKTHUS PÅ ØYA

GODE KANTSONER I BAKGÅRDEN I KVADRATUREN GRØNNE BAKGÅRDER PÅ NORDSIA

Alle nabolagene inneholder områder som er
regulert til hensynssone for bevaring, bortsett fra
Schjongslunden. Nabolagene blir i sin helhet regnet
som selvstendige kulturmiljøer, fordi de områdene
som er regulert til bevaring ansees å være viktige
for nabolagenes karakter i sin helhet.

Nordsia
Rundt St. Hanshaugen ligger et av Hønefoss’ mest
interessante og kulturhistorisk viktige bebyggelse.
Området representerer historiske spor av den
selvgrodde bebyggelsen før reguleringen av byen
og rutenettstrukturen rundt Nordre torv. Områdets
karakter skal trekkes over i neste fase av utviklingen
i området.

Øya / Tippen
Det er planlagt høy utnyttelse på Øya og Tippen.
Området ligger godt til rette for dette, men det blir
viktig å knytte utviklingen til byens industrihistorie.
Nettopp i dette området må det tilrettelegges for
folk og aktiviteter langs elva/fossen. Det må sikres
of entlige plasser for byliv ute- og innendørs både
på dagtid og kveldstid, sommer som vinter.

Øvre kvadratur
Kvartalsstrukturen løser seg opp i dette området,
men det historiske fosselandskapet har satt sitt
avtrykk på bystrukturen. Det blir viktig å bevare

Stabells gates særpreg.

Nedre kvadratur
Sentrum har stort fortettingspotensial. Den robuste
historiske kvartalsstrukturen har mange hull og
tomrom som kan utnyttes. Flere beboere sentralt vil
øke beh ovet for nye funksjoner, og med etablering av
nye funksjoner i kombinasjon med f ere innbyggere
vil sentrum og det urbane bylivet styrkes.

Løkka
Her blir det viktig å bevare særpreget og følge opp
på NB! -registreringen fra Riksantikvaren. Området
tåler en beskjeden eneboligfortetting mot elva.

Schjongstangen
Sørøst for sentrum ligger en villastruktur med mange
kvaliteter som må løftes med videre i utviklingen av
Hønefoss. Det kommer til å komme et press på disse
områdene, men det må utvikles en fortettingsstrategi
som går skånsomt til verks på lang sikt.

Eikli
Området langs elva på Eikli har store
fortettingspotensialer som kan kombinere attraktive
boformer i ytterkant av bykjernen med det mer
urbane bylivet mellom bruene. Området ligger relativt
langt fra stasjonen, så det legges opp til en medium
tett bebyggelse.
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PRI N SI PPSNI TT
Bydelen legger seg rundt
St. Hanshaugen, etablerer
indre verdner med kreativ
utfoldelse og responderer på
eksisterende bebyggelser.

I N TEGRERI N G AV
EKSI STEREN DE OG ELDRE
BEBYGGELSE
Området har tydelige kanter med eksisterende bebyggelse
av stor kvalitet. Denne bebyggelsen står i front, og det
bygges ut til mindre gårder med ny bebyggelse i bakkant.

OFFEN TLI GE STI ER OG
PASSASJE
Området er med på å invitere opp på St.
Hanshaugen, og of entlige stier går gjennom området
på tvers. Det etableres ikke en of entlig sti gjennom
alle gårdsrommene, dette for å understøtte den litt
hemmelige karakteren, der man går på oppdagelse og
for å støtte det kommersielle livet langs kanten .

FELLESROM
Fleksible fellesrom etableres i gårdene, som kan
tilpasses beboernes ulike behov. Gårdene kan
tilrettelegges produksjon og kreative bedrifter,
og de f eksible fellesrommene gir muliget for
prosjekter, ut stillinger og events.

BEBYGGELSESTYPOLOGI ER
Rundt St. Hanshaugen varierer bebyggelsen alt etter hvilken
lokal kontekst og hvilken bebyggelse den relaterer seg til.

Det fylles inn i hullene mot gaten, så kanten står tydelig
og markant med bebyggelse som harmonerer med den
eksisterende eldre bebyggelsen.

STI LLE
GÅR DER

Bilene holdes langs gaten
eller i parkeringskjeller, for å
muliggjøre varelevering.

BLÅ STRU KTU R
Vann fra bebyggelsen føres inn i det
indre gårdforløpet.

KAN TSON ER
Ut mot byrom og gaterom hvor det er
kommersiell aktivitet, styrkes kantsonene
og det arbeides med å trekke aktiviteter
ut i disse rommene. I det indre forløpet
etableres det kantsoner på all bebyggelse.
Her trekkes erhverv, produksjon,
verksteder og boligliv. ut.

GRØN N- STRU KTU R
Stort mangfold og en uhøytidelig, fargerik
selvgrodd karakter.

N ord si a
HI STORI SK OG AVSLAPPE T

Rundt St. Hanshaugen ligger et av Hønefoss’
mest interessante og kulturhistorisk viktige
bebyggelse. Områdets karakter og aktivitetene
som foregår i dette området skal videreføres i
den framtidige utviklingen av Hønefoss.

Området utvikles med bevaring av den
eksisterende nabolagsfølelsen, og stedets karakter
videreforedles. Området har St. Hanshaugen som
et felles rekreasjonsområde.

Bebyggelsen rundt Nordre torv og Riddergården
videreutvikles med mindre butikker, bistroer, kultur
og kreative næringer, med en avslappet atmosfære.

Bebyggelsen ut mot Hønengaten etableres
rundt mindre gårdsrom, og utformes slik at den
harmonerer godt med den eldre bebyggelsen.

Rækkehusbebyggelse, 3 etager
Torvgata

Privat have Privat have

Privat haveLokalt felles-rom
Kantsone Kantsone

N ORDSI A
NYTT 19 215
EKSISTERENDE 13 565
RIVES 3 180

NORDSIA

FELLESMIDDAG PÅ NORDSIA TETT PÅ ST. HANS HAUGEN OVERSIKTSKART
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TAKTERASSER
Fellesskap, sol og utsikt på
toppen. Det arbeides med
aktive takterasser med et
godt mikroklima i denne tette
bydelen.

U RBAN GRØNN-
STRUKTU R
Gjennom sentrum går det et grøntdrag som
har urbane kvaliteter.

BEBYGGELSES-
TYPOLOGIER
Byhus fylles inn i kvartalsstrukturen, med stor
variasjon i høyde og med en generell intensiv
fortettning. Alle hus har aktive første etasjer
med kantsoner ut mot byens rom. Disse kan
være med varierende program som støtter opp

KANTSONER
Stor variasjon med kantsoner tilpasses funksjonen i
første etasje. Her etableres det mulighet for å trekke
urbant boligliv ut på gaten der solforhold og gatens
skala gjør det mulig. Institusjoner, butikker, kontorer,
samt kulturinstitusjoner trekkes ut og preger byen
med sitt hverdagsliv og tilhørende aktiviteter.

Karrébebyggelse 6 etager

Fellesrom

Karrébebyggelse 4 etager

Kantsone Kantsone Lokalgate

Ø ya og Ti p p en
N YTT OG GAM M ELT

Øya og Tippen har et stort fortettingspotensial.
Nærheten til fossen, elva og jernbanestasjonen
gjør at området blir helt sentralt i den videre
utviklingen av Hønefoss.

Området er det eneste i byplanen som får
storbykarakter med høye punkthus. Områdets
industrielle karakter skal bevares gjennom
enkeltbygg, samtidig med at nye bygningsvolumer
tilføres. Til sammen skal bebyggelsen avspeile
framtidas behov for funksjonalitet og bærekraft.
Intensjonen er å skape moderne arkitektur i møtet
mellom nytt og gammelt for handel og kontor,
of entlige funksjoner blandet med attraktive
leiligheter.

Området ligger rundt 50 - 300 meter fra
stasjonen. Byaksen vestover fra Tømmertorget
forbinder stasjonen med området, og betjeningen
av området skjer fra eksisterende gatenett.
Parkeringen foregår i parkeringsanlegg under
terreng.

I denne bydelen forenes det of entlige byliv og
boliglivet. Det skal etableres of entlige plasser
som Tømmertorget og Pipetorget hvor beboerne,
naboer og de som bruker byen møtes. Det vil være
mulighet for å utvikle mindre møterom i gårdene.
Disse møteplassene vil få en mer privat karakter,
og en viktig sosial ef ekt dersom de legges ved
inngangene. I denne bydelen vil det være minimalt
med sol i gårdene, og derfor må det prioriteres å
etablere gode takterasser, med utsikt og mye lys.

LEILIGHETER, KØBENHAVN LLOYDS MARKED OVERSIKTSKART

ØYA OG TI PPEN
Nytt 66 985
Eksisterende 9 315
River 3 010

ØYA/TIPPEN
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FLEKSIBLE ROM
Det etableres et f eksibelt rom for brukere i denne
bydelen. Her møtes kontorliv med boligliv.

FELLESROM
I gården etableres
felleshager og
utfoldelserom med plass
til lek, dyrkning mm.

BEBYGGELSES-
TYPOLOGI ER
I denne bydelen blandes
kvartalsbebyggelsen med en
stangbebyggelse, som legger seg inn
mot jernbanen. Mindre by-villaer står
i mellomrom og bringer skalaen ned
i området.

KANTSONER
Bebyggelsen har markante
kontorkantsoner ut mot
f exrommet. Her dyrkes
kontorlivet i kanten.
Boligkantsoner ut mot
f exrommet, gatene og inn
mot de indre gårdrom.

Felles fex-rom Rækkehusbebyggelse, 3 etager Karré-hus 4 etager Bolig-kantsone Bolig-kant Privat have Privat have Privat have Soknedalsveien Lokalt felles haverom

K va d ratu ren
U RBAN T OG LEVEN DE

Sentrum har stort fortettingspotensial. Den
robuste historiske kvartalsstrukturen har mange
hull og tomrom som kan utnyttes. Flere beboere
sentralt vil øke behovet for nye funksjoner, og med
etablering av nye funksjoner i kombinasjon med
f ere innbyggere vil sentrum og det urbane bylivet
styrkes.

Området har et urbant og levende byliv, og har
beholdt sin historiske kvartalsstruktur. Å bygge
videre på denne kvartalsstrukturen bidrar til å
styrke byens sentrum som en historisk bykjerne.
Deler av området bærer preg av hagebyidealet.
Her er det kort vei til alt, og dagliglivets gjøremål
er tilgjengelige rett utenfor boligen.

Området ligger rundt 500-800 meter fra
jernbanestasjonen. Adkomst til området skjer fra
eksisterende gatenett, og parkeringen foregår i
parkeringsanlegg under terreng.

I denne bydelen forenes det of entlige byliv og
boliglivet. Of entlige plasser som Søndre torv
tilrettelegger for at beboere, naboer og de som
bruker byen møtes. På samme måte som for Øya
og Tippen vil det være mulighet for å utvikle mindre
møterom i gårdene. I denne bydelen vil det også
være minimalt med sol i gårdene, og derfor må det
prioriteres å etablere gode takterrasser med utsikt
og mye lys.

ØVRE
KVADRATUREN
Nytt 28 425
Eksisterende 91 020
River 2 465

N EDRE
KVADRATUREN
Nytt 85 890
Eksisterende 70 480
River 11 215

NEDRE
KVADRATUREN

KVADRATURENØVRE
KVADARATUREN

STABBELSGATE TORG HANDEL OVERSIKTSKART



Gang og sykkelsti

Små lokale punkter for opphold

Privat have
Privat have

Lokal gård for bebyggelsen

Soknedalsveien
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I NTEGRERING AV NY
BEBYGGELSE
Lavskala og og følsom fortettning tilpasset de
historiske villaene.

ELVELANGS
Langs kanten etableres en
forsiktig innfelt gang- og
sykkelsti. Denne stien
inngår i et større grønt
forløp for hele byen. Langs
stien etableres mindre
utsiktspunkter med sol og
opphold.

FELLESROM
Det etableres mindre nedslag
for opphold i stien langs
elven. Her møtes beboerne
med den som er på tur på
mindre plattformer med utsikt
og aftensol.

GRØNN-
STRU KTU R
Hager og gaterom preger området.
Mot elven arbeides det med
åpninger i skogen der det er mulig.

L øk k a
GEN ERASJON ER BOR SAM M EN

I FORSI KTI G FORTETTI N G

Området er markert til bevaring av kommunen,
og her ligger villaene med relativt stor avstand.
Det kan f nt gis mulighet for villaeieren til å
fortette på egen grunn etter behov i området
ned mot elva.

Områdets mest sentrale og best bevarte
del består av en arkitektonisk tidstypisk
villabebyggelse fra 1920-tallet med store forhager
og beplantning. Området representerer en boform
der familier kan leve sammen i generasjoner
eller venner kan slå seg sammen og etablere
et naboskap. Lys og luft preger området og
bebyggelsen gir menneskene som bor her grønne
og harmoniske omgivelser.

Området ligger rundt 600-800 meter fra
jernbanestasjonen. Her kan man gå og sykle i
rolige omgivelser. Adkomst skjer fra eksisterende
gatenett. I sør kobles området opp på «Elvelangs»
som skal videreutvikles som en gang- og sykkelrute
langs elva. Denne legges litt ned i elveskråningen
så beboerne ikke opplever denne visuelt. Området
kobles derved på byens rekreative nettverk.

«Elvelangs» skal tilrettelegges med hvile- og
utsiktsrom i dette området, og vil gi beboerne et
supplement til livet i egen hage.

LØKKA
Nytt 6 885
Eksisterende 22 005
Rives 2 500

LØKKA

VILLA LIVBANEN OVERSIKTSKART
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Rækkehusbebyggelse, 3 etager

I N TEGRERI N G
AV ELDRE
BEBYGGELSE
Eksisterende hus ligger i
relasjon til den nye helheten.
Gamle naboer får nye
herlighe tsver dier, og kan inngå
i det nivå de ønsker.

OFFEN TLI G
PASSASJE
Of entlig passasje
går på tvers av alle

FELLESROM
Fellesrom i midten av kvartalet. Her ligger en
grunnstruktur som lett kan tas i bruk av beboerne.
Nivået av engagement og aktivitet ligger hos
beboere i dette kvartalet. Her er det plass til
lokale aktiviteter som fellespising, dyrking, kreativ
utfoldelse.

MI N DRE OASER
Mindre oaser etableres mellom bebyggelsen,
her kan det skapes et felleskap i mindre skala.

BEBYGGELSES-
TYPOLOGI ER
En stor f eksibilitet og variasjon preger
typologiene i denne bebyggelsen. Den holder
seg i en mindre og tett skala, hvor man bor med
stor tilgang på sosial struktur.

FREDELI G OG TRYGT
Bilene holdes på utsiden av
bebyggelsen. Inne kan man utfolde seg i
en avslappet hverdag.

BLÅ STRU KTU R
I gårdrommene holdes
belegninger i permeable
materialer. Vannavrenning samles
i fellesrommets gård, hvor den
brukes til lek og opplevelser.

KAN TSON ER
Kantsonene henvender seg
hovedsakelig inn mot fellesskapet.
Her kan man ha parallelle sosiale
aktiviteter gående, eller man kan
ha en stille kveld i egen hage, mens
det er fellesspising på fellesplassen.
Her tref es man over hekken, og
barn løper inn og ut hos hverandre.
Ut mot gaten holdes kantsonene
minimale.

FELLESH U S
I enkelte av gårdene etableres
det et felleshus som legges
i fellesrommet. Her kan
det være sykkelreperasjon,
skismøring, verksted eller
drivhus.

GRØN N-
STRU KTU R
Karakteren er fruktig,
og grønn, hvor
beboernes kantsoner
og deres hager preger

S ch jon g sta n g en
FE LLESAR E AL OG E GEN H AGE

I området mellom Schjongslunden og Løkka
er det store fortettingspotensialer som kan
kombinere attraktive boformer med det urbane
livet i sentrumskjernen. Området ligger relativt
langt fra stasjonen, så det er valgt en medium
tett bebyggelse.

Nabolagene ligger langs elvas naturlige løp. De
varierte nabolagene forholder seg til elva og tilbyr
et aktivt liv med tilgang til rekreative aktiviteter.
Boligene er strukturert rundt et fellesareal. Her
bor man med elva i forkant og familieliv og hageliv
på fellesarealene.

Gatelivet får en viktig rolle i dette området.
Bebyggelsen ligger i større grupper, og disse har sin
orientering rundt fellesarealene. Disse arealene er
sammensatt av mindre hagef ekker der beboerne
lever side om side, og møtes over hekken.

DELER AV SCHONGSTANGEN FØR UTBYGGNIGN NEDSKALERT OG TETT PÅ NATUREN,OVERSIKTSKART

SCHJONGSTANGEN

SCH JON GSTAN GEN

Nytt 64 360
Eksisterende 16 090
Rives 12 000
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7.
O V E R SI K T S BI L D E R
F R A 3 D- M O D E L L E N
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Tippen og øya
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Fra Jernbanestasjonen



102 103Hønefoss_kvalitetsprogram| september 2019

Tømmertorget
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Byporten og Kvadraturen

Storgata

Owrens gate
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6.
VI S J O N E R F O R F R E M TI D A

Hønefoss 2040  "En by for alle"



Petersøya
Petersøya blir framtidas nye urbane, grønne møteplass for fysisk aktivitet, lek og rekreasjon.
Gjennom ulike tilrettelegginger skal Petersøyas grønne kvaliteter foredles, utvikles og gjøres
allment tilgjengelig. Med ny forbindelse over elva, og koblingen til «Elvelangs», vil Petersøya
bli aktualisert som en ny attraktiv, sosial møteplass.
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Møteplass for alle,
alltid!
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Elva
Nyttige snarveier skal binde byen bedre sammen og øke tilgjengeligheten til sentrum.
Ei ny bru over Petersøya vil styrke sentrum og sentrumsnære områder som et
attraktivt sted å bo, besøke og drive næring. Brua vil representere en ny grønn
transportakse fra østsiden, og vil tilby de myke traf kantene en trygg og attraktiv
sammenheng med Petersøya og sentrum. Brua skal bli en attraksjon i seg selv både på
dagtid og kveldstid, og gi stolthet og identitet til byen.

Mobilitet i øyehøyde



Fossen i ny drakt
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Fossen og fortetting
Det er fossen og elva som har skapt Hønefoss, og det er på arealene knyttet opp
mot de historiske næringsaktivitetene at fortettingen og transformasjonen vil være
størst. Fortettingen på Øya og Tippen skal ref ektere de industrihistoriske verdiene
og kulturarven skal tas i bruk for å utvikle et attraktivt byrom. Fossen speiler byens
egenart og karaktertrekk, og er en ressurs som gir området en unik kvalitet.



Nye forbindelser
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Ringeriksgata
To nye gang- og sykkelbruer skal forlenge Ringeriksgata, inngangsporten til Schjongslunden,
mot Eikli og Krakstadmarka. De nye forbindelsene skal befeste Schjongslunden som byens
idrettsarena for barn, ungdom, seniorer og profesjonelle utøvere både sommer og vinter. Og
denne skal kunne nås med gange og sykkel. Arenaområdet har mange brukere og besøkende, og
de nye forbindelsene må være framtidsrettet og inspirere til en utvikling med folkehelse og klima
som ledesnor.
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Tømmertorget
Byens nye torg skal binde byens akser sammen i området der Hønefoss' industrihistorie startet.
Mange mennesker beveger seg daglig i byens nord/sydgående akse over Hønefoss bru, men
sammenhengen mellom Søndre- og Nordre torv er ikke synlig med dagens transportsystem.
De to torgene vil visuelt knyttes sammen når hovedtraf kkåren over Hønefoss bru vris mot øst for
å åpne opp for Tømmertorget. Tømmertorget vil også aktualisere en ny øst/vestgående akse som
understøtter kontakten mellom Hønefoss stasjon, Øya, Tippen og elva. Med Ringeriksbanen vil
denne aksen fungere som et samlende element for byens største transformasjonsområde.

Historien som en del
av hverdagen
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1. S AM M E N D RAG

Hønefoss er kommunesenter i Ringerike kommune og regionsenter i Ringeriksregionen. Byen er
trafikknutepunkt for bil, tog og buss. Sentrumskjernen er konse ntrert mellom Kvernbergsund bru

i sør og Hønefoss bru i nord. Det skal bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som
kommer i form av Ringeriksbanen og ny E16. For å gjøre dette skal det tilrettelegges for vekst i
befolkning og arbeidsplasser i s entrum, i samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel –
Hønefoss skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet.

Vekstkraften Ringeriksbanen utløser skal brukes til å videreutvikle Hønefoss. Med de rette

grepene kan Hønefoss utvi kles til en lev ende og vital by . I byplanen legges det til rette for
fortetting for å tilrettelegge for den ventede befolkningsveksten. Slik blir Hønefoss mer kompakt
og tilgjengelig, slik at innbyggerne kan nå det meste til fots eller med sykkel. Dette vil igjen gi
grun nlag for mer bykvalitet og liv i sentrum, et bedre marked for sentrumshandel, og et variert
service - og kulturtilbud.

Det planlegges endringer i infrastrukturen i sentrum som på sikt vil bidra til å redusere
biltrafikken , tilrettelegge for kollektivtrans port, gående og syklende, samt forbedre forbindelsen
mellom sentrum og stasjonen. Samtidig styrkes også forbindelsen mellom sentrum og den
bynære grønnstrukturen. De største samferdselsprosjektene i planen er omlegging og
oppgradering i området rundt Hønef oss bru, endringer i hovedtrafikksystemet, bru over
Petersøya og flere nye gangbruer. Vridning av Hønefoss bru og heving av Kongens gate vil åpne

opp dette området for etablering av et nytt stort torg i forbindelse med utviklingen på Øya og
Tippen. I hoved trafikkårene i sentrum skal gående, syklende og kollektivtrafikken prioriteres over
biltrafikk gjennom etablering av speedsykkelnett mellom nord og sør, samt kollektivfelt i Kongens
gate og etablering av ny kollektivbru over Petersøya. I tillegg skal det e tableres to nye gangbruer
i hver ende av Ringeriksgata for å få flere gangforbindelser til sentrum og for å styrke
tilgjengeligheter til Schjongslunden.

Den historiske kvartalsstrukturen videreføres og styrkes som et viktig identitetsskapende
element i by en. Eksisterende blågrønne forbindelser styrkes og det skapes nye. Fotgjengere skal
prioriteres og det tilrettelegges for opplevelser langs fossen og elvene. Samtidig sikres viktige
natur - og kulturhistoriske verdier vern.

Planforslaget legger til rette f or en utvikling som samlet sett har positive konsekvenser . Planen
bygger opp under nasjonale, regionale og lokale mål om utvikling rundt knutepunkter og
fortetting i sentrale, kompakte områder med boliger, handel og arbeidsplasser uten å øke
transportbehov et. Særlig for temaene trafikk, klima og energi, miljø og forurensning er planen
positiv. De nye bruene vil kunne ha en negativ konsekvens for naturmangfoldet i og i tilknyt ning
til elva. For kulturmiljøet inneholder planen mange elementer som drar i posit iv retning, selv om

høy utnyttelse ved Øya og Tippen utfordrer kulturmiljøet der . Samlet sett vurderes planen å ha
positiv konsekvens for Hønefoss og Ringerike. De fleste utredningsteamene viser at planen drar i
en positiv retning. De fleste negative konse kvenser vil kunne minimeres ved hjelp av avbøtende
tiltak.

I risiko - og sårbarhetsanalysen er det avdekket høy risiko knyttet til flom og brann. I tillegg er

det en viss risiko knyttet til andre enkelttema. Risikoene er håndtert i planen gjennom
hensynsso ner og bestemmelser.

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T - 1490 Reguleringsplan Vedlegg
2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). Planbeskrivelsen hører sammen med plank art og
bestemmelser .
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2. B AKG RU N N

2.1 Hensikten med planen

Hensikten med områdeplanen er å fastlegge overordnede rammer fo r utvikling av Hønefoss som

et attraktiv t , kompakt og bærekraftig regionsenter, med en tydelig identitet og et bredt utvalg av
funksjoner.

Det er satt følgende overor dnede mål for byutviklingen:
1. Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by der mennesker trives.
2. Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.

3. Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.

Fire sentra le målsetninger er valgt for planarbeidet:
- Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal,

drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen.
- Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og

arbeidsplasser.
- Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel.
- Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksisterende, og sikre

nye når byen fortettes.

Byp lanen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for den framtidige utviklingen av sentrum for

alle brukere av byen. Det angis ikke noe definert tidsperspektiv eller gyldighetsramme, men
planen vil revideres ved behov når den ikke lenger fungerer hensiktsmessig.

I Hønefoss skal det bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer, ved å
tilrettelegge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser i sentrum. Kommuneplanens
samfunnsdel legger opp til at 70 % av befolkningsveksten i Ringerike kommune skal tas i

Hønefoss.

Ringeriksbanen er under planlegging og forventet byggestart er i 2021. Ringeriksbanen vil
forkorte reisen mellom Oslo og Bergen betraktelig og bli en del av IC - nettverket rundt Oslo.
Vekstkraften Ringeriksbanen utløser skal brukes til å videreutvikle Hønefoss. Med de rette
grepe ne kan Hønefoss utvikles til en levende og vital by. Byen skal bli kompakt og tilgjengelig

slik at innbyggerne kan nå det meste til fots eller med sykkel. Dette vil igjen gi grunnlag for mer
bykvalitet og liv i sentrum, et bedre marked for sentrumshandel, og et variert service - og
kulturtilbud. Hønefoss skal bli triveligere og mer tilgjengelig for alle, også for de som av ulike
grunner har begrenset aksjonsradius, som funksjonshemmede, barn og eldre.

Tilknytningen mellom Hønefoss stasjon, sentr um og annet kollektivtilbud er en viktig del av

planforslaget . Det planlegges for et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem, tilpasset
forventet og ønsket befolknings - og næringsvekst. Stasjonsområdet skal være lett tilgjengelig for
gående, syklende og kollekt ivreisende.

Planen bygger på «Fremtidsbilder for Hønefoss», et parallelloppdrag for Ringerike kommune for å
få tegnet et godt bilde av mulighetene for Hønefoss sentrum når Ringeriksbanen kommer. Tre

arkitektgrupper med bred kompetanse fikk i oppdrag å te gne hvert sitt fremtidsbilde av byen,
hvor hvert tema hadde noe ulik innfallsvinkel.

Forslagene viser hvilken retning byen kan utvikle seg i og gir et rikt tilfang av ideer som kan
brukes i videre byutvikling. Evalueringskomiteen kom med sine anbefalinger 22.06.2016.
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Anbefalingene tar hensyn til nasjonale forventninger og har som mål å gi føringer som sikrer at
Hønefoss utvikler seg til å bli en selvstendig og vital by i Osloregionen, med en tydelig identitet
og et velfungerende næringsliv.

2.2 Planeier og pl ankonsulent

Planeier er Ringerike kommune. Kontaktperson hos kommunen er Linda Kristin Nethus, telefon.:
40804257, email: linda.kristin.nethus@ringerike.kommune.no .

Konsulent er Rambøll. Opp dragsleder er Rune Tøndell, tlf.: 90982861, email:
rune.tondell@ramboll.no .

Prosjektets arkitekt er DRMA v/Petter Grimm, tlf.: 90120197, epost: grimm@drma.no .

2.3 Tidligere v edtak i saken

Mandatet for igangsetting av arbeid med områderegulering for Hønefoss er kommunestyrets

vedtak 30.06.2016 om plansamarbeid i Ringeriksregionen. Det er gjort flere sentrale vedtak som
har ført frem til denne prosessen.

Ringerike kommune vedto k den 02.12.2010 å starte arbeidet med Ringerikspakke og KVU for å
komme fram til en framtidig transportløsning for Hønefoss der veg, kollektiv og sykkel ses i
sammenheng. Den 24.04.2014 besluttet kommunestyret å avvente med å oppheve

reguleringsplan nr. 6 4 (gjeldende plan for sentrum) med tilhørende delplaner i påvente av
avklaringer i overordna plan - og utredningsarbeid knytta til byutvikling og transportbehov.
Vedtaket slår fast at oppheving skal skje gjennom en planprosess hvor en ny plan tilpassa
framt idige behov erstatter den gamle. Den 27.08.2015 vedtok kommunen å starte arbeidet med
områdeprogram for planarbeid i Hønefoss og det ble vedtatt å sette i gang en mulighetsstudie.

2.4 Krav om konsekvensutredning (KU)

Det er vurdert om det er behov for KU i fo rbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om
konsek vensutredninger av 21. juni 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis
hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør
konsekvensutredes.

I dette tilf ellet er det en områdereguleringsplan etter plan - og bygningslovens § 12 - 2 som
fastlegger rammer for byutvikling og infrastruktur. Planforslaget vurderes dermed å medføre
vesentlige k onsekvenser for miljø og samfunn og det skal derfor utarbeides
konsekvens utredning . Krav om konsekvensutredning innebærer at det må utarbeides et
planprogram for området.

Planprogrammet
Planprogrammet skal avklare premisser og klargjøre hensikten med planarbeidet. Det skal videre
gis en beskrivelse av innholdet i planen og o mfanget av planarbeidet. Omfanget av planarbeidet
er en beskrivelse av alternative problemstillinger som vil bli belyst og utredninger som ansees
nødvendig for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, natu rressurser og samfunn.

Se også for skrift om konsekvensutredninger, § 6.

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i 9 uker fra juni til novem ber 2017, og vedtatt

08.03.2018.
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3. P LAN P ROSE SSE N

3.1 Varsel om oppstart

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

kunngjorde det i Ringerikes Blad 08.07.2017, samt på kommunens nettsider, jf. pbl. §12 - 8.
Samtidig ble høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram varslet, jf. pbl. § 4 - 1. Frist for
å komme med innspill var 03.11.2017.

Pla nområdet ble varslet utvidet to ganger. Første gang den 17.01.2018 , med frist for innspill
12.02.2018. Utvidelsen omfattet arealer vest for Rådhuset. H ensikt en var et behov for å oppheve

gamle reguleringsplaner som aldri ble gjennomført.

Planområdet ble s å varslet utvidet igjen den 05.11.2018. Utvidelsen omfattet et mindre område
på Støalandet. Bakgrunnen var å regulere planlagt gang - og sykkelbru fra Ringeriksgata.
Fristen for innspill var 01.12.2018 .

Kommunen mottok 30 innspill/uttalelser til oppstart a v planarbeid og høring av planprogram.
Hovedtrekkene i innspillene går på transportsystemet, fortetting, hensyn til verneverdig
bebyggelse, kulturmiljøer, grøntområder og elva, planavgrensning og at byen bør være attraktiv
for alle.

Innspillene har ført t il flere konkrete endringer i planprogrammet, samt at de har vært med på å

forme temaer til medvirkningsprogrammet.



HØNE FOSS 11 ( 73 )

Ramboll

3.2 Øvrig medvirkning

I forbindelse med utarbeidelsen av en byutviklingsstrategi ble det i 2018 gjennomført en større
medvirkningsprosess. Det ble holdt planverksteder der innbyggere i Ringerike ble invitert til å
bidra i arbeidet med byutviklingsstrategien og byplanen. Tre av verkstedene omhandlet

by utviklings strategi . Første planverksted handlet om å identifisere drivkrefter som påvirker
Hønef oss og sortere dem etter hvor viktige de er for byutviklingen. Andre planverksted handlet
om å utvikle ulike fremtidshistorier om hvordan livet i Hønefoss kunne se ut i 2040. Tredje
planverksted handlet om utarbeidelsen av mål og tiltak. Resultatet av verk stedet ligger til grunn
både for byutviklingsstrategien og byplanen.

Planverksted om Bystrategi

I tillegg til medvirkningsprosessen for Byutviklingsstrategien ble det holdt planverksteder om
temaene trafikk og attraktivitet .

Planverksted om attraktivit et



12 ( 73 ) HØNEFOSS

Rambø ll

4. P LAN STATUS OG RAM M E BE TIN GELSE R

4.1 Statlige planer og føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Plan - og bygningsloven sier at regjeringen skal utarbeide nasjonale forventinger til planleggingen
hvert 4. år. Gjeldende forventni ngsdokument er vedtatt 12.06.2015. Når det gjelder utviklingen
av by - og tettstedsområder, peker forventingsdokumentet bl.a. på følgende:

Det skal tilrettelegges for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert ut i fra hensynet til
samordnet areal - o g transportplanlegging
Kommunene skal tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet

Kommunene skal sikre trygge og helsefremmende bo - og oppvekstmiljøer
Kommunene skal legge til rette for fysisk aktivitet, bl.a. ved å sikre sammenhengende
grø nne strukturer og nær tilgang til områder for lek, rekreasjon, idrett og nærfriluftsliv
Kommunene skal legge prinsipper om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i
planlegging av omgivelser

Statlig planretningslinje for klima - og energiplanleg ging i kommunene (2009)
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima - og energiplanleggingen i kommuner og
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets - og virksomhetsutøvelse
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassut slipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i tråd med d enne retningslinjen.

Revisjon av planer som behandler klima - og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst
hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan - og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forure nsning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige,
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Statlige planretn ingslinjer for samordnet bolig, areal - og transportplanlegging (2008)
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig - , areal - og transport -
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og
produ ktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds - og byutvikling.

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses
regionale og lokale forhold.

KVU Hønefoss – Konseptvalgutredning f or transportsystemet i Hønefossområdet

KVU Hønefoss ble ferdigstilt i 2015. Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen og omfatter
mulige strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss by og det nære omland frem mot 2040.
I prosjektgruppen har ogs å Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune, Buskerud
fylkeskommune og Jernbaneverket vært deltakere.

Konseptvalgutredningen ble utarbeidet før planarbeidet for Ringeriksbanen ble prioritert og
forholder seg i liten grad til effektene av denne.
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Statlig detaljregulering av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE)

Tiltaket er definert som fellesprosjekt veg/bane og statlig reguleringsplan, og berører de tre
kommunene Bærum, Hole og Ringerike i Akershus og Buskerud fylker. Fellesprosjektet
Ring eriksbanen / E16 Høgkastet - Hønefoss er bundet prosjekt i Nasjonal transportplan.

Prosjektet vil legge følgende føringer for områdeplan Hønefoss sentrum:

- Plassering og utforming av Hønefoss stasjon.
- Prosjektet vil knytte Ringerike nærmere Oslo med en reiset id med tog på 35 minutter .
- Ny innkjøring og kryssplassering fra E16 inn mot Hønefoss vil kunne medføre endringer i

trafikkmønster og trafikkbelastning.

Tilgjengelighet for alle
Prinsippene for universell utforming er nedfelt i plan - og bygningsloven. Sam funnet skal utformes
slik at alle kan delta på en mest mulig likeverdig måte, uavhengig av funksjonsnivå. I den fysiske
planleggingen skal bygg, transportsystem og uteområder utformes slik at alle, inkludert
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøh emmede kan bruke dem, uten at det skal

være behov for spesiell tilpasning.

4.2 Regionale planer

Regional plan for kulturminnevern
Regional plan for kulturminnevern – Kulturkompasset – skal sikre godt vern og bærekraftig bruk
av fylkets kulturminner og kulturm iljøer. Kulturkompasset har fokus på utviklingspotensialet ved

fylkets kulturarv og vern gjennom bruk. Kulturarven skal brukes som ressurs for
samfunnsutviklingen.

Regional plan for areal og transport i Buskerud
Planen skal legge til rette for at innbygge re, næringsliv og tilreisende opplever levende byer og
tettsteder hvor det tilrettelegges for gode boligområder, handel og servicefunksjoner,

arbeidsplasser og opplevelser. Gjennom å prioritere økt sykkel og gange, og tilgang til frilufts - og
grøntarealer skal den fremme helse og trivsel.

Hovedmålene er byer og tettsteder med gode levekår, reduserte klimagassutslipp og mindre
transportbehov. Fortetting og transformasjon, lokalisering etter ABC - prinsippet, tilrettelegging for
sykkel og gange og styrking av kollektivtilbudet i og mellom byene er vikti ge virkemidler for å nå

målene.

Regional plan for R ingeriksregionen (under utarbeidelse)
Parallelt med planarbeidet for Hønefoss skal det også utarbeides en regional plan for
Ringeriksregionen, hvor målet er sam ordning på tvers av kommunegrenser for å legge til rette
for en bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transport. Arbeidet er igangsatt og vil

blant annet munne ut i en tiltaksliste som skal kunne videreføres i en utviklingsavtale med
staten .

4.3 Kommuneplanen

Da områdeplanarbeidet ble startet opp gjaldt kommuneplanen 2007 - 2019. Kommunestyret

rullerte i 2016 kommunal planstrategi for Ringerike som fastsetter at kommuneplanen skal
revideres.

Planprogram for revisjon av kommuneplanen til period en 2013 - 2025
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Planprogram for revisjonen ble vedtatt i 2013. Det legges opp til å revidere både samfunnsdelen
og arealdelen av kommuneplanen. Fokuset i arbeidet med ny kommuneplan er befolkningsvekst,

styrket næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.

K ommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030
Samfunnsdelen ble vedtatt 30.04.2015 og fastsetter visjonen om at Ringerike skal være det mest
spennende vekstområdet på Østlandet. Det legges opp til en sterk, men bærekraftig vekst og
målet er at 70 % av veksten skal t as i Hønefoss.

Ringerike kommune ønsker å bli en mer attraktiv bokommune, spesielt for unge familier i
etableringsfasen. Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad og
være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornyba r energi og reduksjon av utslipp. Det
skal legges opp til effektive samferdselsløsninger, videre økt verdiskapning og produktivitet i
kommunen og et robust næringsliv med god bredde.

Kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss
I 2008 ble forslag til kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss lagt fram til
sluttbehandling. Flere alternativer ble utredet og kommunestyret vedtok å gå videre med
alternativ 0+. Dette innebærer utbedring av eksisterende vegsystem med nye tilfarter og
optimalisering.

4.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner

PLANID PLAN N AVN VEDTAKS -
DATO

20 Rådhuset 31.02.1956

64 - 02 Hønefoss sentrum 20.12.1976

64 - 51a Kvartal 51 A 13.03.1978

64 - 03 Hoffsgårdsgata/forlengelse 22.11.1978

64 - 31 - 32 -
33 - 34

Kvartal 31, 32 , 33, 34 29.11.1978

128 Adkomst Benterudgaten 04.01.1979

64 - 42 Kvartal 42 02.02.1979

64 - 51c Kvartal 51 C 08.06.1979

129 Petersøya 29.10.1980

64 - 23 Kvartal 23 26.10.1981

64 - 35 - 36 Kvartal 35 - 36 23.09.1983

64 - 21 Ny adkomst Tippen 23.05.1984

64 - 11 Kvar tal 11 21.10.1987

64 - 16 Kvartal 16 24.03.1988

64 - 25 Kvartal 25 26.10.1989

64 - 55 Kvartal 55 30.08.1990

64 - 19 Kvartal 19 27.09.1990

64 - 48 Kvartal 48 27.06.1996

223 Gang - og sykkelvei ved Vesternbakken 28.09.2000

281 Helgesbråten 26.09.2002

289 Sentra lt stoppested for kollektiv 31.10.2002

292 - 02 Rutebilplata 07.07.2004

311 Boligområde på Benterud 04.05.2006
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300 - 02 Hønefoss Senteret 08.06.2006

261 Rabba - Storløkka 23.11.2006

358 Hønengata 18 - 20 29.11.2012

314 - 01 Brutorget 05.12.2012

120 - 03 Løkka og Schjongstangen 10.04.2014

298 - 05 Schjongslunden 21.10.2014

313 - 02 Byporten 04.05.2015

398 Strandgata 1 – showscene og restaurant 10.12.2015

317 Ankersgate 6 - 10 23.02.2012

Gjeldende kommuneplan gjelder foran følgende gamle reguleringsplaner

15 S - V av Norderhov 25.08.1947

7 Hønefoss 18.02.1956

9 Ved St. Hanshaugen 07.01.1958

9 - 04 Blyberghaugen 21.03.1991

Reguleringsplaner under arbeid

N O211604 Ringeriksbanen og E16

427 Byporten

421 Lloyds marked

421 Stormarkedet Tippen

420 Kvartal 46

414 Kvartal 36 Storgata - Sundgata

387 Øya

385 Arnemannsveien

370 Askveien 1 - 3 / St. Olavsgate 7 - 9

366 Områderegulerings for Kunnskapsparken Ringerike

395 Nordre park boligsameie

4.5 Analyser og utredninger

I planarbeidet er det flere eksisteren de utredninger og analyser som har inngått som en del av
kunnskapsgrunnlaget. Denne listen er ikke uttømmende, men inneholder de mest sentrale:

- Energi og klimaplan for Ringerike, vedtatt 02.12.2010

- Temautredning for kulturminner Hønefoss

- DIVE - analyse (kul turminneanalyse) , utarbeidet i 2018

- Handels og byutviklingsanalyse for Hønefoss

- Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik

- By - og stedsutvikling i Ringeriksregionen 2030 – Samferdselsanalyse

- Mulighetsstudie Schjongslunden

- Grønn plakat, vedtatt 30.11 .2000

- Kommunedelplan for gående og syklende, vedtatt 29.06.1995

- Kartlegging av situasjon for myke trafikanter

- Kollekti vutredning, utarbeidet i 2018
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5. E KSISTE RE N DE FORH OLD

For temaene som konsekvensutredes beskrives eksisterende situasjon i det samme kapitl et.

Høne foss og omkringliggende områder

5.1 Beliggenhet og arealbruk

Hønefoss ligger i Buskerud fylke, ca. 40 km nordvest for Oslo og er kommunesenter i Ringerike
kommune og regionsenter i Ringeriksregionen. Byen er trafikknutepunkt for bil, tog og buss. He r
møtes E16, Rv 7, Rv 35 og Bergensbanen. Oslo, Drammen, Hokksund og Gardermoen kan nås
med bil i løpet av en time. Sandvika, Asker og Lier nås innen 40 minutter.

Osloregionens areal - og transpo rtstrategi peker konkret på Drammen, Hønefoss, Hokksund og
Ko ngsberg som del av regionens flerkjernet e utvikling.
Sentrumskjernen er konsentrert mellom Kvernbergsund bru i sør og Hønefoss bru i nord.
Boligområdene Haugsbygda og Heradsbygda ligger 3 - 5 km unna sentrum, henholdsvis øst og
vest for byen.

Bystrukturen l igger hovedsakelig på flatene der Bregna og Randselva flyter sammen til Storelva
og Hønefoss sentrum er delt i flere deler av elvenes slyngninger. Bebyggelsen rundt strekker seg
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opp på furumoene i vest og mot de frodige jordbruksarealene i øst. Hønefoss er en gammel
kjøpstad og stasjonsby med en etablert kvadratur og urbane kvaliteter i sentrum. Utover dette
består bebyggelsen i stor grad av eneboliger, også i sentrale områder . Hønefoss sentrum er til en
viss grad utflytende, preget av mye biltrafikk, store åpne parkeringsplasser, og uutnyttede

bykvartaler. Viktige målpunkter som bussterminal og jernbanestasjon har plassering isolert fra
hverandre, og jernbanestasjonen har uklar sammenheng med bysentrum.

5.2 Planområdet

Planområdet er stort for å gi en fleksibi litet som kan være avgjørende for å sikre helhetlige
løsninger og gode forbindelser mot eksisterende løsninger utenfor planområ det. Avgrensningen

omfatter det meste av sentrumsområdet . I tillegg omfattes Nor d sia langs Hønengata og området
vest for jernbane n. Eikli på sørsiden av Kvernbergsund bru og to mindre områder på østsiden av
Storelva er også inkludert i planavgrensningen.
Mesteparten av områdene på Løkka/Schjongstangen og Schjongslunden er ikke tatt med fordi
det ikke er planlagt endringer her og fo rdi de har svært detaljert regulering. Det foregår også
egen regulering av stasjonsområdet.
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Planavgrensning for områdereguleringen av Hønefoss
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5.3 Grøntområder og rekreasjonsverdier

Schjongslunden er et viktig bynært friluftsområde for Hønefos s . I dag er det en godt etablert
idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett. Det mest brukte enkeltelementet er
turstien Elvelangs som slynger seg langs Storelva rundt hele Schjongslunden.

Petersøya er en av de større øyene som ligger i Storelva i se ntrum av Hønefoss. Øya har det
meste av året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og kirkegården. Petersøya ligger nær
til Søndre park med sin aktivitetspark (Tufteparken), utescene og stiene elvelangs. Øyene er
flomutsatte og til tider utilgjengelig e.

Et viktig nytt element i bybildet er Glatved brygge. Dette er endepunktet til den merkede
båtleden opp fra Tyrifjorden og utgangspunkt for sightseeingbåten Dronning Tyra. Brygga er
gjenstand for større og mindre arrangementer, et uformelt treffsted uto mhus og et yndet sted for
soling og mating av fugler.

Nordre park og Søndre park er viktige grønne lun g er i byen. Parkene er planlagt etter prinsipper

for gamle engelske landskapsparker og hovedtrekkene er bevart. Parkene brukes ved spesielle
anledninger og er med på å komplettere aktivitetene som regionbyen har å by på.

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsområder. For å bedre folkehelseprofilen må
byen i større grad tilrettelegges for aktivitet i nærområdene, der folk bor.

Petersøya
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5.4 Offentlig og privat servicetilbud

Sosial infrastruktur for tjenesteyting i form av undervisnings - og omsorgstilbud vil møte store

utfordringer dersom befolkningen skal øke kraftig i byområdet. Nært sentrum ligger Hønefoss
skole, Benterud skole og Ringer ike videregående skole. Det mangler ungdomsskole nært
sentrum. I tillegg er det en barnehage innenfor planområdet og flere nært sentrum.
Omsorgstilbud er i liten grad representert innenfor planområdet.

Integrering av institusjoner i sentrum kan føre til m er liv og livsutfoldelse og bidra til rasjonell

sambruk av bygninger og arealer. Det er blant annet mange kirkesamfunn og menigheter som
skaper byliv i helgene og bidrar til et aktivt kulturliv.

D et har utviklet seg en bykultur som verdsetter det urbane l iv i Hønefoss . Kulturlivet blomstrer
og særlig innenfor musikk og revy er det stor aktivitet på nasjonalt nivå. Utelivet er begrenset,
men økende. Det er også et veletablert og rikt tilbud innenfor idrett; Hønefoss arena er et

sentralt møtested for idrett - og helsetilbud.

Hønefoss skole

5.5 Teknisk infrastruktur

Det ligger utfordringer knyt tet til teknisk
infrastruktur og det er et ønske om å skille
kloakk og overvann. Det er mange gamle vann -
og avløpsledninger i grunnen. Det meste er
separert, kloakk/ove rvann, men ikke alt. De
fleste steder i byen er det områder nær el va
som er mottaker av overvann.

Det er etablert fjernvarme i Hønefoss, basert på
brenning av biologisk materiale . Det er
f jernvarmeanlegg med varmesentraler på
Hvervenmoen og Follum, og i tillegg kan det
tilbys fjernkjøling.

Utsnitt av kjølenett i sentrum
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6. P LAN FORSLAGE T

6.1 Planens hensik t

Planen skal legge til rette for framtidig utvikling og vekst i Hønefoss sentrum. Formålet er å
oppnå et variert og levende byliv som bygger videre på byens historiske bebyggelse og
kvarta lsstruktur. Det legges opp til varierte boformer og en betydelig kontor - , nærings - og

forretningsutvikling i nærhet til jernbanestasjonen. Sentrum skal styrkes og utvikles med god
kvalitet og estetikk, som et tett sentrum med gater og møteplasser, der gåen de prioriteres og
det er god kontakt med elva. Planen skal fastlegge rammene for et framtidsrettet og
miljøvennlig transportsystem som skal sikre tilgjengelighet til sentrum og bygge opp under
jernbanestasjonen som et knutepunkt på Ringeriksbanen.
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6.2 Plank artet

Plankartet til områdeplanen
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6.3 R eguleringsformål

Planen består av følgende arealformål i henhold til plan - og bygningslovens §12 - 5:

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyg gelse
- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
- Sentrumsformål
- Forretninger
- Offentlig eller privat tjenesteyting

- Barnehage
- Undervisning
- Institusjon
- Kirke/annen religionsutøvelse
- Kontor
- Hotell/overnatting

- Energianlegg
- Vann - og avløpsanlegg
- Grav - og urnelund
- Nødvend ige bygg og anlegg for grav og urnelund
- Kombinert bebyggelse og anleggsformål
- Bolig/forretning

- Bolig/forretning/kontor
- Bolig/tjenesteyting
- Bolig/kontor

Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg

- Fortau
- Torg
- Gatetun
- Gang - /sykkelveg
- Gangveg/g angareal/gågate
- Annen veggrunn – grøntareal

- Bane (nærmere angitte baneformål)
- Kollektivterminal
- Parkering

Nr. 3 Grønnstruktur
- Naturområde

- Turveg
- Friområde
- Park

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
- Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

I det følgende angis de mest sentrale formålene enkeltvis og hvor i planområdet de gjelder.
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6.4 §12 - 5 nr. 1 – Bebyggelse og anlegg

S entrumsformål
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Sentrumsformål innbefatter hovedsakelig forretninger, kontor, tjenesteyting og bo ligbebyggelse,
herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen. Det vil kunne være offentlig tjenesteyting og -
tilbud i dette området.
Det er krav om detaljregulering for nybygging i disse områdene. Noen av feltene anses som fullt

utbygget. Det er angitt by ggegrenser i plankartet. Tillat byggehøyde er i hovedsak 2 - 6 etasjer og
varierer fra 1 til 8 etasjer. Det kan vurderes et høyere bygg på inntil 12 etasjer ved Lloyds
marked. Tillatt %BRA i mange av feltene er på rundt 150% og 250%. %BRA varierer fra 85 % ti l
270%.
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Næring, tjenesteyting og fo rretning alene og i kombinasjon

Planen inneholder noen få rene forretnings - , og næringsområder og mange kombinasjoner.
Kombinasjonene omfatter bolig/forretning, bolig/forretning/kontor, bolig/tjenesteyting,
bolig/kon tor og andre kombinerte bebyggelse og anleggsformål. Tetthet og omfang i disse
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områdene varierer. Tillatt % BRA er for mange felter rundt 235%. Tillat byggehøyde er i hovedsak
3 - 5 etasjer og varierer fra 1 til 8 etasjer . Det kan vurderes høyere bygg på innt il 10 etasjer på
denne delen av Øya og inntil 12 etasjer på Tippen.
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Boligbebyggelse

I disse områdene skal det v ære boligbebyggelse. I planen skilles det mellom frittliggende og
konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
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Konsentrert småhusbebygg else
I to områder, ved Vesterngata og øst for Nordre park skal det være konsentrert
småhusbebyggelse i kjeder eller rekker. Det tillates her en relativt høy utnyttelse med 45 %
bebygget areal og gesimshøyde på 8 m og mønehøyde på 9 m.

Frittliggende småhus bebyggelse
Disse områdene skal beholde sitt preg, men kan fortettes med eneboliger, tomannsbolig eller
enebolig med sekundærleilighet inntil 65 m 2. Ved oppføring av ny bebyggelse skal det
etterstrebes og bevare særpreg og/eller tilføre nye visuelle kvalite ter til området.

Utnyttelsen er noe lavere med 35 % bebygget areal. Det tillates fradeling av eiendommer, men
ingen eiendom skal være mindre enn 500 m 2.
Høyder skal ikke overstige 8 meter gesims og 9 meter møne for bolig og 3,5 meter gesims og 5
meter mø ne for garasje.

Blokkbebyggelse

I disse områdene skal det være boligbebyggelse i blokk. For flere av feltene tillates ikke
ytterligere bebyggelse enn dagens situasjon. Ved nybygging etter brann eller lignende skal
områdene inngå i detaljregulering. Det ka n gjøres unntak fra plankrav for oppføring av
bebyggelse med samme dimensjoner, areal og høyder som opprinnelig bebyggelse.
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Offentlige formål
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Her er arealer avsatt til skole r, barnehage, kirke og gravlund. I tillegg er det områder for offentlig
tjenesteyting og anlegg for energi og vann - og avløp. Det er aktuelt med utvikling for Ringerike
videregående skole.

6.4.1 Bebyggelsens plassering og utforming

Planen muliggjør en økning av boliger i sentrum
gjennom fortetting. Hvert enkelt felt har
bestemmelser om utnyttelsesgrad og intervaller
av byggehøyder. Som hovedregel skal konkret
byggehøyde avklares i detal jregulering.

Solforhold i kvartalene er et viktig hensyn i
fastsetting av byggehøyder. Byggehøyde
innenfor hvert enkelt kv artal skal derfor varieres
slik at bebyggelsen er lavere i sør - vest og
høyere i nord - øst.

Hovedregel for ny bebyggelse i nærheten til bevaringsverdig bebyggelse er at plassering og
utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger og lignend e skal samspille med
eksisterende bevaringsverdig struktur og bebyggelse i området.
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.

Det er lagt inn krav om å sikre kvaliteter i e nkelte av utbyggingsfeltene, eksempelvis siktlinjer og
etablering av byrom. Kvalitetsprogrammet er førende for utforming av bebyggelse. Det stilles
krav til blant annet utforming, arkitektonisk kvalitet, materialbruk, samt plassering og utforming
av balkon ger, rekkverk og teknisk infrastruktur.

6.4.2 Boligmiljø, bokvalitet

For områder med konsentrert bebyggelse er det krav om sandlekeplasser og felles
uteoppholdsarealer og kvaliteten på disse. Arealene skal utformes med vegetasjon og variasjon
og skal ha høy kva litet og god tilgjengelighet. De skal være sammenhengende og ha gode
solforhold. De skal være beskyttet mot vind, trafikk, forurensning og støy.

Mesteparten av utbyggingsfeltene ligger innenfor avvikssonen for støy i sentrum. Det vil si at det

tillates bo ligbebyggelse mot støypåvirkede gater. Bokvalitet i disse områdene sikres gjennom
bestemmelsene. Alle boenheter skal ha tilgang til privat eller felles uteplass på terreng,
takterrasse eller balkong med sol minst 5 timer ved jevndøgn.

6.4.3 Parkering

Det skal o pparbeides parkeringsplasser etter denne tabellen:

Enhet Antall parkeringsplasser

Bolig

Sykkel Pr. 100 m 2

BRA
Pr boenhet

Min 2
Min 1
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BRA i denne tabellen beregnes etter teknisk forskrift, men eksklusiv parkeri ngsarealer.

* De biloppstillingsplassene for beboere som ikke reserveres den enkelte boenhet , skal være felles for alle

boligene innenfor feltet.

For felter til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse , er krav til parkering følgende:

Enhet Antall pa rkeringsplasser

Bolig

Sykkel Pr. 100 m 2

BRA
Pr. boenhet

Min 2
Min 1

Bil Pr. boenhet Inntil 60 m 2 BRA Min 0,5 Maks 1*

Pr. boenhet Fra 60 til 100 m 2 BRA Min 1,0 Maks 2,0*

Pr. boenhet Mer enn 100 m 2 BRA Min 1 Maks 2,5*

For andre bruksformål skal pa rkeringsbehov fastsettes ved detaljregulering eller rammesøknad. I
felles parkeringsanlegg med flere enn 5 plasser skal minst 5 % og minst 1 plass avsettes
forflytningshemmede.

Bil Pr. boenhet Inntil 60 m 2 BRA Min 0,5 Maks 1*

Pr. boenhet Fra 60 til 100 m 2 BRA Min 0,5 Maks 1,5*

Pr. boenhe t Mer enn 100 m 2 BRA Min 1 Maks 2*

Kontor
Sykkel Pr. 100 m 2

BRA
Min 1

Bil Pr. 100 m 2

BRA
Min 0,5 Maks 1,5

Forretning
Sykkel Pr. 100 m 2

BRA
Min 1

Bil Pr. 100 m 2

BRA

Min 0,5 Maks 1,5

Butikklokaler med inngang fra gate og torv trenger ikke å op parbeide parkering.
Bevertning

Sykkel Pr. 100 m 2

BRA
Min 1

Bil Pr. 100 m 2

BRA
Min 4 Maks 6

Bevertning med areal under 100 m 2 BRA trenger ikke å opparbeide parkering.
Bevertning med inngang fra gate eller torv trenger ikke å opparbeide parkering.
Hotell/ overnattingssteder

Sykkel % per ansatt Min 30 %

Bil Pr. 100 m 2

BRA
Min 0,5 Maks 1

Industri/lager

Sykkel Pr. 100 m 2

BRA
Min 0,5

Bil Pr. 100 m 2

BRA

Min 0,5 Maks 1
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Parkeringsanlegg for sykkel skal i størst mulig grad plasseres slik at gangav standen fra
bebyggelse til sykkelparkering er kortere enn avstanden mellom bebyggelse og parkeringsanlegg
for bil.

6.4.4 Miljøfokus

Energiløsning skal redegjøres for i detaljregulering og skal være fremtidsrettede og basert på
fornybar energi. Ny bebyggelse i planområdet skal tilrettelegges for oppvarming med vannbåren
varme. Byggeprosjekter på over 1000 m2 må tilknyttes fjernvarmeanlegg når det ligger innenfor
konsesjonsområdet.

Ved søknad om nye bruer, opparbeidelse av tursti Elvelangs og andre større tilta k nær
vassdragene stilles det krav til en vurdering av miljørisiko og miljøoppfølgingsprogram. Formålet
med dette er å hindre spredning av miljøgifter og partikler ut i vassdraget som kan ha
konsekvenser for planter og vannlevende organismer i og langs vas sdraget, samt å redusere
påvirkning på viktige naturtypeforekomster og sårbare og truede arter. Avbøtende tiltak skal

beskrives i miljøoppfølgingsprogrammet. Ved detaljregulering eller rammesøknad stilles det krav
til en luftkvalitetsutredning.

6.4.5 Uteopphold sareal

I planen stilles krav til størrelse og kvalitet til arealer for uteopphold og lek til ulike formål. For
småhusbebyggelse er krav til minsteuteoppholdsareal (M UA) 100 m 2 for primærbolig og 50 m 2

for sekundærbolig. For konsentrert bebyggelse er det kr av til felles sandleke - og
uteoppholdsarealer.

Illustrasjonen viser hvordan det indre kvartalene kan benyt tes til gode uteoppholdsarealer
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6.5 § 12 - 5 nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
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Samferdselsformålene omfa tter veg og bane, gang - og sykkelveger, torg og grøntareal.
I kjørevegformålet kan det opparbeides kjøreveg, kollektivfelt, speedsykkelrute og grøntareal.
Kvalitetsprogrammet o g illustrasjonsplanen er rettningsgivende med tanke på utforming av
gatesnitt. K valitetsprogrammet avgjør også prioritering når det må avvikes fra standard

gateprofil.

Offentlige arealer og felles uteareal med gode solforhold skal fortrinnsvis forbeholdes byliv og
uteopphold. Torg skal opparbeides med fast dekke og med møbler. Torg skal ha høy kvali tet i
materialbruk og utforming . Torg skal utformes slik at det gis gode forhold til gående og syklende.
Det skal legges vekt på gangforbindelser, soner for opphold, aktivitet og sykling. Blågrønne

løsninger skal være fremtredende i gater og torg.

Det legges til rette for en rekke samferdselsprosjekter i planen. Ved Hønefoss bru vil brukaret
vris slik at det følger Kongens gate. Samtidig skal Kongens gate heves flere meter for å jevne ut
terrengforskjellene. På denne måten åpnes det opp fo r å etablere et større torg mellom ny
vegtrasé og Lloyds marked i forbindelse med utvikling av Øya og Tippen. Samtidig skal det

opprettes to nye gangbruer i hver ende av Ringeriksgata ved Schjongslunden, samt en ny
kollektivbro over Petersøya. I tillegg sk al krysset Storgata, Owrens gate og Kvernbergsund bru
strammes opp.

6.5.1 Universell utforming

Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp jf. Ringerike kommunes strategi for

universell utforming. Torg, byrom, parker og friluftsområder skal vær e tilpasset bevegelses - og
orienteringshemmede slik at de kan benyttes av de fleste på like vilkår. Rådet for
funksjonshemmede skal ha anledning til å medvirke i detaljregulering.
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6.6 §12 - 5 nr. 3 - Grønnstruktur og nr. 6 - bruk og vern av sjø og vassdrag
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Grønnstrukturen i planen er delt inn i formålene naturområde, turveg, friområde og park.
I naturområdene skal det ikke gjennomføres tiltak som forringer naturverdiene. Eksisterende
naturtyper skal ivaretas. Det kan tillates tursti innenfor området og vedlikehold og skjøtsel av
eksisterende tiltak og vegetasjon.

Turveier skal være offentlige og åpne for allmennheten. Turveier skal tilpasses terrenget og ha
enkel standard med grusdekke og fast dekke der forholdene tilsier det. I vanskelig terreng kan
tursti ha utforming som natursti. Ny beplantning langs turveier skal være stedegne arter.

Friområder er offentlig tilgjengelige grøntareal i kombinasjon med eventuell teknisk infrastruktur.

Områder for park skal nyttes til offent lig park. Møblering, beplantning og materialbruk skal ha
høy kvalitet. Parker skal opparbeides med vegetasjonsflater, trær, stier og møblering for ulike
fy siske aktiviteter gjennom året.

Illustrasjonen viser de ulike grøntområdene i byen og hvilken funk sjon de har
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6.7 Kulturminner

Følgende kulturminner og kulturmiljøer er sikret vern gjennom plankartet:
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Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende elementer/kulturminner
skal bevares og deres identitet og særpreg sikres. Dette g jelder også parker, friareal, hager,
alleer, trær, trapper og gjerder. Kvartalsstrukturen, bebyggelsesstruktur, gateløp, høyder og
volum skal hensyntas og videreføres. I hovedsak skal ikke eksisterende bygninger innenfor

hensynssonen på - eller tilbygges, m en det kan gis unntak når tiltaket ikke vil endre bygningens
hovedfasader eller hovedform. Det er krav om detaljregulering i de feltene som er helt eller
delvis omfattet av hensynssonen. I søknad om tiltak eller detaljregulering skal det følge en
estetisk redegjørelse der konsekvensene for områdets kulturmiljø og verneverdi skal vurderes.
Plassering, byggehøyder, form, volum, karakter, materialbruk, fasadeuttrykk og nær - og
fjernvirkning i forhold til eksisterende bebyggelse og gateløp skal omtales.

6.8 Andre h ensynssoner

6.8.1 Faresone

I områder som omfattes av hensynssone skred i bratt terreng og kvikkleire skal p rosjektering og
utførelse av t iltak følge sikkerhetskrav fra gjeldende N VE kvikkleireveileder, tidligere utredninger
av kvikkleiresonene og enhver tids gj eldene teknisk forskrift vedrørende sikkerhet mot flom,

stormflo og skred. Det tillates ikke snauhogst eller andre inngrep som kan øke rasfare. Ved tiltak
på eksisterende bygg skal geotekniske forhold dokumenteres og behov for eventuelle avbøtende
tiltak v urderes.

Ved graving i og langs elvebredden skal det vurderes om det er behov for geotekniske
undersøkelser. En slik undersøkelse skal fastsette nødvendige tiltak for å unngå erosjon,

utglidning og ras. Tiltak skal utformes slik at de også tar høyde for f lom.

I områder som omfattes av hensynssone flom skal det i søknad om tiltak eller detaljregulering
vurderes flomfare og redegjøres for nødvendige sikringstiltak.
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Faresoner



HØNE FOSS 41 ( 73 )

Ramboll

6.8.2 Naturmiljø

Det tillates ikke inngrep i terren g og vegetasjon i områdene som omfattes av hensynssone for
naturmiljø.
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6.9 Avvikssone for støy

I sentrumsområdet vil hensynet til samordnet

areal - og transportplanlegging gjøre det aktuelt
med høy arealutnyttelse på tross av utfordringer
med støy. Det regu leres derfor en sone der det
kan tillates med avvik fra retningslinje T - 1442
for støy i arealplanlegging. Detaljregulering eller
søknad om rammetillatelse i dette området skal

inneholde en støyutredning som skal redegjøre
for løsningene som foreslås, avvei ningene som
er gjort og fastsette avbøtende tiltak. Det
tillates nye bygninger med støyfølsomt
bruksformål i områder med støynivå opp til Lden

70 dB fra vei og Lden 73 dB fra jernbane, jf . T -

1442.

6.10 Teknisk infrastruktur

Overvann
Overvann skal som ho vedregel fordrøyes og infiltreres innenfor kvartalet eller feltet, ved bruk av
åpne overvannsløsninger, permeable overflater, tilstrekkelige jorddybder og bruk av vegetasjon

på tak og utearealer.

Vegnettet vil få en viktig rolle i overvannshåndteringen. Ulike vegprofiler definerer hvilken rolle
gatene har. Kongens gate er definert som hovedoppsamlingsgate, mens Storgata og Kirkegata
blir viktige avskjæringsgater. Disse vil utformes med regnbed og beplantning som trives i miljø
med varierende fukt der det er plass til dette.

Renovasjon
Valg av renovasjonsløsning skal redegjøres for i detaljregulering eller søknad om tiltak og skal
veies opp mot hensynet til bystruktur og krav til minste uteoppholdsareal (MUA).
Renovasjonsløsning skal sikres i plankart og b estemmelser. Boligkomplekser med mer enn 15
boenheter skal fortrinnsvis ha nedgravd renovasjonsløsning. Der forholdene ligger til rette for det

tillates etablering av felles renovasjonsløsning med tilgrensende boligkompleks.
Renovasjonsløsning som ikke er nedgravd skal integreres i bygningsmassen.

6.11 Plankrav og r ekkefølgebestemmelser

Plankrav
Bestemmelsene angir hvilke områder som omfattes av krav om detaljregulering. Der det er krav

om detaljregulering skal planavgrensning følge feltavgrensning. Det kan gi s unntak fra plankrav
dersom omsøkt tiltak er i tråd med områdereguleringen om tilhørende kvalitetsprogram.
Kvalitetsprogrammet supplerer bestemmelsene i områdereguleringen og skal være førende ved

utarbeidelse av detal jreguleringer og byggesøknader. Ved d etaljregulering skal det følge en
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illustrasjonsplan som viser bebyggelsens plassering, bruk og møblering av utomhusarealer og
fellesarealer.

Detaljregulering skal redegjøre for hvilke formål arealet skal benyttes til. Dersom det skal bygges

bolig, skal pl anen også redegjøre for varierte leilighetsstørrelser og mulighet for innpassing av
kommunale boliger eller omsorgsboliger. I tillegg skal atkomst, parkering, renovasjon sløsning ,
anleggsområde, gr ad av utnytting, plassering og utforming, utearealer og terr enginngrep
avklares.

Rekkefølgekrav

I detaljregulering eller søknad om tiltak skal det dokumenteres sikret atkomst til alle eiendommer
innenfor feltet. Før tiltak som medfører inngrep i grunnen skal det gjennomføres
grunnundersøkelser for å avdekke om gru nnen inneholder konsentrasjoner av helse - eller
miljøfarlige stoff over normverdien som anses som forurenset grunn.

Tekniske anlegg som skal overtas av kommunen skal ha tekniske planer godkjent av kommunen

og avtale om overtakelse før igangsettingstillat else gis. Dersom anlegget skal overtas av
fylkeskommunen skal gjennomføringsplan være godkjent av Statens Vegvesen.

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse skal eventuelle støyskjermingstiltak og felles
parkeringsanlegg være opparbeidet eller avtale om frikjøp undertegnet.

Før beb yggelsen på feltene BBB1 og BKB6 kan tas i bruk skal gangvei i forlengelsen av
Norderhovsgate være opparbeidet. Det samme gjelder for feltene BU2, BKB2 og BKB3 for
gangveien langs disse.

6.12 Utbygging / gjennomføring

Det foru tsettes inngått utbyggingsavtaler der det fra kommunens side er ønskelig å regulere

antall boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers
utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett t il å kjøpe en andel
av boligene.
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7. KON SE KVE N SUTRE DNIN G

O mråderegulering en fastlegge r rammer for byutvikling og infrastruktur , og m edføre r vesentlige
konsekvenser for miljø og samfunn. Planen skal derfor konsekvensutredes etter plan - og

bygningslovens § 4 - 2. Våren 2018 vedtok kommunen planprogrammet som fastslår hvilke
temaer som skal inngå i konsekvensutredningen . I tillegg er det ønsket utredning av andre tema,
utover det som er angitt i planprogrammet. T emaet samfunnssikkerhet, beredskap og
ulykkesrisiko var angitt i planprogrammet, men man har i ettertid avklart at det i sin helhet
omtales i risiko - og sårbarhetsanalysen (ROS).

I planarbeidet er derfor følgende temaer konsekvensutredet:
1. Naturmangfold
2. Kulturminner og kulturmiljø
3. Energi og klima
4. Forurense t grunn
5. Vannmiljø

6. Støy forurensning
7. L uftforurensning
8. Landskapsbilde
9. Trafikk
10. Folkehelse
11. Barn og unges oppvekstsvilkår

12. Universell utforming

Utredningstemaene er behandlet hver for seg i egne kapitler i denne rapporten . Behov for
avbøtende tiltak for å redus ere negative virkninger, samt oppfølgende undersøkelser, er vurdert
for hvert tema.

Konsekvensene av å gjennomføre planen fremkommer ved at virkningene er sammenliknet med
virkningene av et referansealternativ eller "nullalternativ". Referansealternative t er en
framskriving av dagens situasjon og trender, uten at t iltakene som denne område reguleringen
legger til rette for er gjennomført . For de ulike temaene redegjøres det for 0 - alternativet kun der
det har spesiell betydning for det aktuelle temaet.

Ko nsekvensutredningen er basert på metodikk fra Statens vegvesens håndbok V712
"Konsekvensanalyser". konsekvenser fremkommer gjennom tre trinn:
Verdi , som angir hvor viktig temaet er eller hvor verdifulle influensområdene er med hensyn til
det aktuelle tema et.
Omfang , som er en mest mulig konkret og kvantitativ vurdering av hvordan og hvor sterkt et
område påvirkes. Omfanget kan ha både positiv og negativ retning.

Konsekvens , som er en funksjon av verdi og omfang.

Konsekvensutredning skal være beslutningsre levant i forhold til planvedtaket, og legge r vekt på
det som er mest relevant og sentralt for beslutningen. Formålet er å sikre at hensynet til miljø og
samfunn blir tatt med i betraktning under utarbeidelse og vedtak av planen. Dette ved å gi en
særskilt vurdering (konsekvensutredning) av planens virkninger for miljø og samfunn.

Konsekvensutredninger skal svare på utredningskravet slik det er definert i planprogrammet.
Beskrivelse og begrunnelse for planens grep og innhold er ikke del av konsekvensutrednin gen og
ligger i andre kapitler i områdereguleringens planbeskrivelse og i kvalitetsprogrammet .
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7.1 Naturmangfold

Verdivurdering over det aktuelle området i og ved Hønefoss sentrum

Hønefoss sentrum er en by plassert ved krysningspunktet mellom by og natur. E lva med sine

tilknyttede naturverdier rammer inn byen, og de som bor der har kort vei til registrerte verdifulle
naturområder med hovedvekt på fugleliv og livet knytta til elva.

Det er flere av tiltakene i ny områdeplan for Hønefoss sentrum som vil berøre avgrensede og
verdi satte naturområder . Metodikken for konsekvensvurdering av naturmangfold følger Statens
vegvesens håndbok v 712, justert for å passe til dette overordnede plannivået. Utredningen

baserer seg på vedtatt planprogram for områdeplanen.

Plan en berører hovedsakelig fire lokaliteter/naturområder, med følgende verdi :
Naturtypelokaliteten med c - verdi: middels verdi
Naturtypelokaliteten med b - verdi: stor verdi
Naturtypelokaliteten med a - verdi: svært stor verdi
Elva med kantsoner: middels verdi som potensielt økologisk funksjonsområde for N T - arter
og med landskapsøkologisk korridor.

Tiltakets påvirkning er vurdert for de konkrete elementene i planen som berører natur :
1. Begna bru: Mellom «noe forringet» og « Forringet».
2. Petersøya inkludert den nye bru a: Mellom «ubetydelig» og «noe forringet».
3. Ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad: « Noe forringet ».
4. Ny bru mellom Schjongslunden og Eikli: Mellom «noe forringet» og «forringet ».
5. Kvernbergsund bru: Mellom «ubetydelig» og «noe forringet ».
6. Tursti langs el vebredden: « Noe forringet ».
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Dette gir følgende konsekvensvurdering:
1. Begna bru: « B etydelig miljøskade ( -- ) ».
2. Petersøya inkludert den nye brua: « N oe miljøskade ( - ) ».
3. Ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad: « U betydelig/noe miljøskade (0/ - ) ».
4. Ny bru mellom Schjongslunden og Eikli: « N oe miljøskade/betydelig miljøskade ( - / -- ) ».
5. Kvernbergsund bru: « Ubetydelig/noe miljøskade (0/ - ) ».
6. Tursti langs elvebredden: « U betydelig/noe miljøskade (0/ - ) ».

For å redusere negative virkninger er det identifisert en rekke tilta k. Dette er lokale tilpasninger,
samt oppfølging i anleggsperioden for å unngå unødig miljøsk a de. Det er også foreslått å
gjenåpne dagens fylling me llom Petersøya og land for å gje nopprette naturområdet der til en
tilstand lik den som var før fyllingen ble etablert.

Planen legger opp til en økning i antall bruer over elva langs en relativt kort strekning, og det er
viktig å se disse i sammenheng og ikke kun vurdere hver bru isolert. Det anbefales å gjør e en ny
vurdering av hvorvidt det er nødvendig m ed all e de planlagte burene, og/eller om det er mulig å

slå sammen funksjonene for noen av dem. Dette vil minke den samlede belastningen for elva
gjennom planområdet. For eksempel ved Kvernbergsund bru og ny bru mellom Schjongslunden
og Eikli: Disse berører samm e naturtypelokalitet og utgjør til sammen stor påvirkning av denne
lokaliteten.

7.2 Kulturminner og kulturmiljø

7.2.1 Dagens situasjon
Hønefoss har en svært rik kulturarv med verneverdig bebyggelse og fredede anlegg. Den
parallelle fremveksten av skognæring, ind ustri og jordbruk førte til at knutepunktet – og senere
byen - Hønefoss ble utviklet. Områdeplanen for Hønefoss sentrum som denne
konsekvensutredningen gjelder, vil berøre flere kulturmiljøer som er ansett som kulturhistorisk
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viktige for Hønefoss. Dette gj elder ikke minst de fredede anleggene Hønefoss fengsel og
Riddergården, men det gjelder også andre områder med stor kulturhistorisk verdi:

Nordre torv er byens eldste torv. Området rundt torget har et autentisk uttrykk med bebyggelse
fra siste halvdel 18 00 - tallet. Det er i dag ikke mye igjen av småhusbebyggelsen på

Blyberghaugen, men det lille arbeidersamfunnet, som representerer en annen side av Hønefoss
enn det bevarte velstående bebygde miljøet, er en viktig del av byens historie.

I den delen av Hø nefoss sentrum som ligger vest for elva finnes flere store bygårder med en høy
grad av autentisitet og høy arkitektonisk verdi. Industrietableringen og byen som
handelsknutepunkt – en viktig del av byens historie og identitet - kommer tydelig frem her. Den

sentrale delen av Hønefoss, med jugendgårdene og sentrumsbebyggelse i Stabells gate , Storgata
og deler av Søndre torv, har bebyggelse med høy verneverdi. Bebyggelsen viser særlig
variasjonen av stilperioder som rådet siste kvartal 1800 og frem til første kvartal på 1900 - tallet:
jugend, historisme og klassisme. Men også bebyggelse av nyere dato er representert.

Øya - området og Tippen forteller byens industrihistorie. Området er utviklet på grunn av

nærheten til fossen, og flere av bygningene er viktige i ndustrihistoriske bygg som i dag til dels
eksponeres på Hønefoss bru, som jugendgavlene på Lloyds, og til dels er innbygd i andre bygg av
nyere dato, slik at de framstår uten sin historiske sammenheng.

7.2.2 Den nye sentrumsplanen
Store deler av Hønefoss sentru m er historiske kulturmiljøer som speiler byens vekst og utvikling.

Graden av autentisitet varierer fra kvartal til kvartal. I denne konsekvensutredningen er det
relevant å kommentere det overordnede byplangrepet, tillegg til de spesifikke kulturmiljøene, når
effekten av planen på kulturmiljø og kulturminner skal utredes.

Den nye planen tilrettelegger for transformasjon og fortetting gjennom byreparasjon. Det betyr
at den viderefører og kompletterer eksisterende byplangrep. Hovedfokuset er på å styrke

kva rtalsstrukturen samt forbindelsen mellom Nordre og Søndre Torg. Et viktig grep er å åpne for
at krysset mellom Kongens gate og Hønefoss bru kan forskyves. Hvis dette gjennomføres, vil
Kongens gate kunne framstå som en bygate istedenfor som en gjennomfartså re - og dermed
barriere - i byen. Forskyvningen gjør at det kan dannes et nytt byrom foran jugendgavlene på
Hønefoss brug, og området Tippen kan få en størrelse som passer med de eksisterende
bykvartalene. Begge deler vil kunne bidra til en komplettering a v byveven mellom Nordre og

Søndre Torg, og dermed til at de to torgene bindes sammen..

Planen åpner for at eksisterende gateløp kan forlenges der dette er naturlig for forbindelser og
lesbarhet. Det gjelder Stabells gate, som kan forlenges opp mot jernba nestasjonen, og de sørlige
kvartalene i nedre kvadraturen, som kan bli delt opp med gater der det er mulig.

Det er lagt opp til at bebyggelsen i alle områder, bortsett fra på Øya og Tippen, får høyder og
utnyttelsesgrad som samsvarer med de som finnes i nabolaget. Øya og Tippen får en høyere
utnyttelsesgrad og en høyere bebyggelse enn resten av byen.

Flere områder er regulert til hensynssone bevaring. Bestemmelsene skal sikre at den
kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende ele menter/kulturminner

bevares og at kulturmiljøenes særpreg og identitet sikres.

7.2.3 Konsekvens av planen
Urbaniteten forsterkes ved at Hønefoss’ karakter som en rutenettby videreføres. Byens karakter
forsterkes også av at de romdannende avkuttede hjørnene i gat ekryssene, typiske for Hønefoss,
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videreføres. Den tette bykjernen får en tydelig avgrensning mot hagebyene rundt, noe som er en
ytterligere betoning av den urbane karakteren. Urbaniteten styrkes også av at Nordre og Søndre
Torg knyttes sammen, ved at byvev en kompletteres mellom dem slik at de inngår i et
sammenhengende byromsforløp. Ved at det bygges videre på kulturhistoriske kvaliteter, vil
nabolagskvaliteter i alle delområdene videreføres.
Alt dette er svært positive konsekvenser av den nye sentrumsplan en.

Den største utfordringen i planen når det gjelder kulturminner og kulturmiljøer, finnes på Øya og
Tippen. Den høye utnyttelsesgraden som tillates her for å bygge opp under knutepunktet
Hønefoss stasjon på Ringeriksbanen, er en potensiell trussel for d et kulturhistoriske miljøet som
Hønefoss Brug representerer. Men med riktig volumfordeling vil områdene kunne bebygges med
respekt for de kulturhistoriske verdiene på Øya. Med en riktig bygningsstruktur kan de verdifulle
bygningene framheves og hele områd et revitaliseres. Det er i denne sammenheng svært positivt
at planen setter krav om detaljreguleringer til de fleste feltene, inkludert Øya og Tippen.

7.2.4 Avbøtende tiltak
På Øya og Tippen bør det i detaljreguleringene sikres at bygningsvolumene blir fordelt på

områdene på en måte som sikrer at kulturmiljøet Hønefoss Brug og tilknytningen til elva og
fossen ikke svekkes.

7.3 E nergi og klima

Denne konsekvensutredningen tar for seg energi og klima for Hønefoss områdeplan. Ved å

kartlegge dagens situasjon og et 0 - alternativ er det gjennomgått verdi, omfang og konsekvenser
av plantiltaket. Metoden følger « Håndbok V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen) » i
utgangspunktet, og når det i konsekvensutredningen refereres til verdi, omfang, konsekvenser

og tiltak, er det termer som er definert i denne håndboken. I korte trekk kan termene defineres
som følgende:
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Verdi i denne sammenhengen, er verdier som kan berøres av tiltaket og av den grunn er
relevant å beskrive som en del av dagens situasjon.
Tiltaket eller «gre pet» er i denne konsekvensutredningen plantiltaket og effekten av den.
Omfang dreier seg om hvor sterkt eller hvor mye tiltaket berører verdiene

Konsekvens er samstillingen av v erdi og omfang og medfører en positiv, nøytral eller negativ
konsekvens med e n viss styrke

Tilstanden og kapasiteten i høyspentnettet i Hønefoss er god, da industri på Follum et lavere
energiforbruk etter 2011. Det samme gjelder for fjernvarmeinfrastruktur som og har en god
tilstand med tilgjengelig kapasitet for videre tilknytnin ger. Det er og tilgjengelig kjøleinfrastruktur
i deler av midtbyen som gir en meget høy samlet verdi av dagens energiinfrastruktur.
Energiproduksjonen i Ringerike er i dag fornybar, der bioenergi og vannkraft dekker mesteparten

av stasjonært energibehov. D et er fortsatt noe bruk av olje/parafin, som er i ferd med å fases ut.
Verdien til energiproduksjonskilder som leverer energi i energiinfrastruktur er høy. Økt utbygging
i Hønefoss sentrum vil øke behovet for energi. Dette kan forsynes av dagens infrastruk tur for
strøm, varme og kjøling, med mindre tilpasninger dersom det gjøres sentralt i Hønefossområde.
Tiltaket vil derfor få lite konsekvens for kraftnett og fjernvarmeinfrastruktur.

En positiv effekt av utbyggingen i tiltaket er at varme - og kjølegrunnl aget øker, noe som er bra
for økonomien i hele fjernvarmesystemet. Kostnadene for varmeproduksjonsenheter og
rørinfrastruktur fordeles da på flere kunder, noe som reduserer kostnaden for energileveransen
for varme og kjøling per kWh. Slik sett vil tiltaket være positivt for varme - og kjøleforsyning. Det

er også grunn til å anta at utslippene fra fjernvarme er lavere i Hønefoss enn for andre
sammenliknbare byer grunnet lave klimagassutslipp i fjernvarmeproduksjon.

Klimagassutslippene i Ringerike kommune og Hønefoss - området har gått litt ned de siste årene
som følge av utfasing av olje/parafin til oppvarming og tilknytning til fornybar fjernvarme.
Utslippene fra industri har også sunket litt av samme årsak som for energi. Klimagassreduksjon
har en stor verdi i en bærekraftsammenheng, og det er viktig at det tenkes globalt og handles
lokalt. For klimagassutslippene er både omfanget og konsekvensene for tiltaket mer omfattende
da klimagassutslippene skal reduseres mye for å oppnå overordnede nasjonale målene om en

klimagassreduksjon på 40 %. Ved vurderingen av konsekvens er det en sammenlikning av 0 -
alternativet med planalternativet/tiltaket. Det er valgt å legge vekt på trafikk, energi,
oppvarming og anlegg når det ses på de totale utslippene som konsekvens av g repet. Tiltaket er
sammenlignet med et 0 - alternativ noe positivt sett i et klimagassperspektiv, grunnet trolig lavere
utslipp som resultat av en mer sentralisert bebyggelse. For å bidra til de nasjonale, regionale og
kommunale målene for reduksjon av klima gassutslipp, må det for plantiltaket imidlertid utføres

trafikkreduserende tiltak og krav om fossilfri anleggsplass.
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7.4 Forurenset grunn

Planområdet ligger i en del av Hønefoss preget av sentrumsbebyggelse. Århundrer med
menneskelig aktivitet kan ha git t opphav til diffus forurensning. Det er registre r t forurensede

lokaliteter og nedlagte kommunale fyllinger innenfor planområdet. På store deler av planområdet
består berggrunnen av alunskifer og løsmassene av antropogent påvirkede fyllmasser.

Arbeider so m omfatter gravearbeider i Hønefoss sentrum medfører krav om gjennomføring av
miljøtekniske grunnundersøkelser etter krav gitt i Forurensningsforskriften kap. 2. Ved funn av
forurensning vil det måtte utarbeides tiltaksplan for forurenset grunn. Tiltakspla nen vil bl.a.

beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for at gravetiltaket ikke medfører negativ konsekvens
for mennesker eller naturmiljø.
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7.5 Vannmiljø

Planområdet ligger i en del av Hønefoss preget av sentrumsbebyggelse. Vannforekomstene
Randselva, Hø nefossen og Storelva ligger innenfor planområdet. Dette er vannforekomster som
tilhører Tyrifjorden vannområde. Århundrer med menneskelig aktivitet som landbruk og industri

kan ha gitt opphav til diffus forurensning. Det kreves egne tillatelser for graving i og ved elven.
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7.6 Støy forurensning

Hønefoss sentrum er i dag preget av støy fra veitrafikk fra fv. 35 som går gjennom sentrum. Om

målet for null trafikkvekst i biltrafikken oppfylles vil det kun være endringer i støy fra jernbanen
når den nye Ringeriksba nen kommer. Ved å legge om trafikken i områdene rundt Hønefoss bru
og stasjonen vil det være støyfølsomme bygg som tidligere har hatt lite støy som nå havner i gul
eller rød sone. I tillegg vil økt bebyggelse langs støykildene føre til at flere bygg havner i rød eller
gul sone sammenlignet med dagens situasjon.
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7.7 Luftforurensning

Hønefoss er trafikknutepunkt for bil, tog og buss. Her møtes E16, Rv 7, Rv 35 samt
Bergensbanen. L uftforurensing anses å være en utfordring , og det råder bekymring for
helsetils tand til utsatte grupper som oppholder seg langs hovedtrafikkårene. Det antas for øvrig
at det kan være overskridelser av både juridisk bindende grenseverdier og nasjonale mål for
svevestøv og nitrogendioksid langs de sterk est trafikkerte veiene.

Det bor omtrent 15 000 mennesker i planområdet som potensielt utsettes for dårlig luftkvalitet
og dermed helserisiko .

Luftsonekartene over området Hønefoss viser at for dagens situasjon, for 0 - alternativet og for
planalternativ konsentrasjonene av PM10 overstige r nedre grense for rød sone i henhold til
retningslinje T - 1520 ved Kongens gate, Hønefoss bru, samt ved fasaden ved bygninger langs
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Torvgata og Strandgata. Gul sone er litt større enn rød sone. For planalternativet ligger i tillegg
Arnemannsveien og den ny e brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon i gul sone.

Konsentrasjoner av N O2 ove rstiger nedre grense for gul s one i henhold til retningslinje T - 1520 for
nesten hele området, for alle alternativer. Nedre grense for rød sone overstiges for deler av
område t ut fra de mest trafikkerte veiene. Som for PM10 er k onsentrasjoner av N O2 høyest for
planalternativ og Arnemannsveien og den nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon ligger
i gul og rød sone .

Det vil være omlegging av trafikken til bruene (planalte rnativ) som har størst negativ konsekvens
for luftkvalitet i Hønefoss. Der det etableres nye veier eller trafikk flyttes over på veier som har
lite trafikk i dag og det samtidig ligger bebyggelse som er følsomt for luftforurensning i nærheten
vil det ha en negativ konsekvens med økt luftforurensning.

7.8 Landskapsbilde

Under tema landskapsbilde vurderes konsekvensene for den romlige og visuelle opplevelsen av
omgivelsene. Området ligger innenfor Landskapsregionen innsjø - og silurbygdene på Østlandet,
Tyrif jorden. De viktigste overordnede landskapstrekkene i Hønefoss sentrum er de distinkte
topografiske nivåene :

0. E lvenivået – elvene med fossen, flomlandskapet og de frodige kantene med tydelig naturpreg
1. B ynivået – den flate sletten, med kvartalsbyen og småhus bebyggelse
2. H au gene/de grønne skrentene som den nære rammen rundt byen
3. Åsene - den større avgrensningen av landskapsrommet mot horisonten

Landskapet i og omkring planområdet er ikke av nasjonal viktighet, men lokalt er landskapsbildet

av stor betydning, s pesielt knyttet til opplevelsen av bynær natur. Landskapsv erdiene som
berøres av tiltaket er naturen langs elvedraget Storelva , opplevelse av visuell kontakt mellom
byen og det omkringliggende landskapet (ås - og bakkelandskapet), samt fjernvirkning av ny

b ebyggelse fra det omkringliggende landskapet.

Planforslaget innebærer fortetting av bykjernen med ny bebyggelse med volumer som i
tilgrensende nabolag. Den høyeste utnyttelsen foreslås på Øya - området og Tippen, samtidig som
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Hønefoss bru vris for å skape e n akse i Kongens gate, som ny byboulevard. Gatestrukturen
forsterkes ved å trekke de blågrønne strukturene inn mot bykjernen gjennom hovedgatene. Det
foreslås regulert nye forbindelser over Storelva og Begna. Det planlegges også tilrettelegging
langs elven /elvekanten med brygge og urban utformet elvepromenade nærmest Hønefossen. Det

planlegges fem nye broforbindelser.

Ny bebyggelse mot elva ved Hønefoss bru styrker Hønefoss’ identitet som kompakt kvartalsby og

styrker kontrasten mellom natur og by, som er Hønefoss´ identitet i dag. Men dette vil gi mindre
sikt og kontakt med elva fra byen over Tippen. Tilrettelegging langs Storelva gir flere muligheter
for å oppleve landskapet, samtidig som naturpreget reduseres på tilrettelagte områder. Broer
over elva ska per nye steder for opplevelse av elvelandskapet, men svekker opplevelsen av
sammenhengende elvelandskap. O pparbeiding av gater vil kunne definere bylandskapets
kvadratur og siktelinjer klarere .

7.9 Trafikk

Totalt sett er dagens trafikksituasjon i Hønefoss preget av ensidig tilrettelegging for bil, også i
sentrum der det er tydelige negative konsekvenser av høy bilbruk og dårlig tilrettelagt for
alternative reisemidler. De negative konsekvensene inkluderer tidvis dårlig framkommelighet og

kø, forsinkelse og variabel reisetid for bussen, barriereeffekt av hovedveien for myke trafikanter,
relativt høy ulykkesrisiko, samt støy og luftforurensing. Dette gjenspeiler seg i høy bilandel
(75%) på reiser i Hønefoss - området.

Dagens situasjon har forbedringspotensial n år det gjelder følgende forhold:

Biltrafikkmengde med påfølgende negative effekter for byliv og myke trafikanter
Trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter
Tilrettelegging for, og bruk av, gange og sykkel
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Prioritering av buss for kortere og jevnere re isetid, og dermed økt bruk
Arealbruk knyttet til trafikkformål og barriereeffekt av dette

Dagens trafikksituasjon vurderes til å være mindre god med vesentlige forbedringspotensial. Den
høye trafikkmengden og de negative konsekvensene av denne påvirker al le beboere i Hønefoss,
samt de som kommer til byen for arbeid, studier, handel og/eller fritid.

Foreslått områderegulering innebærer oppgradering av infrastrukturen og bedre tilrettelegging

for gående og syklende, samt økt prioritering av buss med kollekt ivfelt og signalprioritering.
Veikapasiteten vil reduseres noe gjennom smalere kjørefelt og reduserte fartsgrenser og
parkeringstilgangen i sentrum reduseres og styres. Samtidig opprettholdes veinettets robusthet
gjennom dimensjonering for buss og vogntog/ lastebil på nødvendige trasée r og opprettholdelse
av bil trasée r og venstresvingefelt i sentrum der nødvendig for trafikkavviklingen.

Det er viktig å se tiltakene i lys av ny Ringeriksbane, som koordinert med andre tiltak kan gi
kollektivtrafikken et løft, også lokalt. En utbyggingsstrategi som fokuserer utbygging i Hønefoss
sentrum og begrenser det ellers er viktig for å klare ønsket utvikling.

Enkelte spesifikke tiltak er trukket ut og vurdert særskilt i forhold til innvirkning på trafikk, disse
er:

Bedr et tilknytning til stasjonen, både for bil (innfartsparkering), kollektivt og med gang - og
sykkel
Nye/utbedrede gang - og sykkelbruer
Nye kollektivbruer
Nye veiforbindelser for bil (bru over Begna, vridning av landkaret på Hønefoss bru), i
utgangspunktet ik ke for styrket kapasitet, men bedret lokal tilgjengelighet

Ombygging fra vei til gate mht. arealbruk/tverrsnitt
Sammenhengende sykkelveinett med separering av syklende og gående
Sykling på gangareal i sentrum
Tilgjengelighet for og aktiv prioritering av bu ss
Tilgjengelighet for næringstrafikk (spesielt varelevering)
Parkeringstiltak (prioritering av p - areal, langtidsparkering parkering i utkanten av bykjernen,

innfartsparkering, forslag til endret parkeringsnorm, osv.)
Busstasjonen – komprimert, men tilpass et fleksibel drift, utvikling av busstorv
Adkomst til Tippen og Sentrumskvartalet p - hus (kryss i Kongens gate)

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i forhold til dagens situasjon
(mht. utbygging av infrastruktur) og nullaltern ativet (mht. trafikkøkning). Konsekvensgraden av
et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang.

Konsekvenser av områdereguleringsplanen er vurdert i forhold til følgende temaer (med
vurdering i kursiv):

Tilbud til gående og syklende – stor utbedring av infrastruktur gir bedre tilrettelegging for
gående og syklende og vil gi økt andel sykling/gåing – svært positiv
Kollektivtilbud – noe bedring av prioritering på strekninger og i kryss gir bedre

framkommelighet, kortere reisetid og bedre punk tlighet for lokalbusser og andre busser.
Tilrettelegging for kobling til stasjonen for, samt pendelsetting av, lokalbussene vil bedre
kollektivtilbudet. Vil bidra til økt bussbruk – positiv

Trafikksikkerhet – sannsynlig bedring pga. bedre tilrettelegging f or alle trafikgrupper, lavere
hastighet, tydeligere gateløp og separering av trafikantgrupper på strekninger med høy
trafikk – svært positiv
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Veikapasitet – begrenset reduksjon i veikapasitet pga. hastighetsreduksjon, innsnevring av
kjørebane og kantstopp f or buss (som bedrer forholdene for andre trafikantgrupper).
Modelltest viser fortsatt akseptabel kapasitet og liten endring i reisetid for bil – negativ
Trafikkmengde – lik belastning som i dag, på tross av befolkningsvekst – nøytral

Næringstransport – dag ens robusthet opprettholdes gjennom kapasitet i viktige kryss.
Framkommelighet for næringstransport på viktige strekninger like god/bedre enn i dag –
nøytral

Totalt sett vil områdeplanen, såfremt identifiserte tiltak gjennomføres, ha en positiv innvirkni ng
på trafikksituasjonen i Hønefoss. Flere av tiltakene må følges opp i neste fase, samt mer generelt
av kommunen og veieiere.

7.10 Folkehelse

I dag er det en godt etablert idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett.
Schjongs lundens mest b rukte enkeltelement er turstien Elvelangs som slynger seg langs Storelva

rundt hele Schjongslunden.

Dagens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangler et trygt og helhetlig
sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltr afikk. Dette er en situasjon som skaper
konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og gående. Syklister i
Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.

I denne utredningen avgrenses folkehelse til faktorer i det ytre miljø som påvirker positivt eller
negativt befolkningens helse og trivsel. Det legges særlig vekt på mulighetene for fysisk aktivitet
og møteplasser i det offentlige rom.

Andre tema dekker de viktigste perspek tivene med folkehelse, men folkehelse er et viktig

perspektiv i planleggingen og verdien settes derfor til middels.

I denne saken er det snakk om en overordnet plan ( områderegulering ) og ikke et konkret
prosjekt. Det blir derfor innholdet i planforslaget (formål, bestemmelser mv. ) som skal utredes
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og vurderes opp imot dagens plansituasjon. Det blir derfor også snakk om en overordnet
konsekvensutredning .

I forhold til gjeldende plan for området kan vi vi si at vi forventer en forbedring befolkningens
«folk eheldesituasjon» innenfor planområdet, men at denne ikke får stort utslag. Dette må også
ses i lys av at flere andre relevante temaer for folkehelsen får sine vurderinger i andre KU -
notater.

Vi har også gjennomgått s jekkliste for påvirkningsfaktorer (fra Helsekonsekvensutredning). Og
ser at relevante og viktige påvirkningsfaktorer er dekket av de ulike KU - notatene.

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ fra mkommer ved å sammenstille verdi og omfang. For
planen blir konsekvensen satt til middels/noe positiv.

7.11 Barn og unges oppvekstsvilkår

Det bor få barnefamilier i sentrum, spesielt i de nye leilighetene. Byen opplever det kjente
mønsteret med at eldre fly tter til sentrum, og barnefamiliene overtar eneboligene i utkanten. Vi
har den klassiske utfordringen for byboligene med å gi de stor nok uteplass samt skjerming mot
trafikkstøy. Det bygges og planlegges boliger i sentrum. Det bygges også mye i utkanten av
byen .

I dag er det en godt etablert idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett.
Schjongs lundens mest brukte enkeltelement er turstien Elvelangs som slynger seg langs Storelva
rundt hele Schjongslunden.

Dagens infrastruktur i Hønefoss e r lite tilrettelagt for syklister. Det mangler et trygt og helhetlig

sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon som skaper
konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og gående. Sykliste r i
Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.

I denne saken er det snakk om en overordnet plan ( områderegulering ) og ikke et konkret
prosjekt. Det blir derfor innholdet i planforslaget (formål, beste mmelser mv. ) som skal utredes
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og vurderes opp imot dagens plansituasjon. Det blir derfor også snakk om en overordnet
konsekvensutredning .

I forhold til gjeldende plan for området kan vi vi si at vi forventer en forbedring av barn og unges
oppvekstsvilkår innenfor planområdet , noe som gir et positivt omfang.

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang. For
planen blir konsekvensen satt til stor positiv.

Det er gjort en avgrensing mot tema friluftsliv, idrett og aktivitet for alle, ved at dette notatet

bare er barn og unges bruk av områdene. Det gjøres også en avgrensning mot trafikk og
tilgjengelighet ved at dette nota tet vurderer hvordan gang - og sykkelveier bidrar til kobling mot
nærmiljøområder for barn og unge.

7.12 Universell ti lgjengelighet

Områdereguleringen for Hønefoss legger til rette for bedre universell utforming innenfor
planområdet. Området inneholder et vi ktig knutepunkt og flere kommunikasjonslinjer som det er
viktig at er universelt utformet. Busstasjonen ligger midt i sentrum og er lett tilgjengelig i dag,
planforslaget vil styrke den visuelle koblingen med Søndre torv gjennom møbleringen av
gaterommet m ed grønnstruktur.

Viktige kommunikasjonslinjer er blant annet Hønefoss bru, gangbru som går parallelt med
Hønefoss bru og Kvernbergsund bru. Begge vegbruene har i dag smale fortau som hindrer
framkommelighet for de myke trafikantene. Planforslaget legger opp til tiltak som vil prioritere
areal til de myke trafikantene og bedre situasjonen for alle brukergrupper.

Prinsippet «fra veg til gate» og møbleringen av gatene er et viktig satsningsområde for universell

utforming. De gående skal ha høyest prioritet i de aller fleste gatene i sentrumskjernen, med
fortau og oversiktlige og trygge trafikkløsninger . Enhetlige kryssløsninger og gatesnitt vil gi bedre
lesbarhet og gjøre det enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å bevege seg i byen.

Sentrumskjer nen og boligområdene ligger i en del av planområdet som er relativt flatt.
Planforslaget legger opp til å videreføre og reparere kvartalsstrukturen. Kvartalsstrukturens

rutenett bidrar til at sentrum har en logisk struktur det er enkelt å orientere seg i.

Hønefoss har en tilnærmet helhetlig turvei langs elva kalt «Elvelangs». I tillegg til dette finnes

det en rekke turområder og grøntområder innenfor planområdet. Områdene er ikke tilrettelagt
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Planforslaget legger op p til at deler av « Elvelangs»
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skal ha universell utforming, mens andre områder skal få en møblering og funksjon som gjør at
områdene kan benyttes av flere med funksjonsnedsettelser.

Planforslaget legger opp til flere nye gangbruer som vil bedre forbindels esmulighetene på tvers
av elvene, gjøre elverommet mer tilgjengelig, og redusere barrierevirkningen elven har i dag.
Flere nye bruforbindelser gir korte avstander mellom og god tilgang til flere viktige funksjoner i
sentrum.

I planforslaget er det lagt o pp til fortetting i store deler av sentrum med en blanding av bolig og
næring. Det er foreslått en høykommersiell handelssone for detaljhandel rundt Søndre Torv, og
det er avsatt areal til fremtidig skole og barnehage sentrumsnært. Til sammen vil dette før e til
kortere avstander i sentrum til de daglige gjøremål for alle, uavhengig av funksjonsevne.

I forhold til gje ldende plan for området vil tiltakene i planforslaget bidra til at Hønefoss blir mer
universelt utformet, noe som vil være en positiv konsekve ns av områdeplanen.
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7.13 Sam let vurdering

Planforslaget legger til rette for en utvikling som samlet sett har positive konsekvenser. Planen
bygger opp under nasjonale, regionale og lokale mål om utvikling rundt knutepunkter og
fortetting i sentrale, kompakte områder med boliger, handel og arbeidsplasser uten å øke

transportbehovet.

Særlig for temaene trafikk, klima og energi, miljø og forurensning er planen positiv. Dette er
fordi planen inneholder en rekke tiltak for å begrense biltrafikken i sentrum og å ti lrettelegge for
gående, syklende og kollektivtilbud. Reduksjon av trafikkmengden medfører også en reduksjon i
støy og forurensning fra veitrafikk som er den største utslippsfaktoren i dag. Planen bygger opp

under de store statlige infrastrukturinvesteringe ne som kommer gjennom ny E16 og
Ringeriksbanen. Likevel vil planen på kort sikt medføre at flere boliger blir bygget i områder
preget av støy og dårlig luftkvalitet.

Gjennom en satsning på tilrettelegging for gående og syklende, samt en styrking av
grønns trukturen i byen vurderes planen å innebære en liten forbedring av folkehelsesitasjonen og

barn - og unges oppvekstsvilkår.

De nye bruene vil kunne ha en negativ konsekvens for naturmangfoldet i og i tilknytning til elva,
men med hjelp av avbøtende tiltak som fokus på utforming og restriksjoner på anleggsperioden
vil denne konsekvensen bli mindre. En styrking av rutenettstrukturen og opprusting av Kongens
gate er positiv i forhold til kulturminnehensyn. Tillatte høyder og utnyttelse vil i de fleste områder

ikke bryte for mye med eksisterende bebyggelse i de ulike nabolagene. Den planlagte utnyttelsen
av områdene på Øya og Tippen vil utfordre kulturminnehensynene der.

Samlet sett vurderes planen å ha positiv konsekvens for Hønefoss og Ringerike. De fleste
u tredningsteamene viser at planen drar i en positiv retning. De fleste negative konsekvenser vil
kunne minimeres ved hjelp av avbøtende tiltak.
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8. RI SI KO - OG SÅRB ARH E T SAN AL YSE

Det er gjennomført en ROS - analyse i henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3 i fo rbindelse med prosjektet

områdeplan Hønefoss sentrum. ROS - analysen følger metodikken beskrevet i N S 5814:2008 Krav til

risikovurderinger og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder « Samfunnssikkerhet i

kommunens arealplanlegging».

ROS - analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet pr. 30.10.2018 , og vurderer aktuelle

uønskede hendelser som vil kunne få konsekvenser for følgende samfunnsverdier; Liv og helse, Stabilitet og

Materielle verdier.

Det ble gjennomført et eget analysemøte på Hønefoss den 23.10.2018 med deltakere fra prosjektgruppen til

Rambøll/DRMA og Ringerike kommune. Hensikten med analysemøtet var å kartlegge aktuelle risikoforhold og

mulige uønskede hendelser, vurdere risiko og aktuelle tiltak for videre opp følging. Resultatene har videre blitt

sammenstilt i denne rapporten, som også har vært på høring hos de involverte parter i arbeidet med

analysen.

Følgende temaer, aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold er kartlagt og vurderes i analysen:

Naturrisi ko:

1. Elveflom

2. Overvannsflom

3. Kvikkleireskred

4. Masseutglidning og jordskred

5. Radon

Andre uønskede hendelser:

6. Trafikkulykker

7. Utslipp av farlige stoffer

8. Svikt i fremkommelighet for nødetater

9. Brann i bygninger

10. Dambrudd

11. Svikt i vannforsyning/avløp

12. Grunnforurensn ing

13. Kriminalitet og tilsiktede hendelser

Risikonivået som er vurdert for hvert enkelt risikostyringsmål for de aktuelle identifiserte hendelsene er vist i

tabellen nedenfor sammen med en vurdering av kunnskapsgrunnlaget bak vurderingen (usikkerhet) og en

kvalitativ vurdering av planens påvirkning på risikonivået.
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Risikonivå pr. konsekvenstype/samfunnsverdi for aktuelle identifiserte hendelser.

ID

nr.

Uønsket

hendelse

Sannsynlig

- het

Verdi Konse -

kvens

Risikonivå Usikkerhet Endring

1 Elveflom Sannsynlig

L iv og helse En viss fare

Lav Uendret
Stabilitet En viss fare

Materielle

verdier

Farlig

2 Overvannsflom Sannsynlig Liv og helse En viss fare

Middels Redusert
Stabilitet En viss fare

Materielle

verdier

Farlig

3 Kvikkleireskred Mindre

sannsynlig

Liv og helse Kritisk

Middels Uendret
Stabilitet Kritisk

Materielle

verdier

Kritisk

4 Masse -

utglidning og

jordskred

Mindre

sannsynlig

Liv og helse En viss fare

Middels Uendret
Stabilitet -

Materielle

verdier

En viss fare

5 Langvarig

eksponering for

helseskadelige

radonkonsentra

sjoner

Mindre

sannsynlig

Liv og helse Kritisk

Middels Redusert
Stabilitet - -

Materielle

verdier

- -

6 Trafikkulykker Sannsynlig Liv og helse Kritisk

Middels Redusert
Stabilitet En viss fare

Materielle

verdier

- -

7 Utslipp av

farlige stoffer

Mindre

sannsynlig

Liv og helse Kritisk

Middels Redusert
Stabilitet En viss fare

Materielle

verdier

- -

8 Svikt i

fremkommelig -

het for

nødetater

Lite

sann synlig

Liv og helse Kritisk

Høy

Uendret/

Redusert

ved

foreslåtte

tiltak

Stabilitet En viss fare

Materielle

verdier

Kritisk

9 Brann i

bygninger

Sannsynlig Liv og helse Kritisk

Middels Uendret
Stabilitet - -

Materielle

verdier

Farl ig

10 Dambrudd Lite

sannsynlig

Liv og helse Farlig

Middels Uendret
Stabilitet Farlig

Materielle

verdier

Farlig

11 Sannsynlig Liv og helse - - Lav Redusert
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ID

nr.

Uønsket

hendelse

Sannsynlig

- het

Verdi Konse -

kvens

Risikonivå Usikkerhet Endring

Svikt i

vannforsyning/

avløp

Stabilitet En viss fare

Materielle

verdi er

- -

12
Grunn -

forurensning

Mindre

sannsynlig

Liv og helse - -

Lav Redusert
Stabilitet - -

Materielle

verdier

Kritisk

13 Kriminalitet og

tilsiktede

handlinger

- - - -

Høy

Uendret/

Redusert

ved

foreslåtte

tiltak

Tre ( 3 ) av hendelsene er vurdert å utgjøre en høy risiko (rødt område). For alle disse hendelsen er det

foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgende (hendelsens ID - nummer i parentes):

Elveflom (1)

Overvannsflom (2)

Brann i bygninger (9)

Seks ( 6 ) av hendelsene er vurdert å utgjøre en middels risiko (gult område). For alle disse hendelsen er det

foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgende (hendelsens ID - nummer i parentes):

Kvikkleireskred (3)

Radon (5)

Trafikkulykker (6)

Dambrudd (10)

Svikt i vannforsyning/avløp (11)

Grunnforurensning (12)

Tre (3) hendelser er vurdert som lav risiko. Det er også foreslått ytterligere tiltak for oppfølging for samtlige

av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens I D - nummer i parent es):

Masseutglidning og jordskred (4)

Utslipp av farlige stoffer (7)

Svikt i fremkommelighet for nødetater (8)

Risiko tilknyttet kriminalitet og tilsiktede handlinger (13) er mtp. risikonivå (sannsynlighet og konsekvens)

ikke satt , men det er også redegj ort for muligheter til oppfølgende tiltak for dette i videre planlegging.

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med videre planlegging, utforming

av planbestemmelser eller oppfølging ifm. detaljreguleringsplaner og bygg esaker vurderes det at risikoen vil

kunne ivaretas. De foreslåtte planene slik de foreligger vurderes å ikke gi økt risiko for noen av de vurderte

hendelsene og risikoforholdene. For 6 av de vurderte hendelsene vurderes det at foreslåtte planer og tiltak v il

medføre en bedring i forhold til dagens situasjon.

De foreslåtte tiltakene er vis t i påfølgende tabell .
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Oversikt over foreslåtte tiltak for videre oppfølging.

ID

Tilknyttet

uønsket(de)

hendelse(r) Tiltak Oppfølging

1 Elveflom

- Etablere hensynssone fo r elveflom med

utgangspunkt i flomsoneberegninger for 200 - års

flom.

Ikke tillatt med nye bygg/infrastruktur

(sikkerhetsklasse F2) i 200 - års flomsone. I

skravert område for flomsone 200 - år kan det

tillates etablering av bygg forutsatt tilstrekkelig

sikring.

- Forslag til hensynssone for

planavgrensning i

områderegulering basert på

utførte flomsoneberegninger.

- Hensynssone basert på

flomsoneberegninger bør videre

innarbeides i kommuneplanens

arealdel når denne skal rulleres.

1 Elveflom

- Krav til sikker bygg ehøyde for nye bruer som

etableres (kort 69,5+)

- Innlemmes i planbestemmelser

1 Elveflom

- Nye gangveier som etableres (elvelangs) må

legges over 20 - års flomnivå (kote 68+)

- Innlemmes i planbestemmelser

1 Elveflom

- Åpning av flomvei mellom Petersøya og

"fastlandet" - vil øke elvas tverrsnitt i dette

området som kan bidra til å redusere flomnivå

her.

- Vurderes i videre planlegging

1 Elveflom

- Ved eventuell etablering av nye

brukonstruksjoner i elven må det hensyntas

risiko for drivgods i elva som kan me dføre

skader på brukar.

- Vurderes i videre planlegging

2 Overvannsflom

- Arnemannsveien, Stabells gate , Kirkegata og

Kongens gate/Owrens gate foreslås opparbeidet

som hovedoppsamlingsgater for overvann.

Vannet ledes videre ut mot Storelva fra disse

gatene via Tippen eller Kvernbergsund bru.

Storgata som viktig avskjæringsgate for

overvann fra Søndre Torv. Øvrig gatenett i

sentrum vil fungere som tilførselsveier mot

hovedoppsamlingsgater og avskjæringsgater.

- Følges opp i videre planlegging.

Rekkefølgebest emmelser for

utbygging som sikrer at

overvannshåndtering iht.

kommunens retningslinjer for

håndtering av overvann ivaretas

og overvannsløsninger etableres

bør innlemmes i planen.

2 Overvannsflom

- Kongens gate/ Owrens gate er den lavest

liggende gaten i sen trumskvadraturen og den

viktigste samlegaten for overvann.

Sammen med avskjæringsgatene foreslås disse

opparbeidet med blågrønne gatesnitt med grønt

area ler/fordrøyning i regnbed og ev t.

overvannsbasseng.

- I Stabells gate foreslås ku n

overvannshåndtering i renner.

- Følges opp i videre planlegging.

2 Overvannsflom
- Overvannshåndtering fra Arnemannsveien mot

Tippen/Kongens gate må avklares i videre

- Følges opp i videre planlegging.
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ID

Tilknyttet

uønsket(de)

hendelse(r) Tiltak Oppfølging

planer (gatesnitt vil avgjøre muligheter for

fordrøyning og grønne arealer.

3 Kvikkleireskred

- Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger i TEK

17. Oppfølging av kvikkleirerisiko iht. til NVE

Veileder «Bygging i kvikkleireområder –

Veileder ved arealbygging og

byggesaksbehandling».

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader

3 Kvikkleireskred

- Plan - og byggesaksarbeid utenfor faresoner:

Forekomster av kvikkleire må kartlegges og

skredfare vurderes ved inngrep i områder med

marin leire. Dersom kvikkleire blir påvist og

topografien tilsier at skredfare kan være

tilstede, anbefales at de samme krav legges til

grunn for den geotekniske prosjekteringen som

ved byggevirksomhet innenfor faresoner.

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader

3 Kvikkleireskred

Dersom det etabler es bru mellom Petersøya og

Vesterngata må denne vurderes mtp. kvikkleire

og faresonen Støalandet.

Fundamenteringsarbeider for eventuell bru vil

kunne berøre grunn og strømmningsforhold.

Risiko forhold som må ivaretas

ifm. ev t. detaljprosjektering

3 Kvikkle ireskred

Tiltak ifm. mindre tilbygg og nødvendig

nybygging i tilknytning til eksisterende

bebyggelse:

- Oppfølging av krav til byggegrenser mot

skråningskant i ravinert terreng beskrevet i NVE

sin veileder «Veiledning ved små inngrep i

kvikkleiresoner». I r avinert leirterreng må

nybygg ligge i en avstand av minst 2 x

ravinedybden fra topp skråning. Ved kortere

avstand til topp skråning bør geoteknisk

sakkyndig kontaktes. For å unngå

tilleggsbelastning på grunnen, bør vekten av

utgravde masser for kjeller m inst tilsvare

vekten av tilbygget. Gravemassene

transporteres direkte bort fra området til sikkert

deponeringssted.

Anlegning av veier bør gjøres slik at veier

legges lengst mulig vekk fra skråningstopp.

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader

4
Masseutglidning

og jordskred
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ID

Tilknyttet

uønsket(de)

hendelse(r) Tiltak Oppfølging

4
Masseutglidning

og jordskred

- Vurdere muligheter for å definere soner langs

elveleier der det er bratt og løsmasser som kan

omfattes av bestemmelse som ivaretar et bel te

av blandingsskog/vegetas jon (F.eks.

snauhogst/flatehogst tillates ikke) .

- - Vurderes i videre

planarbeid

5 Radon

- Tilrettelegging for radonsikring iht. krav i TEK

17

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader

6 Trafikkulykker

- Vurdere muligheter f or trafikkrestriksjoner på

bestemte strekninger der dette kan ha effekt på

trafikksikkerhet (bruk av

enveiskjøring/innkjøring forbudt o.l.).

- Følges opp i videre planlegging

6 Trafikkulykker

- Kryssutforming vurderes ifm. detaljregulering

og må ivareta m yke trafikanter

- Følges opp i videre planlegging

6 Trafikkulykker

- Detaljregulering må vurdere behov for spesielle

trafikksikkerhetstiltak med fokus på

tilrettelegging for myketrafikanter

- Følges opp i

detaljreguleringsplaner.

6 Trafikkulykker

- Vurder e aktuelle tiltak for reduksjon av bilbruk

(kampanjer/redusere p - arealer o.l.)

- Iverksettes etter initiativ fra

kommunen

7
Utslipp av farlige

stoffer

- I planen legges det opp til mulig ny bru til

Schjongslunden/Ringeriksgata fra Eikli – det bør

vurderes å tilrettelegge den for bruk av

brannkjøretøy. Dette vil kunne bidra til å gi

brannvesenet kortere innsatstid/alternative

adkomstmuligheter til området.

- Bør vurderes i videre

planarbeidet ifm. prosjektering av

ny bru.

8

Svikt i

fremkommelighet

for nødet ater

9 Brann i bygninger

- Oppfølging av brannsikkerhet i bygg og

fremkommelighet for brannvesen ifm.

utarbeidelse av reguleringsplaner.

- Følges opp i forbindelse med

detaljregulering av

enkeltområder.

10 Dambrudd

- Krav om felles planlegging/involver ing av

dameier ved utbygging i områder nært

damanlegg.

- Anbefales utarbeidet som

planbestemmelse.

11

Svikt i

vannforsyning/

avløp

- Utbygging av nye boliger må ikke skje før nye

systemer for vann - og avløp har blitt etablert.

Rekkefølgekrav bør inn i best emmelsene. Å få

vedtatt planen med rekkefølgekrav som her

- Krav til rekkefølgebestemmelse

som følges opp i

reguleringsplaner
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ID

Tilknyttet

uønsket(de)

hendelse(r) Tiltak Oppfølging

beskrevet innebærer at man er et skritt

nærmere å få oppgradert dagens løsninger.

12 Grunnforurensning

- Tiltaksplaner ved foruren set grunn

Ved gravearbeider i områder hvor det gjennom

miljøtekniske grunnundersøkelser er påvist

forurenset grunn, skal det utarbeides

tiltaksplaner. Tiltaksplanen vil beskrive hvordan

et terrenginngrep skal gjennomføres i henhold

til lovverk slik at hens yn til mennesker og

naturmiljø ivaretas. I tiltaksplanen vil også ev.

nødvendige tiltak for å hindre spredning av

forurensning eller problematikk knyttet til

syredannende og/eller radioaktivt berg.

- Følges opp gjennom

planbestemmelser og

detaljregulering

12 Grunnforurensning

- Oppfølgende undersøkelser

I forkant av søknad om IG for grunnarbeider i

Hønefoss sentrum anbefales det at det i hvert

tilfelle gjennomføres miljøteknisk

grunnundersøkelse i henhold til krav gitt i

Forurensningsforskriftens kap. 2 og

M iljødirektoratets veileder TA - 2553/2009,

«Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset

grunn». I prosjekter hvor det er forventet å

komme i kontakt med berg, anbefales det at

berggrunnen prøvetas for å avgjøre om den er

syredannende eller radioaktiv.

- Føl ges opp gjennom

planbestemmelser og

detaljregulering

13

Kriminalitet og

tilsiktede

handlinger

- Oppfølging av kriminalitetsforebyggende

hensyn i videre planlegging/detaljreguleringer.

Ved større endringer/utbygginger som særlig

omfatter arealer med samlin g av større

menneskemengder bør Politiet rådføres/bes om

innspill til planene.

- Følges opp i videre planlegging
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9. AN DRE VIRKNIN GER AV PLAN FORSLAGE T

Fremtidsbilde av Hønefo ss

9.1 Overordnede planer

Områdeplan for Hønefoss sentrum bygger på og følger opp må let i kommuneplanens
samfunnsdel – Hønefoss skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet . Det legges
til rette for fortetting og vekst i Hønefoss for å bygge opp under de store
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samferdselsinvesteringene som kommer. Planforslaget inneholder grep f or å forbedre
trafikksituasjonen i byen ved å tilrettelegge kolle ktivtransport, gange og sykkel.

9.2 Stedets karakter, byform, estetikk

Områdeplanen legger opp til en vesentlig fortetting i de sentrale delene av byen. For å sikre
eksisterende kvaliteter og sk ape nye, tar planen hensyn til og bygger videre på de historiske
kulturmiljøene og identitetsskapende faktorene i dagens Hønefoss.

Det viktigste prinsippet er å bevare og styrke kvartalsstrukturen som den grunnleggende
strukturen i byen. En hovedregel er at kvartalene skal ha høyere bebyggelse mot nord - øst og
lavere mot sør - vest for å sikre gode solforhold på interne felles uteoppholdsarealer. Hvert kvartal
skal så langt det er mulig sees på samlet.

Det stilles krav til at ny bebyggelse skal ta hensyn ti l og tilpasses eksisterende bebyggelse mht.

størrelse, form, materialer, detaljering, farger og lignende.

9.3 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk / uteområder

Planforslaget innebærer en satsning på
grønnstrukturen i sentrumsområdet . Byens torg
sikres som viktige offentlige byrom og

tilknytningen mellom disse og de grønne
områdene Søndre park, Petersøya og
Schjongslunden styrkes. Samtidig legges det til
rette for flere byrom, samt lekeplasser og
uteoppholdsarealer med høy kvalitet i
kvartalene.

Schjongslu nden gjøres mer tilgjengelig gjennom
to nye gangbruer i hver ende av Ringeriksgata.
Brua i øst vil også tilgjengeliggjøre
Krakstadmarka for innbyggerne i Hønefoss
sentrum. Samtidig styrkes forbindelsen mellom

Petersøya og Schjongslunden ved at elvelangs
fo rlenges på denne strekningen.

9.4 Kriminalitetsforebygging
Planen antas å kunne virke kriminalitetsforebyggende ved å legge til rette for at mennesker bor
og arbeider i de samme områdene, og at det derfor vil være mennesker til stede til alle tider på
d øgnet. Vissheten om at det er «folk i nærheten» kan skape trygghet, og øde områder reduseres.

9.5 Økonomiske konsekvenser for kommunen

Planen vil direkte og indirekte ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Det planlegges for
flere infrastrukturtiltak som h elt eller delvis vil finansieres av kommunen. Samtidig vil
befolkningsvekst i sentrum medføre behov for investering i sosial infrastruktur som skoler og

Elvelangs
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barnehager. Samtidig vil kommunen oppleve positive økonomiske konsekvenser som følge av en
økt befolkni ng som bor, jobber og bruker byen i hverdagen.

9.6 Eiendomsmessige konsekvenser for grunneiere

Planen legger opp til en helhetlig planlegging av de enkelte kvartalene. Dette medfører at
utvikling i de fleste kvartaler krever samarbeid mellom de enkelte grunne iere om en felles
detaljregulering.

Det er behov for grunnerverv og i noen få tilfeller langs Hønengata og langs Kongens gate må
bygninger rives for å gj ennomføre de trafikale grepene.

9.7 Konsekvenser for næringsinteresser

Planen vurderes å ha positive k onsekvenser for næringsinteresser ved at det legges til rette for
at flere mennesker skal kunne bo, handle og arbeide i Hønefoss sentrum. Økt befolkning vil
medføre økt kundegrunnlag for forretninger og flere arbeidstakere og kunder for andre bedrifter.

9.8 Interessemotsetninger

Den planlagte fortettingen av Hønefoss er nødvendig for å håndtere den befolkningsveksten som
antas å komme til byen i årene etter byggingen av ny E16 og Ringeriksbanen. Det er nødvendig å
kanalisere denne befolkningsveksten til Hønef oss sentrum for å unngå ytterligere byspredning og
nedbygging av natur - og landbruksområder og dermed øke allerede eksisterende problemer

knyttet til trafikk, støy og luftforurensning.

Fortettingen krever at vi bygger flere boliger i områder som i dag er preget av støy. Det blir
derfor opprettet en avvikssone i henhold til veileder T - 1442 for å kunne åpne for boligbygging i

disse områdene. Planen stiller krav til at slike boliger likevel ivaretar støy på en måte som ikke
går utover bokvaliteten i disse omr åd ene. De samme områdene er også ofte preget av dårlig

Illustrasjonene viser de bygningene som må rives til fordel for de trafikale grepene
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luftkvalitet. Det stilles derfor krav til blant annet utforming av bebyggelse og lokalisering av
uteoppholdsarealer og lekeområder for barn i områder med dårlig luftkvalitet.

Fortettingen vil også utf ordre viktige kulturminner rundt Hønefoss bru. I dette området stilles det
krav til hvordan ny bebyggelse skal forholde seg til den verneverdige bebyggelsen representert
ved jugendgavlene, klokketårnet og den gamle pipa. Dette området ligger nært stasjonen og det
må derfor forventes en høyere utnyttelse av disse arealene enn andre i byen. Det vil ved flytting
av Hønefoss bru og utbygging av Øya dannes gode nye byrom som vil tilføre byen kvaliteter.

Andre steder i byen vil kulturminnehensynet stå sterkt, bla nt annet sikres bebyggelsen rundt
Søndre torg.

Et av grepene i byplanen er å styrke og tilgjengeliggjøre naturområder og grønnstruktur i byen,
blant annet ved å bygge flere bruer og å styrke forbindelsen elvelangs. Dette i tillegg til at det
åpnes for fle re innbyggere og besøkende i sentrum vil medføre økt press og slitasje på

naturområdene. Samtidig er det en viktig kvalitet for byen at disse områdene er tilgjengelige for
byens befolkning.

Byplanen legger opp til en betydelig utvikling av Hønefoss sentru m. Det er viktig i en slik prosess
å ivareta de verdiene og kvalitetene som dagens innbyggere i Hønefoss identifiserer seg med og
setter pris på. Det er også viktig at byens særpreg beholdes selv om mange nye bygg kommer

til. Det er viktig å balansere byen s behov for å ta vare på det som gjør Hønefoss til Hønefoss,
med de økonomiske interessene som ligger i å bygge høyt og tett.
Det er et viktig premiss for byplanen at de store statlige investeringene i regionen må bygges
opp under gjennom å tilrettelegge f or at flere kan bo i Hønefoss. Samtidig har kommunen egne
forslag til tiltak gjennom byplanen som krever en viss utvikling for å finansiere.

Illustrasjon av mulig fremtidig situasjon og for holdet mellom vern og utvikling
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10. V EDLEGG

10.1 Kvalitetsprogram

10.2 Konsekv ensutredning

10.3 ROS - analyse

10.4 Illustrasjonsplan

IKKE VEDLAGTE DOKUM EN TER
- Planprogram
- Innspill (ved varsel om oppstart)
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IN N H OLDSFORTEGN ELSE

1. Innledning 2
2. Samlet vurdering 3
3. Naturmangfold 4
4. Kulturminner og kultur miljø 24
5. Energi og klima 43
6. Forurenset grunn 64

7. Vannmiljø 70
8. Støy 74
9. Luftforurensning 84
10. Landskapsbilde 103
11. Trafikk 121
12. Folkehelse 145

13. Barn og unges oppvekstvilkår 152
14. Universell utforming 158
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1. IN N LE D NIN G

Ringerike kommune har utarbeidet forslag til områderegulering for Hønefoss. O mråderegulering en

fastlegge r rammer f or byutvikling og infrastruktur , og m edføre r vesentlige konsekvenser for miljø
og samfunn. Planen skal derfor k onsekvensutred es etter plan - og bygningslovens § 4 - 2. Våren
2018 vedtok kommunen planprogrammet som fastslår hvilke tema som skal inngå i
konsekv ensutredningen . I tillegg er det ønsket utredning av andre tema , utover det som er angitt
i planprogrammet. T emaet samfunnssikkerhet, beredskap og ulykkesrisiko var angitt i
planprogrammet, men man har i ettertid avklart at det i sin helhet omtales i risik o - og

sårbarhetsanalysen (ROS).

I planarbeidet er følgende temaer konsekvensutredet:
1. Naturmangfold
2. Kulturminner og kulturmiljø
3. Energi og klima

4. Forurenset grunn
5. Vannmiljø
6. Støy forurensning
7. L uftforurensning
8. Landskapsbilde
9. Trafikk

10. Folkehelse
11. Barn og unges op pvekstsvilkår
12. Universell utforming

Utredningstemaene er behandlet hver for seg i egne kapitler i denne rapporten . Behov for
avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger, samt oppfølgende undersøkelser, er vurdert

for hvert tema.

Konsekvensene av å gjennomføre planen fremkommer ved at virkningene er sammenliknet med
virkningene av et referansealternativ eller "nullalternativ". Referansealternativet er en
framskriving av dagens situasjon og trender , uten at t iltakene som denne område reguleringen
leg ger til rette for er gjennomført . For de ulike temaene redegjøres det for 0 - alternativet kun der

det har spesiell betydning for det aktuelle temaet.

Konsekvensutredningen er basert på metodikk fra Statens vegvesens håndbok V712
"Konsekvensanalyser". kons ekvenser fremkommer gjennom tre trinn:
Verdi , som angir hvor viktig temaet er eller hvor verdifulle influensområdene er med hensyn til
det aktuelle temaet.

Omfang , som er en mest mulig konkret og kvantitativ vurdering av hvordan og hvor sterkt et
område p åvirkes. Omfanget kan ha både positiv og negativ retning.
Konsekvens , som er en funksjon av verdi og omfang.

Konsekvensutredning skal være beslutningsrelevant i forhold til planvedtaket, og legge r vekt på
det som er mest relevant og sentralt for beslutnin gen. Formålet er å sikre at hensynet til miljø og

samfunn blir tatt med i betraktning under utarbeidelse og vedtak av planen. Dette ved å gi en
særskilt vurdering (konsekvensutredning) av planens virkninger for miljø og samfunn.
Konsekvensutredninger skal svare på utredningskravet slik det er definert i planprogrammet.
Beskrivelse og begrunnelse for planens grep og innhold er ikke del av konsekvensutredningen og
ligger i andre kapitler i områdereguleringens planbeskrivelse og i kvalitetsprogrammet .
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2. SAM LE T VU RD E RIN G

Planforslaget legger til rette for en utvikling som samlet sett har positive konsekvenser. Planen
bygger opp under nasjonale, regionale og lokale mål om utvikling rundt knutepunkter og
fortetting i sentrale, kompakte områder med boliger, handel og arbeidsplasser uten å øke

transportbehovet.

Særlig for temaene trafikk, klima og energi, miljø og forurensning er planen positiv. Dette er fordi
planen inneholder en rekke tiltak for å begrense biltrafikken i sentrum og å tilrettelegge for
gående, sykl ende og kollektivtilbud. Reduksjon av trafikkmengden medfører også en reduksjon i
støy og forurensning fra veitrafikk som er den største utslippsfaktoren i dag. Planen bygger opp

under de store statlige infrastrukturinvesteringene som kommer gjennom ny E16 og
Ringeriksbanen. Likevel vil planen på kort sikt medføre at flere boliger blir bygget i områder
preget av støy og dårlig luftkvalitet.

Gjennom en satsning på tilrettelegging for gående og syklende, samt en styrking av
grønnstrukturen i byen vurderes pl anen å innebære en liten forbedring av folkehelsesitasjonen og

barn - og unges oppvekstsvilkår.

De nye bruene vil kunne ha en negativ konsekvens for naturmangfoldet i og i tilknytning til elva,
men med hjelp av avbøtende tiltak som fokus på utforming og r estriksjoner på anleggsperioden
vil denne konsekvensen bli mindre. En styrking av rutenettstrukturen og opprusting av Kongens
gate er positiv i forhold til kulturminnehensyn. Tillatte høyder og utnyttelse vil i de fleste områder

ikke bryte for mye med eksi sterende bebyggelse i de ulike nabolagene. D en planlagte utnyttelsen
av områdene på Øya og Tippen vil utfordre kulturminnehensynene der.

Samlet sett vurderes planen å ha positiv konsekvens for Hønefoss og Ringerike. De fleste
utredningsteamene viser at pl anen drar i en positiv retning. De fleste negative konsekvenser vil
kunne minimeres ved hjelp av avbøtende tiltak.

Illustrasjon av Tømmertorget, byens nye torg og møte mellom kulturmiljø og byutvikling
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3. N ATURM AN GFOLD

Verdivurdering over det aktuelle om rådet i og ved Hønefoss sentrum

3.1 Sammendrag
Hønefoss sentrum er en by plassert ved krysningspunktet mellom by og natur. Elva med sine
tilknyttede naturverdier rammer inn byen, og de som bor der har kort vei til registrerte verdifulle

naturområder med hoved vekt på fugleliv og livet knytta til elva.

Det er flere av tiltakene i ny områdeplan for Hønefoss sentrum som vil berøre avgrensede og
verdi satte naturområder . Metodikken for konsekvensvurdering av naturmangfold følger Statens
vegvesens håndbok v 712, jus tert for å passe til dette overordnede plannivået. Utredningen
baserer seg på vedtatt planprogram for områdeplanen.

Planen berører hovedsakelig fire lokaliteter/naturområder, med følgende verdi (se i kart i Figur 1 ,
side 7 ):
• Naturtypelokaliteten med c - verdi: middels verdi
• Naturtypelokaliteten med b - verdi: stor verdi
• Naturtypelokaliteten med a - verdi: svært stor verdi
• Elva med kantsoner: middels verdi som potensielt økologisk funksjonsom råde for N T - arter

og med landskapsøkologisk korridor.

Tiltakets påvirkning er vurdert for de konkrete elementene i planen som berører natur :
1. Begna bru: Mellom «noe forringet» og « Forringet».
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2. Petersøya inkludert den nye brua: Mellom «ubetydelig» og «noe fo rringet».
3. Ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad: « Noe forringet ».
4. Ny bru mellom Schjongslunden og Eikli: Mellom «noe forringet» og «forringet ».
5. Kvernbergsund bru: Mellom «ubetydelig» og «noe forringet ».
6. Tursti langs elvebredden: « Noe forringet ».

Dett e gir følgende konsekvensvurdering:
1. Begna bru: « B etydelig miljøskade ( -- ) ».
2. Petersøya inkludert den nye brua: « N oe miljøskade ( - ) ».
3. Ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad: « U betydelig/noe miljøskade (0/ - ) ».
4. Ny bru mellom Schjongslunden og Eikli: « N oe mil jøskade/betydelig miljøskade ( - / -- ) ».
5. Kvernbergsund bru: « Ubetydelig/noe miljøskade (0/ - ) ».
6. Tursti langs elvebredden: « U betydelig/noe miljøskade (0/ - ) ».

For å redusere negative virkninger er det identifisert en rekke tiltak. Dette er lokale tilpasninger,
samt oppfølging i anleggsperioden for å unngå unødig miljøsk a de. Det er også foreslått å
gjenåpne dagens fylling me llom Petersøya og land for å gje nopprette naturområdet der til en

tilstand lik den som var før fyllingen ble etablert.

Planen legger opp til en økning i antall bruer over elva langs en relativt kort strekning, og det er

viktig å se disse i sammenheng og ikke kun vurdere hver bru isolert. Det anbefales å gjør e en ny
vurdering av hvorvidt det er nødvendig m ed alle de planlagte burene, og/eller o m det er mulig å
slå sammen funksjonene for noen av dem. Dette vil minke den samlede belastningen for elva
gjennom planområdet. For eksempel ved Kvernbergsund bru og ny bru mellom Schjongslunden
og Eikli: Disse berører samme naturtypelokalitet og utgjør ti l sammen stor påvirkning av denne
lokaliteten.

3.2 Fra planprogrammet
Følgende er skrevet om blågrønn struktur og naturmangfold i planprogrammet:

Elvene og d e grønne åsene og dalsidene gir byen et grønt preg, og utgjør viktige

landskapselementer. I Storelva er det etablert og merket en farled for båter fra Tyrifjorden og opp
til Glatved brygge som l igger nedstrøms Hønefossen.

Schjongslunden er et viktig bynært friluftsområde for Hønefoss. Schjongslunden har historisk
vært et v iktig område for folk i Hønefos s; en gang med uteteater, dansegulv og restaurant,
senere friluftsbad og idrettsarenaer.

I dag er det en godt etablert idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett.
Schjongslundens desidert mest brukte enkeltelement er turstien Elvelangs s om slynger seg langs
Storelva rundt hele Schjongslunden.

Petersøya er en av de større øyene som ligger i Storelva i sentrum av Hønefoss. Petersøya har det

meste av året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og kirkegården. Petersøya ligger nær
til S øndre park med sin aktivitetspark (Tufteparken), utescene og stiene elvelangs. Øyene i dette
området er flomutsatte og er til tider utilgjengelige når større flommer opptrer.

Et viktig nytt element i bybilde er Glatved brygge. Her er endepunktet for den merkede båtleden
opp fra Tyrifjorden og utgangspunkt for båtsightseeing med Dronning Tyra. Brygga er gjenstand

for større og mindre arrangementer, et uformelt treffsted utomhus og et yndet sted for soling og
mating av fugler.
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Nordre park og Søndre park er viktige grønne lunger i byen. Parkene er planlagt etter prinsipper
for gamle engelske landskapsparker og hovedtrekkene er bevart. Parkene brukes ved spesielle
anledninger og er med på å komplettere aktivitetene som regionbyen har å by på.

Det er blant an net to viktige naturtyper. Storelva ved Hønefoss, vest for Schjongslunden tilhører
den viktige naturtypen Kroksjøer, flomdammer og meandre re nde elveparti. Her er også den nær
truede arten fiskemåke observert (naturbase.no). På den søndre delen av Schjongsl unden finnes
den viktige naturtypen Gammel barskog (naturbase.no).

Deler av fuglelivet i byen er nært knyttet til elvene. Kvinanda er en typisk karakterfugl for
Hønefoss by.
En gren av storørretstammen gyter et stykke oppe i Randselva og Storelva, forbi Hønefoss, og
elva er viktig for storørreten for å komme seg fram til gyteplassene.

3.3 Datagrunnlag
Utredningen er basert på eksisterende informasjon fra tilgjengelige databaser på nett, tidligere
utførte registreringer i (nær)området og annen tilgjengelig informasjon om området.

3.4 Situasjon og verdi
Innenfor planavgrensninga er området preget av idrettsarenaer, boligbebyggelse og

handelsområder, med tilhørende infrastruktur. Arealene sør for idrettsplassen ned mot elv og
Petersøya er de eneste områdene inne nfor planavgrensninga som framstår som naturområder av
litt størrelse. I tillegg finnes mindre arealer med kantvegetasjon både ned mot elva i nesten hele
området, samt mellom bebyggelsen i bolig - og handelsområdene.
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3.4.1 Naturtyper
Det er registrert seks nat urtypelokaliteter helt eller delvis innenfor planavgrensningen ( Figur 1 ).

Figur 1 : Utsnitt fra Naturbase med aktuelle naturtypelokaliteter.

I det følgende er naturtypenes beskrivelse fra Naturbase gjengitt:

Begna v/Molvald (BN00007293)

Naturtype: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti
Verdi: Svært viktig (A - verdi)
Registreringedato: 1996.01.01

Størrelse : 325,986 daa
Beskrivelse: Viktig lokalitetet for kvinand, stokkand og i enke lte år sangsvaner vinterstid.

Begna/Randselva (BN00007333)

Naturtype: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti
Verdi: Viktig (B - verdi)
Registreringsdato: 1994.01.16

Størrelse: 135,372 daa
Beskrivelse: Viktig lokalitet for andefugl vinterstid med op ptil 240 stokkand registrert.

Petersøya ( BN00007314)

Naturtype: Stor elveør
Utforming: Elveørkratt
Verdi: Viktig (B - verdi)
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Verdibegrunnelse: Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av at lokaliteten er en stor
grusør med flomdammer. Dette er sjelde n naturtype. Foruten dverglo (N T) er det potensial for
andre rødlistearter.

Registreringsdato: 2009.06.30
Størrelse: 69,851 daa
Beskrivelse: Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med naturtypekartlegging i Ringerike
kommune (Bye 2003). Lokalitete n er befart av Rune Solvang og Eivind Bjerke 30.6.2009.
Lokaliteten er delt opp i to lokaliteter; 7314 og 17 (Hønefoss SØ). På www.gulesider.no ligger det
flotte skråfoto av lokaliteten. Lokaliteten består av elveører/øyer med grovt substrat. Den største

e lveøren har direkte kontakt med ”fastlandet”. Den vestligste, Petersøya, er mer
vegetasjonskledd enn de østlige. Ut mot Randselva er det grov substrat i form av grov grus og
stein, mens det på innsiden er mer skjermede små bukter. Elveørene består av fatti ge vier - og
gråseljekratt som fra tid til annen påvirkes av flom. Flomløp opptrer. En stor steinete flomdam
opptrer.
Artsmangfold: Vierkrattene består av istervier og gråselje. Et mindre parti med heggekratt,

bjørk, osp og gråor opptrer. Store partier av e vjesoleie er registrert samt arter som myksivaks. I
tørrere partier opptrer arter som myrmaure, brønnkarse, engforglemm eg ei, krypsoleie,
fuglevikke, slåttestarr, tiriltunge, gulldusk. Store belter av kvasstarr opptrer i partier. Klovasshår
opptrer i vannma ssene. Lokaliteten er også tidligere befart av lokale botaniker uten at
interessante funn er gjort av karplanter (Tor Kristensen pers.medd.). Lokaliteten har også
viltverdier i form av mulig hekkeforekomst av rødlistearten dverglo (N T - nær truet) samt

fiske måke (N T) på de åpne grusørene (Myrmo 1996).
Fremmede arter: Rynkerose og rødhyll er registrert.
Påvirkning: Lokaliteten er lite påvirket til å ligge så sentrumsnært. Ytterligere gjenfylling av
våtmarksvika på øya bør unngås.
Skjøtsel: Lokaliteten bør i st ørst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep. Kantsonen av
skog mot lokaliteten bør forsøkes bevart.

Kilder:
Myrmo, K. /Registrering av fuglefaunaen i Hønefoss. Rapport utarbeidet for Ringerike kommune i
arbeidet med Grønn P lakat for Hønefoss. 28 s. / 1996

Hønefoss SØ ( BN00084288)

Naturtype: Evjer, bukter og viker
Utforming: Evje
Verdi: Viktig (B - verdi)

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av at lokaliteten er en middels
stor vegetasjonsrik evje i lavlandet med både mudderb anker ved utløpet og en relativt stor
flomdam innerst. Lokaliteten virker å være artsrik.
Registreringsdato: 2009.06.30
Størrelse: 15,01 daa
Beskrivelse: Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med naturtypekartlegging i Ringerike

kommune (Bye 2003 ). Lokaliteten er befart av Rune Solvang og Eivind Bjerke 30.6.2009.
Lokaliteten er delt opp i to lokaliteter; 7314 (Petersøya) og 17 (Hønefoss SØ).). Evja har trolig et
navn lokalt. Lokaliteten består av et flomløp/evje mellom Petersøya i nord og Storelva i sør.
Flomløpet er nå ”avsperret” av en veg og utfyllinger av masser i nord og derfor er lokaliteten delt
opp i to. Evja er ført til utformingen store velutviklede evjer i elver i lavlandet, men evja er av
middels størrelse.

Artsmangfold: Strandsumpen b estår av kvasstarr, sennegras, vassrørkvein og lyssiv. Helt
innerst er det belter av elvesnelle. Av øvrige sumpplanter er det registrert myrhatt, bekkeblom,
krypsoleie, gulldusk, sumpmaure, myrmaure, engforglemm g ei, vasshøymole, slåttestarr, tungras
m. fl. Innerst i evja er det en relativt stor flomdam med elvesnelle og vanlig tjønnaks. Ved utløpet
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mot Storelva er det gytjepregede mudderbanker med blant annet store bestander av småvasshår
samt veikveronika, småvassoleie og krypkvein. Mot bebyggelsen ved Høn efoss by i vest er det en
fin kantsone av til dels grov e trær med stor variasjon i tresjiktet med bjørk, ask, lind, hegg (derav

en grov), spisslønn og furu. Dette er inkludert i lokaliteten som en buffer. Disse trærne er ikke
nærmere undersøkt.
Fremmede a rter: Vasspest ble registrert i vannmassene ved utløpet.
Påvirkning: Lokaliteten er overraskende lite påvirket til å ligge så sentrumsnært. Kontakten
mellom Storelva i nord og evja er avsnørt på grunn av tidligere anleggelse av veg.
Skjøtsel: Lokaliteten bør være mest mulig urørt.

Kilder:
Myrmo, K. /Registrering av fuglefaunaen i Hønefoss. Rapport utarbeidet for Ringerike kommune i
arbeidet med Grønn P lakat for Hønefoss. 28 s. / 1996

Storelva ved Hønefoss (BN00007370)

Naturtype: Kroksjøer, flomdammer og m eandrerende elveparti
Verdi: Viktig (B - verdi)
Registreringsdato: 1996.04.01

Størrelse: 41,695 daa
Beskrivelse: Viktig vinterlokalitet for svaner og ender

Sjongslunden (BN00007294)

Naturtype: Gammel barskog
Verdi: Lokalt viktig (C - verdi)
Verdibegrunnelse: Lokaliteten utgjør et viktig restområde langs Storelva innenfor Hønefoss by

med mange store, eldre trær av særlig furu. Grenser til viktige naturtyperlokaliteter i vest og
viktige områder for vannfugl. Ingen rødlistede arter registrert, og lite nøkkeleleme nter som
indikerer potensiale for rikt artsmangfold innen vegetasjon. Lokaliteten vurderes som lokalt viktig
(C - verdi).
Registreringsdato: 2015.10.13
Størrelse: 56,007 daa

Beskrivelse: Sjongslunden utgjør et skog - og parkområde som grenser til Storelva i H ønefoss.
Lokaliteten er omgitt av en elvesving i Storelva og ligger 65 moh. I nord grenser lokaliteten til
Hønefoss Idrettspark med friidrettsbaner, fotballanlegg og balløkker. Berggrunnen er dekket av
elve - og bekkeavsetninger. Området er flomutsatt og ov ersvømmes vanligvis ved større flommer i
Storelva. Lokaliteten er sist undersøkt av Sweco i forbindelse med rekartlegging av naturtyper i
skog i regi av Fylkesmannen i Buskerud i 2015. De mest flomutsatte områdene med veldrenert

substrat kan karakteriseres som en urte - og grasør, med elveørkratt i de mest stabile områdene.
Lyssivvegetasjon på steder med mindre strøm. Mindre flompåvirkede områder er en mosaikk av
vegetasjonstyper, hovedsakelig store gamle bartrær (dominans av furu opp til 60 cm i diameter),
rogn og bjørk, stedvis med svært tett busksjikt. Det er svært lite liggende eller stående død ved i
lokaliteten.
Artsmangfold: Istervier, kurvpil og flere andre vierarter dominerer tresjikt langs elveløpet. På

mindre flomutsatte områder domineres tresjikte t av furu og gran, med innslag av edle løvtrær
som lind og spisslønn, samt noe eik. Feltsjiktet er, der det er lysåpent nok, artsrik
lågurtvegetasjon, med kalkkrevende arter som blåveis. Det er stedvis tett underskog av leddved,
hegg, hagtorn, geitved, kor sved, berberis og mye sibirkornell (HI). I fuktige parti dominerer hegg
og gråor, med skavgras, skogburkne, sauetelg, skogsnelle og einstape i feltsjiktet. Viktig
spurvefugllokalitet der flere spettearter tidligere er påvist. Elvestrekningen er en særlig v iktig

vinterlokalitet for svaner og a ndefugl. Kransalge (Nitella sp. ) er registrert på lokaliteter i Storelva.
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Ingen rødlistearter påvist i lokaliteten, som også mangler nøkkelelementer som død ved, læger og
gadd og store steiner.
Fremmede arter: Mye sibir kornell (HI) både i åpnere områder i underskogen og langs

vannkanten. Kanadagullris (SE) langs vannkanten. Kurvpil (PH) langs vannkanten.
Påvirkning: Området er svært mye brukt som turområde, som badeplass og til løpe - og
gangturer for Hønefoss sin befolkn ing. Ferdsel er konsent r ert i det utbygde stinettet. Tett
undervegetasjon vanskeliggjør ferdsel i mange av barskogdelene av området. Området er i
kommunal t eie og blir jevnlig skjøttet. Seinest i 2015 ble det foretatt en større uttynning av
vegetasjonen.

K ilder:
Nitare, J. /Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. 384 s.
Skogsstyrelsens förlag. /2000
Bjørgaas, Hanna

3.4.2 Arter
Det er registrert både rødlistearter, fremmed e arter og arter med livskraftige bestander

(«vanlige» arter) i det aktuelle området ( Figur 2 ).

Figur 2 : Utsnitt av det aktuelle området i Artsdatabankens Artskart.

Rødlistearter
Det er rett over 140 registreringer av rødlistearter i det aktuelle området i artsdataban kens
artskart. De ulike artene er oppgitt i tabellene under:
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Planter:

Norsk navn Vitenskapelig
navn

Rødlistekategori Siste
registreringsår

ask Fraxinus excelsior Sårbar (VU) 2018

alm Ulmus glabra Sårbar (VU) 2017

barlind Taxus baccata Sårbar (VU) 2018
mandelpil Salix triandra Nær truet (N T) 2016

skogalm Ulmus glabra glabra Sårbar (VU) 2017

villkornell Swida sanguinea Nær truet (N T) 2017

Fugler:

Norsk navn Vitenskapelig navn Rødlistekategori Siste

registreringsår

bergirisk Carduelis flavirostris Nær truet (N T) 2010

dverglo Charadrius dubius Nær truet (N T) 2017

fiskemåke Larus canus Nær truet (N T) 2018

fiskeørn Pandion haliaetus Nær truet (N T) 2015

gjøk Cuculus canorus Nær truet (N T) 2011

gulspurv Emberiza citrinella Nær truet (N T) 2018

hette måke Chroicocephalus

ridibundus

Sårbar (VU) 2018

hønsehauk Accipiter gentilis Nær truet (N T) 2018

kornkråke Corvus frugilegus Nær truet (N T) 2014
lappfiskand Mergellus albellus Sårbar (VU) 1983

lerkefalk Falco subbuteo Nær truet (N T) 1991
sandsvale Ri paria riparia Nær truet (N T) 2009

sivspurv Emberiza schoeniclus Nær truet (N T) 2014

sothøne Fulica atra Sårbar (VU) 2014

stær Sturnus vulgaris Nær truet (N T) 2018

taksvale Delichon urbicum Nær truet (N T) 2018

tyrkerdue Streptopelia decaocto Nær truet (N T) 2018

vipe Vanellus vanellus Sterkt truet (EN) 2014

Krepsdyr:

Norsk navn Vitenskapelig navn Rødlistekategori Siste
registreringsår

edelkreps Astacus astacus Sterkt truet (EN) 2011

Insekter:

Norsk navn Vitenskapelig navn Rødlistekategori Siste

r egistreringsår
klapregresshoppe Psophus stridulus Sårbar (VU) 1994
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Fremmede arter
Det er ca. 140 registreringer av svartelistearter innenfor det aktuelle området i Artsdatabankens
Artskart. De ulike artene er oppgitt i tabellene under:

Planter:

Norsk navn Vitenskapelig navn Fremmedsartskategori Siste
registreringsår

alaskakornell Swida sericea Svært høy risiko (SE) 2006

ballastsiv Juncus tenuis Høy risiko (HI) 2017

bladfaks Bromopsis inermis Svært høy risiko (SE) 2017
blåhegg Amelanchier spicata S vært høy risiko (SE) 2006

blåleddved Lonicera caerulea Svært høy risiko (SE) 2018

engklokke Campanula patula Potensielt høy risiko ( PH) 2017

fagerfredløs Lysimachia punctata Svært høy risiko (SE) 2017

fôrvalurt Symphytum asperum Høy risiko (HI) 2017

h agelupin Lupinus polyphyllus Svært høy risiko (SE) 2018

hagestemorsblom Viola ×wittrockiana Lav risiko (LO) 2017

hestehamp Conyza canadensis Potensielt høy risiko ( PH) 2017

hestekastanje Aesculus
hippocastanum

Potensielt høy risiko ( PH) 2017

hvitdodre Berteroa incana Svært høy risiko (SE) 2017

hvitsteinkløver Melilotus albus Svært høy risiko (SE) 2017

høstberberis Berberis thunbergii Svært høy risiko (SE) 2017

kanadagullris Solidago canadensis Svært høy risiko (SE) 2017

kjempespringfrø Impatiens gla ndulifera Svært høy risiko (SE) 1998

klistersvineblom Senecio viscosus Svært høy risiko (SE) 2017

kurvpil Salix viminalis Svært høy risiko (SE) 2006

nattlys Oenothera biennis Lav risiko (LO) 2017

parklind Tilia ×europaea Lav risiko (LO) 2017

parkslire kne Reynoutria japonica Svært høy risiko (SE) 2017

platanlønn Acer pseudoplatanus Svært høy risiko (SE) 2017

rognspirea Sorbaria sorbifolia Svært høy risiko (SE) 2006

russeblåstjerne Othocallis siberica Høy risiko (HI) 2018

russekål Bunias orientalis S vært høy risiko (SE) 2017

rynkerose Rosa rugosa Svært høy risiko (SE) 2017

rødhyll Sambucus racemosa Svært høy risiko (SE) 2018

sandlupin Lupinus nootkatensis Svært høy risiko (SE) 2017

sibirertebusk Caragana arborescens Høy risiko (HI) 2017

skogforgl emmegei Myosotis sylvatica Potensielt høy risiko ( PH) 2017

skogskjegg Aruncus dioicus Svært høy risiko (SE) 2017

småtorskemunn Chaenorhinum minus Potensielt høy risiko ( PH) 2017

stor åkergull Erysimum altum Lav risiko (LO) 2017

svensk
skrinneblom

Arabi dopsis suecica Potensielt høy risiko ( PH) 2017

tettkarse Lepidium densiflorum Lav risiko (LO) 2017

tuja Thuja occidentalis Lav risiko (LO) 2017

tunbalderbrå Lepidotheca suaveolens Potensielt høy risiko ( PH) 2017

ugrasklokke Campanula
rapunculoides

Pote nsielt høy risiko (PH) 2017
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ugrasmjølke Epilobium ciliatum
ciliatum

Svært høy risiko (SE) 2017

vinterkarse Barbarea vulgaris Svært høy risiko (SE) 2017

Fugler:

Norsk navn Vitenskapelig navn Fremmedsartskategori Siste
registreringsår

kanadagås Branta c anadensis Svært høy risiko (SE) 2015

Bløtdyr:

Norsk navn Vitenskapelig navn Fremmedsartskategori Siste
registreringsår

boakjølsnegl Limax maximus Høy risiko (HI) 2018

Arter av nasjonal forvaltningsi n teresse
Det er registrert både funksjonsområder og e nkeltforekomster av arter av nasjonal
forvaltningsi n teresse i Naturbase ( Figur 3 ).

Figur 3 : Utsnitt fra Naturbase med registrerte forekomster av arter av nasjonal forvaltningsinteresse.
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Følgende registreringer er aktuelle i og/eller ved planområdet:
• Randselva er registrert som leveområde for Elvemusling ( Margaritifera margaritifera ).
• Naturtypelokalitetene «Petersøya» og «Hønefoss SØ» er registrert som funksjonsområde

(reproduksjon) for fi skemåke ( Larus canus ) og dverglo ( Charadrius dubius ) .
• Naturtypelokaliteten «Storelva ved Hønefoss» er registrert som funksjonsområde

(reproduksjon) for fiskemåke.
• Arter av nasjonal forvaltningsinteresse som er registret, er:

o taksvale ( Delichon urbicum )
o gr åtrost ( Turdus pilaris )
o hettemåke ( Chroicocephalus ridibundus )
o bjørkefink ( Fringilla montifringilla )
o bergirisk ( Carduelis flavirostris )
o sothøne ( Fulica atra )
o havørn ( Haliaeetus albicilla )
o svartbak ( Larus marinus )
o heipiplerke ( Anthus pratensis )
o dverglo ( Cha radrius dubius )
o stær ( Sturnus vulgaris )
o fiskemåke ( Larus canus )
o hønsehauk ( Accipiter gentilis )
o gjøk ( Cuculus canorus )
o kornkråke ( Corvus frugilegus )
o vipe ( Vanellus vanellus )
o slirestarr ( Carex vaginata )
o svartvier ( Salix myrsinifolia myrsinifolia )
o skogalm ( Ul mus glabra glabra )
o mandelpil ( Salix triandra )
o alm ( Ulmus glabra )
o villkornell ( Swida sanguinea )
o ( Chrysomela cuprea )
o tyrkerdue ( Streptopelia decaocto )
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3.5 Verdivurdering
Ve r divurdering av arealene i planen med bakgrunn i registrerte naturverdier er som følger (se
også Figur 4 ):

• Naturtypelokaliteten ved Schjongslunden (c - verdi): middels verdi
• Naturtypelokaliteten ved Kvernbergsund bru (B - verdi): stor verdi
• Naturtypelokalitetene ved/på Petersøya (b - verdi): stor verdi
• Na turtypelokaliteten ved Begna bru (a - verdi): svært stor verdi
• Elva med kan ts oner: middels verdi som potensielt økologisk funksjonsområde for N T - arter

og med landskapsøkologisk korridor.

Disse områdene har også verdi for fugl.

Resten av området (bolig - og sentrumsområdene): uten betydning, stedvis med innslag av «noe
verdi» i de små grønne lungene i det ellers tett bebygde området.

Figur 4 : Verdivurdering over det aktuelle området i og ved Hønefoss sentrum.
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3.6 Tiltaket og påvirkni ng
Det er spesielt seks elementer i planen som vil påvirke områdets naturmangfold:

1. Begna bru: ny bru nord i planområdet .
2. N y bru over elva ved og på Petersøya .
3. Ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad .
4. Ny bru mellom Schjongslunden og Eikli .
5. Kvernbergsund b ru: utvidelse av dagens bru.
6. Tursti langs elvebredden.

I det følgende er disse elementene vurdert hver for seg:

3.6.1 Begna bru
En ny bru nord i planområdet representerer et inngrep i et registrert naturområde av nasjonal
verdi. Områdets største verdi er knytt et til overvintring for andefugl. Lokaliteten er blant annet
viktig for kvinand, stokkand og av og til sangsvane. I et slikt område vil alle fysiske tiltak i
utgangspunktet være negativt. Likevel antas det at den permanente fasen, altså brua når den er

fer dig bygd, vil være noe fuglene som bruker området vil kunne venne seg til, til en viss grad, og
at de nok vil kunne bruke området fremdeles. Dette betyr at påvirkningen av brua ikke trenger å
bli så stor i permanent fase, men det er viktig å tilpasse både selve brua og anleggsfasen slik at
påvirkningen på fuglelivet blir minst mulig. For eksempel bør det utarbeides en bestemmelse som
skrer at den fysiske brua i størst mulig grad tilpasses terreng og fugleliv (dette må detaljeres i en
senere planfase). Det a nbefales også en bestemmelse som sikrer at anleggsperioden for brua

legges utenom de mest sårbare periodene for artene som bruker området .

På bakgrunn av at brua i seg selv til en viss grad kan være noe fuglene i området venner seg til,
men at alle inngre p i et slikt verdifullt naturområdet vil være negative, vurderes bruas påvirkning

som et sted mellom «noe forringet» og « Forringet» .

3.6.2 Petersøya inkludert den nye brua
Petersøya og de nærliggende arealene er allerede i stor grad påvirket, blant annet ved op pfylling
for vei som avskjærer det tidligere sammenhengende området som skilte øya fra fastlandet.
Elveøren nord for Petersøya er likevel et viktig område for blant annet dverglo (N T) og fiskemåke
(N T) i tillegg til flere vanntilknyttede fuglearter som ikk e er rødlistede. Randselva øst for
Pertersøya er også en viktig overvintringsplass for andefugl. I 1994 ble opptil 240 stokkender

observert i dette området vinterstid. Så lenge det ikke fylles igjen mer i «bukta» mellom land og
øya, slik at periodevis over svømmelse der opprettholdes, antas ikke brua å ha spesielt stor
betydning, da de aktuelle fuglene vil kunne vende seg til selve brua. Det påpekes imidlertid at
anleggsarbeidene må/bør legges utenom vinter (på grunn av endene) og hekkeperioden for
dverglo o g fiskemåke. I denne perioden er fuglene ekstra sårbare på grunn av kulde kombinert
med redusert mattilgang og reduserte tilgjengelige arealer å oppholde seg på (særlig redusert

tilgang på åpent vann). Dette gjør at forstyrrelser som støy og menneskelig ak tivitet, kan
medføre at fuglene unngår de få områdene de har tilgjengelig. I tillegg koster reaksjoner på
forstyrrelser mer for fuglene i denne perioden. Dette blir særlig kritisk hvis alle/flere av tiltakene i
planen bygges samtidig.

Brua er det et tilt ak som vil påvirke området med nytt fysisk inngrep. Selve tiltaket i permanent
fase antas det at fugl vil kunne venne seg til, og dermed fortsette å bruke området. Likevel vil en
bru medføre støy og menneskelig aktivitet i større grad enn det som er tilfel let i dag. Påvirkningen
vurderes som mellom «ubetydelig» og «noe forringet».
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Her påpekes det også at man kan gjøre en positiv forskjell hvis man nå også fjerner den
eksisterende fyllingen/veien, slik at den sammenhengende bukta gjenopprettes. Det er i til legg
mulig å tilpasse nøyaktig plassering og utforming slik at tiltakets påvirkning på naturverdiene blir

minst mulig.

Med tanke på størrelse på brua; kun gang/sykkelvei eller også kollektivfelt, vil den forstyrrelsen
trafikken som er forbundet med brua, være større om det blir både kollektivfelt og gang - og
sykkelvei. For eksempel vil kollektivfelt medføre mer støy. Det antas også at faren for avrenning
av forurensning/ veisalt eller lignende vil øke med kollektivfelt sammenlignet med bare gang - og

sykkel vei. Det antas at det kreves mer brøyting/veisalting på grunn av større veiareal og høyere
krav til veiforholdene på en bilbru sammenlignet med en ren gang - og sykkelbru. Dette betyr at
kollektivfelt over denne viktige delen av elva vil øke konsekvensene n oe av det permanente
tiltaket, hovedsakelig på grunn av økt støy, men også større fare for forurensning/avrenning ned
i/mot elva og det viktige fuglelivet.

3.6.3 Ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad
Det planlegges en ny gang - og sykkelvei i forlengelsen av Ringeriksgata for å knytte sammen
idrettsområdet på Schjongslunden og Krakstadmarka. Denne brua vil ikke berøre registrerte
naturtypelokaliteter, men representerer et inngrep i elva med kantsoner. Dette betyr at det er et
tiltak som i permanent fase ikke v il ødelegge registrerte naturtypelokaliteter, men likevel vil

påvirke artene som er knytta til elva med kantsoner. Særlig gjelder dette andefugl. Fuglene vil
sannsynligvis vende seg til brua i permanent fase, men det er viktig at anelggsarbeidet tilpasses
slik at påvirkningen minimeres. Dette gjelder alle de nye bruene, og er beskrevet under
avbøtende tiltak.

At det kun er snakk om gang - og sykkeltrafikk, gjør at forstyrrelsen denne brua representerer i

permanent fase blir mindre enn hvis det også var snak k om biltrafikk. Dette hovedsakelig med
tanke på støy og forurensning.

På bakgrunn av ovenfornevnte, er påvirkningen av ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad
vurdert som « noe forringet »: Funksjoner blir redusert, men vesentlige funksjoner oppretthold es
i stor grad.

3.6.4 Ny bru mellom Schjongslunden og Eikli
Det planlegges en ny gang - og sykkelvei i forlengelsen av Ringeriksgata for å gjøre forbindelsen
mellom Eikli og idrettsområdet på Schjongslunden kortere. Dette tiltaket vil berører den
registrerte na turtypelokaliteten i området helt i utkanten. Som for de andre bruene, vil nok brua

isolert sett være noe fuglene som bruker området til en viss grad vil kunne vende seg til, men det
er viktig at arbeidene tilpasses slik at de mest sårbare periodene for fu glelivet unngås. Dette er
beskrevet under avbøtende tiltak. Som nevnt er fuglene ekstra sårbare i denne perioden på grunn
av kulde kombinert med redusert mattilgang og reduserte tilgjengelige arealer å oppholde seg på
(særlig redusert tilgang på åpent vann ). Dette gjør at forstyrrelser som støy og menneskelig
aktivitet, kan medføre at fuglene unngår de få områdene de har tilgjengelig. I tillegg koster

reaksjoner på forstyrrelser mer for fuglene i denne perioden. Dette blir særlig kritisk hvis
alle/flere av tiltakene i planen bygges samtidig, da fuglene ikke kan «søke tilflukt» i andre,
tilsvarende områder mens deres hovedområde bygges ut.
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At det kun er snakk om gang - og sykkeltrafikk, gjør at forstyrrelsen denne brua representerer i
permanent fase blir mind re enn hvis det også var snakk om biltrafikk. Dette hovedsakelig med
tanke på støy og fare for forurensning.

Fordi brua vil påvirke den registrerte naturtypelokaliteten, og påvirkningen vurderes derfor som
mellom «noe forringet» og «forringet ». Dette fo rdi tiltaket påvirker en relativt stor del av en
liten naturtypelokalitet.

3.6.5 Kvernbergsund bru
Ved siden av dagens bru i dette området (vest for brua), skal det etableres gang - og sykkelbru
utformet som toveis sykkelvei med fortau. Eksisterende bru beholdes i utgangspunktet, men det
åpnes også opp for å bytte den ut hvis det er behov for det.

Dette tiltaket vil medføre en utvidelse av dagens bru, innenfor en registrert viktig naturtype. Det
antas derfor at påvirkningen av den permanente fasen her vil være m ye mindre enn for de andre,

nye bruene. Likevel er det en utvidelse av teknisk infrastruktur i et registrert viktig naturområde.
Påvirkningen av tiltaket vurderes som mellom «ubetydelig» og «noe forringet » . Som for de
andre bruene er det viktig å tilpasse anleggsarbeidene til artene som er knyttet til området. Dette
innebærer at arbeidene ikke bør legges til de mest sårbare periodene for artene som er knyttet til
området. Dette innebærer at anleggsarbeidene bør legges utenom vinteren, fordi lokaliteten er e n
viktig vinterlokalitet for ender og svaner.

3.6.6 Tursti langs elvebredden
Det er en manglende strekning på elvelangs - turstien mellom Petersøya og Sjongslunden ( Figur 5
og Figur 6 ). I dette området er det både trangt og bratt mellom bebyggelse og elvekanten.
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Figur 5 : Det aktuelle området hvor elvelangs - turstien mangler mellom sentrum/Petersøya og Sjongslunden.
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Figur 6 : Flyf oto med registrert naturtypelokalitet i det aktuelle området.

Helt i nord vil realisering av tursti i dette området så vidt berøre naturtypelokaliteten Hønefoss
SØ. Utenom dette er det kun et område uten registrerte naturtypelokaliteter som blir berørt.
L ikevel er elva med kantsoner vurdert som et verdifull som økologisk funksjonsområde for N T -
arter. Det ikke snakk om kjerneområder for de aktuelle artene.

Lokalt i det smale området der stien mangler, er det relativt velutviklet kantvegetasjon. Fordi det
e r såpass bratt, vil en tursti i dette området representere et stort inngrep. For naturens skyld vil

det beste være om kantvegetasjonen i størst mulig grad bevares og/eller at stien trekkes så langt
bort fra vannkanten som mulig for å få bevart et belte med vegetasjon ned mot vannet. Et annet
alternativ er å legge stien på en brygge over vann. Dette vil bevare kantvegetasjonen og det
økologiske funksjonsområdet dette representerer, men her vil også en brygge representere en
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barriere som vil skille elva fra k antsonene slik at den økologiske funksjonen vil svekkes eller
avskjæres. Dette vil være uheldig. Hvilke av disse alternativene som blir løsningen, må sees på i
den videre detaljeringen av prosjektet. Det anbefales at det sikres i bestemmelsene for dette

om rådet at tiltakets fysiske utforming og plassering skal avgjøres i samråd med person med
naturfaglig kompetanse (biolog eller naturforvalter).

På bakgrunn av informasjonen over vurderes turstiens påvirkning som helt i nedre del av
kategorien « noe forringe t ».

Resten av området (bolig - og sentrumsområdene): « ubetydelig endring ».

3.7 Konsekvens
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille v erdi og omfang.

3.7.1 B egna bru
Konsekvensen av ny bru nord i planområdet vurderes, på bakgrunn av områdets verdi og tiltakets
påvirkning som « betydelig miljøskade ( -- ) ».

3.7.2 Petersøya inkludert den nye brua
Konsekvensen av tiltakene på/ved Petersøya, inkludert ny bru over elva i dette området, vurderes
på bakgrunn av områdets verdi og tiltakets påvirkning som « noe mil j øskade ( - ) ».

3.7.3 Ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad
Konsekvensen av ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad, vurderes på bakgrunn av områdets
verd i og tiltakets påvirkning som « ubetydelig/noe miljøskade (0/ - ) ».

3.7.4 Ny bru mellom Schjongslunden og Eikli
Konsekvensen av ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad , vurderes på bakgrunn av områdets
verdi og tiltakets påvirkning som « noe miljøskade /betydelig m iljøskade ( - / - - ) ».

3.7.5 Kvernbergsund bru
Konsekvensen av ny bru i dette området vil berøre en stor del av et relativt lite verdifullt
naturområde. Konsekvensen av den nye brua vurderes på bakgrunn av områdets verdi og
tiltakets påvirkning som « Ubetydelig/noe m iljøskade (0/ - )».

3.7.6 Tursti langs elvebredden
Konsekvensen av den delen av turstien som mangler i dag er et relativt stort inngrep, men i et

område som ikke er av de aller mest verdifulle. På bakgrunn av områdets verdi og tiltakets
påvirkning, er konsekvensen vurdert som « ubetydelig/ noe miljøskade ( 0/ - )».

3.8 Avbøtende tiltak
For alle tiltakene som berører verdifulle naturområder, er det mulig å minimere konsekvensen den
detaljerte utformingen og plassering av elementene. Dette betyr at det anbefales at tiltaken e i
best mulig grad tilpasses terrenget og de verdiene som finnes i de aktuelle områdene. Dette bør
en person med naturfaglig kompetanse tas med i prosessen rundt, på lik linje med den detaljerte
utformingen og plasseringen av turstien langs elvekanten.

D et anbefales også at det settes krav om at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan for de
ulike prosjektene, slik at miljø ivaretas gjennom anleggsfasen. En slik plan skal blant annet sette
krav til tidspunkt for gjennomføring slik at de mest sårbare p eriodene for fuglelivet og fisk i elva
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der det er aktuelt unngås, samt sikre at det ikke forekommer episoder med uheldige
partikkelutslipp og/eller forurensning til elva.

På Petersøya vil det kunne være et positivt tiltak å fjerne den eksisterende fylling en/veien, slik at
den sammenhengende bukta gjenopprettes. Dette er et opprinnelig flomløp/evje, som ikke har
fullstendig gjennomstrømning, men flommes over når vannføringa i elva øker.

I tillegg til de nevnte aktuelle avbøtende tiltakene, vil bekjempelse av fremmedarter der de finnes
være positivt for biologisk mangfold. Særlig i områder nær elva hvor spredningsfaren er ekstra
stor fordi elva kan føre med seg frø og spiringsdyktige plantedeler til nye steder.

Bruer over elva bør vedlikeholdes på en måte som minimerer avrenning av salt/grus og lignende
til elva. Her kan man for eksempel utforme brukantene slik at avrenningen ledes til hver side av
brua (på land) og ikke direkte til elva.

3.9 Utredning i henhold til naturmangfoldloven §§ 8 - 12

§ 8 – Kunnskapsg runnlaget
Kunnskapsgrunnlaget som er benyttet som grunnlag for utredningen består utelukkende av
eksisterende og tilgjengelig informasjon om området. Det er hovedsakelig informasjon fra
Miljødirektoratets Naturbase og Artsdatabankens Artskart som har blitt benyttet. Det er ikke
utført feltarbeid med tanke på naturmangfold i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget.

Det aktuelle området framstår som godt kartlagt med tanke på naturtyper og arter. Mesteparten
av naturområdene innenfor planavgrensninga e r registrert som naturtypelokaliteter, i tillegg til at
funksjonsområder for fugl i og ved elva er godt kartlagt og dokumentert, både i Naturbase og
som artsregistreringer i Artskart.

Hvor gamle naturtyperegistreringene innenfor planområdet er, varierer. Den nyeste registreringa
er fra 2015, mens den eldste er fra 1994. Registreringene anses fremdeles som representative for
alle disse registreringene. Dette gjør at kunnskapsgrunnlaget om naturtyper i planområdet anses
som tilstrekkelig.

Med tanke på arts registreringer i Artskart, anses det aktuelle området som godt kartlagt, med
pålitelige registreringer. Dette gjør at kunnskapsgrunnlaget om arter som er knyttet til
planområdet anses som tilstrekkelig.

Totalt sett vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturver dier innenfor planområdet som tilstrekkelig
for å belyse planens virkninger på et overordnet nivå.

§ 9 – Føre - var - prinsippet
Fordi kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for å belyse planens konsekvenser for fagtema
naturmangfold, kommer føre - var - pri nsippet ikke til anvendelse.

§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning
Hønefoss sentrum er et område med stort utbyggingspress, men området er også unikt med
tanke på nærhet mellom til dels svært store naturverdier og by. Dette gir en unik mulighet til å ta
vare på denne kombinasjonen, men samtidig må man være påpasselig med at utbyggingen ikke
får uakseptable konsekvenser for disse naturverdiene. Det er særlig viktig å sikre at ikke

kantvegetasjonen langs elva bygges ned mer og mer, og man til slutt står igjen med kun få/små
og usammenhengende fragmenter av kantvegetasjon som må anses som en viktig del av det
økosystemet elva er, både for fisk, fugl og planter.
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Det planlegges flere nye tiltak i planforslaget som vil påvirke elva og kanskje særlig fu glelivet som
er knyttet til elva. Det antas at selve tiltakene vil være noe artene vil kunne venne seg til, men
det må utvises varsomhet rundt anleggsgjennomføringen. For eksempel bør ikke alle disse

tiltakene bygges samtidig, slik at artene kan bruke de a ndre områdene når det bygges der de
opprinnelig har hatt tilhold.

Det påpekes også at det er planlagt vesentlig høyere tetthet av bruer enn det er i området i dag,

og dette må sees på samlet med tanke på den samlede belastninga for elva med kantsoner og
r egistrerte naturverdier. Det anbefales å gjør en vurdering av hvorvidt det er nødvend ig med alle
de planlagte burene, eller om det er mulig å slå sammen funksjonene for noen av dem, der dette
lar seg gjøre. Dette vil minke den samlede belastningen for elva gjennom planområdet. Dette
gjelder for eksempel med tanke på endringene på Kvernbergsund bru og ny bru mellom
Schjongslunden og Eikli. Disse berører samme naturtypelokalitet og utgjør til sammen stor

påvirkning av denne lokaliteten.

§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
På dette plannivået er det kommunen som er tiltakshaver, mens de konkrete
utbyggingsprosjektene vil ha ulike tiltakshavere. Her er det viktig at kommunen setter strenge
nok krav, særlig i forbindelse med tiltak i og ved elva, for å unngå unødvendige
episoder/hendelser.

Det bør settes krav til utarbeidelse av miljøoppfølgingsplaner i det ulike prosjektene, og det bør
kreves at det er ekstra beredskap for utslipp til elva under anleggsperioden. For tiltak direkte i
elva bør vannkvaliteten overvåkes og tiltak iverksettes hvis fastsatte grenseverdier overskrides.

Dette må bekostes av tiltakshaver for å minimere sjansen for skade. Hvis det likevel oppstår
uønskede episoder/skade, må tiltakshaver iverksette tiltak um iddelbart.

§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det forutsettes at det benyttes de metoder og maskiner som er mest mulig skånsomme og at det
ikke gjøres større terrenginngrep en strengt nødvendig.
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4. KU LTU RMI N N E R OG KU LT U RMI LJØ

4.1 SAMM EN DRAG

4.1.1 Dagens situasjon
Hønefoss har en svært rik kulturarv med verneverdig bebyggelse og fredede anlegg. Den
parallelle fremveksten av skognæring, industri og jordbruk førte til at knutepunktet – og senere
byen - Hønefoss ble utviklet. Områdeplanen for Hønefoss sentrum som denne
konsekvensutredningen gjelder, vil berøre flere kulturmiljøer som er ansett som kulturhistorisk
viktige for Hønefoss. Dette gjelder ikke minst de fredede anleggene Hønefoss fengsel og
Riddergården, men det gjelder også andre områder med s tor kulturhistorisk verdi:

Nordre torv er byens eldste torv. Området rundt torget har et autentisk uttrykk med bebyggelse

fra siste halvdel 1800 - tallet. Det er i dag ikke mye igjen av småhusbebyggelsen på
Blyberghaugen, men det lille arbeidersamfunnet, s om representerer en annen side av Hønefoss
enn det bevarte velstående bebygde miljøet, er en viktig del av byens historie.

I den delen av Hønefoss sentrum som ligger vest for elva finnes flere store bygårder med en høy
grad av autentisitet og høy arkit ektonisk verdi. Industrietableringen og byen som

handelsknutepunkt – en viktig del av byens historie og identitet - kommer tydelig frem her. Den
sentrale delen av Hønefoss, med jugendgårdene og sentrumsbebyggelse i Stabellsgate, Storgata
og deler av Søndre torv, har bebyggelse med høy verneverdi. Bebyggelsen viser særlig
variasjonen av stilperioder som rådet siste kvartal 1800 og frem til første kvartal på 1900 - tallet:
jugend, historisme og klassisme. Men også bebyggelse av nyere dato er representert.

Øy a - området og Tippen forteller byens industrihistorie. Området er utviklet på grunn av
nærheten til fossen, og flere av bygningene er viktige industrihistoriske bygg som i dag til dels
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eksponeres på Hønefoss bru, som jugendgavlene på Lloyds, og til dels er innbygd i andre bygg av
nyere dato, slik at de framstår uten sin historiske sammenheng.

4.1.2 Den nye sentrumsplanen
Store deler av Hønefoss sentrum er historiske kulturmiljøer som speiler byens vekst og utvikling.
Graden av autentisitet varierer fra kvartal til kvartal. I denne konsekvensutredningen er det
relevant å kommentere det overordnede byplangrepet, tillegg til de spesifikke kulturmiljøene, når
effekten av planen på kulturmiljø og kulturminner skal utredes.

Den nye planen tilrettelegger for transfor masjon og fortetting gjennom byreparasjon. Det betyr at
den viderefører og kompletterer eksisterende byplangrep. Hovedfokuset er på å styrke
kvartalstrukturen samt forbindelsen mellom Nordre og Søndre Torg. Et viktig grep er å åpne for at
krysset mellom Ko ngens gate og Hønefoss bru kan forskyves. Hvis dette gjennomføres, vil
Kongens gate kunne framstå som en bygate istedenfor som en gjennomfartsåre - og dermed
barriere - i byen. Forskyvningen gjør at det kan dannes et nytt byrom foran jugendgavlene på

Hønef oss brug, og området Tippen kan få en størrelse som passer med de eksisterende
bykvartalene. Begge deler vil kunne bidra til en komplettering av byveven mellom Nordre og
Søndre Torg, og dermed til at de to torgene bindes sammen..

Planen åpner for at eksi sterende gateløp kan forlenges der dette er naturlig for forbindelser og
lesbarhet. Det gjelder Stabells gate, som kan forlenges opp mot jernbanestasjonen, og de sørlige

kvartalene i nedre kvadraturen, som kan bli delt opp med gater der det er mulig.

Det er lagt opp til at bebyggelsen i alle områder, bortsett fra på Øya og Tippen, får høyder og
utnyttelsesgrad som samsvarer med de som finnes i nabolaget. Øya og Tippen får en høyere
utnyttelsesgrad og en høyere bebyggelse enn resten av byen.

Flere område r er regulert til hensynssone bevaring. Bestemmelsene skal sikre at den
kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende elementer/kulturminner
bevares og at kulturmiljøenes særpreg og identitet sikres.

4.1.3 Konsekvens av planen
Urbaniteten f orsterkes ved at Hønefoss’ karakter som en rutenettby videreføres. Byens karakter
forsterkes også av at de romdannende avkuttede hjørnene i gatekryssene, typiske for Hønefoss,
videreføres. Den tette bykjernen får en tydelig avgrensning mot hagebyene rundt, noe som er en
ytterligere betoning av den urbane karakteren. Urbaniteten styrkes også av at Nordre og Søndre
Torg knyttes sammen, ved at byveven konpletteres mellom dem slik at de inngår i et
sammenhengende byromsforløp. Ved at det bygges videre på kultur historiske kvaliteter, vil
nabolagskvaliteter i alle delområdene videreføres.
Alt dette er svært positive konsekvenser av den nye sentrumsplanen.

Den største utfordringen i planen når det gjelder kulturminner og kulturmiljøer, finnes på Øya og
Tippen. De n høye utnyttelsesgraden som tillates her for å bygge opp under knutepunktet
Hønefoss stasjon på Ringeriksbanen, er en potensiell trussel for det kulturhistoriske miljøet som
Hønefoss Brug representerer. Men med riktig volumfordeling vil områdene kunne beb ygges med
respekt for de kulturhistoriske verdiene på Øya. Med en riktig bygningsstruktur kan de verdifulle
bygningene framheves og hele området revitaliseres. Det er i denne sammenheng svært positivt
at planen setter krav om detaljreguleringer til de fle ste feltene, inkludert Øya og Tippen.
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4.1.4 Avbøtende tiltak
På Øya og Tippen bør det i detaljreguleringene sikres at bygningsvolumene blir fordelt på
områdene på en måte som sikrer at kulturmiljøet Hønefoss Brug og tilknytningen til elva og

fossen ikke svekk es.

4.2 MÅL OG FORUTSETNIN GER

4.2.1 Fra planprogrammet
I planprogrammet er det fokus på at Hønefoss har en rik kulturarv i verneverdig bebyggelse;
samtidig skal byen fortettes. Prioriteringer mellom vern og fornyelse samt historie og utvikling, er
utfordringer i o mrådereguleringen. Planforslaget skal vurderes opp mot følgende føringer fra
planprogrammet:

• Kulturminner og kulturmiljøer skal brukes aktivt som en ressurs i byutviklingen
• Det skal tilrettelegges for at verneverdig bebyggelse får ny bruk.

• Hvordan fortett e samtidig som Hønefoss særpreg og historie bidrar til å forme fremtiden.
• Prioritere bebyggelse og miljøer som skal bevares.

4.3 Datagrunnlag

4.3.1 Overordnede planer og mål
- Regional plan for kulturminnevern i Buskerud , herunder Kulturminnekompasset: Løkka,

Hønef oss og Kulturminnekompasset: Stabells gate - Øya, Hønefoss . Slår fast at de aktuelle
områdene har høy grad av autentisitet og kunstnerisk verdi.

- Kommuneplanens arealdel 2007 - 2019. Viser sammenhengen mellom utbygging og behov for
vern.

- Kommuneplanens samfu nnsdel (2015 - 2030). Slår fast at verneverdig bebyggelse og områder
med kulturhistorisk verneverdi er et viktig tema for ny byplan.

- Askeladden Riksantikvarens database, inneholder data om kulturminner og kulturmiljøer som
er fredet etter kulturminneloven, v ernet etter plan - og bygningsloven, eller kulturminnefaglig
vurdert som verneverdige. Innenfor planområdet er Hønefoss hjelpefengsel, Riddergården og
to gravhauger omfattet av formelt vern.

- NB! - registeret. Riksantikvarens database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer
som har nasjonal interesse. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i N B! -
registeret, hensikten med registeret er å få kartfestet områder hvor det må vises særlige
hensyn i forbindelse med forvaltning og utvikling. Innenfor planområdet er Jugendbyen
(Området ved Stabellsgate og Øya) registrert i N B! - registeret. Også Løkka, som er med i
kvalitetsprogrammet, er registrert i N B!registeret.

- SEFRAK - registeret. SEFRAK er et landsdekkende register over bygninger fra før 1 900 (1945 i
Finnmark) og andre kulturminner i Norge. SEFRAK - registeret sier ikke noe om objektenes
verneverdi. Innenfor planområdet er det svært mange SEFRAK - registrerte bygninger.

Andre kilder
• DIVE - analyse utført i 2018 av NIKU
• Sellæg, Jo. 2007. Hus i H ønefoss. Hønefoss: Ringerike kommune.
• Nyregistrering av de registrerte husene i Sellægs bok. 2018

4.3.2 Situasjon og verdi

Kartet viser fredede, vernede og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Hønefoss sentrum
ved oppstart av planarbeidet. Det er en sa mmenstilling av kommuneadministrasjonens «uformelle
hensynssoner», det vil si registrerte kulturmiljøer som kommunen har hatt ekstra fokus på i sin
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saksbehandling, men som ikke har hatt et formelt vern, samt to registre fra Riksantikvaren: N B! -
registeret o g Askeladden - registeret (Se forklaring i punkt 2.2.1 for hva disse registrene
inneholder).

Fredede, vernede og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Hønefoss sentrum ved oppstart av planarbeidet
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4.4 M ETODIKK
Formålet med konsekvensutredningen er å få frem kunnskap om undersøkelsesområdet og
virkninger av tiltaket på omgivelsene. Arbeidet med temaet kulturmiljø og kulturminner baserer

seg på Statens vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser , revidert utgave fra 2018, samt
på Riksantikvarens veil eder Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar fra 2003.

4.4.1 Kulturminner og kulturmiljøer
Definisjon fra Kulturminneloven §2: «Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig

virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg h istoriske hendelser, tro eller
tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større
helhet eller sammenheng.[…]»

I denne konsekvensutredningen opereres det med to kategorier kulturminner: De som er omfattet
av vern ebestemmelser, dvs. fredet, listeført eller regulert til bevaring, og de som vurderes som

potensielt verneverdige utfra en kombinasjon av samfunnsbetydning og stilhistorisk
representativitet og kvalitet. I den siste kategorien er det kun to objekter: Eikli skole og
Rådhuset.

4.4.2 Konsekvensutredning
Følgende begreper er sentrale i konsekvensvurderingen:
• Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt

perspektiv.
• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området

påvirkes som følge av et de nert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen
(referansealternativet)/dagens forhold.

• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning.
Konsekvensen er en vurde ring av om et de nert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et
område.

Vurdering av verdi
Når dagens forhold i planområdet er beskrevet, blir de gitt en verdi. Verdien bygger på

registreringer i kulturminneregistre samt en skjønnsmessig vurdering av hvorvidt et område
utgjør et verdifullt kulturmiljø. I denne utredningen opereres det med en tredelt verdivurdering:
Stor – middels - liten

Påvirkning og vurdering av konsekvens
Ved vurdering av konsekvens ser vi hvordan tiltaket påvirker referansesit uasjonen, det vil si

dagens situasjon, og om tilstanden blir forverret eller forbedret, basert på de kvalitetene
verdisettingen tok utgangspunkt i. I denne utredningen opereres det med en tredelt
konsekvensvurdering: Positiv – ingen – negativ.

4.4.3 Metoden an vendt på Ny sentrumsplan for Hønefoss
I denne konsekvensutredningen er hvert nabolag behandlet som et eget kulturmiljø. I neste
kapittel – kapittel 4 – blir nabolagene beskrevet og verdisatt slik de er i dag. I verdivurderingen er
nabolag der kulturminnen e er definerende for områdets identitet gitt en høy verdi. Nabolag uten
kulturminner er gitt en lav verdi. I kapittel 5 beskrives det hva den nye planen åpner for i de ulike
nabolagene, og det gjøres rede for hvilke konsekvenser dette vil kunne få for
kult urminnesituasjonen. Konsekvensvurderingen begrunnes for hvert nabolag.



Rambøll - Konsekvensutredning

29 / 167

I løpet av prosessen med å utarbeide planen og det tilhørende kvalitetsprogrammet ble noen

nabolag – Løkka, Shjongslundtangen og Schongslunden - tatt ut av planområdet. De er imidlert id
med i kvalitetsprogrammet. Derfor er de også omtalt i denne konsekvensutredningen, selv om de
formelt sett ikke hører hjemme her. De er adskilt fra de andre områdene ved å være satt i
separate underkapi tler.

4.5 Kulturminner og kulturmiljøer – dagens situa sjon
I dette kapittelet gis en kortfattet historisk oversikt over Hønefoss sentrum som samlet
kulturmiljø, samt en verdivurdering av de enkelte nabolagene Teksten bygger på DIVE - analysen
(Borge m.fl. 2018), Ringerike kommunes temautredning Kulturmiljøer i Hønefoss (2016),
Ringerike kommunes brosjyrer Kulturminnekompasset Løkka, Hønefoss og Kulturminnekompasset
Stabels gate - Øya, Hønefoss og til boka Hus i Hønefoss (Sellæg 2007).

4.5.1 Hønefoss sentrum som kulturmiljø

Hønefoss er sentrert rundt Hønefossen og ligger i et vidt elvelandskap mellom tre trebevokste
hauger – St. Hanshaugen i nord - øst, Helgeshaugen i nord - vest og Høiby i vest. Det er den
industrielle utnyttelsen av elva og fossen som er grunnlaget for etableringen byen. Bykjernen
strekker seg fra området rundt Rådhuset/Kvernsundbrua i syd til området rundt Nordre
torg/Hønefoss bru i nord.

Fossen, elveløpene til Begna, Randselva og Storelva samt den grønne landskapssilhuetten dannet
av de omkringliggende haugene, har vært strukturerende for byen s lokalisering og bebyggelse, og
de er karakteristiske trekk ved Hønefoss også i dag. Selve bebyggelsen er strukturert av et
rutenett av gater og kvartaler. Dette stammer fra den første reguleringsplanen for byen,
utarbeidet av Hans Berg i 1855 - 56 - dvs. li ke etter at Hønefoss fikk bystatus (1852). Senere
plangrep er i all hovedsak en videreføring av denne første planen. Gatene i rutenettet har åpne
ender mot foss - og elvelandskapet, og med dette kobles bebyggelsen og byens naturelementer
sammen, ved at det dannes siktlinjer og forbindelser på tvers av elvene og mot det grønne som
omgir byen (Borge m.fl. 2018: 38, 49, 50).

Hvert kvartal i rutenettplanen er på ca. 4 mål. Opprinnelig var kvartalene oppdelt i flere
eiendommer. I sentrum førte dette til en tett by bestående av kvartaler med bygninger av ulik
størrelse og utforming. Fram til 2000 - tallet var trenden at nye bygg ble utformet som en variant
av de gamle, både ved at de ikke brøt med skalaen til de eksisterende byggene og ved at de

Illustrasjon 2: Hønefossen med og uten vannføring (NIKU mai/ju li 2018)
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videreførte fasadeop pdeling og hjørneutforming. Dette gjorde at byens identitet og urbane
karakter ble opprettholdt, selv om nye bygg kom til.
Etter 2000 - tallet er det bygget flere bygg med en mye større skala enn den historiske byen,
utformet med fasader som i liten grad vid erefører elementer fra de gamle byggene. Eksempler er
Kuben kjøpesenter og bygningene i kvartalet Fossveien - Arnemannsveien - Kongensgate Også de
store parkeringsplassene bidrar til å lage hull i byveven.

4.5.2 Nabolag
Hønefoss sentrum omfatter nabolag med uli k karakter. I dette kapittelet blir nabolagene
beskrevet og verdisatt slik de er i dag. Nabolagene som i løpet av prosessen med å utarbeide
planen og det tilhørende kvalitetsprogrammet ble tatt ut av planområdet – Schjongsløkka,

Shjongslundtangen og Schong slunden - . omtales i et separat underkapittel.
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Illustrasjon 3: Nabolag i Hønefoss sentrum
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4.6 Nabolag innenfor planområdet

Nordsia

Den første bybebyggelsen på Hønefoss var knyttet til aktiviteten ved sagbrukene, og vokste fram
på nordsida av Fossen og på Øya på slutten av 1600 - tallet. Nordre Torg og den omkringliggende
bebyggelsen utgjør et kulturmiljø fra det tidlige Hønefoss, med godt bevarte historiske bygninger.
I dette området ligger også den fredede Riddergården (oppført i 1870 - årene), den ver neverdige
folkeskolen (oppført 1891 og påbygget i 1923) og den kulturhistorisk viktige Blyberghaugen.

Verdi: stor

Øya

Illustra s jon 4: Industribebyggelsen tilknyttet Hønefoss Bruk (NIKU 2018)

Omr ådet er preget av industribebyggelsen til Hønefoss Brug, oppført i tegl, bygget fra 1880 og
framover. Det hadde sin storhetstid rundt 1910, og det var på denne tiden at de karakteristiske
jugendgavlene ble oppført. De fremstår nå som viktige signalbygg for Hønefoss. Andre spesielt
viktige elementer i området, er klokketårnet og pipa. Man kan dele området i to: Lloyds marked i
søndre halvdel, resten av Øya i nordre halvdel. I søndre halvdel er det en stor konsentrasjon av

historiske bygninger, i nordre halv del er det noen enkeltbygg.

Hønefoss bru sto ferdig i 1952. Den erstattet da den gamle, lavereliggende broa som ble bygget i
1862. Med den nye brua ble den nedre delen av jugendgavlene liggende under brua. Det er i dag
mye trafikk som kjører forbi området , og plassen mellom jugendgavelne og kjørebanen framstår
snarere som et «restareal» enn som et levende byrom.

Området er ikke vitalisert som en del av byen slik det nå ligger.

Øya inngår i N B!registeret.

Verdi: stor
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Tippen
Tippen ble adskilt fra øvrig bebyggelse på Øya med byggingen av den nye brua i 1952. Navnet
kommer av at man tippet sagflis over på denne delen av området da det var sagbruksdrift på

Øya. Flisa bidro til at det dannet seg fast grunn. I dag er det lite bebyggelse på området, og det
br ukes til parkeringsplass.

Verdi: liten

Øvre kvadratur vest: Stabells gate og vestsida av Fossveien
Stabells gate var hovedgate i området som ble bebygget på sydsiden av elva fra midt på 1700 -
tallet og framover. Gateløpet følger terrenget og har et buet f orløp som ble opprettholdt ved
rutenetts - reguleringen av byen i 1856. Stabells gate har stor tidsdybde, dvs. at bygninger fra
flere epoker er representert her. Til sammen danner de et særegent og kulturhistorisk viktig

kulturmiljø. Jernbanen kom til Hønefo ss i 1868, og da ble Stabells gates betydning befestet, i og
med at den formidlet bevegelsen fra stasjonen til Søndre Torg, som da var blitt byens hovedtorg.
Den gjenværende industribebyggelsen langs Fossveien, som tidligere lå langs Hønefossens søndre
løp (Litleelva), representerer en sentral del av Hønefoss framvekst som industriby rundt 1900. I
DIVE - rapporten framheves det at også ombygde bygg, slik som Fossveien 3 og Stabells gate 1, er
viktige som historiefortellende elementer.

Stabellsgate inngår i N B!registeret.

Verdi: stor

Øvre kvadratur øst: Fossveien - Arnemannsveien - Kongensgate (Sentrumskvartalet og

Brutorget)
Dette området framstår som et «nytt Hønefoss». Her er det ny bebyggelse med en annen skala
og typologi enn det den gamle bebyggelsen i H ønefoss har. Fasadene viderefører ikke elementer
fra byggene i kvartalene rundt.

Verdi: liten

Nedre kvadratur
I 1856 fikk Hønefoss sin første reguleringsplan. Rutenettet av gater og plasser som denne planen
introduserte ble lagt inntil den selvgrodde be byggelsen i Stabells gate og Storgata. Dette grepet
førte til at det ble dannet et nytt torg, Søndre Torg. Det ble reist flere forretningsgårder rundt
torget og langs gatene som går ut fra torget utover 1800 og 1900 - tallet. Torget rammes i dag inn
av bebyg gelse fra 120 års byutvikling. Bebyggelsen rundt torget og langs Storgata ned til
Stangsgate utgjør et sentralt kulturmiljø som formidler byens sosiale, økonomiske og
kulturhistoriske utvikling. Alle byggene her har betydning for lesbarheten av denne utvik lingen.
Det samme kan sies om bebyggelsen på sørsiden vestover i Stangsgate. Bygningene her danner
en betydningsfull kontekst for det fredede anlegget Hønefoss hjelpefengsel, og de bidrar dessuten
til å dempe det skalabruddet som kjøpesenteret Kuben repres enterer i den historiske byveven,
ved at de rammer dette storkvartalet inn av historisk bebyggelse.

Langs Kongens gate er det flere ubebygde kvartaler som brukes til P - plasser. Disse åpne
rommene svekker sentrums karakter ved at de framstår som store hull i en ellers tett og urban
struktur.
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I den nedre delen av kvadraturen ligger det et kvartal (Definert av Storgata, Sundgata, Holmboes
gate og Bloms gate) som er bebygget etter den samme småhustypologien som preger det
tilgrensende området Helgesbråthen.

Verdi: stor.

Vest for kvadraturen
Dette området øst for Homboes gate har en annen type bebyggelse enn både den tilgrensende
nedre kvadraturen og det tilgrensende småhusområdet Helgesbråthen. De nyere 3 - 4 etasjers
byggene som ligger her er trukket inn fra gatelivet, og parkeringsplasser og gressplener er lagt ut
mot gaten. Selv om bygnignene i seg selv kan sies å ha en urban utforming, har ikke området

den samme urbane karakteren som den tette kvadraturen sør for Holmboes gate, fordi det ikke er
byggget te tt ut mot gatelivet. Selve bygnignene er uten kulturhistorisk interesse.

Verdi: liten

Øst ved Søndre park

Rundt kirken og kirkegården ligger det et område med variert boligbebyggelse. Kirka og
gravplassen samt et område sørvest for disse har noe kulturhi storisk verdi, Mot Kongens gate
dannes det et fint kulturmiljø av bygningene i Kong Ringsgate 12, Kirkegata 9 og Kongens gate
10 og 12.

Verdi: Middels

Eikli
Bydelen vokste fram på begynnelsen av 1900 - tallet, som et resultat av et oppsving i
treforedlin gsindustrien. Her er boliger med stor kulturhistorisk verdi. Den gamle delen av Eikli

skole er en viktig historieforteller, det samme er Hønefoss rådhus. Begge disse representerer
viktige institusjoner, byggene er tidstypiske, og de har dessuten god og ti dstypisk arkitektur.
Kvernbergsund bru sto ferdig i 1941/1942.

Verdi: Middels

4.6.1 Nabolag utenfor planområdet, men innenfor kvalitetsprogram - området

Løkka
Schjongsløkka ble bebygget i perioden mellom 1900 og 1925 med arkitektonisk tidstypiske

bygninger f ra denne perioden. Området er et verdifullt kulturmiljø og representerer et viktig trinn
i byens framvekst. Den sentrale og best bevarte delen av Løkka inngår i N B!registeret.

Verdi: Stor

Schjongslundtangen
Området syd for Thornes gate er sammensatt av eneboliger og flermannsboliger. En stor del av
bebyggelsen er fra 1950 - tallet. Området er enhetlig utbygd og representerer en områdekvalitet

som samlet kulturmiljø, men har ikke den samme mengden kulturhistorisk betydningsfulle
arkitekturverk som den nord enforliggende Løkka.

Verdi: Middels
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Schjongslunden
Kommunen fikk i 1937 tilbud om å overta Schjongslunden til byutvidelse. Nå hadde nye

byplanidealer slått rot, og det store park - og idrettsområdet på Schongslunden er et resultat av
disse. Her ligger o gså den nye flerbrukshallen Hønefoss arena fra 2015. Byplangrepet med en
idrettsarena / park ytterst på tangen har kulturhistorisk verdi, men ikke selve bygningene og
banene

Verdi: Middels

4.7 Konsekvenser av den nye sentrumsplanen
Planforslagets viktigste grep kan kalles for byreparasjon. Det er lagt opp til at urbaniteten og
Hønefoss’ karakter som en rutenettby skal forsterkes. De romdannende avkuttede hjørnene i
gatekryssene, typiske for Hønefoss, skal videreføres. Den tette bykjernen skal få en tydelig

a vgrensning mot hagebyene rundt. I tillegg er det lagt opp til at Nordre og Søndre Torg skal
knyttes sammen, ved at byveven forsterkes mellom dem, slik at de inngår i et aktivt plassforløp.
Det er dessuten lagt opp til at nabolagskvaliteter skal forsterkes, ved at det skal bygges videre på
kulturhistoriske kvaliteter.
Byens identitet er uløselig knyttet til kulturminnene. En viktig del av planarbeidet har derfor vært
å definere hvilke områder som skal reguleres til hensynssone kulturmiljø. Det har også vært viktig

å gi føringer for hvor tung utnyttelse områdene tåler. Kartene på de neste sidene viser fredede
kulturminner, N B!registrerte kulturmiljøer, samt områdene som er regulert til hensynssone
kulturmiljø i den nye planen (Illustrasjon 5), og i tillegg for tettings - prinsipper for nabolagene
(illustrasjon 6).

Når det i det følgende blir det vurdert i hvilken grad planen lykkes med å legge til rette for

utbygging og fortetting samtidig som Hønefoss’ identitet ikke blir svekket, er det påvirkningen på
kulturm iljøene i de ulike nabolagene som er i fokus.
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Illustrasjon 5: Fredede kulturminner, N B!registrerte kulturmiljøer, og områdene som er regulert til
hensynssone kulturmiljø i den nye planen
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Illustrasjon 6: prinsipp for grad av fortetting i de ulike nabolagene i den nye planen.
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4.7.1 N abolag innenfor planområdet

Nordsia

Området rundt Nordre torg er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø i den nye planen.
Hønefoss skole er inkludert i hensynssonen. Bestemmelsene tilhørende hensynssone ne skal sikre
at d en kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende elementer/kulturminner
bevares og at kulturmiljøenes særpreg og identitet sikres. Dette er svært positivt, fordi det kan
bidra til at disse miljøene vil fortsette å væ re definerende for Hønefoss’ identitet. Planen åpner for
en fortetting med bygg som er tilpasset den historiske bebyggelsen i skala og utforming: In - fill -
prosjekter på ledige tomter i de historiske husrekkene og etablering av ny, tilpasset bebyggelse i
skr åningen bak.

Konsekvens: Positiv
Begrunnelse: Planen åpner for en vitalisering av denne delen av byen som vil styrke
kulturmiljøene der.

Øya

Planen åpner for at Hønefoss bru’s gateløp kan skyves bort fra jugendgavlene. Dette vil skape
et fint plassrom foran dem som kan bidra til å framheve kulturmiljøet Hønefoss Brug. Det vil
være et viktig bidrag til å oppfylle planprogrammets krav: «Kulturminner og kulturmiljøer skal
brukes aktivt som en ressurs i byutviklingen». Det er også svært positivt at det sett es krav
om etablering av et torg rundt den gamle pipa. Det vil være et viktig virkemiddel for å
framheve og revitalisere kulturmiljøet Hønefoss Brug.

Mesteparten av området er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø i den nye planen.
Bestemmelsene ti lhørende hensynssonene skal sikre at den kulturhistorisk verdifulle
bebyggelsen og andre historiefortellende elementer/kulturminner bevares og at
kulturmiljøenes særpreg og identitet sikres. Dette er svært positivt. Samtidig tillates det en
svært høy utnyt telse her, med opptil 12 etasjer, og stor tetthet. Det legges ikke føringer for
hvordan bygningsvolumene skal fordeles i området. Det er knyttet bekymring til at det
dermed kan bygges tett og høyt rundt det viktige kulturmiljøet i den søndre delen av områd et
(Lloyds Marked), noe som vil svekke dets opplevelsesverdi. (Jmf. Riksantikvarens bystrategi
2017 - 2020 : «Nye bygninger som avviker sterkt fra byens karakter og andre bygninger i
høyde, lengde og volum, kan redusere opplevelsesverdien […] i historiske b ymiljøer» (s 17)).
Faren er at de historiske bygningene mister sitt autentiske preg, og at de vil oppleves som
kulisser, heller enn som en levede del av Hønefoss’ historie.

For å sikre at den gamle bebyggelsen blir aktivisert som en likeverdig medspiller i et
revitalisert nabolag, og ikke framstår som fragmenterte historiske rester som blir overdøvet
av tung bebyggelse, anbefales det at følgende kreves i detaljreguleringen: Ingen bygg i den
søndre halvdelen av området bør være like høye eller høyere enn pi pa. Overbygg over bygget
med jugendgavlene bør trekkes et godt stykke inn fra eksisterende fasadeliv. Klokketårnet bør
forbli frittstående.

Under er konsekvensen av planen vurdert utfra to tenkte utbyggingsalternativer:

Alt 1: Området bebygges i tråd m ed anbefalingene over.
Konsekvens: positiv.

Alt 2: Det bygges høyt og tett rundt og over de historiske bygningene i søndre halvdel av

området.
Konsekvens: negativ.
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Begrunnelse: Den høye utnyttelsesgraden er en utfordring for kulturmiljøet Hønefoss Brug. Det
som avgjør om konsekvensen blir negativ eller positiv, er hvordan bygningsvolumene som denne

utnyttelsen åpner for blir fordelt på området.

Tippen
Selv om området har liten verdi slik det ligger i dag, vil bebyggelsen her ha stor konsekvens for
kul turmiljøet Hønefoss Brug. I kvalitetsprogrammet legges det opp til en bebyggelse som
kompletterer den urbane strukturen i området. Dette er svært positivt, fordi det vil bidra til at

kulturmiljøet på Øya inngår i en urban sammenheng. Dermed blir det brukt som «en ressurs i
byutviklingen», slik. Planprogrammet krever. Men som på Øya, er det en utfordring at planen
åpner for en svært høy utnyttelse, uten å gi føringer for volumfordelingen. For å oppnå en
meningsfull fortsettelse av Hønefoss’ historie, er det viktig at det i detaljreguleringen kreves at
byggene gis en utforming og plassering som ikke hindrer kontakten med elva, og som ikke
overdøver kulturmiljøet Hønefoss Brug (Jmf. Riksantikvarens bystrategi 2017 - 2020 : «Nye

bygninger som avviker sterkt fra by ens karakter og andre bygninger i høyde, lengde og volum,
kan redusere opplevelsesverdien […] i historiske bymiljøer» (s 17).) Slik kan det skapes et
nabolag der den gamle industrihistorien og dens opphav - nærheten til elva og fossen – fortsatt er
lesbar.

Under er konsekvensen av planen vurdert utfra to tenkte utbyggingsalternativer:

Alt 1: Området bebygges slik at det blir en lesbar sammenheng mellom Hønefoss Brug og elva og
slik at kulturmiljøet Hønefoss Brug ikke blir overdøvet.
Konsekvens: positiv.

Alt 2: Området bebygges slik at sammenhengen mellom Hønefoss Brug og elva usynliggjøres og

slik at kulturmiljøet Hønefoss Brug blir overdøvet.
Konsekvens: negativ.

Begrunnelse: Den høye utnyttelsesgraden på Tippen er en utfordring for kulturmiljøet Høn efoss
Brug. Det som avgjør om konsekvensen blir negativ eller positiv, er hvordan bygningsvolumene
som denne utnyttelsen åpner for blir fordelt på området.

Øvre kvadratur vest: Stabells gate og vestsida av Fossveien
En stor del av området er regulert ti l hensynssone bevaring kulturmiljø i den nye planen.
Bestemmelsene tilhørende hensynssonene skal sikre at den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen

og andre historiefortellende elementer/kulturminner bevares og at kulturmiljøenes særpreg og
identitet sikr es.. Dette er svært positivt. Kvalitetsprogrammet illustrerer at Stabells gate forlenges
opp mot stasjonen. Dette anses som et grep som vil styrke gatas betydning, og dermed bidra til
ytterligere vitalisering av kulturmiljøet.

Konsekvens: Positiv.

Begrun nelse: Stabels gates kulturmiljø bevares. Kulturmiljøet blir aktivisert ved at gatas
betydning blir styrket.

Øvre kvadratur øst: Fossveien - Arnemannsveien - Kongensgate - Kirkegata
Her sikter den nye planen mot å komplettere kvartalet - «hull» i bebyggelsen langs Kirkegata og
Kongens gate tettes med ny bebyggelse.
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Konsekvens: Positiv

Begrunnelse: Det å komplettere kvartalene styrker kulturmiljøet Hønefoss sentrum, siden det er
definert av den historiske rutenettsplanen.

Nedre kvadraturen
Deler av Storgata og Søndre torg er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø i den nye
planen. Bestemmelsene tilhørende hensynssonene skal sikre at den kulturhistorisk verdifulle

bebyggelsen og andre historiefortellende elementer/kulturminner bevares og at kulturmiljø enes
særpreg og identitet sikres. Det er gitt bestemmelser som sikrer at ev. endringer vil gli inn i
kulturmiljøet på torget. Dette er svært positivt.

Det er også svært positivt at hensynssonen strekker seg oppover Stangs gate, fordi kjøpesenteret
Kuben o g det historiske fengselet dermed fortsatt vil være rammet inn av historisk bebyggelse.
Fengselet beholder en historisk kontekst, og skalabruddet Kuben representerer avgrenses mot
den historiske byen rundt. Dets skadevirkning på byveven begrenses.

Det er svært positivt at den funksjonalistiske gården på hjørnet av Storgata og Sundgata blir
regulert til hensynssone kulturmiljø. Slik vil dette gode eksempelet på funksjonalistik arkitektur
kunne bli bevart som en viktig del av Hønefoss’ bygningshistorie. Sol itærbyggene i resten av
kvartalet ( mellom Storgata, Sundgata, Holmboes gate og Bloms gate) tillates erstattet med mer
bymessig bebyggelse. Her må ulike hensyn - bevaring av enkeltbygg eller komplettering av
bystruktur - veies mot hverandre. Siden den eksis terende typologien i dette kvartalet er godt
representert på det tilliggende området Helgesbråthen, ansees det som akseptabelt at det er
ønsket om å komplettere den tette byveven som veier tyngst her. Det samme gjelder for Kong
Rings gate 12, som må rives eller flyttes på grunn av utvidelsen av Kongens gate, og også fordi
tomta den ligger på, tillates bebygget.

Konsekvens: Positiv.

Begrunnelse: Kulturmiljøet bevares, og nye tiltak styrker den historiske rutenettsplanen.

Vest for kvadraturen
Her legges d et opp til samme type bebyggelse som den som er der i dag.

Konsekvens: Ingen
Begrunnelse: Ingen endring for kulturmiljøene i nærheten.

Øst ved Søndre park
Byreparasjon - et bymessig kvartal legges her, mellom Kongens gate og elva

Konsekvens: Positiv
Be grunnelse: Byveven kompletteres og Kongens gates posisjon som byboulevard styrkes, ved at
det etableres bymessig bebyggelse her.

Eikli
Det er bekymringsfullt at det ikke er lagt hensynssone bevaring kulturmiljø rundt rådhuset og Eikli

skole. Begge er vikti ge historiefortellere i Hønefoss. Rådhuset er et signalbygg med høy
arkitektonisk kvalitet, og skolen har høy kulturhistorisk og arkitektonisk verdi.

Under er konsekvensen av planen vurdert utfra to tenkte utbyggingsalternativer:



Rambøll - Konsekvensutredning

41 / 167

Alt 1: Området bebygge s slik at Rådhuset og den gamle delen av Eikli skole blir innpasset i den
nye bebyggelsen.

Konsekvens: positiv.

Alt 2: Området bebygges slik at Rådhuset og den gamle delen av Eikli skole må rives.
Konsekvens: negativ.

Begrunnelse: Begge byggene represen terer viktige deler av Hønefoss’ historie. I denne

utredningen vurderes de til å ha stor kulturminneverdi. Å ikke bevare dem vil derfor være en
motsetning til planprogrammets krav: «Kulturminner og kulturmiljøer skal brukes aktivt som en
ressurs i byutvikl ingen».

4.7.2 Nabolag utenfor planområdet, men innenfor kvalitetsprogram - området

Løkka
En stor del av området er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø i den nye planen.
Bestemmelsene tilhørende hensynssonene skal sikre at den kulturhistorisk verdifull e bebyggelsen
og andre historiefortellende elementer/kulturminner bevares og at kulturmiljøenes særpreg og
identitet sikres. Det tillates en forsiktig småhusfortetting i området utenfor hensynssonen.

Konsekvens: Positiv
Begrunnelse: Det at området er regu lert til hensynssone bevaring, sikrer at det vil beholde sin
kulturhistoriske karakter.

Schjongslundtangen

Her legges det opp til en fortetting som videreutvikler den eksisterende blandingen av eneboliger
og flerfamiliehus på en måte som forsterker rute nettplanen.

Konsekvens: Positiv
Begrunnelse: Den historiske rutenettsplanen blir styrket.

Schjongslunden
Det er positivt at grensen mellom parkområdet og bebyggelsen nord for det brytes opp, ved at
det tillates noe bebyggelse på området. Ringeriksgata f ramstår da mindre som en streng grense
mellom byen og parken. Det er også positivt at området knyttes til områdene på den andre siden
av elva, ved at det anlegges to nye gangbroer.

Konsekvens: Positiv
Begrunnelse: Området vitaliseres ved at det knyttes t ettere til byen.

4.7.3 Hele planområdet sett under ett
Planen sørger hovedsakelig for at urbaniteten og Hønefoss’ karakter som en rutenettby
forsterkes, og at viktige kulturhistoriske kvaliteter blir ivaretatt.

Den største utfordringen er Øya og Tippen, med d en store utnyttelsesgraden som tillates her. Her
er det vesentlig at god bygningsvolum - fordeling blir sikret i detaljreguleringsfasen.

Konsekvens (dersom Øya og Tippen blir bygget ut på en god måte): Positiv.
Begrunnelse: Hønefoss’ historiske særpreg bl ir videreført.
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4.8 Konklusjon og avbøtende tiltak

4.8.1 Vurderinger
I forhold til planprogrammets punkter:

Kulturminner og kulturmiljøer skal brukes aktivt som en ressurs i byutviklingen
Planen legger opp til at det kulturhistoriske Hønefoss skal være styrende f or Hønefoss’
utvikling. Store deler av sentrum foreslås lagt under hensynssone bevaring kulturmiljø i den
nye planen. Det stilles krav til at nye bygninger må forholde seg på en respektfull måte til de
gamle. Transformasjonsområdene på Øya og Tippen har de n klareste konflikten mellom
bevaring av kulturmiljøer og ny bebyggelse. Tippen ligger i nærheten og vil påvirke
transformasjonen av Øya - området. På begge disse områdene må kulturminnesituasjonen
følges nærmere opp i detaljreguleringer.

Det skal tilrettel egges for at ver neverdig bebyggelse får ny bruk
Dette punktet er løst ved at det tillates bebyggelse med tilstrekkelig høy utnyttelsesgrad i
tilknytning til det kulturhistoriske miljøet på Hønefoss Brug, noe som åpner for at forskjellige
typer virksomheter kan etableres her. Verneverdig bebyggelse forøvrig på Hønefoss ansees å
ha nok potensial for ny bruk uten at det legges føringer som sikter spesielt mot dette i
reguleringsplanen.

Hvordan fortette samtidig som Hønefoss særpreg og historie bidrar til å for me fremtiden
Planen legger opp til en fortetting som viderefører og forsterker eksisterende
nabolagskvaliteter.

Prioritere bebygge lse og miljøer som skal bevares
Dette er ivaretatt av hensynssonene bevaring kulturmiljø.

4.8.2 Avbøtende tiltak
På Øya og Tippen bør det i detaljreguleringene sikres at bygningsvolumene blir fordelt på

områdene på en måte som sikrer at kulturmiljøet Hønefoss Brug og tilknytningen til elva og
fossen ikke svekkes, jamfør anbefalingene . Rådhuset og Eikli skole bør ikke rives, men bruke s
som miljøskapere og identitetsbyggere for sitt nabolag, jamfør anbefalingene .
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5. E N ERGI OG KLIM A

5.1 Sammendrag
Denne konsekvensutredningen tar for seg energi og klima for Hønefoss områdeplan. Ved å
kartlegge dagens situasjon og et 0 - alternativ er det gjennomgått verdi, omfang og konsekv enser
av plantiltaket. Metoden følger « Håndbok V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen) » i
utgangspunktet, og når det i konsekvensutredningen refereres til verdi, omfang, konsekvenser og

tiltak, er det termer som er definert i denne håndboken. I korte tr ekk kan termene defineres som
følgende:
• Verdi i denne sammenhengen, er verdier som kan berøres av tiltaket og av den grunn er

relevant å beskrive som en del av dagens situasjon.
• Tiltaket eller «grepet» er i denne konsekvensutredningen plantiltaket og ef fekten av den.
• Omfang dreier seg om hvor sterkt eller hvor mye tiltaket berører verdiene

Konsekvens er samstillingen av v erdi og omfang og medfører en positiv, nøytral eller negativ
konsekvens med en viss styrke

Tilstanden og kapasiteten i høyspentnette t i Hønefoss er god, da industri på Follum et lavere
energiforbruk etter 2011. Det samme gjelder for fjernvarmeinfrastruktur som og har en god
tilstand med tilgjengelig kapasitet for videre tilknytninger. Det er og tilgjengelig kjøleinfrastruktur
i deler a v midtbyen som gir en meget høy samlet verdi av dagens energiinfrastruktur.
Energiproduksjonen i Ringerike er i dag fornybar, der bioenergi og vannkraft dekker mesteparten

av stasjonært energibehov. Det er fortsatt noe bruk av olje/parafin, som er i ferd m ed å fases ut.
Verdien til energiproduksjonskilder som leverer energi i energiinfrastruktur er høy. Økt utbygging
i Hønefoss sentrum vil øke behovet for energi. Dette kan forsynes av dagens infrastruktur for
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strøm, varme og kjøling, med mindre tilpasninger dersom det gjøres sentralt i Hønefossområde.
Tiltaket vil derfor få lite konsekvens for kraftnett og fjernvarmeinfrastruktur.

En positiv effekt av utbyggingen i tiltaket er at varme - og kjølegrunnlaget øker, noe som er bra
for økonomien i hele fjernvarm esystemet. Kostnadene for varmeproduksjonsenheter og
rørinfrastruktur fordeles da på flere kunder, noe som reduserer kostnaden for energileveransen
for varme og kjøling per kWh. Slik sett vil tiltaket være positivt for varme - og kjøleforsyning. Det

er også grunn til å anta at utslippene fra fjernvarme er lavere i Hønefoss enn for andre
sammenliknbare byer grunnet lave klimagassutslipp i fjernvarmeproduksjon. 1

Klimagassutslippene i Ringerike kommune og Hønefoss - området har gått litt ned de siste årene
som følge av utfasing av olje/parafin til oppvarming og tilknytning til fornybar fjernvarme.
Utslippene fra industri har også sunket litt av samme årsak som for energi. Klimagassreduksjon
har en stor verdi i en bærekraftsammenheng, og det er viktig at det tenk es globalt og handles
lokalt. For klimagassutslippene er både omfanget og konsekvensene for tiltaket mer omfattende
da klimagassutslippene skal reduseres mye for å oppnå overordnede nasjonale målene om en

klimagassreduksjon på 40 % 2. Ved vurderingen av kon sekvens er det en sammenlikning av 0 -
alternativet med planalternativet/tiltaket. Det er valgt å legge vekt på trafikk, energi, oppvarming
og anlegg når det ses på de totale utslippene som konsekvens av grepet. Tiltaket er
sammenlignet med et 0 - alternativ n oe positivt sett i et klimagassperspektiv, grunnet trolig lavere
utslipp som resultat av en mer sentralisert bebyggelse. For å bidra til de nasjonale, regionale og
kommunale målene for reduksjon av klimagassutslipp, må det for plantiltaket imidlertid utfør es

trafikkreduserende tiltak og krav om fossilfri anleggsplass.

5.2 Metode og bakgrunn

5.2.1 Datagrunnlag og metode
Det vil i KU beregnes energi - og effektbehov for ferdig utbygget område, ut ifra standardverdier.
Gjelde nde energikrav for nye bygg følger av TEK17 benyttes med endringer for kapittel 14 –
Energi som trådte i kraft fra 01.01.2017. Dette tilsvarer tidligere lavenergistandard for boliger .
Tallene er graddagskorriger t for Hønefoss med graddagstallet 4 589 . Dette vil kunne brukes som
et utgangspunkt for videre å kunne kvantifisere ledig kapasitet i dagens infrastruktur. Det
presenteres også potensialet for å benytte ulike typer energiløsninger ut fra områdets

forutsetninger og behov. Energibehovet vil generere klimagassutslipp avhengig av
produksjonskilde r. I KU vil ulike energiløsninger presenteres for sammenlikning

Det ligger en forventning om at fremtidens byggeforskrifter vil bli enda strengere enn dagens eller

at det vil bli tydeligere krav til fleksibel energiproduksjon i bygg. Selv om området vil ut vikles i
flere faser , er fremtidige byggeforskrifter såpass usikre at det er tatt utgangspunkt i dagens
forskrifter for alle faser av tiltaket . For en områderegulering anses dette å være en fornuftig
detaljeringsgrad.

Vurderingene er gjort som en skriveb ordstudie. Historisk e nergibruk er innhentet fra
systemstudier, og data fra Ringerikskraft mens framtidig behov estimer es med basis i gjeldende
forskrifter ut fra bygningskategori og areal er fra kommunens samfunnsdel.

Klimagassutslippene for plantiltaket er estimert basert på innspill fra rådgivere fra relevante fag
samt erfaringstall fra tidligere prosjekter.

1 http://www .fjernkontrollen.no/
2 Se bidrag som Norge har meldt inn som INDC per nasjon:

https://www4.unfccc.int/sites/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
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Når klimagassutslippene for et område skal utredes, er det relevant å estimere de totale
utslippene som må medberegnes ved planlagt bebygget area l i sentrumsplanen. I denne
sammenhengen vil det se s på utslipp i forbindelse med:

• Type bygg og omfang av utbygging
• Energiforsyning
• Oppvarming
• Trafikk lett og tung

Det legges til grunn at det planlegges på en måte som medfører reduserte klimagassutslipp f or de

nevnte utslippspostene over. For å estimere klimagassutslipp vil det tas utgangspunkt i dagens
situasjon.

Tilgrensende KU - notat og tematikk
Energibruk fra transport vil beskrives i KU for trafikk.

Analysehorisont:
Kort sikt: 2020
Mellomlang sik t: 2023
Lang sikt: 2035

Til tross for de overordnede analysehorisontene, er analysehorisonten i denne rapporten i mange

tilfeller 2030. Årsaken til dette er at i miljø - sammenheng er 2030 er et viktig mål grunnet EUs
klimamål, og det er av den grunn lette re å innhente framskrivinger for dette årstallet.

Tiltaket vil sammenlignes med 0 - alternativet (2030) sammenliknet med dagens situasjon i
konklusjonen. Forutsetningene for 0 - alternativet presenteres i kapittel 4.

1.1 Overordnede planer og mål

Overordnede planer og målsetninger som får direkte betydning for temautredningen beskrives
und er i kort e trekk .

1.1.1 Relevante lover og forskrifter

T EK 17 , §14 - 4

60 % av netto energibehov (N S 3031) skal dekkes med fleksibel energiforsyning i bygninger med
over 1 000 m2 o ppvarmet BRA . Enkelte byggkategorier kan dekke dette gjennom kun
tappevannsoppvarming, eller i kombinasjon med ventilasjonsoppvarming, men de aller fleste
bygningskategorier må bygges med vannbårent oppvarmingssystem for gulv og ventilasjon for å
tilfredss tille dette kravet.

PBL - Tilknytningsplikt § 27 - 5. Fjernvarmeanlegg
Hvis et byggverk skal oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme, og tilknytningsplikt
for tiltaket er bestemt i plan, skal byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget.

Fors krift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Med et formål om å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger (trer i kraft
1.1.2020).
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1.1.2 Nasjonale og regionale mål for klima

Lov om klimamål 3 (klimaloven)
§ 3. Klimamål for 2030: Målet skal være at utslipp av klimagasser i 2030 reduseres med minst 40

prosent fra referanseåret 1990.

I følge SSB er klimagassene i 2016 3 % høyere enn i 2016 4. Kravet over kan dermed
omformuleres til at « utslipp av klimagasser i 2030 redusere s med minst 40 prosent fra 2016 ».

Klimahandlingsplan 2030: For Osloregionen (Oslo, Akershus og Buskerud) setter ambisiøse

utslippsmål som krever en aktiv regional, lokal og statlig klimapolitikk. Osloregionen skal
redusere klimagassutslippene med 50 pro sent innen 2030 sett i forhold til 1991 - nivået ,
uten å øke bruken av elektrisitet utover 2005 - nivået (temperaturkorrigert).

1.1.3 Kommunale mål for klima

Oppfølging av Energi og klimaplan (årsrapport) 2014

Ringerike kommune har som visjon å være et forbilde i nnen energieffektivisering, bruk av
fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. Fo r å oppnå dette er det utarbeidet en
energi - og klimaplan, hvor hovedmål, delmål og tiltak beskrives. Detaljer fra denne planen
beskrives under situasjon.

- Det stasjonære energiforbruket skal reduseres med 10 prosent innen 2020 , med 2006

som basisår.
- Ny fornybar energi skal utgjøre 20 prosent av det stasjonære energiforbruket innen
2015 og 40 prosent innen 2020.
- Kommunens egen virksomhet skal være et forbi lde på miljøvennlig energibruk. Innen
2020 skal kommunens egen virksomhet være klimanøytral på energibruk.

Kommuneplanens samfunnsdel
- Å vurdere utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarme. Konsesjonsområdet skal inngå

i arealdelen
- Utvikling av Hønefoss ved fortetting og høyere bebyggelse med både nærings - og

boligformål.

Områderegulering Hønefoss kravspesifikasjon plan - ID 431
Følgende målsetning er av betydning: «D et skal skapes en fremtidsrettet by som bidrar til å
redusere klimagassutslipp ».

Ringer ikes e nergi og klimaplan 2010
- Det skal stimuleres til økt bruk av fornybare energikilder (spesielt bioenergi) og energibærere i

Ringerike generelt. Oljefyring skal fases ut.

5.3 Situasjon og verdi
Dagens energiforbruk er ikke kartlagt i detalj, da dette ik ke presenteres samlet lenger (siste lokal
energiutredning ble utarbeidet i 2013). Nettselskapet har imidlertid gitt data for de siste årene for

sentrumsområde. Siden statistikk i lokal energiutredning ble oppdatert er fjernvarme introdusert i
Hønefoss, noe som endrer bildet for stasjonær energibruk noe (se figur 1 for stasjonær
energibruk frem til 2005). Fjernvarme erstatter olje/parafin som skal fases ut i henhold til de

3 Lov om klimamål (klimaloven) LOV - 2017 - 06 - 16 - 60 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017 - 06 - 16 - 60
4 SSB: Utslipp av klimagasser https://www.ssb.no/natur - og - miljo/statistikker/klimagassn/aar - endelige
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planer som er beskrevet i kapittel 2. Utskiftning fra bruk av fossil olje og parafin ti l fjernvarme har
positiv innvirkning på klimagassutslippene siden fjernvarmemiksen for Hønefoss har svært lav
utslippsfaktor. Dette blir gått ytterligere inn på i delkapittel 3.3. Videre vil også situasjonen for de

andre mest vesentlige utslippskildene for prosjektet (bygg, anleggsaktivitet, trafikk) gjennomgås i
dette delkapittelet.

5.3.1 Høyspent
Fra kraftsystemutredning region Buskerud (EB, 2016) står det: «Tilstanden og kapasiteten på

nettet i denne regionen er stort sett god. Dette bekreftes også gjennom a nalysene av scenariene
som viser at nettet håndterer de belastningssituasjonene som kan opptre. Etter at Norske Skogs
anlegg på Follum ble nedlagt ble overføringskapasiteten i denne regionen betydelig styrket. I
første omgang vil det derfor kun være behov for mindre tiltak i bestående anlegg i denne
regionen.»

Figur 7 : Nettoforbruk elektrisitet industri, tjenesteyting og husholdning for Ringerike kommune

Det er et relativt stabilt elektrisitetsforbruk i Ringerike etter at Follum fabrikker stengte ned sin
papirvirksomhet (2008 - 2012). Energiforbruket er redusert med rundt 700 GWh innenfor industri
til 500 GWh totalt, noe som gir stor ledig kapasitet i nettet med dagens elektrisitetsinfrastruktur i

regionen. Kraftbehovet til tjeneste sektor og boliger er hhv. 180 GWh og 220 GWh.
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Figur 8 : Forbruk av elektrisitet alle forbrukergrupper per måned for Hønefoss sentrum. Data fra ringerikskraft

Totalt forbrukes det rundt 50 000 M Wh elektrisitet i Hønefoss sentrum å rlig. Dette utgjør kun 10
% av det årlige elektrisitetsbehovet i Ringerike kommune. Det er en effekttopp rundt januar
måned på ca. 12 M W. Det er derfor vurdert at det kun vil være lokale oppgraderinger i lokalnettet

som er nødvendig på kort (2020) - og mel lomlang sikt (2030).

5.3.2 Varme og kjøling
I Hønefoss er det allerede etablert en
omfattende infrastruktur for varme og

kjøling (lyseblå), som gjør at mye av
sentrum kan dekke sitt kjølebehov 5 fra
denne infrastrukturen, mens alt av
oppvarmingsbehov kan dekk es så lenge det
er praktisk mulig. Avstanden til
etablert/planlagt rørtrase avgjør prisen for

tilkobling. I områder med stort
kundepotensiale vil Vardar Varme vurdere
etablering av ny trase basert på interesse
for tilkobling.

Vardar Varme AS har konsesjon for levering

av fjernvarme i Hønefoss sentrum. Bygg
innenfor konsesjonsområdet må tilknyttes
grunnet forskrift om tilknytningsplikt. Om
Vardar varme AS ikke ønsker leveranse,
finnes det ikke en leveringsplikt. I praksis vil

5 Det er vedlagt detaljert kart for kjøleinfrastruktur
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Figur 9 Kart fjernvarmetraseer Hønefoss - Vardar
Varme . Lysblå - Fjernkjøle . Mørkblå - Fjernvarme,
Rosa - planlagt trase
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da byggeier kunne benytte annen energikilde som overholder krav i TEK17.

Fjernvarmekonsesjonen for Hønefoss dekker hele det området som behandles i områdeplanen.

Det legges derfor til grunn at det er mulig å forsyne fjernvarme til alle de bygg og prosesser som
det planlegges for i plan en6. Fjernvarme er med på å redusere klimagassutslippene fra
oppvarming dersom denne erstatter bruk av fossil olje eller parafin. 98 % av varmeproduksjonen
til fjernvarme dekkes med returtre og skogsflis (se figur 4).

I senere år er oppvarming i anleggsf asen også forsynt med fornybar varme fra fjernvarme. Dette

er en satsning for Vardar ifølge lede r Kjetil Bockmann og er et ferdig produkt som tilbys i dag 7.

Figur 10 : Fjernvarmeproduksjon Hønefoss ( fjernkontrollen.no 2018 : Sted /Buskerud/Hønefoss)

Årlig produseres det rundt 50 000 M Wh varme i Hønefoss, som tilsvarer omtrent det samme som
elektrisitetsbehovet i det samme området.

5.3.3 Klimagassutslipp:
Figur 11 oppsummerer «dagens» (2016) situasjon for klima gassutslipp. I dette delkapittelet blir
dagens situasjon for noen av utslippspostene gjennomgått. I kapittel 4 vil vedtatte tiltak for å
redusere utslippene bli gjennomgått. For en områdeplan der det er planlagt utbygginger må det i
tillegg til dagens utsl ipp (figur 5) medregnes utslipp i forbindelse med produksjon, transport og
installasjon av materialer.

Satsninger og tiltak i Hønefoss
- Fra 2011 til 2016 er klimagassutslippene redusert i Ringerike, mye grunnet reduserte

utslipp fra utslippsområdene:
D ieseldrevne motorredskaper (11 000 tonn - > 1 800 tonn)

O ppvarming (10 000 tonn - > 3 200 tonn).

6 Kjetil Bøckmann i Vardar Varme AS er kontaktet for å innhente oppdatert status på utbyggingsplaner (2020 og 2025), produksjonskilder og

kapasitet, samt status på tilknytningstidspunkt
7 https://www.vardar.no/produkter - og - priser - byggvarme
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- I Hønefoss er det etablert fjernvarme som beskrevet i 3.2, og ifølge « Forskrift om vedtekt
om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefo ss, Ringerike ko mmune, Buskerud» skal
alle nye og hovedombygde bygg med et BRA over 1000 m2 tilknyttes fjernvarmeanlegget.

Type bygg og størrelse
Kommunen ønsker å skape nye boliger og arbeidsplasser ved å bygge byen både ut og opp (i

høyden). Visjonen er at innbyggert allet skal stige med 33% innen 2030, Hva slags type bygg og
materialer samt størrelse på byggene vil påvirke utslippene.

Energibruk
For Hønefoss er fjernvarmemiksen nesten kun basert på biprodukter fra skogbruk, trelast,
treforedling og landbruk, og det er derfor allerede en svært lav utslippsfaktor sammenlignet med

andre fjernvarmeanlegg (87% lavere klimagassutslipp sammenlignet med Oslo).
( http: //fjernkontrollen.no/hønefoss/ og http: //fjernkontrollen.no/oslo/ )

Trafikk
Trafikk er den utslippskilden som er klart størst av de overnevnte, og som derfor også har størst
reduksjonspotensiale. Trafikkmengder fra nasjonal vegdatabank (N VDB) viser at de største

t rafikkmengdene i dag går gjennom Hønefoss sentrum. Altså gjennom Kongens Gate, over
Hønefoss Bru og videre gjennom Hønengata. Dette er også områdene i Hønefoss der det
oppholder seg mest folk på daglig basis, og det er av den grunn uheldig med mye
luftforu rensning.

Anleggsaktivitet

I Ringerike kommune dekkes byggvarme i stor grad av fjernvarme. Elektrisk drift av byggeplass
er i en startfase, men vil trolig utvikle seg i takt med markedet for større elektriske kjøretøy og
maskiner. Begge disse tiltakene er klimagassreduserende og vil bidra til et kutt i utslippene.
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Figur 11 : Klimagassutslipp Ringerike kommune 2009 - 2016. Utslipp per år (tonn co2 - ekvivalenter). « Det er
knyttet stor usikkerhet til klimagassutslippene, grunnet sva kt og delvis manglende tallunderlag og
bakgrunnsinformasjon».

Kilde: http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske - klimagassutslipp/klimagassutslipp - kommuner/

5.4 Verdi
For energidelen av denne KU - en er det først og fremst energiinfrastruktur som kan berøres av
tiltaket. Som nevnt er det fjernvarmeinfrastruktur og elektrisitetsinfrastruktur i Hønefoss med en
god kapasitet . Verdien til energiinfrastrukturen er stor da kapasiteten i både høyspent og
fjernvarme - infrastruktur er god. Det er og en høy fornybarande l i fjernvarmen som gjør verdien
av levert fjernvarme høy. I kraftsystemet er det tilgjengeliggjort mye kapasitet, grunnet
stengning av tidligere treforedlingsindustri på Follum. Dersom vi ser på alle kildene til
klimagassutslipp som en helhet, og global o ppvarming og naturkatastrofer defineres som ytterste
konsekvens av klimagassutslipp, har en reduksjon av klimagassene en stor verdi for
Hønefosssamfunnet sett i et bærekraftperspektiv .

5.5 0 - alternativet
For nullalternativet antas det at dagens situasjon er framskrevet med en befolkningsvekt som
følge av utbygging av R ingeriksbanen. Det er valgt å vurdere et 0 - alternativ i 2030 for å skape et
best mulig samme nligningsgrunnlag for tiltaket.
Det er antatt en høy nasjonal vekst for Ringerike som følge av «felle sprosjektet» (utbygging av
Ringeriksbanen og E16), og ifølge SSBs framskrivinger 8 vil dette gi en befolkningsvekst på 3590

8 https://www.ssb.no/folk fram
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personer. Dette er tilnærmet lik vekst som forventes som følge av tiltaket i denne utredningen
(3500), og fører derfor til marginal d ifferanse mellom 0 - alternativet (2030) og tiltaket (2030).

Reisemiddelfordelingen antas i 0 - alternativet å være lik som i dag da det antas en jevn fortetning
som fører til at den prosentvise fordelingen over reisemidler som brukes ikke vil utvikle seg i
forhold til dagens situasjon. Det forventes altså at det utbygges både i og utenfor Hønefoss
sentrum, men at utbyggingen totalt sett vil ha en mer spredt bebyggelse enn hvis tiltaket
gjennomføres (byplan vedtas og legger rammer om bl.a. fortetting og tilre ttelegging for gående,
syklende og kollektivt). Nøkkeltall for 0 - alternativet er gitt i tabell 1.

Tabell 1 Tallene i tabellen under gir verdier for «0 - alternativet» fro 2030. Framskrivingene av befolkning og
kjørelengde er hentet fra SSB.

Befolkningsvekst 3590 Stk.

Gjennomsnittskjørelengde
årlig (Ringerike)

12811 km

Reisemiddelfordeling

Gange 16 %

Sykkel 4 %

Buss 4 %

Bil 75 %

For energiforbruk vil situasjonen for 0 - alternativet (2030) ha et større bidrag av el t il oppvarming
enn i dag. Årsaken til dette er at dersom det bygges utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme,

vil det trolig installeres mange varmepumper til oppvarming. Grunnet den gunstige
fjernvarmemiksen 9 i Hønefossområdet vil de indirekte klimagassuts lippene i varmeforsyningen
være høyere for 0 - alternativet enn ved tiltaket som er beskrevet i kapittel 5. I produksjon av
elektrisitet til varmepumper vil det relateres klimagassutslipp, noe som resulterer i at
strømforsyning ikke kan kategoriseres som 100 % fornybar. En nøyaktig utslippsfaktor krever
inngående analyse av kjøp av strøm og inngår ikke i dette notatet. Det presiseres at det er de

direkte utslippene som fokuseres på.

5.6 Tiltaket

5.6.1 Energibruk og klimagassutslipp i forbindelse med type utbygging .
Tabell 2 gir arealene som er lagt til grunn for utbyggingen i Hønefoss sentrum i denne planen 10 :

Tabell 2 : Oversikt for planlagte bygningsarealer

BYA ( M2) 85 000
BTA BOLIG (M2) 212 000 77 %
BTA NÆRIN G ( M2) 27 000 10 %
BTA OF FEN TLIG (M2) 38 000 13 %

Disse nye arealene vil bygges iht. TEK 17, med standard netto energibehov vil energibehovet
fordele seg på følgende varme og kjøle - og elektrisitetsbehov.

9 Dette forutsetter en fjernvarmemiks basert på biologisk brennstoff, samt at ikke all ny bebyggelse i 0 alternativet kobles ti l fjernvarmenettet.
10 supplering av kunnskapsgrunnlaget
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Tabell 3 : Oversikt for energibehov

Type
energ ibehov

Varme Kjøling Elektrisitet

Mengde
(kWh/årlig)

16 820 728 293 000 10 564 400

Energisystem og produksjon
Under er det presentert de viktigste utviklingstrekkene i energisystemet som får innvirkning på
tiltaket.

- Økt utnyttelse av fjernvarme og - kj øling til bygg i Hønefoss sentrum
- Forbud mot bruk av fyringsolje. Dette bidrar til konvertering av energikilder til

oppvarming av bygg
- Billigere varmepumper
- Konkurransedyktig solstrøm
- Muligheter for utnyttelse av fjernvarme til byggvarme

Fjernvarme og kj øling
Det er god kapasitet i fjernvarme - og kjøleinfrastruktur . Dette gjør at nye tilknytninger fra de
bygg som kommer i Hønefoss sentrum lar seg forsyne med eksisterende infrastruktur. Det antas
at alle større bygg over 1 000 m2 tilknyttes til denne infra strukturen. Dette bidrar til å sikre lave
klimagassutslipp for oppvarming av bygg.

For klimagassberegninger bør det vanligvis estimeres en fremtidig fjernvarmemiks basert på
vedtatte mål og krav, men for Hønefoss områdeplan regnes det ikke med store endri nger i
fjernvarmemiksen (3.3.3) i fremtiden siden denne allerede er nesten klimanøytral.

5.6.2 Klimagassutslipp
Befolkningsvekst
For klimagassutslippene er det forutsatt at tiltaket er satt i 2030 . Det er derfor brukt estimerte tall
for befolkning, trafikk og energiforsyning estimert for 203 0 .

Dersom tallen e fra planprogrammet og kravspesifikasjon legges til grunn er det estimert en
befolkningsvekst i Ringerike med opp mot 10 000 nye innbyggere. Den store befolkningsveksten
forutsetter fellesprosjektet «Ring eriksbanen og ny E16». I våre beregninger er det forutsatt en
mer moderat befolkningsvekst på 3500 og utbygging av 1800 sentrumsboliger over 17 år frem
mot 203 0 . Dette samsvarer med SSBs framskrivinger for befolkningsvekst i Ringerike kommune
dersom det an tas at all befolkningsvekst i kommunen skjer i Hønefossområdet (se tabell 4).

Tabell 4 Tallene er hentet fra SSB sine framskrivinger for befolkningstall 11 .

ÅR BEFOLKNIN G RIN GERIKE KOM MUN E
(AN TALL)

2018 30283
2030 33873
BEFOLK NIN GSVEKST 3590

Arealer
Å bygge så mange sentrumsnære boliger krever en redusert BYA på 30 - 50 mindre enn det som er
normen i dag. Dvs. det må bygges 30 - 50 % høyere. Mindre grunnflate i forhold til BRA vil altså

11 https://w ww.ssb.no/statbank/table/11668/
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redusere utslippene. I dokumentet «suppl ering av kunnskapsgrunnlaget» er forslaget fra
parallelloppdraget presentert. Tabell 2 er lagt til grunn for videre beregninger av utbyggingen i
denne KU.

Materialer og ressurs - behov
Utbygging vil føre til store utslipp til anleggsfase og materialer. Bas ert på estimerte utbygde
arealer er det videre estimert et klimagassutslipp som følge av utbyggingen. Det er så valgt å
understreke hvor store utslippskutt som kan oppnås dersom det fokuseres på utslippsreduserende

materialer. Her er det i tillegg til utby gde arealer til boliger medregne t arealer til kontorer og
næring.

Å bygge høyere vil medføre mindre CO2 - utslipp/m2 enn for bygg som er lavere. Store deler av
klimagassutslippene fra et bygg stammer fra materialer. Siden klimagassregnskapet måler
utslippe ne i kg CO2 - ekv/m2/år vil et bygg med mindre grunnflate/grunnarbeider og større BRA

(m2) resultere i lavere klimagassutslipp per m2. Utbyggingen skal ifølge kravspe sifikasjonen ha
lav ressursbruk, gjenbruk, resirkulering, estetisk tiltalende materialbruk o g varige og
miljøvennlige materialvalg. Alle disse faktorene er med på å bidra til lavt klimagassutslipp i et
livsløpsperspektiv.

5.7 Omfang

5.7.1 Klimagassutslipp
Materialer
I supplering til kunnskapsgrunnlaget er det foreslått økte høyder i sentrum fra 3 - 5 eta sjer. Nord i
byen er det forslag om å sanere enkeltbygninger og erstatte de med boligblokker eller høyere
rekkehus. 3 - 4 etasjer. For området rundt togstasjonen er det foreslått å bygge høyblokker med
opptil 10 etasjer. I Figur 12 er det illustrert hvordan høyden kan påvirke klimagassutslippene (kg

CO2 - ekv/m2). Årsaken til at høyere bygg vil ha reduserte utslipp er fordi grunn og fundamenter
samt yttertak ofte har store utslipp. Se tabell 5 for utslipp per m2 per år.

Tabell 5 : Utslipp fra materialer/m2 avhengig av antall etasjer i bygget.

Antall
etasjer

Utslipp kg CO2 - ekv/m2/år

1 etasje 0,746907627
3. etasjer 0,656947653
5 etasjer 0,639008293
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Figur 12 Illustrer utslipp/m2/å r for de ulike gjennomsnittlige høydene.

Beregningene for utslipp som følge av materialbruk er utført i verktøyet One Click LCA, og baserer
seg på generiske mengder og utslippsfaktorer med utgangspunkt i at 28% av arealene er til
næring/kontor og at 72% ar ealene skal brukes som bolig. Det er altså opprettet et
referanseprosjekt for 625 000 m2 BRA. Utslippene ta r for seg A1 - A3, det vil si systemgrensen

«fra vugge til fabrikkport».

Massivtre sammenliknet med k onvensjonelle bygg
Materialitet er et viktig te ma når det kommer til klimagassutslipp. Siden det er mye skogdrift i
Hønefossområdet er det derfor naturlig å vurdere å bruke tre som materiale når byen skal
fortettes. Når klimagassutslippene fra et massivtrebygg skal vurderes i forhold til et konvensjone lt

bygg er det viktig at hele materiales livssyklus inkluderes. Transport av materialer står ofte for
store deler av utslippene, og hvor materialene er hentet og fabrikkert kan gjøre store utslag. Når
det gjelder massivtre skal det åpne en ny massivtrefabr ikk på Åmot. Dette er kun 4 mil fra
Hønefoss, og virker derfor positivt på de totale utslippene, da dette ofte blir brukt for et
motargument mot massivtre. I diagrammet under er det gitt et eksempel på klimagassutslipp fra
et boligbygg bygget med henholdsv is massivtre - vegger, tak og - dekke og betong/stål - vegger, tak

og - dekke. Eksempelet illustrerer hvordan et slikt grep kan redusere utslippene fra materialer
med ca. 30 % (se tabell 6 og Figur 13 )
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Tabell 6 : utslipp fra ulike bygningsdeler ved bruk av massivtre eller konvensjonelle materialer i yttervegger, tak
og dekker.

BYGG MED VEGGER,
TAK OG DEKKER I:

MASSIVTRE
(GWP KG CO2 - EKV)

KONVENSJONELLE MATER IALER
(GWP KG CO2 - EKV)

GRUNN OG
FUNDAMENTER

3702 68 370268

YTTERVEGGER 18169 129440
BÆRESYSTEM 407387 407387
INNERVEGGER 194300 194300
DEKKER OG TAK 875961 1613272
ANNET 156874 156874
VINDUER OG DØRER 110563 110563
TOTALT 2133522 2982104

Figur 13 Totale utslipp som fø lge av beslutning om å bruke massivtre eller betong/stål i yttervegger, tak og
dekker. Beregningene er gjort i One Click LCA, og basert på et refereansebygg i 3 etasjer.

Trafikk

Visjonen for fortettingen av Hønefoss er «10 - minuttersbyen» . Videre er det e n føring at det skal
tilrettelegges for at 70 % av befolkningsveksten i kommunen skal komme i selve byområdet
Hønefoss. Ved å bygge med en visjon om at folk skal bo i nærheten av sine daglige gjøremål
(barnehage, skole, dagligvarebutikk, rekreasjonsområder samt kollektivforbindelse ) . Dette vil ikke
bare bidra til et bedre bomiljø, men også redusere klimagassutslippene grunnet kortere vei og
større sjanse for at det velges å bruke klimanøytrale fremkomstmidler. Byplanen tilrettelegger

også for sammenhengende gang - og sykkelveier, samt for å gi grunnlag for et bedre
kollektivtilbud.

Utbyggingen og befolkningsveksten vil føre til flere reiser . Denne veksten vil imidlertid skje
uavhengig av plantiltaket. Iht. «supp lering av kunnskapsgrunnlaget» kan det forvente s en øking i
antall trafikanter på 3500 . Kravspe sifikasjonen forutsetter at vekst en i persontrafikk som resultat

av befolkningsveksten ikke skal øke biltrafikken, men må fordeles på kollektiv, sykkel og gange.
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Tabell 7 viser reisemiddelfordelingen for Hø nefoss - området. For 0 - alternativet er det ikke
forventet noen endring av reisemiddelfordeling fra dagens situasjon. Årsaken til dette er at det
forventes at utbyggingen vil skje mer spredt uten grepene som tas i byplanen. I 0 - alternativet er

det derfor ikk e forventet endring i reisemiddelfordelingen. I alternativet hvor byplantiltaket
gjennomføres er det derimot forutsatt at 2030 - målet for reisemiddelfordeling referert til i tabell 7
oppnås, og at flere vil gå, sykle og bruke kollektive tilbud, samt færre v il bruke bilen som følge av
kortere avstander til daglige gjøremål (sentralisering).

Tabell 7 Dagens og mål for framtidig reisemiddelfordeling i Hønefoss - området – alle reiser

REISEMIDDEL DAGENS SITUASJON 0 - ALTERNATIV
(2030)

TIL TAKET
MÅL 2030

MÅL 2040

GANGE 16% 16% 20% 22%
SYKKEL 4% 4% 8% 10%
BUSS 4% 4% 6% 8%
BIL 75% 75% 65% 60%

Kilder: Grunnlagsdokument for sykkel - og parkeringsdokument for Hønefoss, Rambøll 2018 – 8% sykkelandel i 2025.
I følge RVU 2013 - 14 ligger gangan delen nasjonalt på 21% og sammenlignbare områder som Buskerudbyen (19%),
Vestfoldbyen (18%), og Grenland (17%)
I følge RVU 2013 - 14 ligger kollektivandelen nasjonalt på 9 og sammenlignbare områder som Buskerudbyen (8%),
Vestfoldbyen (6%), og Grenland (4%)

Det er analysert prognoser som treffer presist for kjøretøypark for lette kjøretøy i Hønefoss. Det
viser seg at prognosen til TØI - alternativ ultra low - e8 hentet fra TØY Report 1518/2016 «Vehicle
fleet forecast based on stock - flow modeling» stemmer ove rraskende godt med faktisk utvikling
(2016 til 2018), se figur 11. Denne er derfor valgt å bruke som basis for prognose til 2030 for
private lette kjøretøy. Disse prognosene beregner at elbiler vil utgjøre i overkant av 50 % av
kjøretøybestanden i 2030. De t forutsettes at denne utviklingen vil skje uavhengig av plantiltaket,

og er derfor og tilsvarende for 0 - alternativet.

Figur 14 hentet fra Transportøkonomisk institutts rapport - Vehicle fleet forecast based on stock - flow model ing
(2016)
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Det legges også til grunn a t ca. 50% av bilparken vil bestå av el - biler i 2030. Utslippsreduksjonen
som følge av denne teknologikonverteringen vil føre til en utslippsreduksjon på 40 % for
transport. I tillegg er det forventet at antallet som be nytt er sykkel fremfor bil skal dobles fra 4 - 8

%. Andelen som bruker kollektivt fremfor bil vil øke fra 4 til 6 %.

Når det gjelder øvrige kjøretøy er ikke utslippsreduksjonen kvantifisert i samme grad som for
privattrafikken. Dette er fordi det ikke anses som like relevant som en konsekvens av fortettingen
av sentrum, men det bør tas i betrakting at også tyngre trafikk vil gå på biogass/elektrisitet i
fremtiden.

- For varebiler er det få kjøretøy i dag, men god vekst i markedet. Særlig i Oslo.
- Det er ster k vekst i elbusser i Norge, noe som vil gjøre seg gjeldende for Hønefoss og

(Brakar ønsker å elektrifisere)
- Lastebiler: mindre relevant i sentrum

5.7.2 Energibruk og klimagassutslipp i forbindelse med oppvarming og
elektrospesifikt i bygg

Energi - og effektbehov
Det skilles på energi (tabell 8) og effektbehov (tabell 9) for ny bebyggelse planlagt. Totalt
varmebehov inkluderer varmebehov for t appevann, romoppvarming og ventilasjon .

Tabell 8 : Energibehov nye sentrumsarealer

Total t varme Kj øling Elektrisitet Totalt
MWh/ år [M Wh/år] [M Wh/år] [M Wh/år]

16 820 293 10 564 27 678

Energibruk til oppvarming representerer den største andelen av den totale energibruken, selv om
nye bygg taper mindre varme enn eldre. Observasjoner og målinger p å nye bygg viser at

varmebehovet er større i virkeligheten enn det som er beregnet, grunnet en brukeratferd som
avviker fra det som er beregnet. Det vil i tillegg være et behov for oppvarming i byggeperiode
som her ikke er beregnet. Med bruk av byggvarme og et påslag på energi i reell bruk, regnes det
med at brutto varmebehov vil øke med 20 000 - 25 000 MWh/årlig, noe som tilsvarer halvparten
av dagens varmeleveranse for fjernvarme i Hønefoss.

Det er viktig å avklare med konsesjonshaver for elektrisitet og varme/kjøling for videre arbeid
med planlegging. Slik sikrer en at det kan planlegges for energileveranse så tidlig som mulig. I
tillegg kan det utføres mer nøyaktige energiberegninger.

Elektrisitetsbehovet øker med ca. 10 000 M Wh energi og 2 000 kW effek t, og tilsvarer 20 % av
dagens behov i sentrum. Dette regnes som greit å løse med dagens infrastruktur, men detaljene

må avklares med nettselskap.

Tabell 9 : Effektbehov nye sentrumsarealer

Rom varme Ventilasjon Tappevann Kjøling El ektrisitet
[kW] [kW] [kW] [kW] [kW]
6 199 2 028 1 381 765 2 031
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Anleggsfase
Annen mobil forbrenning er en utslippskategori som er nærmes proporsjonal med mengden
anleggsarbeider, som igjen forbruker diesel. Ved økt bygg - og anleggsvirksomhet vil utslip pene
for denne sektoren øke.
For 0 - alternativet og plantiltaket vil det bygges mye i Hønefoss frem til 2030. Byggeaktiviteten er
forventet å være høyere enn for i 2016 som det er presentert klimagasshistorikk. Plantiltaket vil
medføre stor anleggsaktivite t i sentrum . Tiltak for å senke utslippene fra oppvarming i
anleggsfasen forutsettes som et mål i plantiltaket. Dette kan ikke like enkelt gjennomføres for

byggene som er planlagt i 0 - alternativet der flere bygg er utenfor konsesjonsområdet for
fjernvarme, noe som kan gi større utslipp for 0 - alternativet. Dette er imidlertid vanskelig å
estimere da det ikke er gjort noen undersøkelse av hvor stor del av den nye bebyggelsen i 0 -
alternativet som vil bygges utenfor konsesjonsområdet. Utslippene fra anleggsvirk somhet er av
den grunn antatt å være like for 0 - alternativet og plantiltaket

Flere bygg vi gi store utslipp til materialer. Allikevel blir d et i denne sammenhengen viktig hva
slags materialer som blir valgt. Det legges i det totale regnskapet til grunn at det velges
materialer med reduserte klimagassutslipp.

5.8 Konklusjon
De totale utslippskonsekvensene viser at det totalt sett vil være større klimagassutslipp for 0 -
alternativet en n det som tiltaket fører til .

I tabell 10 oppsummeres kommunens utslipp ve d plantiltaket for Hønefossområdet.

Tabell 10 Kilde: http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske - klimagassutslipp/klimagassutsl ipp - kommuner/
samt egne estimater med grunnlag i analyse.

KONKLUSJON MED PLANE N S TILTAK
TONN CO2 - EKV/ÅR

"DAGENS SITUASJON"
( 2016 )

0 - ALTERNATIVET
(2030)

MED
PLAN TILTAKET
(2030)

ANNEN MOBIL FORBRENN ING/ANLEGG 5604 5604 5604
VEITRAFIKK (LETT) 54236 357 9 6 3254 2
VEITRAFIKK (TUNG) 23490 23490 23490
OPPVARMING 3262 3262 3262
ENERGIFORSYNING 628 829 75 4
TOTAL 87220 68905 65651
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Figur 15 illustrerer hvordan klimagassutslippene vil se ut dersom dagens tiltak legges til grunn. For «annen
mobil forbrenning/anlegg» er det for 2016 gitt et gjennomsnitt av tilsvarende utslipp de 10 siste årene. Årsake
til dette er fordi slike utslipp avhenger mye av byggeaktiviteten, og kan av den grunn variere mye fra år til år.

Omfanget for «energi og klima» sammenlignet med 0 - alternativet anses som «litt positivt».

Det er viktig at den energiinfrastrukturen som eksisterer i dag utnyttes til så mange energiformål
som mulig, da for de områdene der klimagassutslippene må reduseres, som transport og anlegg.
Økt bebyggelse øker behovet for energi. Dette kan forsynes av dagens infrastruktur, med mindre
tilpasninger. Plantiltaket vil derfor få lite konsekvens for energisystemet. En effekt av fortetting er
at varme - og kjølegrunnlaget øker, noe som er øko nomisk gunstig for hele energisystemet.
Kostandene fordeles da på flere kunder, noe som reduserer kostnaden for energileveranse per

kWh. Slik sett vil plantiltaket være positivt for energi. Det er også grunn til å anta at utslippene
fra energiforsyning er lavere i Hønefoss enn for andre sammenliknbare byer. For energi regnes
omfanget som middels positivt, da det eksisterer kapasitet i gode, sikre løsninger for
energiinfrastruktur for elektrisitet, varme og kjøling.

Klimagassutslippene som resulterer fra pl antiltaket vil ha negative konsekvenser. De mest

klimavennlige kvadratmeterne er de som ikke bygges . Med en antakelse om økt antall innbyggere
i Hønefoss vil klimagassutslippene bli lavere enn en utbygging uten utslippsreduserende tiltak.
Konsekvensen av p lantiltaket sammenlignet med null - alternativet er derfor liten positiv.

For energiforsyning er utslippene økt med 20% og oppvarming med 50% iht. kapittel 6 .2.1 . Det
er likevel valgt å anta at utslippene fra oppvarming vil være uendret til tross for utbyg gingen som

følge av utfasingen av olje/parafin. Dette er fordi det ikke er estimert hvor stor andel av
oppvarming i dag som dekkes av olje/parafin. Denne utfasingen vil imidlertid være lik for både 0 -
aleternativet og plantiltaket. Utslippene fra lett veitr afikk er estimert til å reduseres med 40% iht.
kapittel 6 .1.3 . For 0 - alternativet er utslippene fra veitrafikk 10% større enn med plantiltaket.
Dette er grunnet estimatet fra tabell 7 om at det vil kjøres 10% mer bil dersom en ser for seg en
befolkningsvek st uten en sentrumsplan (plantiltaket). Det må understrekes at reduksjonen for
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plantiltaket vil være ytterligere for trafikk dersom det også regnes med at reiselengdene vil
reduseres som følge av sentraliseringen. Dette er ikke kvantifisert i denne konsekv ensutredningen
fordi det ikke er nøyaktige underlag som kan brukes som grunnlag for beregningene, og støttes

av rapporten Reisevaner i Ringeriksregionen 2013/14 12 , hvor det kommer frem av gjennomsnittlig
reiselengde er kortere i sentrumsområder. Årsaken til at utslippene fra lett veitrafikk er lavere for
0 - alternativet (2030) enn for dagens situasjon til tross for lik reisevanefordeling på grunn av
forventning om overgangen til el - biler.

Utslippene fra «annen mobil forbrenning» i 2016 er et gjennomsnitt av utslipp de siste 10 årene.

Det er ikke estimert noen endring, men det kan antas at denne vil øke dersom det ikke gjøres
noen utslippsreduserende tiltak. Dette er fordi det forventes at det vil bygges mer, og dermed
føre til økte utslipp. Grepet vil føre t il mye anleggstrafikk de neste 10 årene som trolig overskrider
de foregående årene, dette vil imidlertid også gjelde for 0 - alternativet. Det kan forventes at
utslippene fra anleggsfasen vil være større utenfor sentrumsområdet grunnet fravær av mulighet
til å koble seg til fjernvarme i anleggsfasen. Dette er imidlertid vanskelig å kvantifisere, og er av

den grunn ikke beregnet i konklusjonen. Se figur 15 for visuell fremstilling av hvordan grepet vil
påvirke klimagassutslipp i forhold til overordnende klimam ål.
Det fremkommer at målet om 40 prosent reduksjon fra referanseåret 1990 ikke vil nås for
plantiltaket dersom det ikke utføres avbøtende tiltak, og det må vektlegges at en plantiltak ikke
skal være det eneste tiltaket for å nå målene Likevel er prosent en andel, og det kan forventes at
plantiltaket for Hønefoss tar ansvar og reduserer utslipp relatert til utbyggingen i tråd med de

nasjonale, regionale og kommunale målene. Årsaken til at 2016 er valgt som referanseår er at det
ifølge SSB ikke var noen kli magassreduksjon fra 1990 - 2016 13 . Dersom framskrivning av tall som
beskrives i KU - temanotat trafikk legges til grunn vil det være en sterk vekst i godstransporten.
Dette er ikke kvantifisert i dette notatet, men vil trolig påvirke de totale utslippene negati vt. Selv
om det er forventet at også lett varetransport vil elektrifiseres vil dette trolig skje senere enn for
private kjøretøy. Sammenlignet med 0 - alternativet (2030) vil plantiltaket (2030) komme noe

bedre ut grunnet mindre utslipp til veitrafikk som re sultat av sentraliseringen.

For tung veitrafikk er det som tidligere nevnt at det forventes at f.eks. busser 14 i fremtiden vil gå
på el. Dette er imidlertid ikke kvantifisert i tabell 10 fordi det ikke finnes estimater på hvor stor
del av tungtrafikken bu sser står for. Dette gjelder for både 0 - alternativet og plantiltaket og vil av
den grunn ikke bidra til en forskjell mellom disse.

Tabell 11 forholdet mellom lette og tunge kjøretøy i Ringerike kommune hentet fra
http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske - klimagassutslipp/klimagassutslipp - kommuner/

12

https://www.vegvesen.no/_attachment/981747/binary/1050350?fast_title= Reisevaner+Ringeriksregionen%2C+rapport+59+2013%E2%80%93 2

014.pdf
13 SSB: Utslipp av klimagasser https://www.ssb.no/natur - og - miljo/statistikker/klimagassn /aar - endelige
14 https://www.brakar.no/
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5.9 Konsekvens
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vi l medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang.

Konsekvensene for klima og energi vil være litt positive i forhold til 0 - alternativet.

Selv om energi - behovet og produksjon etter plan tiltaket ikke utgjør et problem, er det tydelig at
klimagassutslippene vil være høyere i 2030 enn det som er vedtatt i norske forpliktelser og i
lokale klima - og energiplaner. Klimagassutslippene for transport og mobil forbrenning (anlegg) er
for høye. Det er derfor foreslått avbøtende tiltak, for å sikre at klimaforpliktelsene overholdes for

sentrumsplan for Hønefoss.

5.10 Avbøtende tiltak

Skal klimagassutslippene reduseres iht. målsetningene som er satt bør ytterligere tiltak vurderes.
Avbøtende tiltak til p lantiltaket som anbefales utført for å redusere de totale klimagassutslippene:

- Det bør for alle anleggsfaser settes et krav fossilfrie anleggsplasser, med et mål om
fullstendig utslippsfri anleggsfaser for prosjekter på sikt. Påkobling til fjernvarmenett et er
en viktig ressurs i denne sammenheng.

o I reguleringsbestemmelser så ønsker vi å legge inn krav til bruk av fjernvarme for
fossilfri oppvarming i anleggsperiode (paragraf 4.6).

- F oreslått p - norm bør legge opp til så lav parkeringsdekning som mulig, o g minimumskrav
bør fjernes for å unngå unødvendige parkeringsplasser.

o I reguleringsbestemmelser bær minimumskrav for parkering (paragraf 4.17)

fjernes. Vedlegg 1 kart kjøleinfrastruktur
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6. FORURE N SE T GRU N N

6.1 Sammendrag
Planområdet ligger i en del av Hø nefoss preget av sentrumsbebyggelse. Århundrer med

menneskelig aktivitet kan ha gitt opphav til diffus forurensning. Det er registre r t forurensede
lokaliteter og nedlagte kommunale fyllinger innenfor planområdet. På store deler av planområdet
består berggr unnen av alunskifer og løsmassene av antropogent påvirkede fyllmasser.

Arbeider som omfatter gravearbeider i Hønefoss sentrum medfører krav om gjennomføring av
miljøtekniske grunnundersøkelser etter krav gitt i Forurensningsforskriften kap. 2. Ved funn av

forurensning vil det måtte utarbeides tiltaksplan for forurenset grunn. Tiltaksplanen vil bl.a.
beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for at gravetiltaket ikke medfører negativ konsekvens
for mennesker eller naturmiljø.

6.2 Fra planprogrammet
Forurense t grunn er ikke angitt i selve planprogrammet, men i Ringerike kommunes
kravspesifikasjon for områdereguleringen av Hønefoss. Der er det angitt følgende:
Utredningsprogram til KU:

• … Klima og energi og miljøkonsekvenser:
o … Grunnforurensning

6.3 Datagrunnlag og metode
Det har blitt gjennomført en gjennomgang av grunnforhold og historisk kartlegging av

forurensningssituasjonen innenfor planområdet. Kartleggingen i fase 1 er gjennomført som en
skrivebordsstudie. Offentlig tilgjengelig informasjon i Miljødirekto ratet sin
grunnforurensningsdatabase, N GU sine databaser om grunnforhold og grunnbrønner
(Miljødirektoratet, 2018) (Norges geologiske undersøkelse, 2018) har blitt gjennomgått .
Informasjonen som ha r fremkommet under kartleggingen har gitt grunnlag for å identifisere
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mulige forurensningskilder på eller ved eiendommen, og informasjon om opphav til og mulig
utbredelse av forurensningen.

6.4 Overordnede planer og mål
Gjennomføring av terrenginngrep i områ der med mistanke om forurenset grunn er regulert av
Forurensningsforskriftens kap. 2 med hjemmel i Forurensningsloven kap. 7 (Miljødirektoratet,
2004) . Miljødirektoratets veileder TA - 2553/2009 angir tilstandsklasser for foruren sede løsmasser
med utgangspunkt i konsentrasjonsgrenser for ulike tungmetaller og miljøgifter. Hvilke

tilstandsklasser som er akseptable innenfor et område styres av områdets arealbruk. I dette
prosjektet er planlagt arealbruk i hovedsak «Sentrumsområde». For sentrumsområder tillates det
i henhold til veilederen tilstandsklasse 3 i toppjord (0 - 1 m) og tilstandsklasse 3 i dypereliggende
jord (>1 m). I dypereliggende jord kan tilstandsklasse 4 og 5 aksepteres, hvis det ved
risikovurdering av både helse og spr edning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. I
delområder hvor planlagt arealbruk er grøntområder, lekeplasser, boligarealer eller tilsvarende, vil

kravet til tilstandsklasser i massene etter ferdigstilt terrenginngrep være tilstandsklasse 2 i
toppjo rd (0 - 1 m) og tilstandsklasse 3 i dypereliggende jord. Tilstandsklasse 4 kan ligge igjen i
dypereliggende masser dersom det er dokumentert at dette er forsvarlig gjennom en
risikovurdering.

6.5 Situasjon og verdi
Planområdet i Hønefoss sentrum består av sentr umsområder som har vært bebygd og bebodd i
århundrer. Slike områder er normalt påvirket av diffus forurensning som følge av langvarig
menneskelig aktivitet i form av riving og byggevirksomhet, biltrafikk, lekkasjer fra tanker og
kjøretøy, branner etc.

Gje nnomgangen av tilgjengelig informasjon har avdekket at det er registrert forurenset grunn -
lokaliteter inne n for planområdet , vist i Error! Reference source not found. . Disse omfatter to
kommunale deponier henholdsvis i Askveien (sør lig veikant fra gnr./bnr. 45/88 til 45/83) og ved
Tippen (gnr/bnr 318/446) , samt en oljeforurenset lokalitet tilknyttet Hønefoss Jernbanestasjon og
Bussgarasje (gnr/bnr 4000/12) . Det er også registrert en lokalitet med mistanke om forurensning
ved Hønefoss Krom og Nikkel AS (gnr./bnr. 39/140) på Eikli (Miljødirektoratet, 2018) .

Berggrunnskart for planområdet er vist i Figur 18 . Bergrunnen i nordlig del av planområdet
beskrives av N GU som « Gabbro til kvartsdioritt, fin - til grovkornet, delvis foliert og amfibolittisk,
stedvis med mindre kropper av ultrabasiske bergarter». Midtre og sørlig del av planområdet
best å r av «alunskifer, underordnet kalkstein og sandstein, stedvis konglomerat. Bergartene kan
v ære stedegne langs grensen mot grunnfjellet».

Kart over radonfare ( Figur 18 ) viser at det på sørlig del av planområdet er høy radonfare (rosa
farge) , mens det på nordlig del av planområdet er klassifisert som usikkert. I et belte midt i
planområdet er radonfaren karakterisert som særlig høy (lilla farge) som følge av forekomst av
bergrunn bestående av alunskifer (Miljødirektoratet, 2018) .

Løsmassene innenfor planområdet ( Figur 19 ) består ifølge N GUs databaser hovedsakelig av
antropogent påvirkede fyllmasser. I utkanten av planområdet er det registrert enkelte arealer
med løsmasser bestående av elveavsetning og tykk marin avsetning.

Det er registrert tre brønner innenfor planom rådet, i Kong Rings vei ved Petersøya. To av disse er
energibrønner og én er drikkevannsforsyning.
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Figur 16 : Grunnforurensningslokaliteter og grunnvannsbrønner innenfor planområdet i Hønefoss sentrum (Kilde:
Miljødirektoratet/N G U)

Figur 17 : Berggrunnskart for planområdet i Hønefoss sentrum (Kilde: N GU)
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Figur 18 : Fare for radon og alunskifer innenfor planområdet i Hønefoss sentrum (Kilde: NGU)

Figur 19 : Løsmassekart for planområdet i Hønefoss sentrum (Kilde: NGU)
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6.6 Tiltaket og omfang
Planlagt tiltak med utvikling av Hønefoss sentrum vil trolig medføre graving i områder med
forurensede løsmasser og berggrunn bestående av alunskifer. I hele Hønefoss sent rum vil det

være mistanke om forurensning i grunnen og dermed krav om gjennomføring av miljøteknisk
grunnundersøkelse i henhold til krav gitt i Forurensningsforskriftens kap. 2.

6.7 K onsekvens
Med hensyn på forurensning i løsmassene vil bygge - og gravearbeide r gjennomført etter dagens

regelverk i de fleste tilfeller medføre at forurensede løsmasser blir fjernet fra tiltaksområdet og
rene masser blir tilført. Gjennomføring av bygge - og gravetiltak i et område vil derfor i de fleste
tilfeller ha en positiv konse kvens på forurensningssituasjonen i grunnen lokalt på tiltaksområdet.

Ved utviklingen av Hønefoss sentrum kan man potensielt komme i kontakt med berggrunn av
alunskifer. Alunskifer har syredannende og radioaktive egenskaper. Dersom tiltaket omfatter

gravi ng og/eller sprengning i alunskifer vil prosjektet måtte iverksette tiltak som forhindrer at
spredning av radioaktivitet og forsuring påvirker mennesker, infrastruktur og naturmiljø i
nærområdene negativt.

Ved utkjøring av masser i utviklingsprosjektet vi l deponering av forurensede løsmasser og
alunskifer være mer kostbart enn deponering av tilsvarende mengder rene løsmasser og berg.

Det må også påregnes større kostnader til transport og håndtering som følge av større
kjøreavstand til godkjente deponier.

6.8 Avbøtende tiltak
Ved gravearbeider i områder hvor det gjennom miljøtekniske grunnundersøkelser er påvist
forurenset grunn, skal det utarbeides tiltaksplan i henhold til krav gitt i Forurensningsforskriftens
kap. 2. Tiltaksplanen vil beskrive hvordan et ter renginngrep skal gjennomføres i henhold til
lovverk slik at hensyn til mennesker og naturmiljø ivaretas. I tiltaksplanen vil også ev.
nødvendige tiltak for å hindre spredning av forurensning eller problematikk knyttet til

syredannende og/eller radioaktivt berg bli beskrevet.

6.9 Oppfølgende undersøkelser
I forkant av søknad om IG for grunnarbeider i Hønefoss sentrum anbefales det at det i hvert
tilfelle gjennomføres miljøteknisk grunnundersøkelse i henhold til krav gitt i

Forurensningsforskriftens kap. 2 og Mi ljødirektoratets veileder TA - 2553/2009, «Helsebaserte
tilstandsklasser for forurenset grunn» (Miljødirekotratet, 2009) . I prosjekter hvor det er forventet
å komme i kontakt med berg, anbefales det i tillegg at berggrunnen prøv etas for å avgjøre om
den er syredannende eller radioaktiv.
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7. VAN N MILJØ

7.1 Sammendrag
Planområdet ligger i en del av Hønefoss preget av sentrumsbebyggelse. Vannforekomst ene
Randselva, Hønefossen og Storelva ligger innenfor planområdet. Dette er vannforekomster som
tilhører Tyrifjorden vannområde. Århundrer med menneskelig aktivitet som landbruk og industri
kan ha gitt opphav til diffus forurensning. Det kreves egne tillat elser for graving i og ved elven.

7.2 Fra planprogrammet
Teksten under er sitater fra planprogrammet hvor tiltak som berører vannmiljø er omtalt.
Blågrønn struktur og naturmangfold
Elvene og de grønne åsene og dalsidene rundt gir byen et grønt preg, og er viktige
landskapselementer. I Storelva er det etablert og merket en farled for båter fra Tyrifjorden og opp
til Glatved brygge som ligger nedstrøms Hønefossen.

Et viktig nytt element i bybilde er Glatved brygge. Her er endepunktet for den merkede båtlede n
opp fra Tyrifjorden og utgangspunkt for båtsightseeing med Dronning Tyra. Brygga er gjenstand
for større og mindre arrangementer, et uformelt treffsted utomhus og et yndet sted for soling og
mating av fugler.

Fareområde og forurensning
To store elver, Begna og Randselva møtes midt i byen, nedenfor fossen og danner Storelva.
Randselva og Storelva løper i meander i landskapet. Det er elver med mye vann og de er
flomutsatt.
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Elvebreddene er ofte bratte og høye. Kantene er dekket av vegetasjon. Flommene og de høye
kantene har ført til at det er lite bebyggelse langs elvene i motsetning til byer som har elveos i
sjø. Elvebunnen er også i stadig endring. Elvene graver i yttersvingene og utløser skred i
skråningene. Det er noe båttrafikk på elva, men flommene og farten på vannet setter
begrensninger.

Mobilitet
Ved å etablere sammenhengende gatenett og sykkeltraseer skal Hønefoss tilrettelegges slik det
blir attraktivt å gå og sykle i sentrum. Det skal satses på sykkelbyen Hønefoss.
Nye broer for gående og s yklende vil bedre forbindelsesmulighetene på tvers av elvene, gjøre
elverommet mer tilgjengelig, og redusere barrierevirkningen.

Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer
Byplanen må legge til rette for muligheter til å knytte elva og byen sammen g jennom økt
tilgjengelighet og flere aktiviteter ved fossen og langs elvene. Ny bebyggelse skal ikke vende
ryggen til elva, og elverommet må være tilgjengelig for alle. Det bør tilrettelegges for ferdsel og
opphold langs elva.

7.3 Datagrunnlag og metode
Det har blitt gjennomført en gjennomgang av eksisterende data i www.vann - nett.no for å
identifisere vannforekomster innenfor planområdet og vurdere hvordan de er påvirket i dag. Dette
er offentlig tilgjengelig informasjon. Denne informasjonen gir grunnlaget fo r å vurdere tiltak for å
opprettholde tilstanden i forbindelse med tiltak i vannforekomstene.

Kart med revidert planavgrensning er vurdert for å peke ut områder med potensiale for erosjon
og skred. I Figur 1 er det markert ut områder innenfor planavgrens ningen hvor elvebredden bør
beskyttes for erosjon for å hindre skred.

Figur 1. Områder innenfor planområdet som kan være rasutsatt på grunn av elvens erosjon er markert med
grønne markeringer.
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7.4 Situasjon og verdi
Planområdet berører 3 vannforekomster s om tilhører Tyrifjorden vannområde:
• Randselva (Vannforekomst - id 012 - 1082 - R): En svært modifisert vannforekomst. Jordbruk og

renseanlegg oppstrøms påvirker tilstanden i vannforekomsten.
• Ådalselva fra Hensfossen til samløpet med Randselva (Vannforekomstid 012 - 664 - R). Det er

kun den sørlige delen av forekomsten som er inne i planområdet. Vannforekomsten er i stor
grad påvirket av dammer, barrierer og sluser for vannkraftproduksjon og i liten grad påvirket
av jordbruk, og renseanlegg.

• Storelva (Vannforekomst - id 012 - 174 - R). Forekomsten er i middels grad påvirket av Dammer

Barrierer og sluser for flomsikring. Forekomsten er også i middels grad påvirket av diffus
forurensning fra fulldyrket mark.

Ved graving i og langs elvebredden vil det være nødvendig å gjen nomføre geotekniske

undersøkelser for å unngå risiko for utglidninger og ras. Behov for geotekniske undersøkelser må
vurderes av geoteknikker.

7.5 Tiltaket og omfang
Planlagt tiltak med utvikling av Hønefoss sentrum vil medføre graving i eller ved vann og
v assdrag. Spesielt ved etablering av nye bruer som det er planer om. At bebyggelse ikke skal
vende ryggen mot elva og at elva skal gjøres tilgjengelig for alle vil kreve tilrettelegging av
områder nære el va. Det medfører gravearbeider.

Ved graving i eller ved vassdrag er det forskjellige regelverk som gjelder og forskjellige
my ndigheter som det må søkes til.

Graving i vann og vassdrag er regulert av Kapittel 22 i Forurensningsforskriften. Enhver mudring
(forsettlig forflytting av masser fra bunnen) er forb udt unntatt når det er gitt tillatelse i medhold

av §22 - 6 i samme forskrift. Dette innebærer at graving i vannforekomstene er ulovlig med mindre
tillatelse er gitt. Det er Fylkesmannen som er myndighet for denne typen mudring. Det forventes
at det vil fore gå graving i vannforekomstene for å etablere nye broer. Utslipp av vann eller
anleggsvann er også noe som må omsøkes dersom det vil bli aktuel t.

Ved omlegging, åpning eller lukking av bekker og elver, kan dette anses som tiltak som må

meldes etter Vannres sursloven (§ 20) til N VE. Alle tiltak som omfatter gjenoppretting i vassdrag
som er unntatt konsesjonsplikt skal meldes til N VE dersom gjenopprettingen kan være til
nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser (N VE, 2017). Inngrep i vassdrag
som ikke medfører regulering eller uttak av vann vil vanligvis ikke konsesjonsbehandles etter
vannressursloven, men i stedet behandles etter plan - og bygningsloven, og/eller andre lover og
regler. Vannressursloven § 5 om aktsomhetsplikt og kapittel 9 om e rstatning ved skade er likevel

gjeldende for alle vassdragstiltak. N VE kommer med høringsinnspill i planprosessen, og har
myndighet til å fremme innsigelse til reguleringsplaner som ikke tar tilstrekkelig hensyn til
allmenne interesser i vassdraget.

7.6 Kons ekvens
Graving i og ved vassdrag vil som oftest medføre risiko for spredning av miljøgifter og partikler ut
i vassdraget. Spredningen kan ha en konsekvens for planter og fisk i vassdraget. I en søknad om
tillatelse til å gjennomføre tiltakene må det gjenn omføres undersøkelser av massenes tilstand og
risiko for spredning av miljøgifter vurderes. Det må også foreslås at spredningshindrende tiltak.
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Graving på land vil i mange tilfeller medføre at det vil bli behov for håndtering av vann i
byggegrop. Dersom det vurderes å pumpe vann fra byggegrop ut i bekker og elver må det søkes
Fylkesmannen om tillatelse til utslipp. En tillatelse vil da omfatte krav om behandling av vannet

før utslipp.

Graving av og endring av elveløpet vil eksponere områder slik at det potensielt kan føre til økt
erosjon som kan føre til skred.

7.7 Avbøtende tiltak
All spredning av anleggsvann, miljøgifter og partikler til vann og vassdrag må overvåkes.
Elvebredden i de markerte områdene i Figur 1 må vurderes for faren for erosjon og skre d. Erosjon
kan begrenses ved å steinsette elvebredden eller legge ut matter som hindrer erosjon.
Erosjonshindrende tiltak bør dimensjoneres slik at de også tar høyde for flomsituasjoner.

7.8 Oppfølgende undersøkelser
Når det skal gjennomføres tiltak i vannf orekomstene anbefales det at førtilstand i de berørte
vannforekomstene dokumenteres. Det anbefales i den sammenheng å dokumentere både

kjemiske og biologiske parametere. Det må da gjøres en vurdering av foreliggende informasjon
om vannforekomstene er tilst rekkelig dokumentert i ovennevnte nettbaserte portaler. Dersom
dokumentasjonen ikke er dekkende vil det være nødvendig å gjennomføre supplerende
undersøkelser.

Referanser
N VE (2017). Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags - og gru nnvannstiltak.
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8. STØY

8.1 Sammendrag
Hønefoss sentrum er i dag preget av støy fra veitrafikk fra fv. 35 som går gjennom sentrum. Om
målet for null trafikkvekst i biltrafikken oppfylles vil det kun være endringer i støy fra jernbanen
når den nye Ringeriksban en kommer. Ved å legge om trafikken i områdene rundt Hønefoss bru og
stasjonen vil det være støyfølsomme bygg som tidligere har hatt lite støy som nå havner i gul
eller rød sone. I tillegg vil økt bebyggelse langs støykildene føre til at flere bygg havner i rød eller
gul sone sammenlignet med dagens situasjon.



Rambøll - Konsekvensutredning

75 / 167

8.2 Fra planprogrammet
Det skal utredes konsekvenser for: Støy

Stor andel biltrafikk forårsaker høye støynivåer i deler av planområdet. Langs hovedtrafikkårene
overskrides grenseverdiene i henhold til M iljødirektoratets retningsline T - 1442/2016.

Støyhensyn skal være en integrert del av selve plangrepet. Vurdere behov for avvikssoner fra
støykrav i sentrumsområder og nært kollektivknutepunkt.

Utredningsbehov:
• Beregninger av dagens støysituasjon langs kommunale veier.
• Beregning av framtidig støy, og vurderinger av virkninger.

Overordnede mål for byutviklingen:
Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.”

8.3 Datagrunnlag og metode

Beregnede situasjoner

Dagens situasjon sammenligning sgrunnlag

0 - alternativ framtidig situasjon med framskrevet trafikkmengde på
gjennomgående trafikk i Hønefoss
Ringeriksbanen er i drift

Planalternativ framtidig situasjon med endringer i veinettet og ny
bebyggelse

4 nye bruer, hvorav 2 med biltrafikk
tun nel gjennom St. Hanshaugen
Hønefoss oppnår mål om nullvekst i biltrafikk
Ringeriksbanen er i drift

I henhold til retningslinjene skal det beregnes støy for prognosesituasjon 10 - 20 år frem i tid.
Nasjonal transportplan (N TP) 2014 - 2023 angir forventet tra fikkvekst i ulike perioder fram til
2060. Data for trafikkvekst er angitt for hvert fylke og det skilles på lette kjøretøy (personbiler
o.l.) og tunge kjøretøy (lastebiler, vogntog, busser o.l. over 3500 kg). Avhengig av tidsperiode og
type kjøretøy varier er årlig trafikkvekst fra om lag 0,7 til 2,3 %. Verdiene som er lagt til grunn for

beregningene i denne rapporten er gjengitt i



Rambøll - Konsekvensutredning

76 / 167

Tabell 12 .15 Trafikktallene i 0 - situasjonen er fremskrevet til 2040. I planalternativ et er det antatt
at Hønefoss oppnår mål om nullvekst i biltrafikk.

15 Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen
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Tabell 12 Trafikktall benyttet i prosjektet.

Veilinje ÅDT 2018
ÅDT

0 - situasjon

ÅDT Plan -

alternativ

Andel

tunge

Hastighet

[km/t]

Kong Rings gate 4000 400 0 4000 10 50
Fossveien 4000 4000 4000 10 50
Hammerbrogate 4700 4700 4700 10 50
Lagesens gate 4500 4500 4500 10 50
Rabbaveien 3300 3300 3300 10 50
Fv. 35 Osloveien 16000 21100 16000 6 40
Fv. 35 Owrens gate 13000 17200 13000 6 40
Fv. 35 rundkjøring 1 0000 17300 - 6 40
Fv. 169 3400 6000 3400 10 30
Stangs gate øst 6000 6000 6000 10 40
Stangs gate vest 7800 7800 7800 10 40
Holmboes gate 6200 6200 6200 10 40
Norderhovsgata 5000 5000 5000 10 30
Flattums gate 3000 3000 3000 10 30
St. Olavs gate 400 0 4000 4000 10 30
Askveien 6000 6000 6000 60 40
Fv. 35 Kongens gate sør 21000 21000 21000 10 40
Fv. 35 Kongens gate nord 23000 23000 23000 10 40
Fv. 35 Hønefoss Bru 25000 33200 12500 10 40
Arnemannsveien øst 12000 23900 20000 10 50
Arnemannsveien ve st 8900 15900 16900 10 50
Fv. 169 Soknedalsveien 2000 2000 2000 10 50
Hofsosveien 1900 2500 1900 10 40
Fv. 35 Soknedalsveien 7600 10100 7600 10 60
Fv. 35 Torvgata 7600 10100 7600 10 40
Strandgata 7250 9600 7250 10 40
Fv. 35 Hønengata 18200 24200 18 200 10 40
Fv. 163 Vesterngata 7400 7400 7400 10 40
Petersøya kollektivbru - - 90 100 40

Ny bru Hønefoss stasjon -
Hønengata - - 12500 25 40

Det er benyttet trafikkfordeling for riksvei der 75 % av trafikkmengden er på dagtid, 15 % på
kveldstid og 10 % på natt for alle veier utenfor Hønefoss sentrum. I sentrum er det benyttet
trafikkfordeling for byvei der 84 % av trafikken er på dagtid, 10 % på kveld og 6 % på natt. 16

Tallene i Tabell 13 til Tabell 15 er hentet fra Jernbaneverkets Trafikktall 2016 , Fremskrevne
trafikktall 2035 (for antall togmeter per døgn) og Trafikktall 2011 (for banehastighet). 17 Tallene i
Tabell 16 og Tabell 17 er hentet fra fellesp rosjektet for Ringeriksbanen og E16. 18

16 Miljødirektoratet, 2014: M - 128 Veileder til retningslinje for behandling a v støy i arealplanlegging (T - 1442) , s.238
17 Bane NOR, 2017: Trafikktall 2011, Trafikktall 2016 og Fremskrevne trafikktall 2035
18 Bane NOR, 2018: Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16 (FRE16), tall mottatt i mail fra Bane NOR 9.1.2018
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Tabell 13 Jernbanetrafikkdata for Roa - Hønefoss fra Hval til Hønefoss benyttet i beregningsgrunnlaget.
Beregningsår 2016.

Togtype
Togmeter per døgn

Hastighet
Dag Kveld Natt

BM 73 0 0 3 68 k m/t

BM 74/75 2 0 0 68 km/t

EL18 37 12 3 68 km/t

Gods, elektrisk 1191 806 1260 65 km/t

Gods diesel 34 2 22 65 km/t

Tabell 14 Jernbanetrafikkdata for Roa - Hønefoss fra Hval til Hønefoss benyttet i beregningsgrunnlaget.
Beregning sår 2035.

Togtype
Togmeter per døgn

Hastighet
Dag Kveld Natt

Gods, elektrisk 1905 1317 2115 65 km/t

Tabell 15 Jernbanetrafikkdata for Randsfjordbanen fra Tyristrand til Hønefoss benyttet i beregningsgrunnlaget.
Beregningsår 2 016.

Togtype
Togmeter per døgn

Hastighet
Dag Kveld Natt

BM 69 15 2 3 103 km/t

BM 73 1 0 3 103 km/t

BM 74/75 11 0 0 103 km/t

EL18 1135 306 332 103 km/t

N - Pass 11 4 1 103 km/t

Elektrisk godstog 461 447 315 83 km/t

Gods, diesel 123 38 106 83 km/t
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Tabell 16 Jernbanetrafikkdata for Randfjordbanen fra Tolpinrud til Hønefoss benyttet i beregningsgrunnlaget.
Beregningsår 2035. Nullalternativ.

Togtype
Togmeter per døgn

Hastighet
Dag Kveld Natt

N Pass19 1090 310 546 60 km/t

N Goods 1042 920 926 60 km/t

Tabell 17 Jernbanetrafikkdata for Bergensbanen fra Tolpinrud til Hønefoss benyttet i beregningsgrunnlaget.
Beregningsår 2035. Planalternativ.

Togtype
Togmeter per døgn

Hastighet
Dag Kveld Natt

BM 73 5088 1696 1271 80 km/t

BM 74/75 0 0 6400 50 km/t

Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy 20 og for
jernbane 21 . Denne metoden tar hensyn til følgende forhold:

• Andel tunge og lette kjøretøy
• Trafikkfordeling over døgnet
• Veibanens stigningsgrad

• Hastighet
• Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, skjermer og skjæringer i terreng
• Absorpsjons - og refleksjonsbidrag fra mark

Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker.

Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk.
Beregningene er utført med SoundPLAN v. 7.4. De viktigste inngangsparametere for beregningene
er vist i Tabell 18 .

Tabell 18 Inngangsparametre i beregningsgrunnlaget

Egenskap Verdi

Refleksjoner, støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)

Markabsorpsjon Generelt: 1 (”myk” mark, dvs. helt lydabsorberende).

Vann, veier og andre harde overflater: 0 (reflekte rende)

Refleksjonstap bygninger, støyskjermer 1 dB

Søkeavstand 5000 m

Beregningshøyde, støysonekart 4 m

Oppløsning, støysonekart 20 x 20 m

19 Det er benyttet støyd ata for BM73, BM 74/75.
20 Statens vegvesen Håndbok V716, 2014: Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy , 1996
21 Nordisk ministerråd, 1996: Nordisk beregningsmetode for jernbanestøy
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8.4 Overordnede planer og mål
Eksterne støyforhold er regulert av Klima - og miljødepartementets Retningslinje for b ehandling av
støy i arealplanlegging (T - 1442). Retningslinjen har sin veileder Veileder til retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (M - 128) som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere
aktuelle problemstillinger vedrørende utendørs støyk ilder. Når det gjelder innendørs støynivå
henvises det videre til grenseverdier gitt i norsk standard N S 8175.

T - 1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til
plan - og bygningsloven. Denne anbefaler at de t beregnes to støysoner for utendørs støynivå rundt
viktige støykilder, en rød og en gul sone:

• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for h ver sone er gitt i Tabell 19 .

Tabell 19 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå Utendørs støynivå

i nattperioden kl.

23 - 07

Utendørs støynivå Utendørs støynivå

i nattperioden kl.

23 - 07

Vei 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF

Bane 58 Lden 75 L5AF 68 Lden 90 L5AF

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.

Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien.

Det er to støykilder som påvirker området med to ulike grenseverdier. T - 1442 anbefaler da å

benytte inntil 3 dB strengere grenseverdi enn det som er angitt i Tabell 19 . Det er her valgt å
benytte den strengeste grenseverdien for inndeling av støysonene, det vil si Lden 55 dB.
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8.5 Situasjon og verdi
I dag går biltrafikken i hovedsak på fv. 35 gjennom Hønefoss sentrum. Boliger som ligger langs
veien har støynivå på uteplas s og/eller fasade som overskrider grenseverdiene for rød sone.

Figur 20 Støysonekart Lden Hønefoss 2018 dagens situasjon. Beregningshøyde 4 meter.
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8.6 0 - alternativet
Et mål i planprogrammet er at all trafikkvekst skal tas av kollek tivtrafikk, sykkel og gange, med
andre ord nullvekst i trafikk. Det er vurdert konsekvensen av hva som skjer dersom dette ikke

går, og det er nullvekst på alle byveier, men en økning i trafikk i henhold til N TP på fv. 35
gjennom Hønefoss sentrum og videre ut av byen. I tillegg er det noe økning i godstrafikk på
Ringeriksbanen, men en reduksjon i hastighet.

Figur 21 Støysonekart Lden Hønefoss 2040 0 - alternativ. Beregningshøyde 4 meter.
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8.7 Planalternativ et og omfang
I planalternativ et er målet om nullvekst i biltrafikk for Hønefoss oppnådd. Det er mål om å få en
ny forbindelse mellom Hønengata og Hønefoss stasjon ved tunnel gjennom St. Hanshaugen og

bru over Begna. Halve trafikkmengden på Hønefoss bru og tungtrafikken fordeles over p å ny bru
til stasjonen. Bergensbanen er ferdig utbygd og godstrafikk på jernbanen går ikke via sløyfa
innom Hønefoss.
Bru fra fv. 163 til Kong Rings gate via Petersøya er tatt med som en kollektivbru.

Figur 22 Støysonekart Lden Hønefoss planalternativ. Beregningshøyde 4 meter.
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8.8 Konsekvens
Det vil være omlegging av trafikken som har størst konsekvens for støynivået i Hønefoss. Der det
etableres nye veier eller der større mengder trafikk flyttes over på veier som har lite trafikk i dag

og det samtidig ligger støyfølsom bebyggelse i nærheten, vil det ha en negativ konsekvens med
økt støy. Mye ny bebyggelse langs støykildene vil føre til at antallet boenheter i gul og rød sone
øker i Planalternativet. Samtidig vil bygging av kvartals struktur gi tilgang på skjermede
uteområder og stille sider på bygningene. Det kan bli noe lavere støynivåer der trafikkmengden
reduseres.

Tabell 20 Antall støyfølsomme bygg i gul og rød sone.

Dagens situasjon 0 - alternativ Planal ternativ
Gul sone 157 171 260
Rød sone 74 81 162
Totalt 231 252 422

8.9 Avbøtende tiltak
Der det etableres nye veier vil det være behov for kartlegging av innendørs og utendørs støynivå
ved støyfølsom bebyggelse i henhold til T - 1442. Dersom det planlegge s ny støyfølsom bebyggelse
innenfor støysonene bør støy inn som tema tidlig i planleggingen for i størst mulig grad å tilpasse

bygningen og sikre gode støyforhold.

Ved fremtidig utbygging av støyfølsom bebyggelse er det viktig å sikre gode planbestemmelse r
for støy. Disse bør inneholde krav til stille side og at soverom for boenheter blir vendt bort fra
støykildene. I tillegg må alle boenheter ha tilgang til skjermet uteoppholdsområde.

Tiltak som kan redusere støy i områder er å gjøre områdene bilfrie ell er redusere hastigheten på
veitrafikk. Der det er hastighet lavere enn 40 km/t vil en økt elektrisk bilpark kunne bidra til
lavere støynivå.

8.10 Oppfølgende undersøkelser
Krav til støy i bygg - og anleggsperioder er gitt i T - 1442. Det vil være entreprenør som er
ansvarlig for å kartlegge støy i anleggsperioden og varsle berørte dersom det er nødvendig.
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9. LU FTFORU RE N SNIN G

Modellerte konsentrasjoner av svevestøv for planalternativet.

9.1 Sammendrag
Hønefoss er trafikknutepunkt for bil, tog og buss. Her møtes E16 , Rv 7, Rv 35 samt
Bergensbanen. L uftforurensing anses å være en utfordring , og det råder bekymring for
helsetilstand til utsatte grupper som oppholder seg langs hovedtrafikkårene. Det antas for øvrig at
det kan være overskridelser av både juridisk bindend e grenseverdier og nasjonale mål for
svevestøv og nitrogendioksid langs de sterk est trafikkerte veiene.
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Det bor omtrent 15 000 mennesker i planområdet som potensielt utsettes for dårlig luftkvalitet og
dermed helserisiko .

Luftsonekartene over området Hø nefoss viser at for dagens situasjon, for 0 - alternativet og for
planalternativ konsentrasjonene av PM10 overstiger nedre grense for rød sone i henhold til
retningslinje T - 1520 ved Kongens gate, Hønefoss bru, samt ved fasaden ved bygninger langs
Torvgata og Strandgata. Gul sone er litt større enn rød sone. For planalternativet ligger i tillegg
Arnemannsveien og den nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon i gul sone.

Konsentrasjoner av N O2 ove rstiger nedre grense for gul s one i henhold til retningslinj e T - 1520 for
nesten hele området, for alle alternativer. Nedre grense for rød sone overstiges for deler av
området ut fra de mest trafikkerte veiene. Som for PM10 er k onsentrasjoner av N O2 høyest for
planalternativ og Arnemannsveien og den nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon ligger
i gul og rød sone .

Det vil være omlegging av trafikken til bruene (planalternativ) som har størst negativ konsekvens
for luftkvalitet i Hønefoss. Der det etableres nye veier eller trafikk flyttes over på veier som har
lite trafikk i dag og det samtidig ligger bebyggelse som er følsomt for luftforurensning i nærheten
vil det ha en negativ konsekvens med økt luftforurensning.

9.2 Fra planprogrammet
Dagens situasjon / problemstilling
Luftforurensning er en utfordring primært i byer større enn Hønefoss. Det antas for øvrig at det
kan være overskridelser av både juridisk bindende grenseverdier og nasjonale mål for svevestøv
og nitrogendioksid langs de sterkt trafikkerte veiene. Bakgrunnen for dette er nivåer i
sammenlignbare by er, høy bilandel og kø - situasjonen gjennom byen.

Det er ingen målinger å vise til.

Kommunestyre har i møte 5. oktober 2017, sak 107/17, vedtatt at det skal gjennomføres ett års
luftkvalitetsmålinger i Hønefoss og at blant annet data om lokal luftforuren sing skal være et
kunnskapsgrunnlag i byplanleggingen.
Prosjektet i samarbeid med SVV «MÅLIN G AV LOKAL LUFTFORUREN SNIN G I HØN EFOSS» er

igangsatt og vil gi nødvendige indikasjoner til byplanarbeidet, men er ikke forventet å bli ferdig til
utarbeidelse av p lanbeskrivelse med KU.
Dersom resultatene skal kunne benyttes i byplanarbeidet i form av luftsonekart
(modellberegninger) er det anbefalt å forskuttere/finansiere modellberegningene som skal
visualiseres i Luftsonekart.
Eksisterende utredninger:

- Pågåen de arbeid med luftkvalitetsmålinger.

Hva skal utredes?
Det er behov for mer kunnskap om luftforurensnings - situasjonen i Hønefoss. Målinger er
nødvendig for å vite den faktiske situasjonen i forhold til grenseverdiene og helse. I planlegging
av virksomhet eller bebyggelse, er det i tillegg nødvendig med modellberegninger, hvor nivåene

vises gjennom luftsonekart.

Metode / Hvordan skal dette utredes?
Utredningsbehov:
- Målinger og modellberegninger av luftforurensning (inkludert framtidig situasjon) (luftso nekart)
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Eksisterende og nytt kunnskapsgrunnlag skal bl.a. legges til grunn for:
- Utforming av plankartet
- Bestemmelser knyttet til luftkvalitet.

Analysen ses i sammenheng med egen analyse for boliger/bomiljø.

9.3 Datagrunnlag og metode
Luftforurensning øker risikoen for luftveis - og hjerte - karsykdom og tidlig død ( World Health
Organization (WH O) , 2005 , “Air Quality Guidelines Global Update 2005” ) . En rekke ulike

komponenter kan bidra til redusert luftkvalitet, inkludert svevestøv (PM), nitrogenoksider (N Ox),
karbonmonoksid (CO), svoveldioksid (SO 2), ozon, benzen, polysykliske aromatiske hydrokarboner
(PAH) og metaller. Svevestøv med diameter mindre enn 10 µm (PM10) og nitrogendioksid (N O2)
regnes som de viktigste stoffene i luft i forhold til konsentrasjoner i atmosfæren og potensielle
helseskader.

Svevestøv dannes fra en rekke kilder, både naturlige og menneskeskapte, og har svært kompleks
og varierende sammensetning ( Folkehelseinstituttet (FHI) , 2012 , “04. Svevestøv - Forurensninger
i uteluft” ) . I byområder er veitrafikk vanligvis den viktigste kilden til svevestøv . D et slippes ut
forbrenningspartikler i eksos, og fra slitasje av bremsekl osser, dekk og asfalt samt oppvirvling av
støvpartikler . I områder med høy piggdekkbruk vil en betydelig andel av svevestøvet skyldes
slitasje av asfalt.

Svevestøv kan deles inn i ulike størrelsesfraksjoner basert på størrelsen på partiklene
( Folkehelsei nstituttet (FHI) , 2012 , “04. Svevestøv - Forurensninger i uteluft,” ) . Vanlig brukte
størrelsesfraksjoner ved vurdering av utendørs luftkvalitet inkluderer partikler med diameter
mindre enn 10 µm og mindre enn 2,5 µm ( PM10 og PM2,5 ), og partikler med diame ter mindre enn
0,1 µm, eller ultrafine partikler (PM0,1 ). Den grove partikkelfraksjonen (PM2,5 - 10 ) i svevestøv i

byluft kommer hovedsakelig fra veislitasje, mens den fine (PM0,1 - 2,5 ) og ultrafine fraksjonen for
det meste stammer fra forbrenning.

Partikke lstørrelse anses å være en avgjørende faktor for potensielle helseskadelige effekter av
svevestøv. Studier indikerer at PM10 hovedsakelig er forbundet med effekter på luftveissystemet,
mens PM2,5 er forbundet med skadelige virkninger på hjerte - og karsyste met.

Nitrogenoksider (N Ox) inneholder nitrogen og oksygen og dannes ved forbrenning ved høy
temperatur ( Folkehelseinstituttet (FHI) , 2015 , “03. Nitrogendioksid (N O2) - Forurensninger i
uteluft - FHI” ) . Veitrafikken , og til dels vedfyring, er hovedkildene til N Ox, og spesielt
dieselmotorer har forholdsvis høye utslipp. Selve utslippene består i hovedsak av
nitrogenmonoksid (N O) og mindre mengder nitrogendioksid (N O2). Andelen N O2 i uteluft er

avhengig av forhold som bilparkens sammensetning og atmosfæriske forhold. N O og N O2 inngår i
en syklisk prosess der ozon (O 3) er sentralt. N O kan oksideres i luft til N O2 av ozon. Videre kan
N O gjendannes fra N O2 ved absorpsjon av energi fra sollys. De frie oksygenatomene (O) som
dannes reagerer med oksygen i atmosfære n og danner ozon. Denne likevekten er skiftende
avhengig av forhold som solinnstråling og konsentrasjon av ozon.
N O2 er den mest relevante forbindelsen å vurdere når det gjelder helseskader hos mennesker.

Inhalering av N O2 kan utløse betennelsesreaksjoner i kroppen, celledød og tap av lungefunksjon.

9.4 Overordnede planer og mål
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 7 ( Klima - og
miljødepartementet, 2004, “Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften )
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FOR 2004 - 06 - 01,” for - 2004 - 06 - 01 - 931 ) . Lokal luftkvalitet, med hjemmel i Lov om vern mot
forurensninger og om avfall (forurensningsloven) ( Klima - og miljødepartementet, 2005, “Lov om
vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),” Lovdata ) , in neholder krav og

grenseverdier for vurdering av utendørsluftkvalitet. Grenseverdiene angir
maksimumskonsentrasjoner i utendørsluft for gitte midlingstider, eventuelt med antall tillatte
overskridelser. Det finnes grenseverdier for komponentene SO2, N O2 og N Ox, PM10 og PM2,5 , bly,
benzen og CO. Overskridelse av grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften utløser krav om
utslippsreduserende tiltak.

Klima - og miljødepartementet har ved tatt Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging, T - 1520 ( Miljøverndepartementet , 2012 , “Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i ar ealplanlegging (T - 1520)” ) , etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling
(Plan - og bygningsloven) ( Kommunal - og moderniseringsdepartementet, 2008, “Lov om
planlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven) LOV - 2008 - 06 - 27 - 71,” ). T - 1520
inneholder statlige anbefalinger for håndtering av luftkvalitet i kommunenes arealplanlegging,

med hensikt å forebygge og redusere helseskadelige effekter av luftforurensning. Lok al luftkvalitet
vurderes i T - 1520 ut fra konsentrasjonen av PM10 og N O2, og områder hvor konsentrasjonene er
høyere er grensene klassifiseres som gul eller rød sone. Nedre grenser for gul og rød sone iht.
retningslinje T - 1520 er gitt i
Tabell 21 og grenseverdier etter forurensningsforskriften er gitt i Tabell 22 .

Grensene oppført i T - 1520 skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet eller
bebyggelse, blant annet ved etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for
luftforurensning. Følsom bebyggelse omfatter helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger,
lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Gul sone er en vurderingssone, hvor
det bør gjøres vurderinger ved plan lagt bebyggelse med følsomt bruksformål. Rød sone angir
områder som er lite egnet til bebyggelse med følsomt bruksområde. Ved planlagt arealbruk

innenfor rød sone må det redegjøres for forholdet til grenseverdiene for utendørsluft, og tiltak for
bedre luft kvalitet burde være en del av den videre planleggingen av området.

Tabell 21 . Anbefalte grenser for luftforurensning som brukes i vurdering a v lokal luftkvalitet, i henhold til
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i areal planlegging, T - 1520 ( Miljøverndepartementet , 2012 ,
“Retningslinje for behandling av luftkvalitet i ar ealplanlegging (T - 1520)” ) .

Komponent

Luft forurensnings sone

Gul sone Rød sone

PM10 35 µg/m37 døgn per år 50 µg/m3 7 døgn per år

NO2 40 µg/m3 vinter middel1 40 µg/m3 årsmiddel

Helserisiko

Personer med alvorlig luftveis - og
hjertekarsykdom har økt risiko for
forverring av sykdommen. Friske personer
vil sannsynligvis ikke ha helseeffekter.

Personer med luftveis - og hjertekarsykdom har
økt risiko for hel seeffekter. Blant disse er barn
med luftveislidelser og eldre med luftveis - og
hjertekarlidelser mest sårbare.

1 Vintermiddel ekskluderer verdier fra og med 1. mai til og med 31. oktober
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Tabell 22 . Anbefalte grenser for luf tforurensning som brukes i vurdering av lokal luftkvalitet, i henhold til
Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften) ( Klima - og miljødepartementet, 2004,
“Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) FOR 2004 - 06 - 01,” for - 2004 - 06 - 01 - 931 ) .

Komponent Midlingstid Grenseverdi
Antall tillatte
overskridelser

Nitrogendioksid og nitrogenoksider
(NO 2 og NO x)

1. Timegrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse

1 time 200 µg/m³ N02
Maks. 18 ganger pr.
kalenderår

2. Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse

Kalenderår 40 µg/m³ N02

3. Grenseverdi for beskyttelse av
vegetasjonen

Kalenderår 30 µg/m³ N0 x

Svevestøv PM 10

1. Døgngrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse

1 døgn (fast) 50 µg/m³
M aks. 30 ganger pr.
kalenderår

2. Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse

Kalenderår 25 µg/m³

Svevestøv PM 2,5

Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse

Kalenderår 15 µg/m³

9.5 Situasjon og verdi
Hønefoss er en by på Østlandet som ligger i Ringerike kommune i Buskerud fylke , cirka 60 km

nordvest for Oslo . Hønefoss er kommunesenter i Ringerike kommune og regionsenter i
Ringeriksregionen. Hønefoss er trafikknutepunkt for bil, tog og buss. Her møtes E16, Rv 7, Rv 35
samt Bergensba nen og der er derfor mye trafikk i området. Det bor omtrent 15 000 mennesker i
planområdet som potensielt utsettes for dårlig luftkvalitet og dermed helserisiko .

To store elver, Begna og Randselva , møtes midt i byen nedenfor fossen og danner Storelva.

Ra ndselva og Storelva løper i meander i landskapet. Byen, slik den fremstår i dag, har stor andel
bilbasert trafikk og forårsaker dårlig luftkvalitet i deler av planområdet. Luftforurensing anses å
være en utfordring og det råder bekymring for helsetilstand til utsatte grupper som beveger seg
langs hovedtrafikkårene.

Luftkvaliteten i Hønefoss er problematisk. Fra 1. juni 2018 og (foreløpig) ett år fremover
gjennomføres målinger av luftkvaliteten i Hønefoss sentrum på Hønefoss skole (i nordlige del av

tiltaks området). Ringerike kommune har gitt NILU (Norsk institutt for luftforskning) i oppdrag å
gjennomføre ett års måling av luftkvaliteten i Hønefoss. Det måles svevestøv og N Ox- gasser.

Figur 23 viser resultater for N O2- målinger i H ønefoss fra siste tilgjengelige periode på 72 timer
som timesmiddel (luftkvalitet.info). Figur 24 viser døgngjennomsnitt for PM10 fra siste tilgjengelige
periode på to uker. Høyeste konsentrasjon av N O2 som timemiddel i denne måle perioden var på

ca. 150 µg/m 3 (28.8.2018 kl. 22). I denne 72 timer lange perioden ble dermed ikke
grenseverdien i forurensningsforskriften for N O2 på 200 µg/m 3 oversteget ( Klima - og
miljødepartementet, 2004, “Forskrift om begrensning av forurensning (forur ensningsforskriften)
FOR 2004 - 06 - 01,” for - 2004 - 06 - 01 - 931 ). PM10 hadde høyeste verdi 16.08.2018 med ca. 11
µg/m 3. Det er også lavere enn grenseverdier i forurensingsforskriften . Det gjøres imidlertid
oppmerksom på at disse grenseverdiene gjelder for en peri ode på et kalenderår, med et visst

antall tillatte overskridelser i løpet av året. Konsentrasjoner over en såpass kort periode gir ikke
informasjon om variasjoner med årstid og andre forhold. For å kunne sammenholde resultatene
fra målekampanjen i Hønefoss med grenseverdier må målingene som minimum ha pågått i ett år.
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Figur 23 . NO 2 målinger (timesmiddel) ved Hønefoss skole, 27.8.2018 – 30.8.2018. (luftkvalitet.info)

Figur 24 . PM 10 målinger (døgngjennomsn itt) ved Hønefoss skole, 14.8.2018 – 29.8.2018. (luftkvalitet.info)
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Lokal meteorologi
Lokal meteorologi har stor betydning for spredning av luftforurensning og dermed den lokale
luftkvaliteten.

Vindforhold er den viktigste meteorologiske parameteren å u ndersøke med hensyn på spredning
av luftforurensning. Vinddata er hentet ut fra Meteorologisk institutts tjeneste eKlima
( Meteorologisk institutt, “eKlima.”) , fra Hønefoss Høyby meteorologiske stasjon. Hønefoss Høyby
ligger 300 meter sør for Hønefoss stasj on ( Figur 25 ).

Figur 25 . Kart over området ved Hønefoss, med Hønefoss Høyby meteorologiske stasjon (gul stjerne) og
planområdet (rød sirkel) omtrentlig markert. Kart modifisert fra norgeskart.no , ta tt ut 2018 - 08 - 30.

Resultatene for de 10 siste årene (2008 – 2017), for hvert enkelt år og for perioden som helhet, er

vist i Figur 26 .

Vindrosene viser at vindstyrken i området for det meste av tiden er forholdsvis lav, hovedsakel ig
under 6,0 m/s. De dominerende vindretningene i området er fra nord - nordvest og fra sør - sørøst.
Det var liten variasjon i vindforhold fra år til år i perioden.

N
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Figur 26 . Vindroseplott som framstiller fre kvensfordelingen av vindhastigheter i prosent, og vindretninger fordelt
på sektorer på 30°, for tiårsperioden 2008 - 2017, ved Hønefoss Høyby stasjon. Hentet ut fra eKlima
( Meteorologisk institutt, “eKlima.” ), lastet ned 2018 - 08 - 30 .

Figur 27 og Tabell 23 viser værstatistikk for Hønefoss Høyby målestasjon for siste år
sammenlignet med normalperioden (1961 - 1990) . Data er hentet ut fra Meteorologisk institutts
yr.no ( Meteorologisk institutt, 2018).
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Figur 27 . Værstatistikk for Hønefoss Høyby målestasjon for siste år sammenlignet med normalperioden.
( Meteorologisk institutt, 2018). S varte streker viser statistikk for normalperioden (30 - årsperiode, både nedbør
og temperatur). Den røde /blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å
kunne sammenlignes med normaltemperaturen). De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom
døgnet, med maks - og minimumstemperatur som endepunkter. Temperaturen vises med rød farge ved
plussgrader og blå ved minusgrader.

Tabell 23 . Værstatistikk for Hønefoss Høyby målestasjon for siste år sammenlignet med normalperioden.
( Meteorologisk institutt, 2018).

Temperatur, nedbør og snødekke er viktige meteorologiske parametere med betydning for
luftkvaliteten. Det er en del nedbør i området. Det var fra august 2017 til januar 2018 betydelig

mer nedbør sammenlignet med normalperioden, mens i de andre månedene var det mindre eller
liten mer. Fr a midten av november til slutten av mars kommer nedbør for det meste som snø. På
døgn med nedbør faller luftforurensningen, særlig støvpartikler, i stor grad raskt til bakken, og
snødekke hindrer oppvirvling av støv og veisalt fra veibanen. Fra midten av n ovember til slutten
av mars er temperaturen i området det meste av tiden på under 0 °C. Kalde vintrer gir høyere
sjanse for stillestående luft og inversjon, og det fyres i større grad med vedfyring i husholdninger.
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9.6 Tiltaket og omfang
For å kunne vurdere l okal luftkvalitet er det gjennomført spredningsberegninger i programmet
SoundPLAN med modulen MISKAM ( SoundPLAN GmbH, 2017, “ SoundPLAN MISKAM advanced”).

Sound PLAN med modulen MISKAM er en mikroskala spredningsmodell som er godt egnet til
spredningsberegni nger i byområder der bygninger har størst betydning for spredningen av
luftforurensende komponenter.

Som inngangsdata for å lage en 3D - modell brukes topografi, veinett og bygningsmasse for å
konstruere en 3D - modell over planområdet. Spredningsberegningen e er gjort i denne modellen.

Til 3D - modellen importeres meteorologi (vind) og utslipp til luft fra nærliggende veier til
spredningsberegninger for PM10 og N Ox ved området. I tillegg er u tslipp av PM10 og N Ox til luft fra
eksos og utslipp av PM10 fra slitas je av dekk, bremseklosser og asfalt er lagt inn i modellen.

Det vil også være et generelt bidrag fra andre, diffuse forurensningskilder som virker inn på
luftkvaliteten ved Hønefoss. Dette klassifiseres som bakgrunnsforurensning.

Bakgrunnsskonsentrasjone ne av PM10 og N O2 ved planområdet er vist i Tabell 24 . Vinter
ekskluderer perioden fra og med 1. mai til og med 31. oktober.

Tabell 24 . Bakgrunnkonsentrasjoner for NO 2 og PM 10 (µg/m 3) ved planområdet, sa mt for vintersesongen for NO 2,
hentet ut fra Bakgrunnsapplikasjonen ( Norsk institutt for luftforskning (NILU), Miljødirektoratet, and Statens
vegvesen, 2018, “Luftkvalitet.info – ModLUFT” ) .

NO 2 PM 10

Gjennomsnitt årlig 16,2 11,7

Gjennomsnitt vinterper iode (ekskl. 01.05. -

31.10.)
21,4

T all på vegtrafikk i området er vist i
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Tabell 25 . I tillegg til de lavt trafikkerte kommuneveiene, ligger de sterkt trafikkerte Kongens gate
(ÅDT > 20 000) og FV35 (ÅDT > 10 000) i planområde t. Disse veiene vil ha stor betydning for
luftkvaliteten ved den planlagte bygningsmassen.

De beregnede utslippene viser at utslip p av luftforurensende komponenter er størst fra den høyt
trafikkert Hønefoss bru (N Ox: 1,10 g/m/t, PM10 : 0,08 g/m/t) i dagen s situasjon , men at bidragene
også er betydelige fra Kongens gate. Asfaltslitasje fra piggdekk er den største kilden til PM10 fra
veiene i området.

U tslipps faktorer f or 2015 ble brukt. Det er en konservativ vurdering å benytte utslippsfaktorer fra
2015 f or fremtidig situasjon ettersom det er antatt at kjøretøyteknologien vil utvikles i fremtida,
men det er vanskelig å si i hvilken grad teknologien vil bedres. Det er antatt størst utbedring med
hensyn på N O2, da det vil være bedre renseløsninger og færre d ieselbiler. For PM10 kommer
hoveddelen av utslippene fra slitasje av asfalt ved bruk at piggdekk og fra oppvirvling av veistøv ,
og det kan være at denne type utslipp ikke vil reduseres i like stor grad.
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Tabell 25 . Trafikktal l benyttet i prosjektet .

Veilinje ÅDT 2018
ÅDT

0 - situasjon

ÅDT Plan -

alternativ

Andel

tunge

Hastighet

[km/t]

Kong Rings gate 4000 4000 4000 10 50

Fossveien 4000 4000 4000 10 50

Hammerbrogate 4700 4700 4700 10 50

Lagesens gate 4500 4500 4500 10 5 0

Rabbaveien 3300 3300 3300 10 50

Fv. 35 Osloveien 16000 21100 16000 6 40

Fv. 35 Owrens gate 13000 17200 13000 6 40

Fv. 35 rundkjøring 10000 17300 - 6 40

Fv. 169 3400 6000 3400 10 30

Stangs gate øst 6000 6000 6000 10 40

Stangs gate vest 7800 7800 7 800 10 40

Holmboes gate 6200 6200 6200 10 40

Norderhovsgata 5000 5000 5000 10 30

Flattums gate 3000 3000 3000 10 30

St. Olavs gate 4000 4000 4000 10 30

Askveien 6000 6000 6000 60 40

Fv. 35 Kongens gate sør 21000 21000 21000 10 40

Fv. 35 Kongens gate nord 23000 23000 23000 10 40

Fv. 35 Hønefoss Bru 25000 33200 12500 10 40

Arnemannsveien øst 12000 23900 20000 10 50

Arnemannsveien vest 8900 15900 16900 10 50

Fv. 169 Soknedalsveien 2000 2000 2000 10 50

Hofsosveien 1900 2500 1900 10 40

Fv. 35 S oknedalsveien 7600 10100 7600 10 60

Fv. 35 Torvgata 7600 10100 7600 10 40

Strandgata 7250 9600 7250 10 40

Fv. 35 Hønengata 18200 24200 18200 10 40

Fv. 163 Vesterngata 7400 7400 7400 10 40

Petersøya kollektivbru - - 90 100 40

Ny bru Hønefoss stasjon - Hønengata - - 12500 25 40
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Vurdering av spredning av PM10 og N O2 til planområdet, dagens situasjon

Biltrafikken i dag får hovedsakelig gjennom Hønefoss sentrum på fv 35. Utarbeidede luftsonekart
som viser utbredelsen av gul og rød sone for da gens situasjon for PM10 er vist i Figur 28 og for
N O2 i Figur 29 .

Figur 28 . Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM 10 ) for dagens situasjon for
området ved Hønefoss. Gul og rød sone tilsvarer mer enn 7 overskridelser av grensene på henholdsvis 35 og 50
µg/m 3, i henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520)
( Miljøverndepartementet, 2012, “Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging ( T - 1 520)”)

Luftsonekartene viser at konsentrasjonene av PM10 ( Figur 28 ) overstiger nedre grense for gul
sone ut fra de mest trafikkerte veiene samt ved fasaden ved bygninger langs Kongens gate,

Torvgata og Strandgata. Nedre grense for rød sone overstiges ved Kongens gate , Hønefoss bru,
samt ved fasaden ved bygninger langs Torvgata og Strandgata.

Konsentrasjoner av N O2 ( Figur 29 ) overstiger nedre grense for gul sone for nesten hele
planområdet. Nedre gren se for rød sone overstiges for deler av området ut fra de mest trafikkerte
veiene ved blant annet Kongens gate, Hønefoss bru, Torvgata og Strandgata samt ved fasaden

langs Kongens gate ved noen bygninger .
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Figur 29 . Luftsonekar t som viser modellerte konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO 2) for dagens situasjon for
området ved Hønefoss . Gul sone (øverst) tilsvarer overskridelse av grensen på 40 µg/m 3 vintermiddel, rød sone
(nederst) tilsvarer overskridelse av grensen på 40 µg/m 3 årsmiddel, i henhold til Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520) ( Miljøverndepartementet, 2012, “Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520)”).
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Vurdering av spredning av PM10 og N O2 til planområdet, 0 - alternativet

Et mål i planprogrammet er at det er nullvekst i trafikk i fremtida. Det er vurdert konsekvense r
for luftkvalitet dersom det er nullvekst på alle byveier, men en økning i trafikk i henhold til N TP på
fv. 35 gjennom Hønefoss sentrum og videre ut av byen. 0 - alternativet beskriver fremtidig

situasjon med f remskrevet trafikk tall (2035) på gjennomgående trafikk i Hønefoss. Utarbeidede
luftsonekart som viser utbredelsen av gul og rød sone for dagens situasjon for PM10 er vist i Figur
30 og for N O2 i Figur 31 .

Figur 30 . Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM 10 ) for 0 - alternativet for området
ved Hønefoss. Gul og rød sone tilsvarer mer enn 7 overskridelser av grensene på henh oldsvis 35 og 50 µg/m 3, i
henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520) ( Miljøverndepartementet,
2012, “Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520)”)

Luftsonekartene viser at konsentrasjonene av PM10 overstiger som for dagens situasjon nedre
grense for gul s one ut fra de mest trafikkerte veiene samt ved fasaden ved bygninger langs
Kongens gate, Torvgata og Strandgata. Nedre grense for rød sone overstiges ved Kongens gate,
Hønefoss bru, samt ved fasaden ved bygninger langs Torvgata og Strandgata ( Figur 30 ). Gul sone
er ved F v. 35 rundkjøring noe større enn for dagens situasjon.

Konsentrasjoner av N O2 overstiger nedre grense for gul sone for nesten hele området som for
dagens situasjon ( Figur 31 ). Nedre grense for rød sone overstiges for deler av området ut fra de
mest trafikkerte veiene. Overskridelser forventes blant annet ved Kongens gate, Hønefoss bru,
Torvgata og Strandgata samt ved fasaden langs Kongens gate ved noen bygni nger . Situasjon er
relativt like som for dagens situasjon.
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Figur 31 . Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO 2) for 0 - alternativet for
området ved Hønefoss . Gul sone (øverst) tilsvarer overskrid else av grensen på 40 µg/m 3 vintermiddel, rød sone
(nederst) tilsvarer overskridelse av grensen på 40 µg/m 3 årsmiddel, i henhold til Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520) ( Miljøverndepartementet, 2012, “Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520)”).
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Vurdering a v spredning av PM10 og N O2 til planområdet, planalternativ

Planalternativ er et alternativ for fremtidig situasjon med endringer i veinettet d er veien legges
om ved Hønefoss bru og stasjonen. Det er opprettet en ny forbindelse mellom Hønengata og
Hønefoss stasjon . Dette gir økt trafikk på Arnemannsveien mellom Hønefoss bru og ny bru til

stasjonen. I tillegg er bru via Petersøya tatt med som en kollektivbru. Utarbeidede luftsonekart
som viser utbredelsen av gul og rød sone for planalternativ for PM10 er vist i Figur 32 og for N O2 i
Figur 33 .

Figur 32 . Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM 10 ) for planalternativ for område t
ved Hønefoss. Gul og rød sone tilsvarer mer enn 7 overskridelser av grensene på henholdsvis 35 og 50 µg/m 3, i
henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520) ( Miljøverndepartementet,
2012, “Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520)”)

Luftsonekartene viser at konsentrasjon av PM10 overstiger nedre grense for gul sone ut fra veiene
som er også tilfellet for dagens situasjon og 0 - alternativet . I tillegg ligger Arnemannsveien og den

nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon i gul sone. Nedre grense for rød sone for PM10

overstiges ved Kongens gate, Hønefoss bru, ved Fv. 35 rundkjøring samt ved fasaden ved
bygninger langs Kongens gate, Arnemannsveien, Stangs gate, Torvgata og Strandgata ( Figur
32 Figur 30 ). Den største forskjellen mellom planalternativet og dagens situasjon og 0 - alternativet
er gul sone ved Arnemannsveien og den nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon.

Konsentrasjoner av N O2 ( Figur 33 ) overstiger nedre grense for gul sone for hele området . Nedre
grense for rød sone overstiges for deler av området ut fra de mest trafikkerte veiene og i tillegg
ligger ved Arnemannsveien og den nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon. Utbredels e
for gul og rød sone for N O2 er større enn for dagens situasjon og for 0 - alternativet .
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Figur 33 . Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO 2) for planalternativ for
området ved Hønefoss . Gul sone (øverst) tilsvarer overskridelse av grensen på 40 µg/m 3 vintermiddel, rød sone
(nederst) tilsvarer overskridelse av grensen på 40 µg/m 3 årsmiddel, i henhold til Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520) ( Miljøverndepartementet, 2012, “Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanleggi ng (T - 1520)”).
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Antakelser gjort i spredningsberegningene

Spredningsberegningene gir et inntrykk av hvilke områder som vil være utsatt for redusert
luftkvalitet. Det gjøres imidlertid en rekke antakelser i forbindelse med modelleringen og
spredningsbereg ningene:

• Data for vind og meteorologi kan variere fra år til år og de meteorologiske forholdene fra
målestasjon til planområde kan avvike noe.

• Utslippsfaktorer brukt i utslippsberegningene er gjennomsnittstall, og vil avhenge av forhold
som kjøremønster, hastighet, teknologi og alder på kjøretøyet. Tall for 201 5 regnes som de
mest relevante og sikre, og er benyttet i foreliggende rapport.

• Bakgrunnskonsentrasjonene kan variere fra sted til sted innenfor byen som følge av terreng,

bygningsmasse og lokale kl imaeffekter.
• Når SoundPLAN brukes med modulen MISKAM tas det ikke hensyn til hvordan terrenget

påvirker spredning av luftforurensende komponenter. Fordelingen mellom N O og N O2 varierer
avhengig av meteorologiske forhold og atmosfærisk sammensetning. Forme len benyttet for
fordeling mellom N Ox og N O2 er kun brukt på beregnede konsentrasjoner og ikke på
bakgrunnskonsentrasjonene, da disse er oppgitt som N O2. Ettersom omgjøringen egentlig skal

ta utgangspunkt i det totale innholdet av N Ox i luften er det antat t at dette kan føre til en svak
overestimering av konsentrasjonene av N O2.

• Det er i denne rapporten brukt gjennomsnittlige døgntrafikktall for et helt år. Ved
maksimaltrafikk over flere døgn vil perioder med høyere konsentrasjoner forekomme.

• Det er sanns ynlig at trafikkmengden vil øke i framtidig situasjon. Samtidig vil fremtidige
forbedringer i kjøretøyteknologi og trafikkreduserende tiltak kunne føre til reduserte utslipp til

luft per kjøretøy.
• Piggdekkbruk har stor betydning for mengden svevestøv som generere s, og andel

piggdekkbruk for fremtida kan endre seg i forhold til andelen som kjører med piggdekk i dag.
Andelen i det aktuelle området i dag er 9 %. Ved å ta hensyn til dagens trend i bruk av
piggdekk, er det usannsynlig at andel piggdekk øker i f remtidig situasjon, og vurderingen er
dermed konservativ.

Der det etableres nye veier vil det være behov for kartlegging av område som er følsomt for
luftforurensning i henhold til T - 1 520 . Dersom det planlegges bebyggelse følsomt for
luftforurensing i son ene der grenseverdier i T - 1520 overstiges bør tema gå inn i planleggingen
tidlig for i størst mulig grad å tilpasse bygningen og sikre gode luftkvalitet.

9.7 Konsekvens
Det er planalternativ med omlegging av trafikken som har størst negative konsekvens for
lu ftforurensing i planområdet . F lere boliger ligger i rød sone for både PM10 og N O2 sammenlignet
med dagens situasjon og 0 - alternativet.

Luftsonekartene over området Hønefoss viser at for dagens situasjon, for 0 - alternativet og for
planalternativ konsentra sjonene av PM10 overstiger nedre grense for rød sone i henhold til
retningslinje T - 1520 ved Kongens gate, Hønefoss bru, samt ved fasaden ved bygninger langs
Torvgata og Strandgata. Gul sone er litt større enn rød sone. For planalternativet ligger i tillegg
Arnemannsveien og den nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon i gul sone.

Konsentrasjoner av N O2 ove rstiger nedre grense for gul s one i henhold til retningslinje T - 1520 for
nesten hele området, for alle alternativer. Nedre grense for rød sone overs tiges for deler av
området ut fra de mest trafikkerte veiene. Som for PM10 er k onsentrasjoner av N O2 høyest for
planalternativ og Arnemannsveien og den nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon ligger
i gul og rød sone .
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Utbredelsen av N O2 er større en n utbredelsen av PM10 . En grunn for det kan være at
bakgrunnkonsentrasjon er veldig høy for N O2, særlig i vinter.

Utslippstall for framtidige situasjon kan være overestimert med tanke på år 20 35 , da utvikling av
kjøretøyteknologien kan redusere utslipp a v N O2. I tillegg kan det anta s at andel piggdekk vil
kunne reduseres som reduserer utslipp av svevestøv . Dette vil føre til både lavere utslipp og
bakgrunnskonsentrasjoner enn det som er benyttet i beregningene.

Det vil være omlegging av trafikken som har størst negative konsekvens for luftkvalitet i
Hønefoss. Der det etableres nye veier eller de t er større mengder trafikk flyttes over på veier som
har lite trafikk i dag og det samtidig ligger bebyggelse som er følsomt for luftforurensning i
nærheten vil d et ha en negativ konsekvens med økt luftforurensning .

9.8 Avbøtende tiltak
Planretningslinjene T - 1520 legger til riktig bruk av området uten fare for helseskader for
befolkningen. Resultatene er derfor ment å brukes videre inn i planleggingen av området. I d en
røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing skal unngås. Med
bebyggelse med slikt bruksformål menes helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger,
lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Gul sone er en vurderingssone. Ved

etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning i gul sone, bør
luftforurensning og lokalklima inngå som et hensyn tidlig i planprosessen. Det bør vurderes hvilke
plangrep som kan tas for å oppnå best mu lig luftkvalitet, spesielt på uteoppholdsarealer.

Planområdet befinner seg i et område hvor luftkvaliteten tidvis er problematisk, og det er i slike
tilfeller hensiktsmessig å se på løsninger som kan begrense faren for plager og for sjenanse

knyttet til lengre tids opphold. Dette innebærer å gjøre flere vurderinger av utforming av
bygningsmassen:
• Installere balansert ventilasjon. Dette vil begrense behovet for lufting, noe som er gunstig for

inneklima
• Montere vinduer som ikke kan åpnes der det forventes høyest konsentrasjon av svevestøv og

soverom og terrasser/balkonger bør legges til andre fasader.

• Dersom terrasser eller balkonger skal legges til fasader i rød sone, bør disse innglasses.
• Soverom og uteoppholdsarealer bør legges til fasader som vender bo rt fra de mest trafikkerte

veiene.
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10. LAN D SKAPSBILDE

10.1 Sammendrag

Under tema landskapsbilde vurderes konsekvensene for den romlige og visuelle opplevelsen av
omgivelsene. Området ligger innenfor Landskapsregionen innsjø - og silurbygdene på Østlandet,
Tyr ifjorden. De viktigste overordnede landskapstrekkene i Hønefoss sentrum er de distinkte
topografiske nivåene :

0. E lvenivået – elvene med fossen, flomlandskapet og de frodige kantene med tydelig naturpreg
1. B ynivået – den flate sletten, med kvartalsbyen og småh usbebyggelse
2. H au gene/de grønne skrentene som den nære rammen rundt byen
3. Åsene - den større avgrensningen av landskapsrommet mot horisonten

Landskapet i og omkring planområdet er ikke av nasjonal viktighet, men lokalt er landskapsbildet

av stor betydning, spesielt knyttet til opplevelsen av bynær natur. Landskapsv erdiene som
berøres av tiltaket er naturen langs elvedraget Storelva , opplevelse av visuell kontakt mellom
byen og det omkringliggende landskapet (ås - og bakkelandskapet), samt fjernvirkning av ny
bebyggelse fra det omkringliggende landskapet.

Planforslaget innebærer fortetting av bykjernen med ny bebyggelse med volumer som i
tilgrensende nabolag. Den høyeste utnyttelsen foreslås på Øya - området og Tippen, samtidig som
Hønefoss bru vris for å skape en akse i Kongens gate, som ny byboulevard. Gatestrukturen
forsterkes ved å trekke de blågrønne strukturene inn mot bykjernen gjennom hovedgatene. Det

foreslås regulert nye forbindelser over Storelva og Begna. Det planlegges også tilrettelegging
langs elv en/elvekanten med brygge og urban utformet elvepromenade nærmest Hønefossen. Det
planlegges fem nye broforbindelser.

Ny bebyggelse mot elva ved Hønefoss bru styrker Hønefoss’ identitet som kompakt kvartalsby og
styrker kontrasten mellom natur og by, som e r Hønefoss´ identitet i dag. Men dette vil gi mindre
sikt og kontakt med elva fra byen over Tippen. Tilrettelegging langs Storelva gir flere muligheter
for å oppleve landskapet, samtidig som naturpreget reduseres på tilrettelagte områder. Broer
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over elva s kaper nye steder for opplevelse av elvelandskapet, men svekker opplevelsen av
sammenhengende elvelandskap. O pparbeiding av gater vil kunne definere bylandskapets
kvadratur og siktelinjer klarere .

10.2 Fra planprogrammet

I planprogrammet er ikke landskapsbild e satt opp som eget utredningspunkt, men er nevnt under
temaet Kulturminner og kulturmiljø: «Byggehøyder og bebyggelsesstruktur kan bidra til å dempe

eller fremheve naturlig terreng, bylandskap, signalbygg og historiske anlegg»

10.3 Datagrunnlag og metode
• Stat ens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser
• Veileder i m etode for landskapsanalyse i kommuneplan (Direktoratet for naturforvaltning og

Riksantikvaren 2011)
• Nasjonalt referansesystem for landskap, NIJOS rapport 10/2005, Oskar Puschmann.
• Befaring på områd et (august og september 2018)
• Bilder og visualiseringer utarbeidet av Rambøll/ DRMA
• Kartgrunnlag (FKB), flyfoto fra Norge i bilder, google maps og google earth

10.4 Overordnede planer og mål
Den Europeiske landskapskonvensjonen (ELK). I konvensjonens artikkel 6 C Kartlegging og
vurdering inngår følgende mål:
• Kartlegge egne landskap
• Analysere landskapenes karakter og hvilke krefter og trusler som fører til at de endrer seg
• Merke seg endringene

10.5 Situasjon og verdi

10.5.1 Dagens situasjon

Hønefoss ligger i et landskaps rom med skålform. Byen ligger i bunnen av skålformen , som består
av et sand - og leirsletteområde med mindre koller og hauger , bebyggelse og varierende
vegetasjon/vegetasjonsmønster. Det bebygde sentrumsområdet er omkranset av en blanding av

skog - og jordbr uksarealer som bidrar til å gi byen et grønt preg.

Begna og Randselva møtes i Hønefoss sentrum , like nedenfor Hønefossen . Herifra fortsetter de i
et samlet elveløp, Storelva, fram til Tyrifjorden. Storelva og Randselva har rolig flyt og mange
elveslynger , mens Begna har et rettere elveløp med flere stryk samt selve Hønefossen . Elvene og
vegetasjonssonene rundt disse har stor betydning for byens særpreg.

Mens vegetasjonen langs elvene preges av løvskog og blandingsskog, domineres v egetasjonen i
de større skogsområdene av barskog med hovedvekt på gran, men det finnes også større
områder med furuskog. I jordbruksområdene spiller vegetasjonsbelter langs eiendomsgrenser og
bekkedrag en betydelig rolle som visuelle linje r og avgrensende kulisser. (NIJOS 2005).

Vegetasjonen er et viktig landskapselement i området både fordi den er vakker og fordi den
bryter opp åpne jordbruksarealer og gir variasjon til opplevelsen.
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Byens omkringliggende leirlandskap er i stor grad dyrket opp , og de mange gårdene danner til
sam men store, sammenhengende jordbrukslandskap. Likevel bidrar randsoner, skogkledd
ravinelandskap og små og store skogteiger til å dempe det åpne preget (NIJOS 2005). Området

har flere storgårder, gjerne plassert på høyder i terrenget. Her består bebyggelsen gjerne av flott
trear kitektur med tilhørende alléer.

V erdikart fra grønn plakat - landskapsbilde

Planområdets form, vegetasjon og bebyggelse:
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Landskapsbilde er i utredningsprogrammet nevnt under beskrivelse av dagens situasjon, By og
landskapsbilde (K ap 3.1) og Blågrønn struktur og naturmangfold (Kap 3.3):
« Den urbane strukturen i bykjernen omkranses av viktige og produktive jordbruksarealer og

skogkledde åser. Bystrukturen ligger hovedsakelig på flatene der Begna og Randselva flyter
sammen til Storelv a. Hønefoss sentrum er delt i flere deler av elvenes slyngninger. Bebyggelsen
rundt strekker seg opp på furumoene i vest og mot de frodige jordbruksarealene i øst. (Kap 3.1) .
Petersøya er en av de større øyene som ligger i Storelva i sentrum av Hønefoss. P etersøya har det
meste av året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og kirkegården. Øyene i dette
området er flomutsatte og er til tider utilgjengelige når større flommer opptrer.

10.5.2 Landskapsvirkning
De viktigste overordnede landskapstrekkene i Høne foss sentrum er de distinkte topografiske
nivåene :
0. E lvenivået – elvene med fossen, flomlandskapet og de frodige kantene med tydelig naturpreg
1. B ynivået – den flate sletten, med kvartalsbyen og småhusbebyggelse

2. H au gene/de grønne skrentene som den nære rammen rundt byen
3. Åsene - den større avgrensningen av landskapsrommet mot horisonten

Bynivået
Et bykvartal er et areal som avgrenses av gater. Kvartaler er som oftest oppdelt i et antall
eiendommer, som hver kan gi tomter til bebyggelse eller ubeb ygde arealer. Bykvartalene er

grunnenhetene i bystrukturen; sammen med gatemønsteret former de bylandskapet. Sentrum av
Hønefoss er planlagt med tydelig kvartalsbebyggelse av den norske arkitekten Sverre Pedersen
(1882 - 1971) som var en av landets ledende b yplanlegger og utarbeidet drøyt hundre byplaner,
deriblant Hønefoss’.

Bygatene i kvartalsstrukturen kan ha siktlinjer ut mot et fondmotiv. Et slikt motiv kan være

naturskapt i form av karakteristiske ytre landskapsformer som åser eller fjell. I bylandskap et kan
også elementer i form av skulpturer eller bygninger danne fondmotiv. Kvartalsmønstre og
siktelinjer kan forsterkes med eksempelvis bruk av trerekker eller forskjellige former for
bymøblering som bevisst leder mot spesielle motiv. Siktelinjene gjenno m kvartalene i Hønefoss
ender ofte i grønne områder som omgir byen, da sees både de nære grønne kantene, men også
de skogkledde åsene bakenfor. Naturområdene danner en ramme rundt bylandskapet.

Nærvirkning :
Fra de nærmest liggende grønne skrentene (nivå2) som omgir byen, er planområdet med
bystrukturen og elven godt synlig. Fra elvelandskapet, som skjærer seg gjennom byen og ligger
flere meter lavere enn byplatået, er bebyggelsen i sentrumskjernen knapt nok synlig. Og vice
versa; fra byen oppleves elven så å si ikke. Det lavereliggende elvelandskapet, med flomøyer og

frodige trebevokste randsoner ligger som et stykke natur i tydelig kontrast til den tilliggende
bystrukturen.

Fjernvirkning
På avstand oppleves planområdet godt synlig fra omkringliggende høy der/ høydedrag.
Planområdet er et enhetlig byområde med relativt lav bebyggelse omgitt av åser, sletter med

jordbruksteiger og elveterrasser, med bratte grønne skråninger.

Et blikk fra de høyereliggende områdene utenfor Hønefoss viser et bylandskap som ha r en
definert kvadratur i sin midte , eksempelvis fra Tanberg lia ned mot byen.
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Foto 1: Bilde av elva og de vegetasjonskledte elvesidene – nivå 0

Foto 2: Bilde av byen med utsikt nordover – nivå 1
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Foto 3: Bilde som viser de grønne skrentene Helgeshau gen, landskapsnivå 2.

Foto 4: Bilde som viser utsikt mot åslandskapet i bakgrunnen, det store landskapet i nivå 3
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V iktige landskapskaraktertrekk i planområdet og de ulike topografiske nivåene lokalt i sentrum .

10.5.3 Verdi
Landskapet i og omkring planom rådet er ikke av nasjonal viktighet, men lokalt er landskapsbildet
av stor betydning, spesielt knyttet til opplevelsen av bynær natur.
Landskapsv erdiene som berøres av tiltaket er naturen langs elvedraget Storelva , opplevelse av
visuell kontakt mellom byen og det omkringliggende landskapet (ås - og bakkelandskapet), samt
fjernvirkning av ny bebyggelse fra det omkringliggende landskapet.



Rambøll - Konsekvensutredning

112 / 167

Et typisk motiv i Hønefoss er f.eks. aksen fra Søndre torv og østover langs Kirkegata der Hønefoss
kirke ligger som et fo ndmotiv i enden av siktelinja. Dronningens gate har en trerekke som leder
synet mot den grønne kanten av elveskråningen og de blånende åsene. Ved fortetting og økende
volumstørrelse på bygningskropper kan både kvartalsstruktur og siktelinjer gjennom byen b li
truet.

I kommunens Grønn Plakat er naturopplevelse trukket frem som en viktig kvalitet:
« Undersøkelsene viser at den viktigste årsaken til folks ønske om tilgang til grøntområder, er
behovet for naturopplevelse, å komme bort fra støy og forurensning, o g å kunne stresse ned fra
en travel hverdag. Denne siden ved grønnstrukturen er enda viktigere enn behovet for trim og
mosjon. Naturpregede områder, hvor leveområder for dyr og fugler opprettholdes, er særlig
attraktivt for de fleste. Utviklingen de siste årene viser en vesentlig reduksjon av naturpregede
arealer til fordel for parkmessig opparbeidede arealer og grå arealer. Som nevnt vil en slik
“ensretting” av de grønne områdene redusere deres verdi som del av en variert grønnstruktur»
(GP s. 8).

10.6 Tiltake t og omfang

Tiltaket
Innebærer fortetting av bykjernen med ny bebyggelse, ny bebyggelse langs Ringeriksgata, noe
tilrettelegging langs elven, samt nye forbindelser over Storelva.

Omfang
Bebyggelse: Fortetting og utfylling av eksisterende bykvartaler i s entrumskjernen med høyere
utnyttelse enn i dag. Høyere bebyggelse mot elva ved Hønefossen enn ellers i bysentrum.

Veier/gater: Utvikling av veinettet i Hønefoss til bymessige gater med brede fortau og grønne
rabatter.

Tilrettelegging langs elven/ elveka nten: brygge og urban utforming elvepromenade/ elvekant
nærmest Hønefossen. Utkragende gangveikonstruksjon langs Storelva fra Petersøya til Owrens
gate/Aabenraagata. Petersøya utvikles som aktivitetsarena, med noe færre trær i randsonen mot
nord.

Broer - fem nye forbindelser i alt:
Tre nye gangbroer over Storelva: Ved Kvernbergsund bru, i forlengelsen av Ringeriksgata og over
demningen. En kollektivbru med fortau fra Vesterntangen over Petersøya, og en bro for alle
trafikantgrupper over Storelva ved stasj onen.

På de følgende sidene vises omfanget av tiltakene i planen gjennom illustrasjoner av nå -
situasjonen og den framtidige situasjonen.
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Ny by - silhuett. Merk at det fjerne landskapet ikke inngår i modellen da dette er utenfor modellens utstrekning .
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Ny bebyggelse ved Schjongslunden. Kun vegen er med i planområdet for den aktuelle områdereguleringen.
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Ny bru over elven til Schjongslunden.
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Nye bruer over elven ved Petersøya.
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Oppgradering av byrom mellom historisk bebyggelse o g elv. Formidler de ulike nivåene og bringer elvenaturen
inn i byrommet.
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Løftet terreng og utretting av gate mot Hønefoss bru.
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Oppgradering av bygater
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Fortetting ved Fossen/Øya - området.
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10.7 Konsekvens

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0 , som er dagens situasjon .

Ny bebyg gelse mot elva ved Hønefoss bru

Fordeler : Nye bygg styrker Hønefoss’ identitet som kompakt kvartalsby. I tillegg bidrar fortetting
til å hindre at by en sprer seg for å møte nye arealbehov på bekostning av natur. Komplettering av
kvartaler tydeliggjør gater og gateløp og bygger opp under siktlinjer fra bygatene og byrommene

mot omgivelsene (åser, grønne skrenter, elva og historisk bro over elva). Ny beb yggelse og
opparbeiding av elvekanten kan tilrettelegge for større fysisk tilgjengelighet til elva, og bringe
byen og elva tettere sammen.

Ulemper : Mindre sikt og kontakt med elva fra byen over Tippen enn i dag. Fjernvirkning av ny
bebyggelse kan gjøre at byen framstår som mer dominerende fra omkringliggende områder. Fra
byen vil noe av sikten til bakenforliggende landskap forsvinne.

Fortet ting av eksisterende bystruktur

Fordeler : Mange av de samme som for ny bebyggelse mot elva ved Hønefoss bru – styrk et

identitet som kompakt kvartalsby, komplettering av kvartaler og tydeliggjøring av gater og
gateløp, samt hindre at byen sprer seg utover på bekostning av natur.

Ulemper : Enkelte siktlinjer kan forsvinne som følge av høyere volum og utnyttelse i kvartal er,

slik at avstanden til naturen og omkringliggende landskap kan oppleves større i noen områder. I
tillegg vil byen framstå som mer dominerende rent volummessig med tanke på fjernvirkning.

N y gateutforming

Fordeler: Økt tilrettelegging for grønne lunge r, blågrønne strukturer og beplantning langs viktige
gateløp bidrar til å trekke naturen inn i byen. Dette vil igjen gjøre at bylandskapets kvadratur og
siktelinjer blir klarere definert.

Tilrettelegging langs elven

Fordeler : Økt tilrettelegging, ferdsel og aktivitet gir mulighet for flere til å oppleve landskapet.

Ulemper : Redusert naturpreg på tilrettelagte områder.

Broer over elva

Fordeler : Skaper nye steder for opplevelse av elvelandskapet.

Ulemper : Elveløpet brytes opp og opplevelsen av sam menhengende elvelandskap svekkes.
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S iktlinjer mot omgivelsene gjennom sentrum og utsiktspunkter fra ulike ståsteder. De nye gangbruene skaper
flere steder for opplevelse av elvelandskapet.
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11. TRAFIKK

11.1 Sammendrag
Totalt sett er dagens trafikksituasjon i Hønefoss preget av ensidig tilrettelegging for bil, også i
sentrum der det er tydelige negative konsekvenser av høy bilbruk og dårlig tilrettelagt for
alternative reisemidler. De negative konsekvensene inkluderer tidvis dårlig framkommelighet og

kø, forsin kelse og variabel reisetid for bussen, barriereeffekt av hovedveien for myke trafikanter,
relativt høy ulykkesrisiko, samt støy og luftforurensing 22 . Dette gjenspeiler seg i høy bilandel
(75%) på reiser i Hønefoss - området.

Dagens situasjon har forbedringsp otensial når det gjelder følgende forhold:
• Biltrafikkmengde med påfølgende negative effekter for byliv og myke trafikanter

• Trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter
• Tilrettelegging for, og bruk av, gange og sykkel
• Prioritering av buss for kortere og jevnere reisetid, og dermed økt bruk
• Arealbruk knyttet til trafikkformål og barriereeffekt av dette

Dagens trafikksituasjon vurderes til å være mindre god med vesentlige forbedringspotensial. Den

høye trafikkmengden og de negative konsekvensene av denne p åvirker alle beboere i Hønefoss,
samt de som kommer til byen for arbeid, studier, handel og/eller fritid.

Foreslått områderegulering innebærer oppgradering av infrastrukturen og bedre tilrettelegging for
gående og syklende, samt økt prioritering av buss m ed kollektivfelt og signalprioritering.
Veikapasiteten vil reduseres noe gjennom smalere kjørefelt og reduserte fartsgrenser og

22 Teamene støy og luftforurensing dekkes i et eget KU - notat
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parkeringstilgangen i sentrum reduseres og styres. Samtidig opprettholdes veinettets robusthet
gjennom dimensjonering for buss o g vogntog/lastebil på nødvendige traséer og opprettholdelse
av biltraséer og venstresvingefelt i sentrum der nødvendig for trafikkavviklingen.

Det er viktig å se tiltakene i lys av ny Ringeriksbane, som koordinert med andre tiltak kan gi
kollektiv - trafikk en et løft, også lokalt. En utbyggingsstrategi som fokuserer utbygging i Hønefoss
sentrum og begrenser det ellers er viktig for å klare ønsket utvikling.

Enkelte spesifikke tiltak er trukket ut og vurdert særskilt i forhold til innvirkning på trafikk, dis se

er:

• Bedret tilknytning til stasjonen, både for bil (innfartsparkering), kollektivt og med gang - og
sykkel

• Nye/utbedrede gang - og sykkelbruer
• Nye kollektivbruer
• Nye veiforbindelser for bil (bru over Begna, vridning av landkaret på Hønefoss bru), i

utgang spunktet ikke for styrket kapasitet, men bedret lokal tilgjengelighet
• Ombygging fra vei til gate mht. arealbruk/tverrsnitt
• Sammenhengende sykkelveinett med separering av syklende og gående
• Sykling på gangareal i sentrum
• Tilgjengelighet for og aktiv priorit ering av buss
• Tilgjengelighet for næringstrafikk (spesielt varelevering)

• Parkeringstiltak (prioritering av p - areal, langtidsparkering parkering i utkanten av bykjernen,
innfartsparkering, forslag til endret parkeringsnorm, osv.)

• Busstasjonen – komprimert, men tilpasset fleksibel drift, utvikling av busstorv
• Adkomst til Tippen og Sentrumskvartalet p - hus (kryss i Kongens gate)

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i forhold til dagens situasjon
(mht. utbygging av infrastruktur) og nullalternativet (mht. trafikkøkning). Konsekvensgraden av
et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang.

Konsekvenser av områdereguleringsplanen er vurdert i forhold til følgende temaer (med vurdering
i kursiv):

• Tilbud til gående og sykle nde – stor utbedring av infrastruktur gir bedre tilrettelegging for
gående og syklende og vil gi økt andel sykling/gåing – svært positiv

• Kollektivtilbud – noe bedring av prioritering på strekninger og i kryss gir bedre
framkommelighet, kortere reisetid og bedre punktlighet for lokalbusser og andre busser.
Tilrettelegging for kobling til stasjonen for, samt pendelsetting av, lokalbussene vil bedre
kollektivtilbudet. Vil bidra til økt bussbruk – positiv

• Trafikksikkerhet – sannsynlig bedring pga. bedre tilret telegging for alle trafikgrupper, lavere
hastighet, tydeligere gateløp og separering av trafikantgrupper på strekninger med høy trafikk

– svært positiv
• Veikapasitet – begrenset reduksjon i veikapasitet pga. hastighetsreduksjon, innsnevring av

kjørebane og kantstopp for buss (som bedrer forholdene for andre trafikantgrupper).
Modelltest viser fortsatt akseptabel kapasitet og liten endring i reisetid for bil – negativ

• Trafikkmengde – lik belastning som i dag, på tross av befolkningsvekst – nøytral
Næringstran sport – dagens robusthet opprettholdes gjennom kapasitet i viktige kryss.

Framkommelighet for næringstransport på viktige strekninger like god/bedre enn i dag –
nøytral
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Totalt sett vil områdeplanen, såfremt identifiserte tiltak gjennomføres, ha en positi v innvirkning
på trafikksituasjonen i Hønefoss. Flere av tiltakene må følges opp i neste fase, samt mer generelt
av kommunen og veieiere.

11.2 Fra planprogrammet
Trafikk og gode løsninger for trafikk er viktige for å nå alle de overordnende målene for
byutvik ling i Hønefoss :
1. Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by der mennesker trives
2. Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp
3. Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.

To av de fire sentrale m ålsetningene/temaene for planarbeidet som nevnt i planbeskrivelsen
omhandler trafikk, for de to andre er gode trafikale løsninger en forutsetning for ønsket utvikling:
• Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal,

drosjesent ral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen.
• Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser.

• Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel.
• Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksiterende, og sikre nye

når byen fortettes.
Videre sier planprogrammet om kollektivknutepunkt Hønefoss:

«Hønefoss sentrum bør knyttes opp mot den nye jernbanestasjonen med en styrking av
forbindelsen for myke trafikanter. En ny busstasjon og drosjesentral kan vurderes plassert mellom

dagens sentrumskjerne og den nye jernbanestasjon, for å legge til rette for et sentralt
kollektivknutepunkt som forbinder Intercity med annen kollektivtrafikk lokalt og regionalt.
Stasjonstorget gi s en klar identitet og vil fungere som en attraktiv inngangsportal for Hønefoss.
Torgets funksjon i forhold til andre viktige plasser i Hønefoss må avklares, men det bør
tilrettelegges for tilbud som bidrar til aktivitet. Torgets funksjon bør vurderes i et langsiktig
perspektiv som muliggjør etappevis utvikling. De store arealene ved stasjonen vurderes

transformert til sentrumsbebyggelse med kontorer, næring og bolig. Dette vil kunne gi en ny
utviklingsretning for byen, med mer aktivitet på strekningen mell om stasjonen og dagens
bykjerne.
Knutepunktet må også sikres god tilgjengelighet for reisende fra mindre sentrale områder utenfor
Hønefoss.»

Og om mobilitet:

«Byplanen må legge til rette for utvikling av et hensiktsmessig og framtidsrettet veisystem som
reduserer det samlede transportbehovet. Vurdering av veiareal, barrierevirkninger og parkering
blir viktige tema i planarbeidet. Ved å etablere sammenhengende gatenett og sykkeltraséer skal
Hønefoss tilrettelegges slik det blir attraktivt å gå og sykle i s entrum. Det skal satses på
sykkelbyen Hønefoss.

Nye broer for gående og syklende vil bedre forbindelsesmulighetene på tvers av elvene, gjøre
elverommet mer tilgjengelig, og redusere barrierevirkningen. Det skal tilrettelegges for at det blir
attraktivt å reise kollektivt i sentrale områder, blant annet ved å forbedre kollektivtilbudet.
Veisystemet skal ivareta Hønefoss sin funksjon som regionalt handelssted, med god
tilgjengelighet for besøkende gjennom egnede innfartsveier, og etablering av sentralt plas serte
innfartsparkeringer. Tiltak for å begrense biltrafikk skal særlig fokusere trafikken i sentrum, men

tiltakene må samtidig ta hensyn til transportbehovet fra bosatte i omkringliggende områder som
benytter tilbud i Hønefoss sentrum.»
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11.3 Datagrunnlag og m etode
Konsekvensutredningen baseres på Transportutredning for Hønefoss og Grunnlagsdokument for
sykkel - og parkeringsstrategi for Hønefoss, samt andre tidligere gjennomførte utredninger og

analyser, inkludert:
• Kollektivutredning, Rambøll, august 2017
• Muli ghetsstudie – Parallelloppdrag Hønefoss sentrum, flere bidragsytere, oktober 2016
• Utvikling i tilknytning til Hønefoss IC - stasjon, Rambøll, juni 2016
• Situasjon Sykkel Hønefoss, Forprosjekt, Statens vegvesen, 2013
• KVU Hønefoss, Statens vegvesen, mars 201 5

• Reisevaneundersøkelsen (RVU), 2013 - 14
• Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Detaljplan og teknisk plan, Fagrapport by - og

knutepunkt, Norconsult/Aas Jacobsen/Asplan Viak, mars 2017

Det gjennomføres begrenset med spesifikke beregninger som del av kon sekvensanalysen,
trafikktall er hovedsakelig hentet fra Transportutredning for Hønefoss - Aimsunmodell (Sweco,

2018). Trafikktall inngår som grunnlag i flere andre KU - tema.

11.4 Overordnede planer og mål
Trafikk og transport er relevant for alle de tre overord nede målsetningene for byutviklingen i
Hønefoss, samt spesielt nevnt i to av fire målsetninger for planarbeidet knyttet til

kollektivknutepunkt og mobilitet.
Overordnede planer er ellers beskrevet tidligere under planprogrammet.

Viktige nasjonale mål og f øringer som må legges til grunn:
• Nullvekstmålet – all vekst i personbiltranporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange
• Nullvisjonen – ingen drepte eller alvorlig skadde i trafikken

Andre relevant pågående planer:
FRE16 prosjektet med ny adkomst fra E16 i sør og Ringeriksbanen, da spesielt utforming av
framtidig togtilbud og utforming av IC - stasjonen er viktige premisser for utviklingen av
transportsystemet i Hønefoss sentrum. Her er det fortsatt en del uavklart rundt stasjonen og
togtilbudet. Ny Ringeri ksbane med halvtimes reisetid til Oslo vil drastisk bedre forbindelse til Oslo

og Sandvika, samt øke relevansen til stasjonsområdet som en del av sentrumsområdet.
Halvtimesavgang mot Oslo skisseres som sannsynlig frekvens på linjen.
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FRE16 vil også endr e trafikkmønsteret på hovedveiene gjennom sentrum noe, prosjektet har
beregnet en økning i trafikk på Soknedalsveien vest for stasjonen på nesten 80%, tilnærmet lik
trafikkmengde på Askveien som i dag og en reduksjon i trafikk i Osloveien på omtrent 20 %.
Disse endringene skyldes både økt trafikk til stasjonen som følge av et bedre togtilbud og endring

i kjøremønster mellom E16 og Hønefoss, spesielt til/fra stasjonen som følge av endret trase for
E16.

Et annet relevant E16 - prosjekt er strekningen Nymoen - Eg gemoen nord for Hønefoss som er på
vei gjennom plansystemet, men ikke er inkludert i N TP. Både ny E16 - forbindelse i sør og
Nymoen - Eggemoen vil medføre at E16 som omkjøringsvei kortes ned og trekkes lenger unna

byen, dette vil medføre en reduksjon i gjennom gangstrafikken i byen.

Viktige eksterne prosjekter (Kilde: FRE16 )
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11.5 Situasjon og verdi

11.5.1 Dagens veisystem
Dagens veisystem er dominert av biltransport med en ÅDT på rundt 20 000 over Hønefoss bru. På
grunn av byens utvikling og plassering mellom elver og jernbanelinjer er det få alternative ruter
gje nnom byen, og Fv.35 nord - syd er byens interne hovedåre, samt hovedåre ut og inn av byen og
til/fra sentrum. Modellberegninger (Sweco, 2018, KVU fra 2015 og beregninger for ny E16
Nymoen - Eggemoen) viser at det er begrenset gjennomgangstrafikk, spesielt i et termiddagsrushet
som er perioden med mest trafikk i sentrum. Hoveddelen av trafikken i Hønefoss starter og/eller

ender i byen. Hovedveinettet og dens bildominans virker som en barriere mot aktivitet og
gange/sykling.

11.5.2 Biltrafikk og parkering
KVU 2013 - 14 v iser en reisemiddelfordeling på 75% bil (64% sjåfør og 11% bilpassasjer), mot

16% gange og 4% både sykkel og kollektiv. På arbeidsreiser er bilandelen høyere på 84%, hvorav
82% er bilfører.

På aksen Hønengata - Kongens gate – Osloveien (Fv.35) varierer tr afikkmengden fra 18 000
kjøretøy i døgnet i nordre del av Hønengata opp til over 20 000 over Hønefoss bru og nordre del
av Kongens gate før ÅDT23 synker til 14 600 i Osloveien 24 . Fv.35 Soknedalsveien vest for sentrum

har en ÅDT opp mot 7 500, mens Fv.35 Askv eien har ÅDT på 4 000 25 . Øst for sentrum har Fv.
163 Vesterngata ÅDT på 4 800. Til sammenligning har E16 trafikktall på 8 200 - 15 7000 kjøretøy
per døgn rundt byen. Disse tallene stemmer godt overens med trafikktall fra trafikkmodellene til
Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 (RTM FRE16) som benyttes som grunnlag for
trafikkbaserte konsekvenser som støy og luftforurensing.

Andelen tungtrafikk / lange kjøretøy ligger på 10% i Hønengata, Nordre torv og nordre del av
Kongens gate, men en del mindre på de andre hovedveiene gjennom byen. Andelen på E16 ligger
mellom 10% og 14%, men av et lavere trafikktall, slik at det totalt sett er flere lange kjøretøy
gjennom byen enn rundt på E16.

23 ÅDT – årsd øgntrafikk, dvs. gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn over året
24 Trafikktall fra NVDB, tatt ut oktober 2018
25 Dette er trolig lenger ut fra sentrum, nærmer sentrum er tallet en del høyere
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Hønefoss sentrum og umiddelbart omland har omtrent 2450 parkeringsp lasser. Kun 1% oppgir å

ikke ha tilgang på parkering på eller nær sin arbeidsplass i Hønefoss - området (KVU 2013 - 14). Det
er omtrent 1690 betal - plasser, der omtrent 20% er kommunale plasser og resten private. De
kommunale plassene inkluderer både gateparker ing og flateparkering, mens de private er fordelt
på flateparkering og to p - hus. I tillegg er det omtrent 420 gratis plasser, hovedsakelig på
Petersøya, ved Schjongslunden og Øvre Eikli. Det er også rett under 300 plasser som er gratis
med tilgangskontroll (krever en form for parkeringstillatelse) – hovedsakelig ved de videregående

skolene og Rådhuset. Disse tallene inkluderer ikke mindre private parkeringsområder med
tilgangskontroll.

Analyser av antall daglige transaksjoner indikerer at mens flere sentra le parkeringsanlegg er
relativt mye brukt, er de litt mindre sentrale anleggene i begrenset bruk. De mest brukte
offentlige plassene virker å være mer brukt enn de mest brukte private områdene – dette kan
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skyldes at de kommunale plassene er mer sentralt pl assert, ikke er i p - hus og/eller at de har en
mer oversiktlig prisstruktur.

Parkeringsarealer, registrert mars 2018

(nummerert fra 1 til 54)
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11.5.3 Kollektivtransport
Hønefoss har en kollektivandel på daglige reiser på 4% (6% på arbeidsreiser). Dette på tross av
et relativt godt bybusstilbud i forhold til bystørrelsen og god flatedekning - 60 % av befolkningen

bor innenfor 500 meter fra en holdeplass. Det er i dag tre bybusser – to med kvartersfrekvens og
en med halvtimesfrekvens i rushtiden. Linje 228 og 222 er de mest brukte bussene på Ringerike
(unntatt linje 200 til O slo), mens linje 223 har vesentlig lavere passasjerantall.

Bybusslinjene i Hønefoss

Linje Trasé
Daglige avganger

(hver vei)

Frekvens rush (utenom

rush)

Driftsdøgn

(rush - periode)

222
Sentrum – vest

(Heradsbygda)

43 hverdager

(17 lørdager og 12

søndager)

15 min (30 min utenom

rush, timesavgang kveld,

lørdag og søndag)

Hverdag: 5.35 - 23.08 (6.50 -

8.10 & 13.10 - 16.10)

Lørdag: 7.29 - 23.38

Søndag: 11.29 - 22.38

223
Sentrum – øst

(Haugsbygd / Klekken)

24 hverdager

(13 lørdager og 11

søndager)

30 min (timesavgang

fo rmiddag og kveld, samt

lørdag og søndag)

Hverdag: 5.35 - 21.28 (5.35 -

8.30 & 13.15 - 18.30)

Lørdag: 9.15 - 21.28

Søndag: 11.15 - 21.28

228

Nord (Morgenbøen /

Haldenveien) - sør

(Hvervenmoen)

49 - 50 hverdager

(28 lørdager og 12

søndager)

15 min (30 min utenom

rush, timesavgang kveld

og søndager)

Hverdag: 5.10 - 22.40

(5.40 - 9.40 & 13.25 - 18.10)

Lørdag: 7.40 - 23.11

Søndag: 10.40 - 22.34

I tillegg er det flere regionbusser (5 ruter, inkludert bussrute 200 til Oslo) og skoleskyss (14
ruter), samt to langruter som begge går v ia Hønefoss til Oslo og to flybussruter via Jevnaker.

Oslobussen går hvert kvarter i rush (i rushretningen) ellers har bussrutene timesavgang eller
dårligere.

Bussene har tidvis forsinkelser gjennom Hønefoss og dermed dårlig pålitelighet i rush - tidene.
Bu ssene følger hovedveiene, med unntak av sentrum der de kjører i bygatene mellom Storgata i
sør og Kirkegata i nord. Halvveis på strekninger ligger Hønefoss busstasjon. Det er ingen

bussprioritering, verken på strekninger eller i lyskryss.

Hønefoss stasjon er i dagens situasjon lite brukt, Bergensbanen stopper åtte ganger daglig på
tidspunkter som i stor grad vanskeliggjør daglig pendlerreise med tog. Når Ringeriksbanen
kommer i 2028, er den planlagt å gi halvtimes reise til Oslo via Sandvika, som vil være en
reduksjon på 1 time og et kvarter i forhold til dagens reisetid. Frekvens er ikke avklart, men vil

sannsynligvis starte opp med halvtimesavganger. Dette vil medføre at stasjonen får vesentlig
høyere aktivitet og blir en mer relevant del av sentrum.
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D e viktigste busslinjene i Hønefoss (Kilde: Brakar)

11.5.4 Sykkel og gange
KVU 2013 - 14 viser en reisemiddelfordeling på 4% sykkel og 17% gange i Hønefossområdet, med
lavere andeler på arbeidsreiser. Det er svært begrenset med tilrettelegging både for sykkel og

ga nge i og inn mot sentrum. Gående og syklende må hovedsakelig dele, til dels smale, arealer.
Syklende har i tillegg manglende tilrettelegging på korte og lengre strekninger, slik som
Kvernbergsund bru og Hønefoss bru, og mye systemskifter. Fortau er til del s svært smale og med
dårlig avgrensning mot kjørebanen, bl.a. langs nedre del av Kongens gate og tverrgater i
sentrum. I «Sykkelbyundersøkelsen i Region Sør» 26 kom Hønefoss dårlig ut på opplevd trygghet
hos syklistene - 12 % av de spurte følte seg svært utr ygg eller ganske utrygg ved sykling i

Hønefoss. Det er sannsynlig at både opplevd trygghet og komfort er tilsvarende lavt blant de som
går.

26 Sykkelbyundersøkelsen i Region Sør, Sintef, 2010
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Eksisterende sykkelinfrastruktur (Kilde: Ringerike kommune)
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11.5.5 Trafikksikkerhet
Sammenlignet med andre byer på Østlandet har Hønefoss en relativt høy andel ulykker (se figu r
på neste side), og en høy andel sykkelulykker. Mellom 2012 og 2018 har det blitt registrert 70

ulykker i Hønefoss. Av disse er 2 dødsulykker, 9 ulykker med alvorlig skadde, og resten er
registrert som lettere skadd, uskadd eller skadegrad ikke registrert .

Antall drepte og hardt skadde per 1000 innbygger
(kilde: Temaanalyse av ulykker i byer/tettsteder med fokus på gående og syklende, SVV, 2013).

Statens vegvesen har kategorisert strekningen Fv. 35 mellom Hønefoss bru og Krokenveien som
en ulykkesstre kning 27 . 40 av de 70 ulykkene registret mellom 2012 og 2018, skjedde langs
fylkesveiene i byen. Begge dødsulykkene samt flesteparten av ulykkene som medførte alvorlig

skade (5 av 9) skjedde også langs fylkesvegene. Halvparten av sykkelulykkene har skjedd la ngs
Hønengata og Osloveien, av de resterende er flesteparten skjedd i nærheten av Fv. 35 nord - sør.
Flesteparten av fotgjengerulykkene har skjedd i sentrum, langs Hønengata og Osloveien.

Trafikkulykker i Hønefoss fordelt på transportmiddel, 2012 - 2016

2012 - 2016 Bil
Fotgjenger/

akende
Sykkel MC Alle

Antall ulykker 28 10 13 15 66

42% 15% 20% 23% 100%

Antall ulykker med drepte
eller alvorlig skadd

1

4%

3
30%

3
23%

4
27%

11
17%

27 Statens ve gvesen kategoriserer strekninger som er spesielt utsatt for ulykker for ulykkesstrekninger og punkter som er spesielt
utsatt for ulykkespunkt. En ulykkesstrekning er en strekning på veien som er særlig ulykkesbelastet, dvs. 1000 meter som har 10

eller fler e ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.
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Trafikkulykker i Hønefoss, etter skadegrad
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11.5.6 Generelt om trafikksituasjonen
Totalt sett er dagens trafikksituasjon i Høne foss preget av ensidig tilrettelegging for bil, også i
sentrum der det er tydelige negative konsekvenser av høy bilbruk og dårlig tilrettelagt for

alternative reisemidler. De negative konsekvensene inkluderer tidvis dårlig framkommelighet og
kø, forsinkels e og variabel reisetid for bussen, barriereeffekt av hovedveien i forhold til myke
trafikanter, relativt høy ulykkesrisiko, samt støy og luftforurensing 28 . Dette gjenspeiler seg i høy
bilandel (75%) på reiser i området.

Oppsummert, har dagens situasjon for bedringspotensial i forhold til:

• (Bil)trafikkmengde med påfølgende negative effekter for byliv og myke trafikanter
• Trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter
• Tilrettelegging for, og bruk av, gange og sykkel
• Prioritering av buss for kortere og jevnere reisetid, og dermed økt bruk
• Arealbruk knyttet til trafikkformål og barriereeffekt av dette

Totalt sett vurderes derfor dagens trafikksituasjon til å være dårlig med vesentlige
forbedringspotensial. Den høye trafikkmengden og de negative konsekvensene av denne på virker
alle beboer i Hønefoss, samt de som kommer til byen for arbeid, studier, handel og/eller fritid.

11.6 Planalternativet – nullvekstmålet som mål og premiss
Planalternativet – totalsummen av tiltak og reguleringer som inngår i foreslått områdereg ulering,
er basert på Transportutredningen for Hønefoss. Denne er igjen basert på et premiss om
nullvekst.

Det er viktig å se tiltakene som en felles pakke. Det oppnås betydelige synergieffekter og derved
større gevinst ved å gjennomføre tiltakene koordi nert med hverandre. Dersom man plukker vekk

enkeltelementer øker risikoen for at den ønskede målsettingen om nullvekst ikke oppfylles.

Nullvekstmålet innebærer at all vekst i persontrafikken, som følge av befolkningsvekst og
utvikling, skal tas med gange, sykling og kollektiv, dvs. utbygging og befolkningsvekst skal ikke
medføre noe vekst i personbilbiltrafikken. En forenkling for Hønefoss innebærer at næringstrafikk
er inkludert i målet, dvs. at dagens trafikkmengde i Hønefoss sentrum skal opprettholdes i 2040.

I praksis innebærer dette en betydelig reduksjon i bilbruken i eksisterende befolkning (og
besøkende) for å kunne håndtere noe bilbruk blant ny befolkning, samt vekst i
næringstrafikken 29 , uten å få en økning i trafikkmengden totalt sett. Dette inn ebærer også at
fordelingen mellom privatbil og næringstrafikk vil endres.

For å nå nullvekstmålet for trafikk er det nødvendig med både trafikkbaserte tiltak mht.
infrastruktur, restriksjoner m.m., men en svært viktig premiss er et utbyggingsmønster for
b oliger og arbeidsplassintensiv næring som gjør det enkelt å velge gange, sykkel og kollektiv.
Dette innebærer at sentrum og områder med god tilrettelegging for gange, sykling og kollektiv
må bygges ut, og områder med dårlig tilrettelegging ikke må bygges u t.

28 Teamene støy og luftforurensing dekkes i et eget KU - notat
29 Tiltak for å redusere/styre næringstrafikken kan innføres, om dette er ønskelig, men dette inngår ikke i tiltakspakken til pl an alternative t til

områdereguleringen. Det er antatt en vekst på linje med NTP - prognoser for næringstransport i Buskerud.
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11.7 Null - alternativet
Nullalternativet illustrerer et alternativt scenario der dagens utvikling fortsetter,
trafikkreduserende tiltak ikke gjennomføres i nødvendig grad og der kommunens nullvisjon ikke

nås. Dette er et «dårligste utfall» scenario som illus trerer et sannsynlig ytterpunkt av å ikke nå
ønsket målsetning. Konsekvensen av å nå målsetningen delvis og/eller gjennomføre tiltakene
delvis vil ligge et sted mellom null - alternativet og planalternativet.

Modellberegninger (RTM FRE16) basert på ny E16 o g estimert utvikling viser, at uten tiltak, vil det
bli en sterk økning i trafikk på Fv. 35 gjennom sentrum i 2030. På Hønefoss bru vil trafikken øke

fra dagens 20 000 kjøretøy i døgnet til 24 500 kjøretøy i døgnet. Rushtidsperiodene vil bli lengre
enn i d ag og ettermiddagsrushet vil gi kø fra Vesterngata gjennom sentrum til Hvervenmoen,
samt på tverrgatene inn mot Kongens gate og Osloveien. Busstilbudet vil oppleve økt forsinkelse
som vil vanskeliggjøre korrespondanse med Ringeriksbanen.

Vekst i tråd med N TP - prognosene 30 for Buskerud, dvs. uten tiltak for å styre og begrense veksten,

som ligger inne i områdereguleringsplanen, tilsier at i 2040 vil trafikken på hovedveiene gjennom
byen være på opptil 33 200 kjøretøy i døgnet (teoretisk, over Hønefoss bru), og andelen lange
kjøretøy vil øke til 11%. Dette har dagens vegnett ikke kapasitet til, og køsituasjonen blir derved
uholdbar.

Trafikkmengde og andel lange kjøretøy i 2040 på utvalgte strekninger

Vei / Strekning

2018 2040

Kjøretøy/døgn

(ÅDT)

Andel lang e

kjøretøy

Kjøretøy/døgn

(ÅDT)

Andel lange

kjøretøy

Hønengata 18 200 10% 24 200 11%

Nordre torv (en vei) 7 600 10% 10 100 11%

Hønefoss bru 25 000 10% 33 200 11%

Kongens gate 21 000 10% 27 900 11%

Owrens gate 13 100 6% 17 300 7%

Osloveien 16 000 6% 17 200 7%

Arnemannsveien 8 900 10 % 11 800 11%

Basert på tall for 2018 fra RTM FRE16 framskrevet til 2040 etter NTP - prognoser for Buskerud (for generell trafikk og godstrafikk)

Dette innebærer en vesentlig trafikkøkning (33% på hovedveiene gjennom byen) p å et allerede
presset veinett, med de negative konsekvensene dette vil ha for framkommelighet i rushtiden,

trafikksikkerhet, bussens pålitelighet og drift, barriereeffekt for gående og syklende (samt støy og
luftkvalitet som dekkes av egne KU - vurderinger).

11.8 Tiltaket og omfang
Foreslått områderegulering innebærer bedre infrastruktur og tilrettelegging for gående og

syklende og økt prioritering av buss med kollektivfelt og signalprioritering. Veikapasiteten
reduseres noe gjennom smalere kjørefelt og noe redus erte fartsgrenser og parkeringstilgangen i
sentrum reduseres og styres. Samtidig opprettholdes veinettets robusthet gjennom

30 Nasjonal Transport Plan, Buskerud
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dimensjonering for buss og vogntog/lastebil der dette er nødvendig og opprettholdelse av enkelte
biltraséer gjennom sentrum.

Enkelt e spesifikke tiltak er trukket ut og vurdert særskilt i forhold til innvirkning på trafikk, disse
er:
• Bedret tilknytning til stasjonen, både for bil (innfartsparkering), kollektivt og med gang - og

sykkel
• Nye/utbedrede gang - og sykkelbruer
• Nye kollektivbrue r

• Nye veiforbindelser for bil (bru over Begna, vridning av landkaret på Hønefoss bru), i
utgangspunktet ikke for styrket kapasitet, men bedret lokal tilgjengelighet

• Ombygging fra vei til gate mht. arealbruk/tverrsnitt
• Sammenhengende sykkelveinett med separ ering av syklende og gående
• Sykling på gangareal i sentrum
• Tilgjengelighet for og aktiv prioritering av buss

• Tilgjengelighet for næringstrafikk (spesielt varelevering)
• Parkeringstiltak (prioritering av p - areal, langtidsparkering parkering i utkanten av byk jernen,

innfartsparkering, endret parkeringsnorm, osv.)
• Busstasjonen – komprimert, men tilpasset fleksibel drift, utvikling av busstorv
• Adkomst til Tippen og Sentrumskvartalet p - hus (kryss i Kongens gate)

Omfattende veitiltak for å øke veikapasiteten vurd eres som mindre aktuelt da dette ikke vil bidra
til nullvekstmålet. Et styrket veinett vil også gå ut over tiltak for kollektiv - og gang - og
sykkeltrafikken

11.8.1 Kobling til jernbanestasjonen:
Løsningen innebærer en forbedring av dagens gang - og sykkellenke mh t. kobling til byen,

synlighet og utsikt/omgivelser som vil påvirke opplevd avstand positivt. Avstanden mellom
stasjonen og sentrum vil fortsatt være på omtrent 500 m, i ytterkant av hva som regnes som
akseptabel gangavstand. Planen innebærer god tilrettel egging for sykkel forbi stasjonen med
kobling til nord - sør sykkelvei.

Det legges opp til at alle lokalbussene betjener jernbanestasjonen (og busstasjonen i sentrum),

samt ev. enkelte av regionbussene. En traséføring som muliggjør dette kan oppnås på fler e måter
med både eksisterende og ny infrastruktur.

For biladkomst til stasjonen vil utbedring av Soknedalsveien bedre forbindelsen fra E16. Fra
sentrum, og områder som naturlig kjører gjennom sentrum, vil framkommeligheten bli noe
redusert i forhold til d agens (da tilrettelegging for andre reisemidler er prioritert). Planen

muliggjør en framtidig veiforbindelse over Begna fra Hønefoss nord som vil gi en mer direkte
forbindelse til stasjonen fra dette området (se punkt 8.4).

11.8.2 Nye bruforbindelser
Planalterna tivet foreslår flere ombygde og/eller nye bruforbindelser, disse er vist i figuren
nedenfor, og gjennomgått for hver veibruker nedenfor – gående og syklende, kollektiv og generell

trafikk. Nye og utbedrede brer er nødvendig for å få gode og direkte forbind elser for alle
veibrukere, spesielt gående og syklende.
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Nye/utbedrede gang - og sykkelbruer

Utbedring av eksisterende elvekryssinger og etablering av nye elvekryssinger er nødvendig for å
få ønsket tilrettelegging for gående og syklende. Mange g ang - og sykkelforbindelser er foreslått,
de viktigste vurderes å være (i prioritert rekkefølge): 3, 1, 2, 5, 4, 6 (som vist på planen ovenfor)
– der bruforbindelsene 1 - 3 er svært viktige for gående/syklende, bru 4 og 5 er noe mindre
viktige, og bru 6 er li te viktig. Dette baseres på brukergrunnlag og grad av bedring fra dagens
situasjon.

Bru 3 tiltaket innebærer at et av kjørefeltene på Hønefoss bru gjøres om til sykkelvei, at fortau
mot fossen utvides med areal for opphold og, på sikt, at landkaret vris o g heves slik at krysset
med Arnemannsveien flyttes mot øst og nord - og sørgående kollektivfelt etableres gjennom
krysset.

Bru 6 vil gi begrenset nytte for gående og syklende ved etablering av bru 2. Dette kan endre seg
ved ev. utbygging av Krakstadmarka ( som ikke er i tråd med områdereguleringens
sentrumsfortettingsmål).

Nye kollektivbruer
Aktuell forbindelse er bru 2, 3 og 5, som vurderes (bedre) tilrettelagt for kryssing av buss. Av

disse er bru 3 svært viktig for kollektivbetjeningen i Hønefoss, mens b ru 2 og 5 er mindre viktige
forbindelser.

Kollektivtrasé over bru 2 over Petersøya vil bedre framkommeligheten og påliteligheten, samt
redusere reisetiden med flere minutter, for buss 223 og 221. På den annen side er dette mindre
brukte bussruter med et begrenset kundegrunnlag, og kostnaden ved å etablere en slik bru vil

Foreslåtte nye og utbedrede bruer

1 – Ny gang - og
sykkelbru paral lelt

med Kvernbergsund
bru
2 – Petersøya bru –
ny gang - og
sykkelbru eller
kollektivbru med

gang og sykkel
3 – Utbedring av
Hønefoss bru (for
gående, sykkel og
kollektiv)
4 – Eikli –

Schjongslunden
gang - og sykkelbru
(ny)
5 – Ny bilbru over
Begna ved stasj onen,
for alle veibrukere

6 – Schjongslunden –
Krakstad gang - og
sykkelbru (ny)
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være betydelig. Dette bør derfor ikke være en topprioritert investering for kollektivtrafikken i
forhold til tiltak i nord - sør traséen, busstasjonen og jernbanestasjonen, som brukes av fl ere
bussruter og mange flere reisende. Alternativ traséføring finnes, men vil trolig ha noe mer trafikal

forsinkelse.

For bru 2 foreslår planen en utforming med ensidig fortau, toveis sykkelvei og et enkelt
kollektivfelt som brukes i begge retninger og st yres gjennom signalregulering. Dette er en mindre
god løsning. En mer optimal løsning vil være å legge opp til toveis kollektivfelt, med sykling i
disse og ensidig/tosidig fortau. Med en slik løsning vil man oppnå bedre fleksibilitet/robusthet i

bussdrifte n, bedre flyt i busstrafikken, samt unngå etablering av signalsystem og venteareal i
hver ende av brua. Dette vil gi 0,5m smalere brubredde enn foreslått løsning og bedre tilkobling
til løsning i Kong Rings gate – som er sykling i kjørebanen. For syklister vil videreføring av løsning
i Kong Rings gate medføre at systemskiftet kommer i krysset med Vesterngata og ikke midt på
strekningen.

Petersøya bru: planens foreslåtte tverrsnitt og en mer optimal løsning for kollektivbru

Utbedring av bru 3, Hønefos s bru, vil muliggjøre kollektivfelt inn mot krysset med

Arnemannsveien (både nord - og sørgående), samt bussholdeplasser for bytte mellom nord - sør -
og øst - vestgående lokalbussruter og ev. avstigning for sentrum og stasjonen. Dette muliggjør god
lokalbussbet jening av byen uten etablering av nye bruer for kollektiv. Utbedring her vil også
bedre framkommeligheten for tilnærmet alle busser som opererer i Hønefoss, inkludert de mest
brukte bussene 228 og 222 (om traséene legges her), og bør derfor være en priorit ert investering
for kollektivtrafikken selv om kostnaden er stor og finansieringen er usikker.

Etablering av bru 5 over Begna kan forenkle betjening av både stasjonen og sentrum for buss
228, en frekvent linje med solid (potensielt) kundegrunnlag. Viktigh et for kollektivtrafikken
avhenger av trasé videre både på nord - og sørsiden av brua. Ideelt sett bør denne legges slik at
kundegrunnlag og tilgjengelighet maksimeres, om ikke dette er mulig er det en bedre løsning å
følge dagens trasé over Hønefoss bru. I så fall kan flytting av trafikk herfra bedre

framkommeligheten for buss (se kap. 8.2.3).

Nye veiforbindelser for bil
Nye veiforbindelser for bil er ikke nødvendig for å få til områdeplanen og ønsket trafikkreduksjon i
Hønefoss, men kan bedre forbindelse n mellom enkeltpunkter, spre trafikken på flere veilenker og
dermed muliggjøre trafikkreduserende tiltak på eksisterende veinett. For at nye veiforbindelser

ikke skal bidra til økt trafikk gjennom økt kapasitet, er det viktig at trafikkreduserende tiltak p å
eksisterende veinett iverksettes samtidig (gjerne koblet mot tiltak for å styrke gange, sykkel og
kollektiv). Modellering viser at trafikantbetaling på Hønefoss bru er en vesentlig del av dette,
samt ev. stenging for lange kjøretøy utenom buss.

To ny e veiforbindelser er vurdert som del av områdereguleringsplanen:

• Ny forbindelse mellom Hønengata og Soknedalsveien over Begna (inkluderer bru 5 i kartet
over)

• Vridning av Hønefoss bru (inkluderer bru 3 i kartet over).
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Av disse er bru 3 svært viktig fo r trafikksystemet, og byutviklingen, i Hønefoss som helhet. Bru 5
er en mindre viktige forbindelse totalt sett, den vil bedre forbindelsen mellom Hønefoss nord og

stasjonen.

Vridning av søndre del av Hønefoss bru (landelementet) vi gi mer areal på sørsid en av brua som
muliggjør bedre tilrettelegging for buss, syklister og gående. Dette gir mulighet for kollektivfelt
(som nevnt ovenfor), gjennomgående sykkelvei på alle armer inn i krysset, og tosidig fortau på
alle veier inn i krysset, samt etablering av e n mer direkte gangforbindelse fra brua til Brugata.

Tiltaket muliggjør også god bymessig utvikling av Øya og tippen - områdene og god kobling til
Kongens gate. Dette er et viktig, men kostnadskrevende element å gjennomføre.

Hønengata - Soknedalsveien , inklu dert bru 5 over Begna, vil gi en direkte forbindelse mellom
Hønefoss nord og stasjonen og avlaste Nordre torv og Hønefoss bru (ved tiltak her). Forbindelsen
vil også bidra til at den andelen av den beregnede økte trafikken i Soknedalsveien som følge av

FRE 16 - prosjektet som skal til Hønefoss nord, kan kjøre utenom Arnemannsveien og Hønefoss bru
/ Nordre torv. I forhold til dagens situasjon vil trafikken i Arnemannsveien øke noe (basert på
nord - sør trafikk).

Forbindelsen kan benyttes av buss for å betjene bå de stasjonen og sentrum, men nytte for buss
totalt sett avhenger av hele strekningen (se kap. 8.2.2). Ved foreslått innkobling i dagens kryss

med Vesterngata vil dette gi en dårligere trafikkavvikling enn i dag i dette krysset, som er
proppen i mye av dage ns trafikkavviklingsproblem (og fortsatt vil være det i framtiden). Dette
innebærer at behov for areal til ombygging av krysset Hønengata – Vesterngata er større enn det
dagens områderegulering setter av arealer til. Forbindelsen må tilrettelegges bedre fo r kollektiv
og sykkel/gange for å bli en god/anvendelig forbindelse for andre enn bil.

Midlertidige veiforbindelser i byggeperioden. I tillegg kan Petersøya bru (bru 2) ha en funksjon
som midlertidig forbindelse for kollektiv, og ev. også bil, i byggeper ioden for Hønefoss bru og
nordre del av Kongens gate. Begna bru (bru 5) kan til en viss grad ha en lignende funksjon i
anleggsperioden, men innebærer en lengre omkjøring for trafikk til sentrum om ikke adkomst vie
Soknedalsveien opprettholdes midlertidig. Dette må vurderes nærmere i
utbyggingsplanleggingen.
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11.8.3 Ombygging fra vei til gate mht. arealbruk/tverrsnitt
Områderegulering legger opp til ombygging av alle gjennomfartsveier og sentrumsgater til
«gater», med smalere kjørebaner, bredere fortau, grøntraba tter, kantstopp for buss og

fartsgrense 30 eller 40 km/t. Dette innebærer også, der relevant, etablering av separat sykkelvei,
redusert gateparkering og fjerning av enkelte svingefelt. Dette vil redusere kapasiteten noe ifølge
trafikkmodelltester (Sweco, 2 018), samt bidra til å bedre trafikksikkerheten og redusere
barriereeffekten av veien. Samtidig er dette tiltaket ikke tilstrekkelig til å nå målsettingen om
nullvekst i Hønefoss. Som nevnt krever dette en samordnet pakke med tiltak.

11.8.4 Sammenhengende sykkel veinett med separering av syklende og gående
Det er behov for tiltak som sikrer et sammenhengende sykkelvegtilbud, noe som vil innebære en
kraftig forbedring av dagens tilrettelegging for både syklende og gående inn mot, og gjennom,
sentrum. Gjennomgående sykkelnett er en svært viktig premiss for økt sykkelbruk, også nevnt av
byens befolkning som grunn til lav sykkelbruk. Sammenhengende separat sykkelveinett bedrer

trafikksikkerheten for både gående og syklende – da disse får hver sine areal separat fra
bil trafikken. Reell, og opplevd, lav trygghet for syklister er en av hovedgrunnene folk oppgir for
ikke å sykle i Hønefoss. Foreslått system vil gi en separert trasé for syklister langs de høyt
trafikkerte veiene, på den siden av hovedveien det er mest aktivi tet (vest). Det legges opp til få
systemskifter med to systemer – sykkelvei og sykling i blandet trafikk basert på trafikkmengde.
Disse forholdene vil bidra til økt sykkelbruk og gange i Hønefoss. Foreslått infrastruktur gir

kapasitet til framtidig økning i både antall syklende og antall gående.

Løsningen kan medføre noen utfordringer mht. kryssing av sidevei og kryssing i signalregulerte
kryss – der det ikke finnes standardiserte allment brukte løsninger i dag. Lokale løsninger må
vurderes nærmere ved deta ljprosjektering. Likeledes innebærer løsningen at de som skal til/fra
områder øst for hovedveiene, må krysse hovedveien i gangfeltet for å benytte sykkelanlegget.

Nye forbindelser – totalvurdering:
Basert på ovennevnte er følgende bruer vurdert etter viktighet for trafikkavviklingen i Hønefoss
sentrum, i prioritert rekkefølge:

1. Bru 3 – Hønefoss bru: sykkelvei i dagens tredje kjørefelt
2. Bru 3 – Hønefoss bru : vridning av søndre del av bru a – svært viktig for alle

trafikantgrupper .
3. Bru 1 – Kvernbergsund bru : gang - og sykke lbru parallelt med dagens bru - svæ rt viktig

for gående og syklister .
4. Bru 2 - Petersøya - bru : gang - og sykkelbru - svært viktig for gående og syklister .

5. Bru 5 – Begna - bru : Forbindelse mellom Hønengata og Soknedalsveien/stasjonen – viktig
tilknytning til stasjonen for bil og ev. kollektiv, samt gående og syklende (ved god
tilrettelegging).

6. Bru 2 - Petersøya - bru : kollektivbru - svært viktig for gående og syklister , viktig
forbindelse for kollektiv (alternativ til bru kun for gange og sykkel).

7. Bru 4 – Eikli bru : gang - og sykkelbru mellom Schjon g slunden og Eikli – noe viktig bru for

syklister og gående .
8. Bru 6: gang - og sykkelbru mellom Schjon g slunden og Krakstad – lite viktig bru for

syklister og gående .
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11.8.5 Sykling på gangareal i sentrum
Dette er en nødvendig løsning i gågatene rundt Søndre torv, d a dette området er en viktig
destinasjon og del av viktige rute fra Hønefoss sør til stasjonen. Sykling i gangareal og på torg

foregår i dag, men økt sykkelandel vil medføre økt sykkeltrafikk også her, som vil kunne være til
sjenanse for gående og gi flere konflikter mellom disse trafikantgruppene. Avbøtende tiltak kan
være nødvendig.

11.8.6 Tilgjengelighet og prioritering av buss
Planen opprettholder dagens tilgjengelighet for buss inn til sentrum mht. veibredder og

svingeradier i viktige svinger og kryss. Løsni ngene er bedre eller like god som i dag, og tilpasset
viktige kollektivtraséer. Løsning bedrer framkommeligheten til buss gjennom prioritering på noen
av strekningene med mest forsinkelse i dag – både gjennom kollektivfelt og signalregulering.
Samtidig hadd e det vært ønskelig med flere strekninger med kollektivfelt, men tilgjengelige
bredder og eksisterende bebyggelse begrenser dette da man prioriterer egne løsninger for sykkel
framfor buss. Ideelt sett burde man separere buss og sykkel i forskjellige gater, men dette er

vanskelig med få gater disponible. Driftsopplegg for buss er i dette systemet fleksibelt, og kan
tilpasses ev. framtidige endringer i marked og drift.

11.8.7 Tilgjengelighet for næringstransport og varelevering
Planen opprettholder dagens tilgjenge lighet for næringstransport og varelevering inn til sentrum
mht. veibredder og svingeradier i viktige svinger og kryss. Løsningene er bedre eller like god som

i dag, og tilpasset viktige transportårer og destinasjoner for varelevering i byen. Driftsopplegg for
varelevering nødvendiggjør at transportørene gjøres kjent med hvilke ruter de har til rådighet for
å nå de ulike destinasjonene i sentrum. Systemet er lite fleksibelt (som i dag), men kan til dels
tilpasses ev. framtidige endringer i marked og drift. Det er lagt opp til gjennomkjøring, og minst
mulig rygging, som er et viktig trafikksikkerhetstiltak.

11.8.8 Parkering
Reduksjon i parkeringsareal gjennom fortetting og omprioritering av flateareal er nødvendig for å
få til en reduksjon i parkeringstilgang og de rmed trafikkmengdene i sentrum ihht. nullvekstmålet.
Ev. utbygging av p - kjellere må ikke medføre en økning i tilgjengelig parkering totalt sett og være
tilpasset kapasiteten i det lokalveinettet adkomsten tilligger. Ved behov for kømagasinering inn
mot p - k jeller må dette løses utenfor hovedveinettet for ikke å påvirke trafikkavviklingen på

hovedveinettet.

Prioritering av parkeringsareal med korttidsparkering i sentrum og langtidsparkering lengre ut er i
tråd med nullvekstmålet og god parkeringsstyring. Pri snivå justeres over tid for ønsket effekt og
planens progresjon må tilpasses markedsforholdene og ønsket om utvikling av private flate areal.
Varelevering må ivaretas.

Foreslått ny parkeringsnorm for Hønefoss sentrum (sone1) og by (sone 2), som vist neden for,
introduserer min og maks krav til bilparkering, som gir en særlig skjerpelse innen sentrum i
forhold til dagens norm. Ved tett bebyggelse er det foreslått krav til at minst 85% bygges under
terreng. Dette vil bidra mot å nå nullvekstmålet og frigi are aler til andre formål. For økt
måloppnåelse ihht. nullvekst burde kravene ha skilt ut boliger i sentrum med enda mer skjerpede

krav, og minimumskravet for bevertning burde vært satt lavere, spesielt i sentrum der det er god
tilgang på offentlig tilgjengeli g parkering.

Foreslått sykkelparkeringsnorm etablerer minimumskrav for boliger basert på areal, men dette
medfører ingen økning i kravet om antall plasser i forhold til dagens norm. Kravet til sykkel ved
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kontor, forretning og bevertning er halvert i forho ld til tidligere norm, noe som ikke tilrettelegger
for sykkel for å få økt bruk og bidra til å nå nullvekstmålet.

Parkeringsnormen bør også være fleksibilitet for utbyggere som ønsker alternative løsninger som
bildeling / bilkollektiv.

Kategori Enhet Syk kel Bil

Sone 1 Sone 2 Sone 1 Sone 2

Bolig Per boenhet,

inntil 60 m 2 BRA

Min. 2 per 100

m 2 BRA

Min. 2 per 100

m 2 BRA

Min 0,8

Maks 1

Min 0,8

Maks 1

Per boenhet, fra

60 til 100 m 2

BRA

Min. 2 per 100

m 2 BRA

Min. 2 per 100

m 2 BRA

Min 0,8

Maks 1,5

Min 1

Maks 2

Per boenhet, mer

enn 100 m 2 BRA

Min. 2 per 100

m 2 BRA

Min. 2 per 100

m 2 BRA

Min 1,5

Maks 2

Min 1,5

Maks 2,5

Kontor Pr. 100 m2 BRA 1 per 100 m 2

BRA

1 per 100 m 2

BRA

Min 0,8

Maks 1,5

Min 1

Maks 2

Forretning Pr. 100 m2 BRA 1 per 100 m 2

BRA

1 per 100 m 2

BRA

Min 0,8

Maks 1,5

Min 1

Maks 3

Bevertning Pr. 100 m2 BRA 1 per 100 m 2

BRA

1 per 100 m 2

BRA

Min 4

Maks 6

Min 6

Maks 8

Hotell/Overnatting Pr. 100 m2 BRA 1 per 100 m 2

BRA

1 per 100 m 2

BRA

Min 0,5

Maks 1

Min 1

Maks 3

Industri/Lager Pr. 10 0 m2 BRA 1 per 100 m 2

BRA

1 per 100 m 2

BRA

Min 0,5

Maks 1

Min 0,5

Maks 1,5

Utkast til ny p - norm for Hønefoss som vurdert i KU for trafikk (Kilde: Ringerike kommune)

11.8.9 Busstasjonen:
Busstasjonen i sentrum blir der den er i dag, med samme utstrekning og dri ftsforhold. Planen
legger opp til komprimering av stasjonen og sentrering av denne rundt krysset med Kong Rings
gate, med utvikling av et busstorv for å skape mer aktivitet i området. Arealene rundt er planlagt
bebygget. Det er viktig at hovedfunksjon som busstasjon opprettholdes mht. til høyder på
kantstein, tilstrekkelig venteareal og adskillelse mellom trafikantgrupper. Dette må detaljeres
videre sammen med Brakar.

11.8.10 Adkomst til Tippen og Sentrumskvartalet (kryss i Kongens gate):
Løsningen som er skisser t i krysset i Kongens gate vedr. adkomst til Tippen og Sentrumskvartalet
p - hus innebærer en reduksjon i antall kjørefelt og svingefelt i Kongens gate – til et felt rett fram
og et høyresvingefelt der bussen kan kjøre rett fram. Dette nødvendiggjør venstres vingeforbud

inn på sideveiene for å unngå negative konsekvenser for trafikkavviklingen i Kongens gate. Drift
og utforming av p - husene, samt ev. varelevering, renovasjon m.m. må være slik at
tilbakeblokkering ut i Kongens gate unngås. Dette innebærer at ev. kømagasineringsbehov må
løses på sideareal og antall p - plasser på tilpasses disse løsningene. Adkomst til p - husene er tenkt
noe tilbaketrukket fra Kongens gate, for Sentrumskvartalet lik løsning som i dag, bortsett fra at
innkjøring til p - hus blir i andre etasje av dagens p - hus (da veien er tenkt hevet fra Hønefoss bru).

For begge sideveiene er det lagt opp til to kjørefelt ut.
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11.9 Konsekvens
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i forhold til dagens situasjon
(mht. utbygging av i nfrastruktur) og nullalternativet (mht. trafikkøkning). Konsekvensgraden av

et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang.

Konsekvenser av områdereguleringsplanen er vurdert i forhold til følgende temaer (med vurdering
i kursiv):

• Tilbud til gående og syklende – stor utbedring av infrastruktur gir bedre tilrettelegging for
gående og syklende og vil gi økt andel sykling/gåing – svært positiv

• Kollektivtilbud – noe bedring av prioritering på strekninger og i kryss gir bedre
framkommelighet, kor tere reisetid og bedre punktlighet for lokalbusser og andre busser.
Tilrettelegging for kobling til stasjonen for, samt pendelsetting av, lokalbussene vil bedre
kollektivtilbudet. Vil bidra til økt bussbruk – positiv

• Trafikksikkerhet – sannsynlig bedring p ga. bedre tilrettelegging for alle trafikgrupper, lavere
hastighet, tydeligere gateløp og separering av trafikantgrupper på strekninger med høy trafikk
– svært positiv

• Veikapasitet – begrenset reduksjon i veikapasitet pga. hastighetsreduksjon, innsnevring av
kjørebane og kantstopp for buss (som bedrer forholdene for andre trafikantgrupper).
Modelltest viser fortsatt akseptabel kapasitet og liten endring i reisetid for bil – negativ

• Trafikkmengde – lik belastning som i dag, på tross av befolkningsvekst – nøy tral
Næringstransport – dagens robusthet opprettholdes gjennom kapasitet i viktige kryss.
Framkommelighet for næringstransport på viktige strekninger like god/bedre enn i dag –
nøytral

Om områdeplanen ikke når målsetningen om nullvekst, vil det får mer n egative konsekvenser på
de ovenstående punktene jf. nullalternativet. Dette gjelder spesielt i forhold til trafikkmengde som
vil øke, kollektivtilbudet og næringstransportens framkommelighet som vil bli betraktelig
dårligere, trafikksikkerhet som vil bli d årligere pga. økt trafikk, veikapasitet som vil bli sprengt.

Om områdeplanen ikke bidrar til gjennomføring av nødvendige, identifiserte tiltak, vil dette
spesielt påvirke tilbudet til gående og syklende som vi være like mangelfullt som i dag,
kollektivtil budet som ikke vil prioriteres, trafikksikkerheten som ikke vil bedre forholdene for myke
trafikanter.

En kombinasjon av å ikke gjennomføre tiltak og ikke nå nullmålsetningen vil forverre dagens
tendenser og utfordringene Hønefoss sentrum i en kombinasjon av effektene nevnt ovenfor.

11.10 Avbøtende tiltak
Det viktigste tilleggstiltak for å få ønsket utvikling i Hønefoss og ønsket bruk av infrastrukturen,
er informasjon om tilbud og muligheter for andre reisemåter en bil, samt kampanjer for å
oppfordre til endre de reisevaner.

Enkelte spesifikke utfordringer er vurdert i forhold til mulige avbøtende tiltak, disse er:

• Sykling i blandet trafikk og gangareal i sentrum: om nødvendig må avbøtende tiltak vurderes,
det inkluderer hovedsakelig fartsreduserende tiltak f or henholdsvis, bilister og syklende,

avhengig av situasjon. Eksempelvis bruk av gatemøblering for å lede syklister utenom visse
soner, samt belegg og bredder som tilsier lav hastighet, ev. tydeligere separering.

• Overgang mellom sykkelvei og sykling i kjør ebanen i rolige bolig - /sentrumsgater må utformes
for å gi god tydelighet for alle veibrukere og enkel manøvrering for syklistene
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• Nye veiforbindelser : For å ikke øke trafikkmengden ved å øke kapasiteten, må
trafikkreduserende tiltak på eksisterende veinett iverksettes. Dette kan inkludere stenging for
enkelte grupper og trafikantbetaling.

• Kryss i sentrum: Det legges opp til å fjerne enkelte venstresvingefelt, dette kan medføre
behov for venstresvingeforbud om det viser seg at ventende kjøretøy svært negativt påvirker
trafikkavviklingen. Detaljene i tilrettelegging for kryssende bevegelser sykkel – bil, fotgjenger
– bil og fotgjenger – sykkel er viktige.

Alternative tiltak for å bedre kollektivtrafikkens kår, slik som gratis buss og bilfritt sentrum, kan

fort satt gjennomføres og er ikke i motsetning til foreslåtte og vurderte tiltak.

11.11 Oppfølgende arbeid
Det er behov for mer detaljerte vurderinger, både knyttet til gjennomførbarhet og kostnader for
en del forhold, inkludert:

• Vridning av Hønefoss bru (landeleme nt), flytting av kryss med Arnemannsveien m.m. Behov
for prosjektering av vei og konstruksjon.

• Gang - og sykkelbru langs Kvernbergsund bru, ev. erstatning av hele Kvernbergsund bru.
Behov for prosjektering av vei og konstruksjon.

• Gang - og sykkelbru over Pet ersøya med forbindelse via Kong Rings gate, ev. alternativ med
kollektivforbindelse. Behov for prosjektering av vei og konstruksjon.

• Gang - og sykkelbru mellom Schjongslunden og Eikli. Behov for prosjektering av vei og
konstruksjon.

• Ny bru over Begna med fo rbindelse til Hønengata og Soknedalsveien (og ev. forbindelse til
Hønefoss sør). Behov for prosjektering av vei og konstruksjon, samt analyse for å finne
optimal trasé fra Hønefoss nord.

• Forbindelse til stasjonen fra Arnemannsveien (og til Hønefoss bru). B ehov for prosjektering av

vei og kryss.
• Detaljert utforming av kryss i sentrum, dvs. Kongens gate og Owrens gate, spesielt mht.

kryssing for syklister og gående. Behov for prosjektering av vei gjennom området og
detaljering av løsning for kryss.
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12. FOLKE H E LSE

12.1 Sammendrag
I dag er det en godt etablert idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett.
Schjongs lundens mest brukte enkeltelement er turstien Elvelangs som slynger seg langs Storelva
rundt hele Schjongslunden.

Dagens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangler et trygt og helhetlig
sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon som skaper
konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og gåend e. Syklister i
Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.

I denne utredningen avgrenses folkehelse til faktorer i det ytre miljø som påvirker positivt eller
negativt befolkningens helse og trivsel. De t legges særlig vekt på mulighetene for fysisk aktivitet
og møteplasser i det offentlige rom.

Andre tema dekker de viktigste perspektivene med folkehelse, men folkehelse er et viktig
perspektiv i planleggingen og verdien settes derfor til middels.

I denn e saken er det snakk om en overordnet plan ( områderegulering ) og ikke et konkret
prosjekt. Det blir derfor innholdet i planforslaget (formål, bestemmelser m.v.) som skal utredes
og vurderes opp imot dagens plansituasjon. Det blir derfor også snakk om en ov erordnet
konsekvensutredning .

I forhold til gjeldende plan for området kan vi vi si at vi forventer en forbedring befolkningens
«folkeheldesituasjon» innenfor planområdet, men at denne ikke får stort utslag. Dette må også
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ses i lys av at flere andre relev ante temaer for folkehelsen får sine vurderinger i andre KU -
notater.

Vi har også gjennomgått s jekkliste for påvirkningsfaktorer (fra Helsekonsekvensutredning). Og

ser at relevante og viktige påvirkningsfaktorer er dekket av de ulike KU - notatene.

Med kon sekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang. For
planen blir konsekvensen satt til middels/noe positiv.

1.2 Fra p lanprogramme t

I planprogrammet er ikke folkehelse satt opp som eget utredningspunkt. Mest nærliggende tema
fra planforslaget er Friluftsliv, idrett og aktivitet for alle :

Dagens situasjon / problemstilling Hva skal utredes? Metode / Hvordan skal

dette utredes?

Pre sentasjon

Fortetting av byen stiller større krav til

rekreasjonsarealer som er blå/grønne.

Samtidig er det konkurranse fra

utbyggere om å nytte disse arealene

til bybebyggelse. Disse interesse -

konfliktene må avklares.

Eksisterende utredninger /

registr eringer:

• Handlingsplan for universell

utforming

• Tilgjengelighetskart

• Kartlegging av bynære

friluftsområder i Hønefoss, 2014

• Mulighetsstudie for

Schjongslunden Idrettspark

For å forbedre folkehelsen må

byen i større grad tilrettelegges

for aktivitet i nærområdene, der

folk bor. Det gjelder i stor grad

muligheter for den daglige

“nærturen”.

Tilrettelegging bør ta sikte på å

gi gode muligheter for aktivitet

for alle, og til uorganisert og

organisert idrett.

Redusere transportbehov

Ta utgangspunkt i

e ksisterende

registreringer og

rapporter.

Utredningsbehov:

• Vurderinger av

tilgjengelighet

Omtales i

plan -

beskrivelse /

Notat

Og flere andre tema er relevante for folkehelse (kanskje alle samme), bl.a:
• Transport - utredning sykkel - og parkerings - strat egi

• Boligfortetting, nærmiljø og bomiljø
• Støy og luftforurensning
• Sosial infrastruktur

Folkehelse er også nevnt under beskrivelse av dagens situasjon, s osial infrastruktur, idrett, skole,
barnehage og rekreasjon (Kap 3.4):

« Fortetting av byen stiller stør re krav til rekreasjonsområder. Samtidig er det konkurranse fra
utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse. Disse interessekonfliktene må avklares. For
å bedre folkehelseprofilen må byen i større grad tilrettelegges for aktivitet i nærområdene, d er
folk bor. »

Konkurransegrunnlaget

I konkurransegrunnlaget for bistand til planarbeidet er det lagt ved en Kravspesifikasjon . I k rav -
spesifikasjon en er det (under leveranser i kap 2.4.1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning )
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satt opp en liste med « Utr edningsprogram til KU » som avviker noe fra planprogrammet. Her er
folkehelse satt opp som eget tema. Med en kort forklaring: « Bl.a. tilgjengelighet for alle til
uteområder og gang - og sykkelveinett. »

12.2 Datagrunnlag og metode

12.2.1 Generelt
Det er i planprogrammet ikke gjort nærmere rede for hva som skal utredes for dette temaet, og

da heller ikke noe om metode.

Vi legger også vekt på at konsekvensutredning skal være beslutningsrelevant i forhold til
planvedtaket, og vil derfor legge vekt på det som er mest releva nt og sentralt for beslutningen
her.

12.2.2 Avgrensing av temaet
Folkehelse i en arealplan defineres normalt med ytre påvirkninger som følge av planen.

I denne utredningen avgrenses folkehelse til « faktorer i det ytre miljø som påvirker positivt eller
negativt p å befolkningens helse og trivsel ».

Det er et vanlig prinsipp for konsekvensutredninger at et tema ikke skal utredes to ganger (og da
ikke gis verdi to ganger). Det blir da viktig å avgrense temaene, så det ikke blir tilfelle.

Av de 12 temaene det skal ut redes konsekvenser for er det flere nærliggende temaer. Dette
gjelder for nesten alle temaene (særlig de som er uthevet):

1. Byanalyse
2. Handel og byutvikling
3. Transport - utredning sykkel - og parkerings - strategi
4. Kulturminner og kulturmiljø
5. Boligfortetting, nærmi ljø og bomiljø
6. Blågrønnstruktur og naturmangfold

7. Friluftsliv, idrett og aktivitet for alle
8. Samfunns - sikkerhet (bl.a. skred, flom og overvanns - håndtering)
9. Støy og luftforurensning
10. Teknisk infrastruktur og miljø
11. Klima og energi
12. Sosial infrastruktur

Disse bl ir vurdert og utredet i egne KU - notater og gjentas ikke her.

12.2.3 Metode
Konsekvensutredningen er gjennomført som kvalitative vurderinger (tekstlige vurderinger). Det

finnes ikke kjente kvantitative kriterier for temaet i dette kapittelet, som anses som direkt e
relevante for den beslutningen som skal fattes.
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12.2.4 Helsekonsekvensutredning
Helsekonsekvensutredning (HKU) er et egnet verkt ø y for å jobbe systematisk med folkehelse p å
tvers av sektorer. Helsekonsekvensvurdering er ogs å brukt som betegnelse, men er mindre

omfattende . Opplegget er utarbeidet av Helsedirektoratet
( https: //helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid - i -
kommunen/helsekonsekvensutredn ing ).

For en konsekvensutredning er det nyttig å gjennomgå s jekkliste for påvirkningsfaktorer . Som i
dette tilfelle, kan man da se om relevante og viktige påvirkningsfaktorer er dekket av de ulike KU -

notatene.

12.3 Overordnede planer og mål

12.3.1 Lov om folkehelse arbeid (folkehelseloven)
Begrepet “folkehelse” er definert i folkehelselovens § 3:
• Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.
• Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirek te

fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer
som direkte eller indirekte påvirker helsen.

I denne utredningen avgrenses folkehelse til « faktorer i det ytre miljø som påvirker positivt eller
negativt på befolkningens helse og trivsel ». Disse faktorene er fysiske, kjemiske, biologiske og
sosiale, jf. folkehelselovens § 8 og forskrift om miljørettet helsevern kapitte l 3 Miljø og helsekrav
m.m.

12.3.2 Forskrift om miljørettet helsevern
Forskriftens formål er:
a) å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold,
b) å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og

sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen

Helsehensyn skal så langt som mulig ivaretas gjennom ordinære prosesser knyttet til planlegging
og godkjenning av virksomheter og eiendommer. Der annet regelverk fastsetter helsebegrunnede
krav eller normer, skal det tas utg angspunkt i disse ved vurderingen av hvorvidt forskriftens krav
til helsemessig tilfredsstillende drift, jf kapittel 3, er oppfylt .

12.3.3 Kommuneplanens samfunnsdel (2015 - 2030)
Ringerike kommune skal ha klima - og miljø som retningsgivende for utforming av framti dige
utviklingsstrategier. Kommunen skal bli en foregangskommune innenfor grønn teknologiutvikling.

Ringerikes visjon fram mot 2030 er at vi skal være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet, veksten skal være balansert og livskraftig og målet er at det innen dette skal bo 40
000 innbyggere i kommunen. 70 % av veksten skal tas i Hønefoss.

« Vi ønsker å bli en mer attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen.
Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad og være et forbilde
innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av utslipp, Vi skal ha effektive
samferdselsløsninger, videre økt verdiskaping og produktivitet i kommunen og et robust
næringsliv med god bredde. »



Rambøll - Konsekvensutredning

151 / 167

Av samfunnsdelen føl ger at byplan for Hønefoss skal utarbeides, hvor følgende tema er viktige:
• Leke - og grøntarealer og barnetråkk

• Bynære friluftsområder
• Vurdering og innarbeiding av Grønn plakat
• Verneverdig bebyggelse og områder med kulturhistorisk verneverdi
• Sammenhengende gang - og sykkelnett
• Møteplasser og byrom
• Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva

• Fortetting: utnyttelse og høyder
• Senterstruktur i byen
• Estetikk: materialbruk, farger og former

12.3.4 Oversikt over befolkningens helse og faktorer som kan påvirke helsen
Av folkehelselovens kapittel 2 fremgår det at kommunen skal ha oversikt over befolkningens helse

og oversikter over faktorer i miljøet som kan påvirke helsen. Det vises til kommunens
folkehelsemelding 2012 - 2030. Kommunen har i november 2018 påbegynt arbeidet med å
fremskaffe oppdaterte oversikter over folkehelsedata og påvirkningsfaktorene i miljøet.
Oversiktene forventes ferdigstilt i løpet av første halvår 2019. Oversiktene skal inngå som
kunnskapsgrunnlaget til kommunens planstrategi.

12.4 Situasjon og verdi

12.4.1 Situasjon
I dag er det en godt etablert idrettspark i byen, med organisert og uorganisert idrett, som grenser

til planområdet . Schjongs lundens desidert mest brukte enkeltelement er turstien «Elvelangs» som
slynger seg langs Storelva rundt hele Schjongslun den, og videre inn i planområdet til Tippen .

Petersøya er en av de større øyene som ligger i Storelva i sentrum av Hønefoss. Petersøya har det
meste av året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og kirkegården, og er et friområde
for uorganiserte akt iviteter. Petersøya ligger nær til Søndre park med Tufteparken

(aktivitetspark), aktivitetene på Livbanen , utescene og stiene elvelangs. Øyene i dette området er
flomutsatte og er til tider utilgjengelige når større flommer opptrer.

Nordre park og Søndre park er viktige grønne lunger i byen. Parkene er planlagt etter prinsipper
for gamle engelske landskapsparker og hovedtrekkene er bevart. Parkene brukes ved spesielle
anledninger og er med på å komplettere aktivitetene som regionbyen har å by på.

Dagens i nfrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangler et trygt og helhetlig
sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon som skaper
konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom sykl ister og gående. Syklister i
Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.

12.4.2 Verdi
I denne utredningen avgrenses folkehelse til faktorer i det ytre miljø som påvirker positivt eller
negativt befolkningens h else og trivsel. Det legges særlig vekt på mulighetene for fysisk aktivitet
og møteplasser i det offentlige rom.
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Andre konsekvensutredningstema dekker de viktigste perspektivene med folkehelse, men
folkehelse er et viktig perspektiv i planleggingen og ver dien settes derfor til middels.

12.5 Tiltaket og omfang
Sentrumsplanen er en overordnet plan ( områderegulering ) for et større område og ikke et
konkret prosjekt. Det blir derfor innholdet i planforslaget (formål, bestemmelser m.v.) som skal
utredes og vurderes opp imot dagens plansituasjon. Det blir derfor også snakk om en overordnet
konsekvensutredning .

12.5.1 Målsetninger
Overordnede mål for byutviklingen:
4. Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives.
5. Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.
6. Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.

Alle disse målene vil dra i riktig retning i forhold til temaet folkehelse. Det kommer også fram
flere steder i planprogrammet.

12.5.2 Sosial infrastruktur, idrett, skole, barnehage og rekreasjon
Fortetting av byen stiller større krav til leke - og rekreasjonsområder. Samtidig er det konkurranse
fra utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse. Disse interessekonfliktene må avklares.
For å bedre folkehe lseprofilen må byen i større grad tilrettelegges for aktivitet i nærområdene,
der folk bor .

12.5.3 F orurensning
Byen, slik den fremstår i dag, har stor andel bilbasert trafikk og forårsaker høyt støynivå i deler
av planområdet. Langs hovedtrafikkårene overskrides grenseverdiene i henhold til Klima - og
miljø vern departementets retningslinjer T - 1442/2016.

Luftforurensing anses å være en utfordring og det råder bekymring for helsetilstand til utsatte

grupper som beveger langs hovedtrafikkårene. Det eksisterer per i dag ingen målinger.

12.5.4 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer
Eksisterende byrom bør knyttes bedre sammen, for eksempel ved etablering av
sammenhengende strøksgater hvor gående er prioritert.

Offentlige byrom og parker skal være attraktive for alle befolkningsgrupper, og ivareta barn og
unge gjennom tilrettelegging for aktivitet og lek (for eksempel skatepark). Herunder er det viktig
at disse felles (uavhengig av alder m.m.) byroms - nettverkene er lite påvirket av luftforurensing

og støy og oppleves trygge.

Tilgang til attraktive og funksjonelle uteområder skal sikres gjennom strategier og retningslinjer
for etablering av offentlige byrom og parker, og hvilken rolle disse skal spille i samspill med
private utbyggingsområder.

I planen legges det opp til flere konkrete grep som vil kunne påvirke folkehelsen i positiv retning.
Dette er grep som vil gjøre det mer attraktivt å bevege seg utendørs. Både på strekninger og som
møteplasser/målpunkter.

Blant annet er følgende tatt inn i plane n :
• To nye torg
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• Sa mmenhengende gang - og sykkelvegnett
• Sammenhengende elvelangs der det fra Tippen til Schjongslunden er universelt utformet
• Flere nye gang - og sykkelbruer som gjør det enklere å la bilen stå

• Bedre tilgjengelighet til Petersøya

12.5.5 Omfang
I forhold til gjeldend e plan for området kan vi si at vi forventer en forbedring befolkningens
«folkeheldesituasjon» innenfor planområdet, men at denne ikke får stort utslag. Dette må også

ses i lys av at flere andre relevante temaer for folkehelsen får sine vurderinger i andre KU -
notater.

Vi har også gjennomgått s jekkliste for påvirkningsfaktorer (fra Helsekonsekvensutredning). Og
ser at relevante og viktige påvirkningsfaktorer er dekket av de ulike KU - notatene.

12.6 Konsekvens
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et defi nert tiltak vil medføre i forhold til alternativ

0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang. For
planen blir konsekvensen satt til middels positiv.



Rambøll - Konsekvensutredning

154 / 167

13. B ARN OG U N GE S OPP VE K STVILKÅR

13.1 Sammendrag
Det bor få barnefamil ier i sentrum, spesielt i de nye leilighetene. Byen opplever det kjente
mønsteret med at eldre flytter til sentrum, og barnefamiliene overtar eneboligene i utkanten. Vi

har den klassiske utfordringen for byboligene med å gi de stor nok uteplass samt skjerm ing mot
trafikkstøy. Det bygges og planlegges boliger i sentrum. Det bygges også mye i utkanten av byen .

I dag er det en godt etablert idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett.
Schjongs lundens mest brukte enkeltelement er turstien Elve langs som slynger seg langs Storelva
rundt hele Schjongslunden.

Dagens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangler et trygt og helhetlig
sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon som ska per
konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og gående. Syklister i
Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.

I denne saken er det snakk om en overordnet plan ( områd eregulering ) og ikke et konkret
prosjekt. Det blir derfor innholdet i planforslaget (formål, bestemmelser m.v.) som skal utredes
og vurderes opp imot dagens plansituasjon. Det blir derfor også snakk om en overordnet
konsekvensutredning .

I forhold til gjel dende plan for området kan vi vi si at vi forventer en forbedring av barn og unges
oppvekstvilkår innenfor planområdet , noe som gir et positivt omfang.
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Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang. For
planen blir konsekvensen satt til stor positiv.

Det er gjort en avgrensing mot tema friluftsliv, idrett og aktivitet for alle, ved at dette notatet
bare er barn og unges bruk av områdene. Det gjøres også en avgrensning mot trafikk og
tilgjengelighet ved at dette notatet vurderer hvordan gang - og sykkelveier bidrar til kobling mot
nærmiljøområder for barn og unge.

13.2 Fra planprogrammet

I planprogrammet er ikke barn og unges oppvekstvilkår satt opp som eget utredningspunkt. Mest
nærliggende tema fra planforslaget er Friluftsliv, idrett og aktivitet for alle :

Dagens situasjon / problemstilling Hva skal utredes? Metode / Hvordan skal

dette utredes?

Presentasjon

Fortetting av byen stiller større krav til

rekreasjonsarealer som er blå/grønne.

Samtidig er det konkurranse fra

utbyggere om å nytte disse arealene

til bybebyggelse. Disse interesse -

konfliktene må avklares.

Eksisterende utredninger /

registreringer:

• Handlingspla n for universell

utforming

• Tilgjengelighetskart

• Kartlegging av bynære

friluftsområder i Hønefoss, 2014

• Mulighetsstudie for

Schjongslunden Idrettspark

For å forbedre folkehelsen må

byen i større grad tilrettelegges

for aktivitet i nærområdene, der

folk bor. Det gjelder i stor grad

muligheter for den daglige

“nærturen”.

Tilrettelegging bør ta sikte på å

gi gode muligheter for aktivitet

for alle, og til uorganisert og

organisert idrett.

Redusere transportbehov

Ta utgangspunkt i

eksisterende

registreri nger og

rapporter.

Utredningsbehov:

• Vurderinger av

tilgjengelighet

Omtales i

plan -

beskrivelse /

Notat

Barn og unge er også nevnt under formål med planen og planprosessen (Kap 1.2):
« Hønefoss skal bli triveligere og mer tilgjengelig for alle, også for de som av ulike grunner har

begrenset aksjonsradius, som funksjonshemmede, barn og eldre . »

Og under sentrale tema i planarbeidet, om o ffentlige rom, parker og blågrønne strukturer (Kap
4.5):
« Offentlige byrom og parker skal være attraktive for alle b efolkningsgrupper, og ivareta barn og
unge gjennom tilrettelegging for aktivitet og lek (for eksempel skatepark). »

Følgende kriterier kan avledes fra planprogrammet:
• Bomiljø og trivsel
• Tilgjengelighet til nærfriluftsområder
• Tilgjengelighet til skole, barn ehage kultur /aktivitetstilbud



Rambøll - Konsekvensutredning

156 / 167

Konkurransegrunnlaget
I konkurransegrunnlaget for bistand til planarbeidet er det lagt ved en Kravspesifikasjon . I k rav -
spesifikasjon en er det (under leveranser i kap 2.4.1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning )

satt op p en liste med « Utredningsprogram til KU » som avviker noe fra planprogrammet. Her er
b arn og unges oppvekstvilkår satt opp som eget tema.

13.3 Datagrunnlag og metode

13.3.1 Generelt
Det er i planprogrammet ikke gjort nærmere rede for hva som skal utredes for dette t emaet, og
da heller ikke noe om metode.

Det er relevant å ta utgangspunkt i veiledningen til RPR for barn og unge, og supplere med

fremgangsmåten beskrevet i Statens vegvesens veileder V712 om konsekvensutredninger. I
tillegg vil utredningstema «Friluftsl iv, idrett og aktivitet for alle» fra planprogrammet på mange
områder sammenfalle med barn og unges interesser i planen.

Vi legger også vekt på at konsekvensutredning skal være beslutningsrelevant i forhold til
planvedtaket, og vil derfor legge vekt på d et som er mest relevant og sentralt for beslutningen

her.

13.3.2 Avgrensing av temaet
Uttrykket barn og unge i plansammenheng gjelder aldersgruppen 0 - 18 år (umyndige). Innenfor
denne gruppen vil behov og forutsetninger variere. Tiltak for å sikre oppvekstsvilkåre ne må
vurderes ut fra de behov barn i ulike aldre har.

Det er et vanlig prinsipp for konsekvensutredninger at et tema ikke skal utredes to ganger. Det
blir da viktig å avgrense temaene, så det ikke blir tilfelle.

Av de 12 temaene det skal utredes konsekv enser for er det flere nærliggende temaer. Dette
gjelder for nesten alle temaene (særlig de som er uthevet):

1. Byanalyse
2. Handel og byutvikling
3. Transport - utredning sykkel - og parkerings - strategi
4. Kulturminner og kulturmiljø
5. Boligfortetting, nærmiljø og bomiljø
6. Blågrønnstruktur og naturmangfold

7. Friluftsliv, idrett og aktivitet for alle
8. Samfunns - sikkerhet (bl.a. skred, flom og overvanns - håndtering)
9. Støy og luftforurensning
10. Teknisk infrastruktur og miljø
11. Klima og energi
12. Sosial infrastruktur

Disse blir vurdert og utredet i egne KU - notater og gjentas ikke her.
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13.3.3 Metode
Konsekvensutredningen er gjennomført som kvalitative vurderinger (tekstlige vurderinger). Det
finnes ikke kjente kvantitative kriterier for temaet i dette kapittelet, som anses som direkte

relevante fo r den beslutningen som skal fattes.

13.4 Overordnede planer og mål

13.4.1 RPR barn og unge
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen lister opp
følgende faktorer som skal ligge til grunn for den fysiske planleggingen:

a. Are aler og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy,
trafikk fare og annen helsefare.

b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.
Dette forutsetter blant annet at areal ene:

- er store nok og egner seg for lek og opphold
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge

og voksne.

c. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.

d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk
eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved
utbygging eller omdisponerin g av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom
omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å
møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.

13.4.2 Kommuneplanens samfunnsdel (2015 - 2030)

Ringerikes visjon fram mot 2030 er at vi skal være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet, veksten skal være balansert og livskraftig og målet er at det innen dette skal bo 40
000 innbyggere i kommunen. 70 % av veksten skal tas i Hønefoss.

« Vi øns ker å bli en mer attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen.

Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad og være et forbilde
innen energi effektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av utslipp, Vi skal ha effektive
samferdsels løsninger, videre økt verdiskaping og produktivitet i kommunen og et robust
næringsliv med god bredde. »

Av samfunnsdelen følger at byplan for Hønefoss skal utarbeides, hvor følgende tema er viktige:

• Leke - og grøntarealer og barnetråkk
• Bynære friluftsområder
• Vurdering og innarbeiding av Grønn plakat
• Verneverdig bebyggelse og områder med kulturhistorisk verneverdi
• Sammenhengende gang - og sykkelnett
• Møteplasser og byrom

• Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva
• Fortetti ng: utnyttelse og høyder
• Senterstruktur i byen
• Estetikk: materialbruk, farger og former
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13.4.3 Målsetninger for byutviklingen
Politikerne vedtok i 2018 at alle nye planer for Hønefoss skal ha disse tre overordnede mål for
byutviklingen:
1. Utvikle en attraktiv, lev ende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives.
2. Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.
3. Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.

Alle disse målene vil dra i riktig retning i forhold til temaet barn og unges oppvekstvilkår.

13.5 Situasjon og verdi

13.5.1 Situasjon
Uten at det er gjort tellinger av dette er det oppfatning av at det bor få barnefamilier i sentrum,
spesielt i de nye leilighetene. Byen opplever det kjente mønsteret med at eldre flytter til se ntrum,
og barnefamiliene overtar eneboligene i utkanten. Vi har den klassiske utfordringen for byboligene

med å gi de stor nok uteplass samt skjerming mot trafikkstøy. Siden dette er en overordnet vil
det være tilstrekkelig å slå fast at det i dag både byg ges og planlegges boliger i sentrum ,
utkanten av byen og i andre tettsteder i kommunen.

I dag er det en godt etablert idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett.
Schjongs lundens mest brukte enkeltelement er turstien Elvelangs som slynger seg fra Hønefoss

skole, videre langs Storelva rundt Petersøya og hele Schjongslunden.

Petersøya ligger som en tange ut i Storelva i sentrum av Hønefoss . Petersøya har det meste av
året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og kirkegården. Petersøya ligger nær til Søndre
park med sin aktivitetspark (Tufteparken), Livbanen med bordtennis, basket og Boccia - bane,
utescene og stiene elvelangs. Øyene i dette området er flomutsatte og er til tider utilgjengelige

når større flommer opptrer.

Nordre park og Søndre park er viktige grønne lunger i byen. Parkene er planlagt etter prinsipper
for gamle engelske landskapsparker og hovedtrekkene er bevart. Parkene brukes ved spesielle
anledninger og er med på å komplettere aktivitetene som regionbyen har å by på.

D agens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangler et trygt og helhetlig
sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon som skaper
konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mell om syklister og gående. Syklister i
Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.

13.5.2 Verdi
Det er særlig viktigheten av oppvekstsvilkårene som gir høy verdi. Det legges særlig vekt på
tilgjengelighet til omr åder for fysisk aktivitet og andre aktiviteter for barn og unge, og
møteplasser i det offentlige rom.
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13.6 Tiltaket og omfang
Sentrumsplanen er en overordnet plan ( områderegulering ) for et større område og ikke et
konkret prosjekt. Det blir derfor innholdet i planforslaget (formål, bestemmelser m.v.) som skal

utredes og vurderes opp imot dagens plansituasjon. Det blir derfor også snakk om en overordnet
konsekvensutredning .

13.6.1 Bomiljø og trivsel
Planområdet er byens kjerne med mål om fortetting, også med boliger . Fortetting av indre by
med boliger er krevende. Planforslaget gi r bestemmelser som sikrer et variert botilbud som gjør

det attraktivt og mulig å gi gode oppvekstvilkår for barn og unge. Forslag til planbestemmelsene
sikrer gode bo og oppholds miljøer gje nnom kvartalsstruktur og krav til lek - og minste
uteoppholdsareal. Spesielt etablering av strøkslekeplasser på bakkeplan for de minste må sikres i
planen. Dette gir en god avveiing mellom fortetting i byen og muligheter for gode
oppvekstmiljøer.

Det er og så positivt for oppvekstmiljøet at det sikres arealer til ny sentrumsnær skole og
barnehage og så videre .

13.6.2 Tilgjengelighet til skole, barnehage, fritids - og kulturtilbud
Dagens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for myke trafikanter. Barn og unge er spesielt
utsatt i trafikken, og gjør at mange foreldre kjører barna til/fra aktiviteter. Det mangler et trygt
og helhetlig sykkelveinett gjennom sentrum.. Dette er en situasjon som skaper konflikter i
trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og gående. Syklister i Hønefoss
sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.

Ved å etablere et sammenhengende gatenett med sykkeltraseer skal Hønefoss tilrettelegges slik
at det blir attraktivt å gå o g sykle i sentrum. Med nye bruforbindelser for gående og syklende skal
tilgjengeligheten til byen bedres. Sammen med «elvelangs» som en gang - og sykkelveg, skal

barn og unge få en trafikksikker akse mellom Hønefoss skole, Schjongslunden og Benterud skole.

13.6.3 Tilgjengelighet til nærfriluftsområder
Tilgang til attraktive og funksjonelle uteområder for barn og unge sikres gjennom plankart og
retningslinjer for etablering av parker og friområder.

Parker og bynære friluftsområder skal ivareta barn og unge gjennom tilrettelegging for aktivitet
og lek. Planforslaget åpner for både organiserte og ikke - organiserte aktiviteter i Søndre park og
på Petersøya. Både den urbane delen av «Elvelangs», som i planforslaget er foreslått som en bred
«Fossepromenade» og den mer nat urlige stien rundt Petersøya , skal innby til bevegelse.

13.6.4 Omfang
Med de grepene og kravene som legges inn i sentrumsplanen vil det, ved videre utvikling av
området, bli en forbedring av barn og unges oppvekstvilkår innenfor planområdet , noe som gir et
posit ivt omfang.

13.7 Konsekvens
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang. For
planen blir konsekvensen satt til stor pos itiv.
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14. U NIVE RSE LL U TFORMIN G

14.1 Sammendrag
Områdereguleringen for Hønefoss legger til rette for bedre universell utforming innenfor
planområdet. Området inneholder et viktig knutepunkt og flere kommunikasjonslinjer som det er
viktig at er universelt utform et. Busstasjonen ligger midt i sentrum og er lett tilgjengelig i dag,

planforslaget vil styrke den visuelle koblingen med Søndre torv gjennom møbleringen av
gaterommet med grønnstruktur.

Viktige kommunikasjonslinjer er blant annet Hønefoss bru, gangbru so m går parallelt med
Hønefoss bru og Kvernbergsund bru. Begge vegbruene har i dag smale fortau som hindrer
framkommelighet for de myke trafikantene. Planforslaget legger opp til tiltak som vil prioritere

areal til de myke trafikantene og bedre situasjonen f or alle brukergrupper.

Prinsippet «fra veg til gate» og møbleringen av gatene er et viktig satsningsområde for universell
utforming. De gående skal ha høyest prioritet i de aller fleste gatene i sentrumskjernen, med
fortau og oversiktlige og trygge trafik kløsninger . Enhetlige kryssløsninger og gatesnitt vil gi bedre
lesbarhet og gjøre det enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å bevege seg i byen.

Sentrumskjernen og boligområdene ligger i en del av planområdet som er relativt flatt.
Planforslage t legger opp til å videreføre og reparere kvartalsstrukturen. Kvartalsstrukturens
rutenett bidrar til at sentrum har en logisk struktur det er enkelt å orientere seg i.

Hønefoss har en tilnærmet helhetlig turvei langs elva kalt «Elvelangs». I tillegg til dette finnes det

en rekke turområder og grøntområder innenfor planområdet. Områdene er ikke tilrettelagt for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Planforslaget legger opp til at deler av «Elvelangs» skal
ha universell utforming, mens andre områder skal få en møblering og funksjon som gjør at
områdene kan benyttes av flere med funksjonsnedsettelser.

Planforslaget legger opp til flere nye gangbruer som vil bedre forbindelsesmulighetene på tvers av

elvene, gjøre elverommet mer tilgjengelig, og redusere barrie revirkningen elven har i dag. Flere
nye bruforbindelser gir korte avstander mellom og god tilgang til flere viktige funksjoner i
sentrum.
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I planforslaget er det lagt opp til fortetting i store deler av sentrum med en blanding av bolig og
næring. Det er f oreslått en høykommersiell handelssone for detaljhandel rundt Søndre Torv, og
det er avsatt areal til fremtidig skole og barnehage sentrumsnært. Til sammen vil dette føre til

kortere avstander i sentrum til de daglige gjøremål for alle, uavhengig av funksj onsevne.

I forhold til gje ldende plan for området vil tiltakene i planforslaget bidra til at Hønefoss blir mer
universelt utformet, noe som vil være en positiv konsekvens av områdeplanen.

14.2 Fra planprogrammet
I planprogrammet er ikke universell utforming satt opp som eget utredningspunkt. Mest
nærliggende tema fra planforslaget er «Byanalyse» og « Friluftsliv, idrett og aktivitet for alle »:

Under tema byanalyse finner man teksten: Bysentrum skal være et attraktivt og tilgjengelig sted
å leve og være for al le befolkningsgrupper uavhengig av funksjonsnivå.

Under tema f riluftsliv, idrett og aktivitet for alle finner man teksten: Tilrettelegging bør ta sikte på
å gi gode muligheter for aktivitet for alle, og til uorganisert og organisert idrett.

Flere andre tema er relevante for universell utforming, blant annet:
• Handel og byutvikling

• Transportutredning, sykkel - og parkerings strategi
• Boligfortetting, nærmiljø og bomiljø
• Støy og luftforurensning
• Sosial infrastruktur

Universell utforming er også nevnt under

Fo rmålet for planen (Kap 1.2):
Hønefoss skal bli triveligere og mer tilgjengelig for alle, også for de som av ulike grunner har
begrenset aksjonsradius, som funksjonshemmede, barn og eldre.

Formålet for planen (Kap 4.3):
Hønefoss skal være et bysentrum med aktivitet til ulike tider av døgnet, med varierte boligtyper

for beboere i alle aldre, og være attraktivt for alle befolkningsgrupper uavhengig av
funksjonsnivå.

Formålet for planen (Kap 4.5):
Offentlige byrom og parker skal være attraktive for alle befol kningsgrupper, og ivareta barn og
unge gjennom tilrettelegging for aktivitet og lek (for eksempel skatepark). Byplanen må legge til

rette for muligheter til å knytte elva og byen sammen gjennom økt tilgjengelighet og flere
aktiviteter ved fossen og langs e lvene. Ny bebyggelse skal ikke vende ryggen til elva, og
elverommet må være tilgjengelig for alle. Det bør tilrettelegges for ferdsel og opphold langs elva.

14.3 Datagrunnlag og metode

14.3.1 Generelt
Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for all planlegging . Det er i
planprogrammet ikke gjort nærmere rede for hva som skal utredes for dette temaet, og da heller
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ikke noe om metode. Det er lagt vekt på å belyse det som er mest relevant o g sentralt for
beslutningen.

14.3.2 Grunnlag
Internasjonal definisjon på universell utforming, beskrevet i FN - k onvensjonen om rettigheter til
personer med nedsatt funksjonsevne : «Med universell utforming menes utforming av produkter,
omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så
stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming».

I Ringerike kommunes Strategi for universell utforming (2015) er h ovedmålet at «Ringerike
kommune har universell utforming i 2025»

Ringerike kommunes «Strategi for universe ll utforming» sier:
Dersom nasjonale og regionale mål om universell utforming skal oppnås i Ringerike innen 2025,
må det arbeides systematisk og målrettet for å integrere prinsippene om universell utforming
tidlig i planprosessene. Universell utforming må være en premiss for planprosessene og for
utformingen av utearealer, anlegg og bygninger. Medvirkning fra aktuelle brukergrupper, råd og
utvalg er en forutsetning for å få til gode løsninger.

Utarbeidede dokumenter:
• Strategi for universell utforming
• Tilg jengelige turområder i Hønefoss
• Tilgjengelighet - Søndre torv og gågatene

• Råd og tips til universell utforming

I arbeidet med strategien er det utarbeidet t ilgjengelighetskart som er lagt inn i norgeskart.no

Under tilgjenge lighet finnes registreringer av (illustrasjoner på neste side):
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Tilgjengelighet med rullestol langs vei Tilgjengelighet med elektrisk rullestol langs vei

Tilgjengelighet for synshemmede langs vei Tilgjengelighet med rullestol langs turvei
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Tilgjengelighet med elektrisk rullestol langs turve i Tilgjengelighet for synshemmede langs turvei

« N S 11005: 2011 Uni versell utforming av opparbeided e u teområder» og «H åndbok V129
Univers ell utforming av veger og gater» er også brukt s om grunnlag.

14.3.3 Metode
Konsekvensutredningen er gjennomført som kvalitative vurderinger (tekstlige vurderinger). Det

finnes ikke kjente kvantitative kriterier for temaet i dette kapittelet, som anses som direkte
relevante for den beslutningen som skal fattes .

14.4 Overordnede planer og mål
Prinsippet om universell utforming er nedfelt i plan - og bygningslovens formålsparagraf og skal

utgjøre en integrert del av planleggingen. I loven er det stilt krav om at byggverk for publikum,
og uteområder for allmenheten ska l være universelt utformet. Med grunnlag i loven er det i
TEK10 også stilt krav om tilgjengelighet til og i bygning med boenhet. Det er også utarbeidet en
nasjonal handlingsplan for universell utforming 2015 - 2019 .

14.5 Situasjon og verdi

14.5.1 Situasjon
Knutepunkt og kommunikasjonslinjer
Det finnes flere viktige knutepunkter og kommunikasjonslinjer innenfor planområdet. Et

knutepunkt er der kollektivlinjer krysser eller tangerer, og der omstigning skjer. Tilgang til
transport er en forutsetning for deltakelse i samf unnet . Busstasjonen ligger sentralt i
sentrumskjernen og er med dette tilgjengelig fra store deler av sentrum. Jernbanestasjonen ligger
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nordvest for sentrumskjernen (rett utenfor planområdet). Fra vest i sentrumskjernen er det en
høydeforskjell på ca. 20 - 2 5m opp til stasjonen. Enkelte steder på strekningen er
stigningsforholdet opp mot 1: 13.

Hønefoss bru er en flat bru. Nordre del av brua treffer relativt flatt terreng på Nordre torg og
området har fortau og fotgjengeroverganger. Søndre del av landkaret ti l brua treffer inn i
skrånende terreng i krysset Arnemannsveien/Kongensgate. De gående føres under
Arnemannsveien (ikke universelt utformet undergang) inn mot Søndre torg og langs Kongens
gate. Parallelt med Hønefoss bru går det gangbru over elva i høyde m ed turveisystemet.

Kvernbergsund bru er også en relativt flat bru. Nordre og søndre ende treffer inn på relativt flatt
terreng med strukturerte fortau og gangvegsystemer.

Sentrumskjernen
Sentrumskjernen ligger i en del av planområdet som er relativt flatt . Høydeforskjellene i bygatene
finnes i Stabells gate og gaten mellom Søndre torv og Sentrumskvartalet torg, som har et

stigningsforhold på opp mot 1: 17. De fleste bygatene i sentrumskjernen har fortau, med
varierende bredde, på begge sider.

Gågatene, øvr e del av Storgata, østre del av St. Olavs gate, Stabells gate og gaten mellom
Søndre torv og Sentrumskvartalet torg, er strukturert med sidearealer og midtareal. Enkelte gater
har trær i ytterkant av midtarealet. Øvre del av Storgata, østre del av St. Olav s gate er relativt

flate, mens Stabells gate og gaten mellom Søndre torv og Sentrumskvartalet torg har et
stigningsforhold på opp mot 1: 17.

Søndre torv er det største torget i sentrum. Torget er delt i tre hoveddeler. Nedre del med
hvilebenker, kafébord o g lekearealer, midtre del med åpne områder og øvre del med åpne arealer
i kombinasjon med trapper i ytterkant. Nordre torv er relativt flatt og deles i to av Torvgata.

Vestsiden med parkeringsareal og gangsoner og østsiden med en mindre åpen flate.
Sentrum skvartalet torg er et relativt flatt og åpent område, med uteservering og møblering langs
fasaden i nord.

Boligområder
Boligområdene ligger stort sett på de relativt flate områdene av byen. Med unntak av enkelte

steder er det få boliggater som har opparbe idede fortau.

Turområder/grøntområder
Det finnes en rekke turområder og grøntområder innenfor planområdet. Der i blant Benterud,
Schjongslunden, Søndre park, Pe tersøya, Nordre park, Paddevika og Glatved brygge . Turstien
«Elvelangs» følger elva gjennom di sse områdene. Områdene er ikke universelt utformet, men

enkelte deler kan benyttes av ulike brukergrupper.

14.5.2 Verdi
Store deler av Hønefoss sentrum ligger på et relativt flatt område. Byens naturlige topografi gjør
at det er mulig å oppnå universell utformin g og imøtekomme kravene til stigningsforhold i store

deler av gatenettet. Samtidig bidrar strukturen på bykjernen «rutenettet» til at det er enklere å
orientere seg og finne frem i byen. Hønefoss sentrum er kompakt og har korte avstander mellom
og god tilg ang til flere viktige funksjoner i sentrum.

Hønefoss har en tilnærmet helhetlig turvei langs elva «Elvelangs». Turveien har enkelte brudd og
deler av turveien har begrenset tilgang for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Turveien har
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ulik verdi ved ulik funksjonsnedsettelse. Totalt sett er det viktig at turveien er tilnærmet helhetlig
da dette gir et godt grunnlag for videre utvikling og utbedring.

14.6 Tiltaket og omfang
Planforslaget har en rekke grep som berører universell utforming. Sentrumsområdet vil ut vikles
konsentrert med korte avstander. Forslag om nye bruer vil øke tilgjengeligheten til ulike
publikumsrettede bygninger, uteområder og kollektivtilbud. Videre vil tilgjengeligheten til
friområdene økes. Prinsippet om «fra veg til gate» vil gjøre det en klere å gå og sykle i byen.

Denne transformasjonen vil gjøre det enklere å bevege seg som myk trafikant uansett
funksjonsevne. Fortetting i sentrum er et arealpolitisk mål på bakgrunn av klimahensyn og ønske
om å redusere transportomfanget, men fortetting forsterker samtidig prinsippet om universell
utforming.

Med dagens situasjon vil planforslaget gi en forbedring med tanke på universell utforming

innenfor planområdet . En av hovedgrunnene til dette er at man ved planlegging av alle nye
byggetiltak i byen enten det gjelder næring, infrastruktur, bolig, turveger eller annet vil forholde
seg til lovverket på området. Dette vil i de aller fleste tilfeller gi økt tilrettelegging med tanke på
universell utforming.

Knutepunkter og kommunikasjonslinjer

Planforsl aget gir trafikantgruppen gående høyest pri oritet. Planforslaget legger til rette for
oversiktlige og trygge trafikkløsninger. Enhetlige kryssløsninger og gatesnitt vil gi bedre lesbarhet
og veifinning. Det legges opp til en fortausbredde på 2,5 m, med noe n unntak der dette ikke er
mulig innenfor dagens gatesnitt. Dette vil gi god fremkommelighet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Nye gangbruer vil bedre forbindelsesmulighetene på tvers av elvene, gjøre friområdene og
elverommet mer tilgjengelig, og redusere barrierevirkningen. Totalt sett vil dette g i mennesker
med nedsatt funksj onsevne bedre tilgjengelighet.

Sentrumskjernen
Ved videre opparbeidelse av byrom og gater er det lagt fokus på å videref øre rutenettstrukturen i

sentrum. Videreføring av ru tenettstrukturen vil øke lesbarhet og veifinning i sentrum. Dette anses
som positivt med tanke på universell utforming.

Store deler av sentrum er foreslått fortettet eller transformert. Fortetting i sentrum gir kortere
avstander til daglige gjøremål for m ennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hønefos s sentrum er foreslått overordnet delt i tre handelsklynger; kultur, handel og kunnskap.
Utvalgte områder utvikles overordnet i disse retningene. Konsentrering av handelsområder vil
føre til kortere avstander mel lom beslektede funksjoner. Dette vil gjøre områder og funksjoner
lettere tilgjengelige og sentrum mer strukturert. Noe som vil være positivt med tanke på
universell utforming.

Turområder/grøntområder
Planforslaget viser en sammenhengende «Elvelangs». Tur stien langs Petersøya tilrettelegges som
en tursti uten fast dekke med tilnærmet universell utforming. Videre mot Schjongslunden foreslås
«Elvelangs» som en gang - og sykkelsti med fast dekke. Dette vil være positivt med tanke på
universell utforming. Enkel te med nedsatt funksjonsevne vil kunne bruke hele «Elvelangs», mens
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andre kun kan bruke deler, men tilgjengeligheten vil øke for flere. Med dette vil tilgjengeligheten
til elva også bedres for de med nedsatt funksjonsevne.

Tilrettelegging og møblering av et grønt aktivitetsareal ved Ringerike videregående skole,
Petersøya som et bynært grøntområde for lek, ikke organiserte aktiviteter samt rekreasjon,
friområdet ved Ådalsgata og videreutvikling av Schjongslunden vil gi lettere tilgjengelighet og
kvalitet f or mennesker med nedsatt funksjonsevne.

14.7 Konsekvens
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang.
Planforslaget har e n rekke grep som berører universell utforming. Sentrumsområdet vil utvikles
konsentrert med korte avstander til ulike publikumsrettede bygninger, uteområder og
kollektivtilbud. Funksjonene vil med dette bli lettere tilgjengelig. Forslag om en rekke nye bru er,

samt utbedring av turveinettet vil øke tilgjengeligheten til friområder og elverommet. Videre
strukturering og oppgradering av gater og byrom vil gjøre det enklere å bevege seg som myk
trafikant uansett funksjonsevne. I det store og det hele vil de fle ste nye utbyggingsprosjekter
enten det er gate, byrom, park eller bygg bedre situasjonen med tanke på universell utforming da
lovkrav om universell utforming ligger som grunnlag for ny utbygging. For planen blir
konsekvensen satt til positiv.
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SAM M E N D RAG

Rambøll og DRMA Arkitekter bistår Ringerike kommune med områderegulering for Hønefoss sentrum i

Ringerike kommune. Hensikten med områderegule ringen er å gi overordnede rammer for hvor og hvordan

Hønefoss sentrum skal utvikles for fremtiden. Planarbeidet har fire hovedmålsettinger/tema:

- Kollektivknutepunktet i Hønefoss - bussterminal, drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til

jernbanes tasjonen

- Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser

- Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gang - og sykkel

- Styrke offentlige rom, parker og blågrønne strukturer

Det er gjennomført en ROS - analyse i henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3 i forbindelse med prosjektet

områdeplan Hønefoss sentrum. ROS - analysen følger metodikken beskrevet i N S 5814:2008 Krav til

risikovurderinger og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder « Samfunn ssikkerhet i

kommunens arealplanlegging».

ROS - analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet pr. 30.10.2018, og vurderer aktuelle

uønskede hendelser som vil kunne få konsekvenser for følgende samfunnsverdier; Liv og helse, Stabilitet og

Ma terielle verdier.

Rambøll har ledet og vært utførende i arbeidet med ROS - analysen. Det ble gjennomført et eget analysemøte

på Hønefoss den 23.10.2018 med deltakere fra prosjektgruppen til Rambøll/DRMA og Ringerike kommune.

Hensikten med analysemøtet var å kartlegge aktuelle risikoforhold og mulige uønskede hendelser, vurdere

risiko og aktuelle tiltak for videre oppfølging. Resultatene har videre blitt sammenstilt i denne rapporten, som

også har vært på høring hos de involverte parter i arbeidet med analyse n.

Følgende temaer, aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold er kartlagt og vurderes i analysen:

Naturrisiko:

1. Elveflom

2. Overvannsflom

3. Kvikkleireskred

4. Masseutglidning og jordskred

5. Radon

Andre uønskede hendelser:

6. Trafikkulykker

7. Utslipp av farlige sto ffer

8. Svikt i fremkommelighet for nødetater

9. Brann i bygninger

10. Dambrudd

11. Svikt i vannforsyning/avløp

12. Grunnforurensning

13. Kriminalitet og tilsiktede hendelser
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Risikonivået som er vurdert for hvert enkelt risikostyringsmål for de aktuelle identifiserte hendelse ne er vist i

tabellen nedenfor sammen med en vurdering av kunnskapsgrunnlaget bak vurderingen (usikkerhet) og en

kvalitativ vurdering av planens påvirkning på risikonivået.

Risikonivå pr. konsekvenstype/samfunnsverdi for aktuelle identifiserte hendelser.

I D
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlig
- het

Verdi Konse -
kvens

Risikonivå Usikkerhet Endring

1 Elveflom Sannsynlig

Liv og helse En viss fare

Lav Uendret
Stabilitet En viss fare

Materielle
verdier

Farlig

2 Overvannsflom Sannsynlig Liv og helse En viss fare

Middels Redusert
Stabilitet En viss fare

Materielle
verdier

Farlig

3 Kvikkleireskred Mindre
sannsynlig

Liv og helse Kritisk

Middels Uendret
Stabilitet Kritisk

Materielle
verdier

Kritisk

4 Masse -
utglidning og
jordsk red

Mindre
sannsynlig

Liv og helse En viss fare

Middels Uendret
Stabilitet -

Materielle
verdier

En viss fare

5 Langvarig
eksponering for
helseskadelige
radonkonsentra
sjoner

Mindre
sannsynlig

Liv og helse Kritisk

Middels Redusert
Stabil itet - -

Materielle
verdier

- -

6 Trafikkulykker Sannsynlig Liv og helse Kritisk

Middels Redusert
Stabilitet En viss fare

Materielle
verdier

- -

7 Utslipp av
farlige stoffer

Mindre
sannsynlig

Liv og helse Kritisk

Middels Redusert
Stabilitet En viss fare

Materielle
verdier

- -

8 Svikt i
fremkommelig -
het for
nødetater

Lite
sannsynlig

Liv og helse Kritisk

Høy

Uendret/
Redusert
ved
foreslåtte
tiltak

Stabilitet En viss fare

Materielle
verdier

Kritisk

9 Brann i
bygninger

Sannsynlig Liv og helse Kritisk

Middels Uendret
Stabilitet - -

Materielle
verdier

Farlig

10 Dambrudd Lite
sannsynlig

Liv og helse Farlig

Middels Uendret
Stabilitet Farlig

Materielle
verdier

Farlig

11
Svikt i
vann forsyning/
avløp

Sannsynlig

Liv og helse - -

Lav RedusertStabilitet En viss fare

Materielle
verdier

- -
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I D
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlig
- het

Verdi Konse -
kvens

Risikonivå Usikkerhet Endring

12
Grunn -
forurensning

Mindre
sannsynlig

Liv og helse - -

Lav Redusert
Stabilitet - -

Materielle
verdier

Kritisk

13 Krimina litet og
tilsiktede
handlinger

- - - -

Høy

Uendret/
Redusert
ved
foreslåtte
tiltak

Tre (3) av hendelsene er vurdert å utgjøre en høy risiko (rødt område). For alle disse hendelsen er det

foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgende (hen delsens ID - nummer i parentes):

• Elveflom (1)

• Overvannsflom (2)

• Brann i bygninger (9)

Seks (6) av hendelsene er vurdert å utgjøre en middels risiko (gult område). For alle disse hendelsen er det

foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgen de (hendelsens ID - nummer i parentes):

• Kvikkleireskred (3)

• Radon (5)

• Trafikkulykker (6)

• Dambrudd (10)

• Svikt i vannforsyning/avløp (11)

• Grunnforurensning (12)

Tre (3) hendelser er vurdert som lav risiko. Det er også foreslått ytterligere tiltak for oppfølg ing for samtlige

av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens I D - nummer i parentes):

• Masseutglidning og jordskred (4)

• Utslipp av farlige stoffer (7)

• Svikt i fremkommelighet for nødetater (8)

Risiko tilknyttet kriminalitet og tilsiktede handlinger (13) er mtp. risikonivå (sannsynlighet og konsekvens)

ikke satt, men det er også redegjort for muligheter til oppfølgende tiltak for dette i videre planlegging.

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindels e med videre planlegging, utforming av

planbestemmelser eller oppfølging ifm. detaljreguleringsplaner og byggesaker vurderes det at risikoen vil

kunne ivaretas. De foreslåtte planene slik de foreligger vurderes å ikke gi økt risiko for noen av de vurderte

hendelsene og risikoforholdene. For 6 av de vurderte hendelsene vurderes det at foreslåtte planer og tiltak vil

medføre en bedring i forhold til dagens situasjon.

De foreslåtte tiltakene er vis t i påfølgende tabell.
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Oversikt over foreslåtte tiltak f or videre oppfølging.

ID

Tilknyttet

uønsket(de)

hendelse(r) Tiltak Oppfølging

1 Elveflom

- Etablere hensynssone for elveflom med

utgangspunkt i flomsoneberegninger for 200 - års

flom.

Ikke tillatt med nye bygg/infrastruktur

(sikkerhetsklasse F2) i 200 - års fl omsone. I

skravert område for flomsone 200 - år kan det

tillates etablering av bygg forutsatt tilstrekkelig

sikring.

- Forslag til hensynssone for

planavgrensning i

områderegulering basert på

utførte flomsoneberegninger.

- Hensynssone basert på

flomsonebereg ninger bør videre

innarbeides i kommuneplanens

arealdel når denne skal rulleres.

1 Elveflom

- Krav til sikker byggehøyde for nye bruer som

etableres (kort 69,5+)

- Innlemmes i planbestemmelser

1 Elveflom

- Nye gangveier som etableres (elvelangs) må

legges over 20 - års flomnivå (kote 68+)

- Innlemmes i planbestemmelser

1 Elveflom

- Åpning av flomvei mellom Petersøya og

"fastlandet" - vil øke elvas tverrsnitt i dette

området som kan bidra til å redusere flomnivå

her.

- Vurderes i videre planlegging

1 Elveflom

- Ved eventuell etablering av nye

brukonstruksjoner i elven må det hensyntas

risiko for drivgods i elva som kan medføre

skader på brukar.

- Vurderes i videre planlegging

2 Overvannsflom

- Arnemannsveien, Stabellsgate, Kirkegata og

Kongens gate/Owrens gate foreslås opparbeidet

som hovedoppsamlingsgater for overvann.

Vannet ledes videre ut mot Storelva fra disse

gatene via Tippen eller Kvernbergsund bru.

Storgata som viktig avskjæringsgate for

overvann fra Søndre Torv. Øvrig gatenett i

sentrum vil fungere som tilførselsveier mot

hovedoppsamlingsgater og avskjæringsgater.

- Følges opp i videre planlegging.

Rekkefølgebestemmelser for

utbygging som sikrer at

overvannshåndtering iht.

kommunens retningslinjer for

håndtering av overvann ivaretas

og overvannsløsninge r etableres

bør innlemmes i planen.

2 Overvannsflom

- Kongens gate/Owrensgate er den lavest

liggende gaten i sentrumskvadraturen og den

viktigste samlegaten for overvann.

Sammen med avskjæringsgatene foreslås disse

opparbeidet med blågrønne gatesnitt med g rønt

arealer/fordrøyning i regnbed og evnt.

overvannsbasseng.

- I Stabellsgate foreslås kun

overvannshåndtering i renner.

- Følges opp i videre planlegging.
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ID

Tilknyttet

uønsket(de)

hendelse(r) Tiltak Oppfølging

2 Overvannsflom

- Overvannshåndtering fra Arnemannsveien mot

Tippen/Kongens gate må avklares i vi dere

planer (gatesnitt vil avgjøre muligheter for

fordrøyning og grønne arealer.

- Følges opp i videre planlegging.

3 Kvikkleireskred

- Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger i TEK

17. Oppfølging av kvikkleirerisiko iht. til NVE

Veileder «Bygging i kvik kleireområder –

Veileder ved arealbygging og

byggesaksbehandling».

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader

3 Kvikkleireskred

- Plan - og byggesaksarbeid utenfor faresoner:

Forekomster av kvikkleire må kartlegges og

skredfa re vurderes ved inngrep i områder med

marin leire. Dersom kvikkleire blir påvist og

topografien tilsier at skredfare kan være

tilstede, anbefales at de samme krav legges til

grunn for den geotekniske prosjekteringen som

ved byggevirksomhet innenfor fareson er.

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader

3 Kvikkleireskred

Dersom det etableres bru mellom Petersøya og

Vesterngata må denne vurderes mtp. kvikkleire

og faresonen Støalandet.

Fundamenteringsarbeider for eventuell bru vil

kunne berøre grunn og strømmningsforhold.

Risikoforhold som må ivaretas

ifm. evnt. detaljprosjektering

3 Kvikkleireskred

Tiltak ifm. mindre tilbygg og nødvendig

nybygging i tilknytning til eksisterende

bebyggelse:

- Oppfølging av krav til byggegrenser mot

skråningskant i ravinert terreng beskrevet i NVE

sin veileder «Veiledning ved små inngrep i

kvikkleiresoner». I ravinert leirterreng må

nybygg ligge i en avstand av minst 2 x

ravinedybden fra topp skråning. Ved kortere

avstand til topp skråning bør ge oteknisk

sakkyndig kontaktes. For å unngå

tilleggsbelastning på grunnen, bør vekten av

utgravde masser for kjeller minst tilsvare

vekten av tilbygget. Gravemassene

transporteres direkte bort fra området til sikkert

deponeringssted.

Anlegning av veier bør gjøres slik at veier

legges lengst mulig vekk fra skråningstopp.

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader

4
Masseutglidning

og jordskred
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ID

Tilknyttet

uønsket(de)

hendelse(r) Tiltak Oppfølging

4
Masseutglidning

og jordskred

- Vurdere muligheter for å definere soner l angs

elveleier der det er bratt og løsmasser som kan

omfattes av bestemmelse som ivaretar et bel te

av blandingsskog/vegetasjon (F.eks.

snauhogst/flatehogst tillates ikke) .

- Vurderes i videre planarbeid

5 Radon

- Tilrettelegging for radonsikring iht. krav i TEK

17

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader

6 Trafikkulykker

- Vurdere muligheter for trafikkrestriksjoner på

bestemte strekninger der dette kan ha effekt på

trafikksikkerhet (bruk av

enveiskjøring/innkjøring forbudt o.l.).

- Følges opp i videre planlegging

6 Trafikkulykker

- Kryssutforming vurderes ifm. detaljregulering

og må ivareta myke trafikanter

- Følges opp i videre planlegging

6 Trafikkulykker

- Detaljregulering må vurdere behov for spesielle

trafikksikkerhet stiltak med fokus på

tilrettelegging for myketrafikanter

- Følges opp i

detaljreguleringsplaner.

6 Trafikkulykker

- Vurdere aktuelle tiltak for reduksjon av bilbruk

(kampanjer/redusere p - arealer o.l.)

- Iverksettes etter initiativ fra

kommunen

7
Utslipp av farlige

stoffer

- I planen legges det opp til mulig ny bru til

Schjongslunden/Ringeriksgata fra Eikli – det bør

vurderes å tilrettelegge den for bruk av

brannkjøretøy. Dette vil kunne bidra til å gi

brannvesenet kortere innsatstid/alternative

adkomstmuli gheter til området.

- Bør vurderes i videre

planarbeidet ifm. prosjektering av

ny bru.

8

Svikt i

fremkommelighet

for nødetater

9 Brann i bygninger

- Oppfølging av brannsikkerhet i bygg og

fremkommelighet for brannvesen ifm.

utarbeidelse av reguleringsp laner.

- Følges opp i forbindelse med

detaljregulering av

enkeltområder.

10 Dambrudd

- Krav om felles planlegging/involvering av

dameier ved utbygging i områder nært

damanlegg.

- Anbefales utarbeidet som

planbestemmelse.

11

Svikt i

vannforsyning/

avløp

- Utbygging av nye boliger må ikke skje før nye

systemer for vann - og avløp har blitt etablert.

Rekkefølgekrav bør inn i bestemmelsene. Å få

vedtatt planen med rekkefølgekrav som her

beskrevet innebærer at man er et skritt

nærmere å få oppgradert dagens løsn inger.

- Krav til rekkefølgebestemmelse

som følges opp i

reguleringsplaner
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ID

Tilknyttet

uønsket(de)

hendelse(r) Tiltak Oppfølging

12 Grunnforurensning

- Tiltaksplaner ved forurenset grunn

Ved gravearbeider i områder hvor det gjennom

miljøtekniske grunnundersøkelser er påvist

forurenset grunn, skal det utarbeid es

tiltaksplaner. Tiltaksplanen vil beskrive hvordan

et terrenginngrep skal gjennomføres i henhold

til lovverk slik at hensyn til mennesker og

naturmiljø ivaretas. I tiltaksplanen vil også ev.

nødvendige tiltak for å hindre spredning av

forurensning eller problematikk knyttet til

syredannende og/eller radioaktivt berg måtte

beskrives .

- Følges opp gjennom

planbestemmelser og

detaljregulering

12 Grunnforurensning

- Oppfølgende undersøkelser

I forkant av søknad om I G for grunnarbeider i

Hønefoss sentrum anbefales det at det i hvert

tilfelle gjennomføres miljøteknisk

grunnundersøkelse i henhold til krav gitt i

Forurensningsforskriftens kap. 2 og

Miljødirektoratets veileder TA - 2553/2009,

« Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset

grunn». I prosjekter hvor det er forventet å

komme i kontakt med berg, anbefales det at

berggrunnen prøvetas for å avgjøre om den er

syredannende eller radioaktiv.

- Følges opp gjennom

planbestemmelser og

detaljregulering

13

Kriminalitet og

tilsiktede

handlinger

- Oppfølging av kriminalitetsforebygg ende

hensyn i videre planlegging/detaljreguleringer.

Ved større endringer/utbygginger som særlig

omfatter arealer med samling av større

menneskemengder bør Politiet rådføres/bes om

innspill til planene.

- Følges opp i videre planlegging
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1. IN N LE D NIN G

1.1 Bakgr unn
Rambøll og DRMA Arkitekter bistår Ringerike kommune med områderegulering for Hønefoss sentrum i

Ringerike kommune. Hensikten med områdereguleringen er å gi overordnede rammer for hvor og hvordan

Hønefoss sentrum skal utvikles for fremtiden. Planarbeide t har fire hovedmålsettinger /tema:

- Kollektivknutepunktet i Hønefoss - bussterminal, drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til

jernbanestasjonen

- Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser

- Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gang - og sykkel

- Styrke offentlige rom, parker og blågrønne strukturer

De overordnede målene for byutviklingen er:

(1) Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives

(2) Skape en fremtidsrette t by som bidrar til å redusere klimagassutslipp

(3) Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange

Det er gjennomført en egen risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) i henhold til plan - og bygningslovens

(PBL) § 4 - 3.

Plan - og bygningsloven s § 4 - 3 stiller krav til gjennomføring av risiko - og sårbarhetsanalyse ved utarb eidelse

av planer for utbygging . Analysen skal vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet

er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Videre

er det også et krav i plan - og bygningslovens §3 - 1 om at planer skal; ”.. h) fremme samfunnssikkerhet ved å

forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verd ier mv .”.

Denne rapporten dokumenterer resultatene av de vurderinger som er gjort i forbindelse med R OS - analysen.

1.2 Formål
ROS - analysens formål er å forebygge gjennom å unngå arealdisponering som skaper ny eller økt risiko og

sårbarhet.

- Analysen skal vis e de risiko - og sårbarhetsforhold som er av betydning for om foreslått arealbruk og

planer er egnet til formålet

- Analysen skal vise endringer i risiko - og sårbarhet som følge av planen

- Analysen skal vurdere og foreslå aktuelle tiltak som kan bidra til å re dusere risiko som følge av

planlagt utbygging og arealbruk

- Analysen skal bidra til å ivareta samfunnssikkerhet og beredskapsmessige forhold i tilknytning til

planprosessen

- Analysen skal bidra til økt bevissthet om planområdet og planens innhold, i forhold til risiko og

samfunnssikkerhet

- Gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere

- Gi k unnskap om hvilke tiltak som må ivaretas eller som kan gjennomføres for å øke planområdets

sikkerhet
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1.3 Avgrensninger
ROS - analysen er avgrenset til å omfatte følgende:

- ROS - analysen omhandler kun forhold vurdert som vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet i

forbindelse med områdereguleringen .

- ROS - analysen er gjennomført som en overordnet, kvalitativ analyse basert på metodikk i NS

5814:2008 Krav til risikovurderinger (1) og metodikk beskrevet i Direktoratet for samfunnssikkerhet

og beredskap sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging» (2) .

- ROS - analysen vurderer aktuelle risikoforhold og uønske de hendelser aktuelle for det avgrensede

planområdet, samt aktuelle uønskede hendelser som inntreffer utenfor planområdet, men hvor

konsekvensene vil kunne bli store innenfor planområdet.

- ROS - analysen vurderer aktuelle uønskede hendelser som vil kunne få k onsekvenser for følgende

samfunnsverdier; Liv og helse, Stabilitet og Materielle verdier.

- ROS - analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet pr. 30.10.2018.

- ROS - analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), dersom i kke helt spesielle

forhold knyttet til anleggsfasen som vil ha betydning for driftsfasen avdekkes.

- Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende hendelser.

1.4 Forkortelser

DBBB Dambruddsbølgeberegninger

DSB Direktoratet for sa mfunnssikkerhet og beredskap

KRÅD Det kriminalitetsforebyggende råd

LOD Lokal overvannsdisponering

NGI Norges geotekniske institutt

NGU Norges geologiske undersøkelse

NVE Norges vassdrags - og energidirektorat

ROS ( - analyse) Risiko - og sårbarhetsanaly se

TEK 17 Byggteknisk forskrift



12 / 70

2. AN ALYSE OBJE KT

2.1 Dagens situasjon
Hønefoss er kommunesentrum for Ringerike kommune, og regionssenter for Ringeriksregionen. Kommunen

har i dag ca. 30 000 innbyggere, hvorav omtrent halvparten har bosted i eller i nærhe ten av

kommunesenteret Hønefoss. Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er å utvikle Hønefoss til et av de mest

spennende vekstområdene på Østlandet, med en målsetning at kommunen innen 2030 skal ha 40 000

innbyggere og at 70% av denne veksten skal skje i H ønefoss. Kommunen har igangsatt arbeidet med planID

431 Områderegulering for Hønefoss (byplan) for å fastsette de overordnede rammene for hvordan dette målet

skal nås gjennom videre arealplanlegging.

Byen er anlagt rundt Hønefossen og Storelva (Ådalselva/ Begna og Randselva møtes ved fossen og danner

Storelva som videre renner ut i Tyrifjorden). Sentrumskjernen strekker seg fra Nordre Torv nord for Hønefoss

bru og videre syd mot Søndre Torv tilbake mot Storelva. Hønefoss sentrum er delt i flere deler av elv enes

slyngninger. Bebyggelsen rundt strekker seg opp på furumoene i vest og mot de frodige jordbruksarealene i

øst. Øst for sentrum ligger det boligfelt og frilufts - og parkarealet ved Schjongslunden som også rommer flere

store idrettsarenaer (Schjongshall en Ishall, AKA Arena og Hønefoss Idrettspark).

Byen er et trafikknutepunkt for bil, buss og tog. I Hønefoss møtes E16, rv. 7, rv. 35, samt Bergensbanen.

Videre planlegges også ny jernbanetrasé mellom Hønefoss og Sandvika (Ringeriksbanen) som knytte r byen

nærmere Osloregionen og forkorte reisetid med tog. Oslo, Drammen, Hokksund og Gardermoen kan i dag nås

med bil i løpet av en time. Asker, Sandvika og Lier i løpet av 40 minutter.

2.2 Planlagt tiltak – Byplan Hønefoss
Hensikten med planforslaget er å fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss som et attraktivt,

kompakt og bærekraftig regionsenter, med en tydelig identitet og et bredt utvalg av funksjoner.

Det er satt følgende overordnede mål for byutviklingen:

1. Utvikle en attraktiv, levende, miljøven nlig og kompakt by der mennesker trives.

2. Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.

3. Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.

Fire sentrale målsetninger er valgt for planarbeidet:

- Kollektivknutepunktet i H ønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal, drosjesentral,

sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen.

- Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser.

- Mobilitet – snu utviklingen og tilrettel egge for gange og sykkel.

- Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksisterende, og sikre nye når byen

fortettes.

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

av byen. D et angis ikke noe definert tidsperspektiv eller gyldighetsramme, men planen vil revideres ved behov

når den ikke lenger fungerer hensiktsmessig.
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2.3 Pl anavgrensning
Avgrensningen omfatter hele sentrumsområdet og deler av stasjonsområdet ved Hønefoss sta sjon. I tillegg

omfattes områder langs Osloveien sør for Kvernbergsund bru. I nord omfatter planområdet arealene mellom

jernbanen og Hønengata/Randselva, samt boligområdene ved Rabbaveien vest for jernbanen.

Planavgr ensningen er justert etter analysesamlingen 23. 10. 18 og området Sch j ongslunden, samt

boligområdet nord for Ringeriksgata er ikke lenger en del av planområ det.

Figur 1 : Kart over Hønefoss med varslet planavgrensning ( p r. 30. 11. 18 ) inntegnet.
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2.4 Planlagt tiltak - Hovedprinsipper
- Helhetsplaner og anbefalinger om hovedprinsipper for Hønefoss sentrum

Rapporten Hønefoss – Helhets planer og anbefalinger om hovedprinsipper for Hønefoss sentrum redegjør for

anbefalinger og muligheter til utvikling i det videre arbeidet med byplanen. Videre er det redegjort for utdrag

av de sentrale elementer i planen som er vurdert i forbindelse med R OS - analysen ( pr. 26.10.18 ) .

Landskap strekk og kvaliteter:

- Elva fremheves som tydelig natur i kontrast til den

urbane kvartalsbyen. Elven og kvartalsbyen som to

distinkte lag: elven på det nedre nivået og

kvartalsbyen på nivå 1.

- Hauene/ kantene som den nære rammen rundt

byen (nivå 2).

- Åsene som den større avgrensningen mot

horisonten (nivå 2).

Kantene langs elven med tydelig naturpreg/ skog er

spesielt viktig å bevare. Turstien Elvelangs føres

forsiktig gjennom skogkanten helt ytterst mot elven.

Flomøyene/ flom landskapet nord for Petersøya bevares

som ren natur. Gjøres ikke tilgjengelig for allmennheten.

Elvelangs:

Aktiviteter langs vannet:

- Badeplasser – dagens beholdes. Eventuelt

suppleres.

- Båtplasser, kajakk og kano – Skal etableres/

videreføres.

- F iskeplasser
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Blåstruktur:

- Overvannshåndtering og flomveier

-Arnemannsveien, Stabellsgate, Kirkegata og Kongens

gate/Owrens gate foreslås opparbeidet som

hovedoppsamlingsgater for overvann. Vannet ledes

videre ut mot Storelva fra disse gatene via Tippe n eller

Kvernbergsund bru. Storgata som viktig

avskjæringsgate for overvann fra Søndre Torv. Øvrig

gatenett i sentrum vil fungere som tilførselsveier mot

hovedoppsamlingsgater og avskjæringsgater.

- Kongens gate/Owrensgate er den lavest liggende gaten

i sen trumskvadraturen og den viktigste samlegaten for

overvann. Sammen med avskjæringsgatene foreslås

disse opparbeidet med blågrønne gatesnitt med grønt

arealer/fordrøyning i regnbed og evnt.

overvannsbasseng.

- I Stabellsgate foreslås kun overvannshåndtering i

renner.

- Overvannshåndtering fra Arnemannsveien mot

Tippen/Kongens gate må avklares i videre planer

(gatesnitt vil avgjøre muligheter for fordrøyning og

grønne arealer ) .

Byrom:

- Rutenettstrukturen blir styrende for utviklingen

Med tanke på hvordan ru tenettstrukturen har vært

strukturerende for byens bebyggelse og for byens

forhold til omkringliggende naturelementer – med

siktlinjer og fondmotiver – gir dette byen et

karaktertrekk som vil endres dersom denne strukturen

brytes ytterligere opp og vil med føre en endring i

bybildet og i byens historiske lesbarhet. I de kvartalene

der det er mulig å gjenskape eller etablere gateløp (ev .

for syklende og gående) som bygger opp under

kvartalsstrukturen vil dette kunne bidra til å styrke

byens sentrum som en his torisk bykjerne. Dette gjelder

for eksempel kvartalene syd for Bloms gate der

Kvernberggata kan etableres videre ned til Owrens gate

som bidrag til å knytte disse to kvartalene til

sentrumsstrukturen.
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Hovedtransportåre:

Hovedtransportåre gjenno m sentrum for buss, sykkel og

bil. Viktig at nord - sør strekningen har et

gjennomgående gatetverrsnitt som gjenspeiler

hovedgatefunksjonen gjennom byen. Gatesnitt med

kjørebane, gj ennomgående dedikert sykkeltras e, tosidig

fortau og grønn rabatt/regnvannsbed med trær langs

kjørebanen på vestsiden. Bredden på grønn rabatt/

regnvannsbed kan ikke være mindre enn 2 m.

- Osloveien mellom Gingstadveien og Eikliveien etableres

med kollektivfelt. Fra Eikliveien til Kvernberg bru er

veien uten kollektivfelt.

- Kvernbe rgsund bru: Egen gangbro etableres Gang -

/sykkelbanen føres på egen bro vest for Kvernberg bru /

ved siden av dagens kjørebro (er iht . transportplan og

kommunens ønske). Gatesnitt på eksisterende bru:

Kjørebane og fortau beholdes som de er. Hvis mulig

sidef orskyves kjørebanen mot vest, og fortau utvides på

østsiden.

- Kongens gate fra Owrensgate til Hotellet/ Kirkegata:

Prinsipp: Hele gatesnittet sideforskyves ca. 1,3m i fht

dagens gatesenter og legges litt lenger vest, slik at

bevaringsverdige/ gamle bygg på østsiden kan

beholdes. Fortausbredder på østsiden: Fleksible.

Smalest forbi de gamle husene, og utvidelser som kan

romme små plasser og grønt. Hagetemaet trekkes ut i

grøntrabattene/ plassene i fortaussonen der den er

bred. Ensidig trerekke i sammenhengen de grøntrabatt

på vestsiden av veien.

- Kongens gate fra Kirkegata og nordover: kollektivfelt

innføres i gatesnittet. Grøntrabatt med trær på

vestsiden av veien tas ut.

- Kryss syd for Hønefoss bru: Store ombygginger foreslås

her. Veikurvatur justeres. Par allelloppdrag for Rambøll/

DRMA. Sykkeltrase senkes og legges under

Arnemannsveien.

- Hønefoss bro: Broen utvides slik at gangsonen på

vestsiden blir bredere, med gangsone og sykkelfelt på

vestsiden av broen. Gatesnitt: 2 kjørefelt, vanlig fortau

på østsid en, bredt fortau og sykkelfelt på vestsiden.

- Torvgata: Kjørebane 4m, sykkelfelt 3m. Brede fortau

og noe grønt i felt der det er plass.

- Nordre Torg: Shared space med kjørebane 4m,

sykkelfelt 3m. Jf . stavanger Torg.

- Strandgata: Kjørebane min 4 m. Tosid ig fortau.
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Sykkel:

3 kategorier:

Speedsyklistrute med egen merking (Kongensgate/

Hønegata i NS retning og opp til stasjonen fra Kongens

gate i Arnemannsveien)

Viktige sykkelgater med sykling i blandet trafikk

Øvrige gater med sykling i blandet traf ikk

Bruer:

Kvernbergsund bru:

Gatesnitt på eksisterende bru: Kjørebane og fortau

beholdes som de er. Mulig sideforskyv ing av kjørebanen

mot vest, og fortau utvides på østsiden. Egen gang -

sykkelbro etableres vest for Kvernberg bru / ved siden

av dagens kjørebru. Eget sykkelfelt på GS - broen.

Hønefoss bru:

Bør utvides slik at det blir bedre plass for gående/

syklende. Gående / syklende prioriteres over brua.

Broen utvides slik at gangsonen på vestsiden blir

bredere/ utvidet bro, med bred gangsone o g sykkelfelt

på vestsiden av broen. Gatesnitt: 2 kjørefelt, vanlig

fortau på østsiden, bredt fortau og sykkelfelt på

vestsiden.

Ny bru fra stasjonen over elva til nordre Hønefoss . Gang

og sykkelbru sammen med kjørebru.

Nye gang - / sykkelbruer :

1. Schjon gslunden/ Ringeriksgata fra Eikli

2. Petersøya fra Versterngata – Ny gangbro

3. S entrum fra Petersøya (1 stor i nord og en liten i syd)

– Nye gangbruer

4. Rådhuset/ Osloveien over elva til sentrum, parallel t

med Kvernbergsund bru. Broen med dedikert sykk elfelt.

5. Ø stsiden over elva fra Schjongslunden/

Ringeriksgata.
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Fortetting:

Nordsia

Rundt St. Hanshaugen ligger at av Hønefoss

sine mest interessante og kulturelle nabolag.

Den aktiviteten og karakteren som ligger her,

skal trekkes over i neste fase av utviklingen av

Hønefoss. Det skal gjøres i samarbeide med den

kulturen og det livet som foregår i bydelen.

Øya og tippen

Det er planlagt høyutnyttelse på Øya/Tippen.

Området ligger godt til rette for dette, men det

blir viktig å koble området til eksisterende

bystruktur og byromslogikk.

Øvre kvadraturen

Kvartalstrukturen løser seg opp og det

historiske fosslandskapet har gitt sitt avtrykk på

bystrukturen. Det blir viktig å bevare Stabells

gate s særpreg. pga. terrengfallet mot øst vil

det være m ulig å se på høyder opp mot 8 etg. i

den østlige delen.

Nedre kvadraturen

Sentrum har stort fortetningspotensial. Den robuste

historiske kvartalsstrukturen har mange hull og

mellomrom hvor det kan fylles på. Flere beboere

sentralt vil øke behovet for nye funksjoner, og det vil

være med til å styrke sentrum og dens byliv. Hvert hus i

det nye sentrum skal tilføre urbane kvaliteter og ta på

seg rollen med å være en lokal by - bygger.

Øst ved søndre park

På kirkebakken muligheter for å fortette. Bebyggelsen

s kal samspille med formutrykket fra den nye kirken,

uten å konkurrere med denne. Det skal sikres kikk og

visuell synlighet fra kirken og opp mot kirken, som blir

et nytt markant vartegn i byen. Nabolaget skal ha en

særlig høy kvalitet og bidra til bybildet med et

kunstnerisk og poetisk uttrykk.

Løkka

Her blir det viktig å bevare særpreget. Foreslås lettere

eplehage fortettning mot elven.

Schongslundtangen

Sør øst for sentrum ligger en villastruktur med mange

kvaliteter som vi ønsker å løfte med videre i utviklingen

av Hønefoss. Det kommer til å komme et press på disse

områdene, og det foreslås her å utvikle en

fortettningsstrategi som går kvalitativt og skånsomt til

verks. En transformasjon på lang sikt.

Eikli

Langs elven på Eikli ligger det store

forte ttningspotensialer som kan kombinere attraktive

boformer med Hønefoss sine herlighetsverdier. Området

ligger relativt langt fra stasjonen, så det er valgt en

medium tett bebyggelse.
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3. M E TOD E

3.1 Metode og gjennomføring
Arbeidet med ROS - analysen er gjennomført i henhold til metodikk beskrevet i NS 5814:2008 Krav til

risikovurderinger (1) og basert på fremgangsmåten beskrevet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og

beredskap sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanleggin g» (2) .

Analyseprosessen har foregått i følgende trinn:

1. Beskrivelse av analyseobjekt/planområde
2. Identifikasjon av farekilder og uønskede hendelser
3. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser
4. Vurdering av sannsynlighet av u ønskede hendelser
5. Vurdering av aktuelle tiltak
6. Oppfølging og rapportering

3.2 Organisering av arbeidet
Rambøll har ledet og vært utførende i arbeidet med ROS - analysen. Det ble gjennomført et eget analysemøte

på Hønefoss den 23.10.2018 med deltakere fra prosjek tgruppen til Rambøll/DRMA og Ringerike kommune.

Hensikten med analysemøtet var å kartlegge aktuelle risikoforhold og mulige uønskede hendelser, vurdere

risiko og aktuelle tiltak for videre oppfølging. En oversikt over deltakerne på analysemøtet er presente rt i

Tabell 1 .

Tabell 1 : Deltakere på analysemøtet 23.10.2018 .

Navn Fag / Virksomhet

Lars Lindstøl Arealplan, Ringerike kommune

Linda Nethus Arealplan/Prosjektleder - Byplan, Ringerike kom mune

Sveinung Homme Seniorrådgiver/beredskap, Ringerike kommune

Magnus Nilholm Rådgiver/beredskap, Ringerike kommune

Tollef Buttingsrud Brann og redning, Ringerike kommune

Magne Lohre Teknisk forvaltning, Ringerike kommune

Jostein Nybråten Samfunn og Utbygging, Ringerike kommune

Morten Fagerås Teknisk forvaltning, Ringerike kommune

Rune Tøndell Oppdragsleder, Rambøll

Petter Grimm Arkitekt, DRMA

Anders Johansen Arealplan, Rambøll

Alexander Ekren Risiko, Rambøll

Det er også gjort enkelte kortere s amtaler/møter over telefon og videolink med relevante aktører for innspill

og kommentarer på enkelte farer og risikoforhold. Etter analysemøtet er denne rapport en sendt på høring til

de som har deltatt i analysearbeidet. En oversikt over øvrige deltakere s om har vært involvert i innspills

prosessen , men som ikke deltok på selve analysemøtet er vist i Tabell 2 .
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Tabell 2 : Andre deltakere involvert i høringsprosessen for ROS - analysen.

Navn F ag / Virksomhet

Ole Sannes Riiser Geolog/Arealplan, Ringerike kommune

Hanne Christine Wilhelmsen Geolog/Arealplan, Ringerike kommune

Helge Bergstrøm Ringerik s - kraft

3.3 Vurdering av risiko
Risiko vurderes som en funksjon av sannsynlighet x konsekve ns , samt tilhørende usikkerhet. Det er

gjennomført en innledende farekartlegging med utgangspunkt i sjekkliste/eksempler på uønskede hendelser

beskrevet i DSB sin veileder (2) .

Det ble videre gjort en gjennomgang av disse under analy semøtet i Hønefoss den 23.10.2018. De aktuelle

uønskede hendelser og risikoforhold som ble identifisert er vurdert i forhold til tre

samfunnsverdier/konsekvenstyper:

Liv og helse – vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varige og midlertidige ) eller and re som er påført

helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen

Stabilitet – vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir berørt av hendelsen

gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til ma nglende tilgang på mat, drikke, husly,

varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc.

Materielle verdier – vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form av

økonomiske tap knyttet til skade på eiendom.

For alle identifiserte uø nskede hendelser settes en sannsynlighet og en konsekvens. Det benyttes en

risikomatrise til å presentere og rangere identifisert risiko. Eksempel på risikomatrisen som benyttes er vist i

Figur 2 .

Konsekvens/

Sanns ynlighet
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Figur 2 : Eksempel på risikomatrise.
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Kategoriene som er benyttet for graderi ng av sannsynlighet og konsekvenser er nærmere beskrevet i Tabell 3

og Tabell 4 .

Tabell 3 : Sannsynlighetsinndeling.

Begrep Beskrivelse

Lite sannsy nlig – kan skje, men hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner

Mindre sannsynlig – kan skje, ikke usannsynlig (finnes eksempler på tilsvarende hendelser)

Sannsynlig – kan skje av og til (periodisk hendelse)

Meget sannsynlig – kan skje regelmes sig, forholdet er kontinuerlig til stede

Tabell 4 : Konsekvenskategorier.

Liv og helse Materielle verdier Stabilitet

Ufarlig Ube t y del i g s k a de på et

begrenset antall personer

S k a d er f o r innti l 1 m ill . S y s t em s e tt es m i d l e r ti d i g
u t a v d r i f t , k u n m in d r e
f o r si n k els e r.

En viss fare Mindre alvorlige
pe r s o n s k a d er /alvorlig
skade på et begrenset
antall personer.

S k a d er f o r innti l 5 m ill . S y s t em s e tt es
m i d l e r ti d i g u t a v d r i f t ,
be t y del i ge

f o r si n k els e r.

Kritisk - Alv o r li g pe r s o n s k a de,

d ø d s f al l k a n

ff o r e k o m me

S k a d er f o r innti l 2 0

mill.

S y s t em s e tt es u t a v d r i f t i
f l e r e d ø gn.

Farlig S k a d er s o m med f ø r er
d ø d /al v or li g s k a de

S k a d er f o r innti l 5 0

mill.

S y s t e m er se tt es u t a v d r i f t
o v e r en l e n g r e ti d

Katastrofalt D ø ds f all . F l e r e d ø de el l er

al v or li g s k a d d e

S k a d er f o r m e r e n n 5 0
m ill .

S y s t e m er se tt es
pe r m an e n t u t a v d r i f t /
s v æ r t lan g ti d
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4. F AREI D E N TIFI SE RIN G

Det er gjort en gjennomgang av sjekklisten/eksempel - listen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og

beredskap sin veileder « Samfunnssikke rhet i kommunens arealplanlegging» ( Vedlegg 1).

Følgende temaer, aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold er kartlagt og vurderes videre i analysen:

Naturrisiko:

1. Elveflom

2. Overvannsflom

3. Kvikkleireskred

4. Masseutglidning og jordskred

5. Radon

Andre uønsked e hendelser:

6. Trafikkulykker

7. Utslipp av farlige stoffer

8. Svikt i fremkommelighet for nødetater

9. Brann i bygninger

10. Dambrudd

11. Svikt i vannforsyning/avløp

12. Grunnforurensning

13. Kriminalitet og tilsiktede hendelser
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5. RISIKOAN ALYSE

5.1 Vurdering av aktuelle uønskede hendel ser og risikoforhold

5.2 Naturrisiko

5.2.1 ELVEFLOM

Beskrivelse av

uønsket hendelse:

Elveflom i Storelva (Ådalselva/Randselva).

Vurdering av

sikkerhetsklasse for

flom/skred:

Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger for byggverk og tilhørende uteareal er gitt

i b y ggteknisk forskrift (TEK 17) (3) . Byggverk skal plasseres, prosjekters og utføres

slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra

naturpåkjenninger. For byggverk i flomutsattområde skal det fastsettes

sikkerhetsklasse for flom etter tabell i TEK 17 § 7 - 2. Byggverk skal plasseres,

dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i

tabellen ikke overskrides. Sikkerhetsklasser for områder som reguleres til

perso nopphold (bolig/kontor/industri) vil være F2 (sikres mot 200 - års flom).

Byggverk som vil omfatte sårbare samfunnsfunksjoner eller funksjoner der

oversvømmelse kan gi stor forurensning mot omgivelsene må vurderes som F3

(sikres mot 1000 - års flom).

Årsak(e r): Høy vannstand langs Storelva kan inntreffe som følge av:

• Høy vannføring i Storelva eller ved høy vannstand i Tyrifjorden

Store nedbørsmengder inntreffer over kort tid/i en lengre periode, eller i

forbindelse med vårflom der store snømengder i ovenforli ggende områder

smelter ved raske temperaturendringer)

• Dambrudd i ovenforliggende vassdrag

Eksisterende

barrierer og tiltak:

For etablering av nye byggverk vil krav i TEK 17 § 7 være gjeldende.

Sårbarhetsvurdering: Storelva omkranser store deler av Høne foss, og deler av planområdet er utsatt for

risiko for flom. Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) har tidligere utarbeidet

flomsonekart (4) for elven som redegjør for ulike gjentaksintervall ved flom. Ved en

100 - års flom i dagens situasjon vil flere bygninger rundt Hønefoss sentrum kunne

bli berørt, og flere boliger kunne være utsatt for vann i kjeller. Ved en 200 - års flom

vil mesteparten av Petersøya være flomutsatt, sammen med Schjongslunden syd

for Ringeriksgata sammen med arealene mellom Tyristrandgata og Schjongs gate.

Vest for Kvernbergsund bru vil også noen boligarealer på begge sider av elven

kunne bli berørt. En oversikt over arealer u tsatt for 200 - års flom er vist i vedlegg 2.

Nordover i Storelvas vassdragsområde er det mange kraftutbygginger og

vassdragsreguleringer i disse vurderes å kunne dempe særlig små/mellom store

flommer (opptil 50 - års flom), men for større flommer vil effekten av dette være

mindre. Storelva meandrer i delvis svært ustabile masser der det kan være fare for

ras, og utbygginger i elvekanten vil også kunne påvirke vannstrømmer og mulighet

for økt erosjon. I dagens situasjon er mye av vegetasjonen elvelangs som vil kunne

bidra til å redusere erosjon – men fjerning/reduksjon av disse arealene v il kunne

medføre økt risiko for erosjon.
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Vurdering av

sannsynlighet:

Planlagte utbygginger skal tilfredsstille krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger i

TEK17 (200 - års flom for bolig/kontor o.l.). N VE har utarbeidet flomsonekart som

viser hvilke arealer som sannsynligvis vil kunne bli berørt av ulike

gjentaksintervaller for flom. Høyeste registrerte vannstand var i forbindelse med

Storflaumen i 1860. Med gjentaksintervall for flom på 200 - års nivå menes antall år

som gjennomsnittlig går mellom hver gang m an får en like stor eller større flom,

men en slik hendelse vil kunne inntreffe med kortere intervaller (Eksempelvis to år

etter hverandre – men sannsynligheten vil være lav).

Elveflom vurderes som en periodisk hendelse og sannsynligheten vurderes som

sa nnsynlig.

Vurdering av

konsekvenser:

Elveflom vurderes først og fremst å kunne medføre konsekvenser i forbindelse med

skade på eksisterende bygg og eiendom . Elveflom fra 200 - års flomnivå og høyere

vil også kunne medføre redusert fremkommelighet på enkel te veistrekninger i

planområdet (Schjongslunden spesielt). Alvorlige personskader og dødsfall kan

forekomme ved særlig store flommer og rask vannstigning. Konsekvenser ved

eventuell flom vurderes som følgende:

• Liv og helse - En viss fare

Mindre alvorlige personskader /alvorlig skade på et begrenset antall personer

• Stabilitet – En viss fare

System settes midlertidig ut av drift, betydelige forsinkelser.

• Materielle verdier - Farlig

Skader for inntil 50 mill.

Vurdering av

u sikkerhet:

Lav usikkerhet.

N VE h ar utarbeidet flomsoneberegninger for ulike gjentaksintervall for flom .

Flomsonekart er vurderes å være den best tilgjengelige informasjon om flomfare

innenfor et område, og bør legges til grunn for fastsettelse av arealbruk og

flomtiltak . Det bør allikeve l gjøres vurderinger for hvert enkelt byggetiltak.

Ved oversiktsplanlegging kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere

områder som ikke bør bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak.

Ved detaljplanlegging og ved dele - og byggesaksbe handling må en ta hensyn til at

også flomsonekartene har begrenset nøyaktighet. Primært må en ta utgangspunkt i

de beregnete vannstander og kontrollere terrenghøyden i felt mot disse. En

sikkerhetsmargin skal alltid legges til ved praktisk bruk.

Tidligere flomnivå og konsekven ser er relativt god dokumentert, oversiktskart gir en

god indikasjon på mulige materielle skader ved flom og hvordan evnt.

fremkommelighet på veier vil påvirkes. En viss usikkerhet tilknyttet vurderinger for

liv og helse (konsekvenser vil være enkelttilfeller som spenner fra mindre

personskader til alvorlige skader og dødsfall).

Endring av risikonivå

som følge av

planlagt tiltak i

fremtidig situasjon

Uendret.

I planen legges det opp til en økt fortetting i sentrumsområdene, samtidig som

Petersøya og arealene langs Storelva foreslås benyttet til LN F - områder (gangvei

elvelangs o.l.). Dette vil bidra til at disse områdene vil kunne vir ke som barrierer

ved flom. Planen legger ikke opp til ny bebyggelse innenfor 200 - års flomnivå. Ny

bebygg else som tillates må sikres mot flom jfr. TEK 17 § 7.
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Risikoanalyse
ID
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå

1 Elveflom S annsynlig

Liv og helse En viss fare

Stabilitet En viss fare

Materielle verdier Far lig

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy

- Etablere hensynssone for elveflom med

utgangspunkt i flomsoneberegninger for 200 -

års flom.

Ikke tillatt med nye bygg/infrastruktur

(sikkerhets klasse F2) i 200 - års flomsone. I

skravert område for flomsone 200 - år kan det

tillates etablering av bygg f orutsatt tilstrekkelig

sikring .

- Forslag til hensynssone for

planavgrensning i områderegulering

basert på utførte flomsoneberegninger .

- Hensynssone ba sert på

flomsoneberegninger bør videre

innarbeides i kommuneplanens arealdel

når denne skal rulleres.

- Krav til sikker byggehøyde for nye bruer som

etableres (kort 69,5+)

- Innlemmes i planbestemmelser

- Nye gangveier som etableres (elvelangs) må

legges over 20 - års flomnivå (kote 68+)

- Innlemmes i planbestemmelser

- Åpning av flomvei mellom Petersøya og "fastlandet" -

vil øke elvas tverrsnitt i dette området som kan bidra

til å redusere flomnivå her.

- Vurderes i videre planlegging

- Ved eventuell etablering av nye brukonstruksjoner i

elven må det hensyntas risiko for drivgods i elva som

kan medføre skader på brukar.

- Vurderes i videre planlegging
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5.2.2 OVERVAN N SFLOM

Beskrivelse av

uønsket hendelse:

Store nedbørsmengder over kort/lang tid sammen med harde flater o g/eller

manglende kapasitet til å håndtere overvann i bykjernen vil kunne medføre

overvannsflom i områder med forsenkninger. Overvann som føres til ledningsnett

for avløps/spillvann vil kunne medføre risiko for tilbakeslag av avløpsvann til kjellere

ved fl om.

Årsak(er): Styrtregn

Store nedbørsmengder over lengre tid

Underdimensjonert/manglende kapasitet på overvannshåndtering i

sentrumsområder

Eksisterende

barrierer og tiltak:

Ringerike kommune har utarbeidet retningslinjer for håndtering av overvann i

kommunen (5) . Som hovedregel skal overvann håndteres lokalt på eiendommer

med infiltrasjon og fordrøynig (lokal overvannsdisponering (LOD)). Retningslinjene

vil redegjøres for overordnede prinsipper som må følges opp i forbinde lse med

fremtidige regulerings - og byggesaker.

Sårbarhetsvurdering: Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre

tette flater ved nedbør eller snøsmelting. Utfordringen med overvann er størst i byer

og tettsteder med høy andel tette flater. Ved høy nedbør oppstår flomskader på

bygninger og eiendom. Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet medfører

overbelastninger som forårsaker kjelleroversvømmelse, overløp av kloakkvann til

vassdrag og overbelastning av rens eanleggene. Utfordringene forsterker seg med

økende utbygging, fortetting og klimaendringer.

I Hønefoss er det flere utfordringer tilknyttet overvannshåndtering i sentrum .

Sentrumsområdet (mellom Hønefoss bru og Kvernbergsund bru) består mye av

felles sys temer der overvann føres sammen med spillvann til felles avløpsledning,

og det er problemer med tilbakeslag av avløpsvann i enkelte bygg. I områdene nord

for Hønefoss bru har overvannsledningene i Hønengata allerede nådd sin

kapasitetsgrense. I retningslin jene for overvannshåndtering i Ringerike kommune

(5) redegjøres det bl.a. for følgende fremtidige utfordringer:

• Videre bymessig utbygging v il medføre at en høy andel av nedbøren renner

av på overflaten grunnet store nye areale r med harde flater , noe som

medfører at overflateavrenningen skjer raskere og med høyere intensitet.

Dette gir større vannmengder på kortere tid sammenlignet med avrenning

fra et naturlig område eller fra opprinnelig område.

• Overvann som føres til lednings nett skaper utfordringer med tilbakeslag av

avløpsvann i kjellere , samt større rensekostnader ved kommunens

kommunale renseanlegg. Separering av overvann fra fellesledninger vil

også frigjøre kapasitet i eksisterende ledningsnett. Det er fortsatt ønskelig

å separere mest mulig av overvannet fra dagens fellessystem, men dette

må videre ses i sammenheng med at overvann i byer også kan være

forurenset (trafikkerte arealer).
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En kartlegging av mulige flomveier for overvann og forsenkninger dimensjonert ved

200 - års returverdi for ekstrem nedbør viser potensielle arealer som vil kunne

oversvømmes og er vist i v edlegg 3 .

Vurdering av

sannsynlighet:

Det forventes en økning i utfordringer tilknyttet overvannsflom som følge av

ekstrem nedbør i fremtiden. I Klimaprof il Buskerud utarbeidet av Norsk

Klimaservicesenter (6) forventes det en økning i episoder med kraftig nedbør, både

i forhold til intensitet og hyppighet. Nedbørmengden for døgn med kraftig nedbør

forventes å øke med 20 %. For kortvarige nedbørepisoder er det indikasjoner på at

økningen i intensitet kan være større enn for verdiene i løpet av ett døgn. Inntil

videre anbefales et klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med varighet under 3

timer. Overvannsflom vurderes som en peri odisk hendelse og sannsynligheten

vurderes som sannsynlig.

Vurdering av

konsekvenser:

Overvannsflom vurderes å kunne medføre konsekvenser i form av materielle skader

på bygg i form av oversvømmelser i kjeller o.l. Enkelte steder i byområdet vil det

kunn e medføre redusert fremkommelighet på veinettet for både kjøretøy og myke

trafikanter. I andre land finnes det eksempler på alvorlige personskader og dødsfall

som følge av styrtregn, der folk har druknet som følge av at de blir fanget i kjellere

eller kjør etøy o.l. Den alvorlighetsgrad for liv og helse vurderes imidlertid som

mindre sannsynlig. Konsekvenser er vurdert som en viss fare for liv og helse, og

stabilitet. Konsekvenser for materielle verdier vurder es som farlig (skader inntil 5 0

mill.)

Vurderin g av

usikkerhet:

Middels usikkerhet.

Fremtidig omfang av klimaendringer og økt ekstremvær er heftet med en viss

usikkerhet. Mulig å kartlegge omfang forholdsvis detaljert.

Endring av risikonivå

som følge av

planlagt tiltak i

fremtidig situasjon

Reduser t .

I planen for sentrum legges det opp til at S tabellsgate vil fungere som

hovedoppsamlingsgate for ovenforliggende områder via overvann i renner mot

Søndre Torv. Gatenettet Kirkegata – Kongens gate og Storgata vil fungere som

hovedflomveier, og det legges opp til grønt arealer/fordrøyning via regnbed. Videre

forutsettes det også at man ved utbygging og nye detaljregulering følger opp

kommunens krav og retningslinjer for håndtering av overvann.

Risikoanalyse
ID
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlighet Risikost yringsmål Konsekvens Risikonivå

2 Overvannsflom Sannsynlig

Liv og helse En viss fare

Stabilitet En viss fare

Materielle verdier Farlig

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy

- Arnemannsveien, Stabellsgate, Kirkegata og

Kongens gate/Owrens gate foreslås opparbeidet

som hovedoppsamlingsgater for overvann.

Vannet ledes videre ut mot Storelva fra disse

gatene via Tippen eller Kvernbergsund bru.

- Følges opp i videre planlegging.

Rekkefølgebestemmelser for utbygging

som sikrer at overvannshåndtering iht.

kommunens re tningslinjer for

håndtering av overvann ivaretas og
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Storgata som viktig avskjæringsgate fo r

overvann fra Søndre Torv. Øvrig gatenett i

sentrum vil fungere som tilførselsveier mot

hovedoppsamlingsgater og avskjæringsgate r .

overvannsløsninger etableres bør

innlemmes i planen.

- Kongens gate/Owrensgate er den lavest

liggende gaten i sentrumskvadraturen og den

viktigste samlegaten for overvann.

Sammen med avskjæringsgatene for eslås disse

opparbeidet med blågrønne gatesnitt med grønt

arealer/fordrøyning i regnbed og evnt.

overvannsbasseng.

- I Stabellsgate foreslås kun

overvannshåndtering i renner.

- Følges opp i videre planlegging.

- Overvannshåndtering fra Arnemannsveien mot

Tipp en/Kongens gate må avklares i videre

planer (gatesnitt vil avgjøre muligheter for

fordrøyning og grønne arealer.

- Følges opp i videre planlegging.
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5.2.3 KVIKKLEIRESKRE D

Beskrivelse av

uønsket hendelse:

Kvikklei reskred i/eller nært planområde.

Årsak(er): K vikkleireskred kan oppstå i områder med marine leirtyper. Kvikkleire er leire avsatt

i salt sjøvann da havet stod høyere under og etter den siste istiden. Leirtypen har et

høyt vanninnhold, men holdes sammen av salt. Utvasking av saltinnholdet vil kunne

me dføre at leiren struktur kollapser, og den vil bli til en løs suppe som raser.

Hovedårsaker til utløsning av kvikkleireskred er normalt som følge av naturlig

erosjon eller menneskelige inngrep i terreng gjennom utgraving, utfylling o.l.

Eksisterende

barri erer og tiltak:

Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger beskrevet i TEK17.

Sårbarhetsvurdering: I N VE sine risikokart for kvikkleire er det kartlagt tre faresoner (6) som ligger rett

utenfor planavgrenset område:

• Follumåsen (ID 864, faregrad Middels)

• Veienmarka (ID 865, faregrad Lav)

• Støaveien (ID 867, faregrad Middels)

I tillegg er det gjort i forbindelse med utbyggingsprosjektet for Ringeriksbanen

(FRE16) gjennomført en kartlegging av aktuelle kvikkleiresoner som omfatter den

planlagte jernbaneutbyggingen (7) . Faresonen 864 Follumåsen ble i forbindelse

med dette arbeidet revidert, slik at den nå utgjør to kvikkleiresoner; 5013

Follumåsen og 5014 Hallumsdalen. Faregrad for Follumåsen som utgjør området

nærmest elven er fortsatt middels. Vestre deler av den tidligere faresonen som nå

er Hallumsdalen har faregrad lav. I denne kartleggingen er det også gjort

stabilitetsvurderinger av til sammen 15 områder, hvorav ett (1) ligger rett utenfor

planavgr ensningen til Hønefoss sentrum (Riperbakken – faregrad Lav).

Alle de fire kvikkleireområdene er grunnet nærhet til be byggelse vurdert som

konsekvens klasse – meget alvorlig.

Figur 3 : Kartlagte faresoner for kvikkleire vist i gu l og oransje skravur (NVE). Blått areal viser
området Riperbakken kartlagt ifm FRE16.
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Vurdering av

sannsynlighet:

Kvikkleireskred innenfor et om råde vil kun kunne skje en gang, derfor vil

sannsynlighet for kvikkleireskred også være vanskelig å fastsette. Begrepet

faregrad benyttes i NVE sin veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred» (8) . Begrepet

er et kvalitativt utrykk for sannsynligheten for et skred i en gitt avgrenset sone, og

fastsettes fra et sett med topografiske, geologi ske og geotekniske kriterier, samt

evnt. utførte terrengendringer. I denne ROS - analysen vurderes sannsynligheten for

en slik hendelse som mindre sannsynlig (kan skje, ikke usannsynlig – finnes

eksempler på tilsvarende hendelser). Det finnes flere eksempler på kvikkleireskred i

tilsvarende faresoneområder i andre kommuner i Norge, samt at man har flere

tilfellfer av skredgroper i Hønefoss der det tidligere har vært skredhendelser.

Vurdering av

konsekvenser:

Kvikkleireskred har potensiale til å inntreffe ra skt og uten særlig forvarsel. Et skred

vil kunne spre seg over et større område – og omfatte arealer også utenfor de

kartlagte faresonene. En slik hendelse vurderes å kunne medføre store skader, både

for liv og helse og materielle verdier. Konsekvenser vur deres som kritisk for alle

konsekvenstyper.

Vurdering av

usikkerhet:

Middels usikkerhet.

Det er gjennomført en del kartlegginger av kvikkleireområder og for disse er det

gjort vurderinger av faregrad. Sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe, og

e ventuelt konsekvensene av dette er heftet med en viss usikkerhet.

Endring av risikonivå

som følge av

planlagt tiltak i

fremtidig situasjon

Uendret.

Tiltak innenfor planområdet vurderes i utgangspunktet å ikke påvirke

kvikkleiresonene, men dersom det le gges opp til utbygging i fyllinger langs elveleiet

vil endring i strømmningsforhold kunne medføre erosjon og økt risiko for påvirkning

i faresoner for kvikkleire som ligger nært elven (eksempelvis ved etablering av

fylling i Storelva mot faresonen Støaveie n).

Risikoanalyse
ID
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå

3 Kvikkleireskred Mindre sannsynlig

Liv og helse Kritisk

Stabilitet Kritisk

Materielle verdier Kritisk

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i a realplanlegging og annet

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy

- Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger i TEK

17 . Oppfølging av kvikkleirerisiko iht. til NVE

Veileder «Bygging i kvikkleireområder –

Veileder ved arealbygging og

byggesaksbehandling».

- Følg es opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader

- Plan - og byggesaksarbeid utenfor faresoner:

Forekomster av kvikkleire må kartlegges og

skredfare vurderes ved inngrep i områder med

marin leire. Dersom kvikkleire blir påvist og

topogra fien tilsier at skredfare kan være

tilstede, anbefales at de samme krav legges til

grunn for den geotekniske prosjekteringen som

ved byggevirksomhet innenfor faresoner.

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader
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Tiltak ifm. mindre tilbygg og nødvendig

nybygging i tilknytning til eksisterende

bebyggelse:

- Oppfølging av krav til byggegrenser mot

skråningskant i ravinert terreng beskrevet i

N VE sin veileder «Veiledning ved små inngrep i

kvikkleiresoner». I ravinert leirterreng m å

nybygg ligge i en avstand av minst 2 x

ravinedybden fra topp skråning. Ved kortere

avstand til topp skråning bør geoteknisk

sakkyndig kontaktes. For å unngå

tilleggsbelastning på grunnen, bør vekten av

utgravde masser for kjeller minst tilsvare

vekten av tilbygget. Gravemassene

transporteres direkte bort fra området til

sikkert deponeringssted.

Anlegning av veier bør gjøres slik at veier

legges lengst mulig vekk fra skråningstopp.

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøkna der

- Dersom det etableres br u mellom Petersøya og

Vesterngata må denne vurderes mtp. kvikkleire

og faresonen Støalandet.

Funda menteringsarbeider for eventuell bru vil

kunne berøre grunn og strømningsforhold.

- Risiko forhold som må ivaretas ifm.

ev nt. detaljp rosjektering
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5.2.4 M ASSEUTGLIDNIN G OG JORDSKRED

Beskrivelse av

uønsket hendelse:

Masseutglidninger fra løsmasser.

Årsak(er): Masseutglidning og jordskred vil kunne inntreffe der grunnfoldene består av

løsmasser og terrengforholdene tilsier det. Utglidninge r oppstår i slakere terreng

med finkornet, vannmettet jord og leire, mens jordskred oppstår i bratte skråninger

- eksempelvis naturlige skråninger i terreng langs elver. Denne typen hendelse vil

kunne inntreffe som følge av erosjon i elv/bekkevassdrag elle r ved menneskelige

inngrep i terreng.

Eksisterende

barrierer og tiltak:

Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger beskrevet i TEK17.

Sårbarhetsvurdering: Store deler av planområdet ligger i dag på løsmasser. Det er ikke gjort noen

systematisk kartlegging av fare for løsmasseskred i byen, men bl.a. l angs Storelva

er det flere skråninger langs elveleiet hvor det vil kunne være fare for

løsmasseskred.

Masseutglidning vil i mange tilfeller kunne inntreffe der vegetasjon og skog langs

elveleiet fjernes (ekse mpelvis for å styrke nærhet til elven eller gi bedre utsikt for

boliger). Vegetasjonen og skogen langs Storelva fungerer beskyttende mot

utglidninger og masseras, gjennom å binde jordmasser og skråningen med røtter.

Vegetasjonen bidrar også til å øke friks jon langs elven og redusere vannhastighet,

noe som motvirker erosjon. Unntaket er store og tunge grantrær - fjerning av disse

vil være positivt fordi grantreets flate og vide rotvekst ikke bidrar positivt til

skråningsstabiliteten, men heller kan bidra neg ativt ved å øke belastning på

skråningen. Grantrær som lener seg ut mot elva «drar» i skråningen fremfor å

binde jordmassene fast.

Vurdering av

sannsynlighet:

Masseras eller utglidninger vurderes som sannsynlig (periodisk hendelse).

Vurdering av

konsekv enser:

Masseutglidning vurderes å sannsynlig vis kun omfatte mindre arealer/omfang. Det

er mindre sannsynlig med store skred hvor hus og menneskeliv går tapt, men

dersom utglidningene pågår over tid, risikerer man setningsskader på bebyggelse

som ligger nær skråningen, som igjen forringer eiendommenes verdi og gir store

utgifter for grunneiere. Utglidninger vil kunne medføre skader på bygg .

Konsekvenser vurderes som en viss fare for liv og helse, og materielle verdier.

Eventuelle konsekvenser som vil kunne p åvirke stabilitet (kritiske

samfunnsfunksjoner og leveranser) må vurderes områdevis i forbindelse med

utarbeidelse av reguleringsplaner og områdespesifikke planer for utbygging .

Vurdering av

usikkerhet:

Middels usikkerhet.

Det er ikke gjort noen systemat isk kartlegging av fare, og omfang/konsekvenser vil

være avhengig av omfang og i hvilke t område det skjer. Privat vegetasjonsfjerning

nært elveleier er utfordrende å føre kontroll med.
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Endring av risikonivå

som følge av

planlagt tiltak i

fremtidig situa sjon

Uendret.

Risikoanalyse
ID
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå

4
Masseutglidning
og jordskred

Mindre sannsynlig

Liv og helse En viss fare

Stabilitet - -

Materielle verdier En viss fare

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy

- Vurdere muligheter for å definere soner langs

elveleier der det er bratt og løsmasser som kan

omfattes av bestemmelse som ivaretar et belte

av blandingsskog/veg etasjon. (F.eks.

snauhogst/flatehogst tillates ikke)

- Vurderes i videre planarbeid

Tiltak ifm. mindre tilbygg og nødvendig

nybygging i tilknytning til eksisterende

bebyggelse:

- Oppfølging av krav til byggegrenser mot

skråningskant i ravinert terreng beskre vet i

NVE sin veileder «Veiledning ved små inngrep i

kvikkleiresoner». I ravinert leirterreng må

nybygg ligge i en avstand av minst 2 x

ravinedybden fra topp skråning. Ved kortere

avstand til topp skråning bør geoteknisk

sakkyndig kontaktes. For å unngå

tilleggsbelastning på grunnen, bør vekten av

utgravde masser for kjeller minst tilsvare

vekten av tilbygget. Gravemassene

transporteres direkte bort fra området til

sikkert deponeringssted.

Anlegging av veier bør gjøres slik at veier

legges lengst mulig v ekk fra skråningstopp.

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader
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5.2.5 RADON

Beskrivelse av

uønsket hendelse:

Langvarig eksponering av helseskadelige radonkonsentrasjoner

Årsak(er): Etablering av boligområder innenfor akts omhetsområder for radon. Manglende

sikring av bygg iht. krav i TEK 17 § 13 - 5 (3) . Radon er en usynlig og luktfri

radioaktiv gass som dannes i berggrunnen og kan sive inn i bygninger. Gassen er

helsefarlig og kan forårsake lung ekreft over tid. Kreftrisikoen øker med

radonkonsentrasjonen og med tiden man utsettes for radongass.

Eksisterende

barrierer og tiltak:

TEK 17 § 13 - 5 stiller krav til maks årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon i bygg

med rom beregnet for varig opphold (m aks 200 Bq/m3). Videre er det krav om

radonsperre eller tilrettelegging for tiltak i grunnen dersom konsentrasjonen

overstiger 100 Bq/m3.

Strålevernforskriften § 6 stiller krav til radonreduserende tiltak for b arnehager,

skoler mv. , samt krav til radonmåli ng i utleieboliger .

Sårbarhetsvurdering: Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern har utarbeidet

nasjonale aktsomhetskart for radon. Kartene er basert på inneluftmålinger av radon

og kunnskap om geologiske forhold. Aktsomhetskartet gir e t grunnlag for en første

vurdering av radonfare, men kan ikke brukes til å forutsi radonkonsentrasjonen i

enkelte bygninger. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold men

også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonfor ebyggende

tiltak.

Kart over radonfare viser at det på sørlige del av planområdet er høy radonfare,

mens det på nordlig del av planområdet er klassifisert som usikkert. I et belte midt i

planområdet er radonfaren karakterisert som særlig høy som følge av f orekomst av

berggrunn bestående av alunskifer. Det vil kunne være store forskjeller også i disse

områdene, radonkartene viser kun en grov oversikt over mulige risikoutsatte

områder. Kommuneoverlegen ved miljørettet helsevern vil kunne ha oversikt over

even tuelle særskilt utsatte områder og gjennomførte målinger.

Figur 4 : Aktsomhetskart – Radon.
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Vurdering av

sannsynlighet:

TEK17 stiller krav til at nye bygg skal prosjekteres og utføres med

radonforebyggende tiltak slik at innst rømming av radon fra grunn begrenses, enten

ved radonsperre og/eller tilrettelegging for egnet tiltak i byggegrunn som kan

aktiveres hvis radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3 (3) . Hendelsen

vurderes som mindre sa nnsynlig dersom man forutsetter av krav i TEK17

etterfølges i videre detaljprosjektering og bygging.

Vurdering av

konsekvenser:

Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner vil kunne forårsake

lungekreft over tid. Kreftrisikoen øker med radonkonsentrasjonen og med tiden man

utsettes for radongass. Konsekvenser vurderes som kritisk for liv og helse –

alvorlige personskader og dødsfall vil kunne forekomme.

Vurdering av

usikkerhet:

Middels usikkerhet.

Aktsomhetskart for radon viser hvilke områder i Norge som kan være mer

radonutsatt enn andre. I områder markert med «høy aktsomhet», er det beregnet

at minst 20 % av boligene har radonkonsentrasjoner over øvre anbefalte

grenseverdi på 200 Bq/m 3 i første etasje. Kartet er basert på inneluftmåli nger av

radon og på kunnskap om geologiske forhold. I noen områder i Norge er mange

boliger målt for radon, i andre få eller ingen. Dette kartet er utviklet ved at

kunnskap om andel høye radonkonsentrasjoner i boliger som ligger på kjent geologi

er overfør t til andre områder med tilsvarende geologiske forhold. Kartet kan ikke

benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å

få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling.

Endring av risikonivå

som følg e av

planlagt tiltak i

fremtidig situasjon

Redusert.

Planen legger opp til økt fortetting i store deler av planområdet. Forutsatt at ny

bygg/boliger ivaretar krav i TEK 17 vurderes det at risikonivået vil kunne reduseres.

Risikoanalyse
ID
nr.

Uønsket
hen delse

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå

5 Radon Mindre sannsynlig

Liv og helse Kritisk

Stabilitet - -

Materielle verdier - -

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet

Tiltak Oppfølging gjennom planv erktøy

- Tilrettelegging for radonsikring iht. krav i TEK

17

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader
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5.3 Andre uønskede hendelser

5.3.1 TRAFIKKULYKKER

Beskrivelse av

uønsket hendelse:

Trafikkulykker som involverer kjøretøy og/el ler myke trafikanter (gående/syklende).

Årsak(er): Uoversiktlige og/eller forvirrende kjøreforhold

Feilhandlinger og/eller uoppmerksomhet i trafikken

Eksisterende

barrierer og tiltak:

Hønefoss sentrum har stedvise gangfelt og fotgjengeroverganger i sent rale

kryssområder.

Planfri kryssing for myke trafikanter mellom Arnemannsveien og Hønefoss bru

(undergang).

Hovedfartsåre n e gjennom byen Kongensgate har fartsgrense 40 km/t, og

Arnemannveien har 50 km/t inn mot sentrum. Ø vrige gater 30 km/t.

Lysregulerte kryss:

• Hønengata - Nygata - Vesterngata

• Arnemannsveien - Kongens gate - Hønefoss bru

• Kongens gate - Tippen, Kirkegata - Kongens gate

• Kirkegata

• Kong Rings gate - Kongens gate

• Stangs gate – Kongens gate

• Sundgata - Kongens gate/Owrens gate

• Osloveien - Gigstads vei

Sårbarhet svurdering: Sammenlignet med andre byer på Østlandet har Hønefoss forholdsvis mye

trafikkulykker og en relativt høy andel sykkelulykker. Mellom 2012 og 201 6 har det

blitt registrert 66 ulykker i Hønefoss. Av disse er 2 dødsulykker, 9 ulykker med

alvorlig s kadde, mens resten er registrert som lettere skadd, uskadd eller ikke

registrert. 4 0 av de 66 ulykkene har skjedd langs fylkesvegene i byen. Begge

dødsulykkene samt 5/9 som er kategorisert som alvorlig skadd er også langs

fylkesvegene. Siden 2016 er det re gistrert 4 ulykker innenfor Hønefoss by – i

Hønengata og Osloveien inn mot sentrum, samt Storgata i sentrum. Alle har

medført lettere skade og involverer påkjøring av andre kjøretøy.

Tabell 5 : Oversikt over trafikkulykker i period en 2012 - 2016.

2012 - 2016
Bilulykke Fotgjenger/akende Sykkelulykke Mc ulykke Alle

Antall 28 10 13 15 66
Andel 42,4 % 15,2 % 19,7 % 22,7 % 100,0 %

Dagens veisystem er dominert av biltransport med en ÅDT på rundt 20 000 over

Hønefoss bru. På grunn av by ens utvikling og plassering mellom elver og

jernbanelinjer er det få alternative ruter gjennom byen, og Rv 35 nord - syd er byens

interne hovedåre, samt hovedåre ut og inn av byen og sentrum. Hoveddelen av

trafikken i Hønefoss starter og/eller ender i byen. Hovedveinettet virker som en

barriere mot aktivitet og gange/sykling. Totalt sett er trafikksituasjonen i Hønefoss

vanskelig, det er store negative konsekvenser av høy bilbruk og dårlig tilrettelagt

for alternative reisemidler.
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Figur 5 : Oversikt over trafikkulykker i Hønefoss 2012 - 2016.

Vurdering av

sannsynlighet:

Trafikkulykker inntreffer periodisk i dagens situasjon. Sannsynligheten vurderes

som sannsynlig.

Vurdering av

konsekvenser:

Av de 70 registrerte trafikkulykkene i Høn efoss i perioden 2012 - 17 er det 9 som har

medført dødsfall og/eller alvorlig personskade. Konsekvenser ved trafikkulykker

vurderes for liv og helse som kritisk – alvorlig personskade, dødsfall kan

forekomme.

Flest trafikkulykker inntreffer langs hovedtrans portårene (fylkesveier).

Trafikkulykker på disse vil kunne påvirke fremkommelighet og vurderes som en viss

fare for stabilitet (System settes midlertidig ut av drift, betydelige forsinkelser).

Vurdering av

usikkerhet:

Lav usikkerhet tilknyttet vurderinge r av dagens situasjon. Omfattende datagrunnlag

og detaljert kartlegging av trafikkulykker er tilgjengelig i Statens vegvesens

innsynsløsninger. Plantiltak legger opp til økt satsning på gående og syklende, uten

økning i personbiltransport. Middels usikkerh et tilknyttet fremtidig trafikksituasjon

(omfang av elbil, forventes økt bruk av selvkjørende biler i fremtiden o.l.).
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Endring av risikonivå

som følge av

planlagt tiltak i

fremtidig situasjon

Redusert.

I planen legges det opp til økt tilrettelegging fo r myke trafikanter gjennom

sentrumsområdet. Områdereguleringsplanen legger opp til ny og forbedret gang -

/sykkelforbindelse ved Hønefoss bru, Kvernbergsund bru og Petersøya

(Vesterntangen til sentrum). Det vil bli økt adskillelse mellom gående, syklende og

kjørende på hovedveier. Redusert fartsgrense og bedre utforming på

Arnemannsveien. Egen sykkelvei med fortau på hovedveinett. Økt tilrettelegging for

ferdsel gjennom planområdet for myke trafikanter, og satsing på sykkelruter

vurderes å kunne bidra positiv t på risiko for trafikkulykker. I områdeplan kan man

ikke avklare konkret effekt og påvirkning for sannsynlighet eller konsekvens –

spesielle trafikksikkerhetstiltak må avklares i detaljreguleringsplaner. Risikonivået

vurderes som redusert i fremtiden.

R isikoanalyse
ID
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå

6 Trafikkulykker S annsynlig

Liv og helse Kritisk

Stabilitet En viss fare

Materielle verdier - -

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggin g og annet

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy

- Vurdere muligheter for trafikkrestriksjoner på

bestemte strekninger der dette kan ha effekt

på trafikksikkerhet (bruk av

enveiskjøring/innkjøring forbudt o.l.) .

- Følges opp i videre planlegging

- Kryssutfo rming vurderes ifm. detaljregulering

og må ivareta myke trafikanter

- Følges opp i videre planlegging

- Detaljregulering må vurdere behov for spesielle

trafikksikkerhetstiltak med fokus på

tilrettelegging for myketrafikanter

- Følges opp i detaljreguleringsp laner.

- Vurdere aktuelle tiltak for reduksjon av bilbruk

(kampanjer/redusere p - arealer o.l.)

- Iverksettes etter initiativ fra

kommunen
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5.3.2 UTSLIPP AV FARLIGE S TOFFER

Beskrivelse av

uønsket hendelse:

Ammoniakklekkasje ved Schjongshallen , pølsefabrikk uten for planområdet eller

evnt. andre virksomheter som benytter ammoniakk ifm. kjøling. Det er ikke

identifisert noen andre virksomheter som omfatter håndtering av farlige stoffer i

planområdet.

Årsak(er): Skader på - eller utslipp fra tankanlegg med ammoniak k

Utslipp av ammoniakk ifm. transport av farlig gods/tankbiler

Eksisterende

barrierer og tiltak:

Forskrifts - og lovkrav til oppbevaring og håndtering av farlige stoffer (ikke

ytterligere spesifisert)

Forskrifts - og lovkrav for transport av farlig gods (ik ke ytterligere spesifisert)

Sårbarhetsvurdering: Ved Schjongshallen i shall benyttes ammoniakk i forbindelse med kjøling .

Ammoniakk er en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt. Gassen er brennbar, men

vanskelig å antenne. Ammoniakk er lettere enn luft. Men ved et større utslipp vil

derimot væske som fordamper danne en kald tåke som er tyngre enn luft og legger

seg langs bakken. Ved lekkasje kan gass - skyer av ammoniakk spre seg utover

områder avhengig av vindforhold. Gassens sterke lukt gjør det lett å op pdage

lekkasjer tidlig. På den andre siden, vil lukten lett kunne føre til bekymring fra folk i

nærområdet dersom gassen sprer seg .

Et uhell som medfører ammoniakk utslipp vil kunne medføre spredning mot by -

/boområder med vær og vindforhold og medføre beho v for evakuering.

I 2010 inntraff en hendelse med ammoniakkutslipp ved pølsemaker Leiv Vidars

fabrikk litt utenfor Hønefoss. Det var da behov for å opprette en sikkerhetssone på

4 - 600 m fra fabrikken. For denne hendelsen førte vindretningen mot et tynt b efolket

område, men dersom vindretningen hadde vært en annen ville den kunne medført

at man hadde måttet evakuere flere boligfelt.

Det svenske Försvarets forskningsanstalt har utarbeidet en rapport som omfatter

risiko ved bruk av ammoniakk i ishaller (9) . Rapporten konkluderer med at utslipp

som inntreffer inne i ishaller normalt gir liten risiko for omgivelser, og ved utslipp av

ammoniakk i ishaller vil risikoavstanden til bygg vanligvis begrense seg til ca. 100

m.

Vurderin g av

sannsynlighet:

Det finnes eksempler på utslipp og lekkasjer av ammoniak k i forbindelse med bruk i

ishaller fra lignende tilfeller:

- Leangen Arena i Trondheim (gravearbeid medførte skader på

nødventilasjon , 2018)

- Stavanger Ishall (2014) mindre utslipp

- Flere tilfeller i Sverige

Hendelsen vurderes som mindre sannsynlig da det vurderes at eksisterende

lovverk - og forskrifter, sammen med rutinemessig vedlikehold og

virksomhetsbaserte risikovurdering i utgangspunktet skal ivareta risikoen.

Vurdering av

k onsekvenser:

Eventuelle konsekvenser vil være avhengig av flere faktorer (antall personer nært

utslipp, mengde/omfang, vær og vind o.l.). Avstanden til nærmeste boligområder i
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dagens situasjon er ca. 250 m i retning N og NØ. Et evnt. utslipp vil medføre be hov

for opprettelse av sikkerhetssone/evakuering av begrenser område.

Konsekvenser vurderes som kritisk for liv og helse og en viss fare for stabilitet:

Liv og helse - Alv o r li g pe r s o n s k a de, d ø d s f al l k a n forekomme

Stabilitet – System settes midlertidig ut av drift/betydelige forsinkelser

Vurdering av

usikkerhet:

Middels usikkerhet.

Detaljerte vurderinger av virksomhetenes bruk av ammoniakk er ikke kjent.

Konsekvensene av en eventuell hendelse vil være avhengig av flere faktorer.

Endring av risikonivå

s om følge av

planlagt tiltak i

fremtidig situasjon

Det planlegges ikke etablering av nye boligområder nærmere ishallen en i dagens

situasjon. Dersom det i fremtiden planlegges etablering av særskilte brannobjekter

med spesielle be hov ifm. evakuering bør av stand til risikoutsatte virksomheter

vurderes i samråd med Ringerike brann - og redningstjeneste.

Risikonivået vurderes som uendret.

I planen legges det opp til mulig ny bru til Schjongslunden/Ringeriksgata fra Eikli –

det bør vurderes å tilrettelegge den for bruk av brannkjøretøy. Dette vil kunne bidra

til å gi brannvesenet kortere innsatstid/alternative adkomstmuligheter til området.

Risikoanalyse
ID
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå

7
Utslipp av farlige
stoff er

Mindre sannsynlig

Liv og helse Kritisk

Stabilitet En viss fare

Materielle verdier - -

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy

- I planen legges det opp til mulig ny bru til

Sch jongslunden/Ringeriksgata fra Eikli – det

bør vurderes å tilrettelegge den for bruk av

brannkjøretøy. Dette vil kunne bidra til å gi

brannvesenet kortere innsatstid/alternative

adkomstmuligheter til området.

- Bør vurderes i videre planarbeidet ifm.

prosjek tering av ny bru.
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5.3.3 SVIKT I FREM M KOM M ELI GH ET FOR NØDETATER

Beskrivelse av

uønsket hendelse:

Hendelser som medfører redusert fremkommelighet eller hindrer fremkommelighet

for nødetater

Årsak(er): Kan være flere typer årsaker. Eksempelvis:

- Elveflom/Overva nnsflom på viktige veistrekninger som reduserer

adkomstmuligheter for nødetater

- Høy trafikk eller trafikkulykker o.l. som sperre r nødetaters

adkomstmuligheter

- Anleggsvirksomhet i byen

- Fortetting i byområde som påvirker adkomstmuligheter

Eksisterende

barr ierer og tiltak:

Ingen spesielle.

Sårbarhetsvurdering: Ringerike brann - og redningstjeneste er i dag lokaliser t i Dronning Åstas gate ved

Eik li syd for Hønefoss sentrum. Adkomst til sentrum skjer via

Osloveien/Kvernbergsund bru. Innsatstid til Hønefoss br u er <5 min. Alternativ

adkomstmulighet til sentrum vil være via Stangs gate/Askveien og E16 med

innsatstid ca. 10 min. Adkomstmuligheter til nordre deler av byen skjer via

Hønefoss bru. Alternative veier vil gi betydelig økt innsatstid. Utfordring i dagen s

situasjon med opphøyet midtrabatter og fortau som vanskeliggjør forbikjøring i

byen.

Anleggsvirksomhet og eventuell omlegging eller stenging av veier vil kunne påvirke

fremkommelighet for brannvesenet.

Brannsikkerhet og fortetting i byområder som inneb ærer etablering av høye bygg

(over 30 m) skal i utgangspunktet ivaretas gjennom krav til brannteknisk

prosjektering. Brannvesenets stigebil (28 m) har mulighet til å nå ca. 30 m høye

bygg.

Vurdering av

sannsynlighet:

Det er ikke kjent noen tilfeller elle r utfordringer fra tidligere. Hendelsen vil kunne

inntreffe som følge av flere ulike årsaker, som medfører høy usikkerhet tilknyttet

vurderingen av sannsynlighet. Ettersom hendelsen kan skje, men det ikke er

konkrete eksempler på lignende hendelser for Høn efoss fra tidligere vurderes

sannsynlighet som lite sannsynlig.

Vurdering av

konsekvenser:

Konsekvensene vil medføre at nødetater vil kunne bli forsinket i sitt arbeid.

Konsekvenser vurderes som kritisk for liv og helse, og materielle verdier. For

stabil itet vurderes konsekvenser som en viss fare.

Vurdering av

usikkerhet:

Høy usikkerhet.

Hendelsen vil kunne inntreffe som følge av mange mulige scenarier. I dagens

situasjon er det mangelen på gode alternative adkomstmuligheter og

omkjøringsveier ved Kvern bergsund bru og Hønefoss bru som gjør at hendelsen er

vurdert.

Endring av risikonivå

som følge av

Uendret/redusert.
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planlagt tiltak i

fremtidig situasjon

I planen legges det opp til etablering av flere nye gang - og sykkelbruer. Dersom ny

gangbru mellom Schjongslunden/Ringeriksgata fra Eikli dimensjoneres for å

håndtere brannkjøretøy vil dette kunne bidra til å gi økte muligheter for

fremkommelighet for brannvesenet fra dagens brannstasjon ved Eikli.

Risikoanalyse
ID
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå

8
Svikt i
fremkommelighet
for nødetater

Lite sannsynlig

Liv og helse Kritisk

Stabilitet En viss fare

Materielle verdier Kritisk

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy

- Vurdere å dimensjonere ny gangbru mellom

Sc h jongslunden/Ringeriksgata og Eikli for å

kunne håndtere brannkjøretøy. Bruen bør være

stengt for øvrig biltrafikk.

- Følges opp i videre planlegging

- Vurdere muligheter for at nøde tater kan

benytte overstyring av lysregulering ved

uttrykning.

- Aktuelle løsninger bør vurderes i

forbindelse med detaljprosjektering av

veier

- Ved utbygging av veier unngå opphøyede

midtrabatter/benytte kantstein som muliggjør

forbikjøring på forhøyninger for nødetater ved

uttrykning.

- Aktuelle løsninger bør vurderes i

forbindelse med detaljprosjektering av

veier
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5.3.4 BRAN N I BYGNIN GER

Beskrivelse av

uønsket hendelse:

Brann med fare for spredning (storbrann) i gammel bebyggelse

Årsak(er): Brann som følge a v feil i systemer ( f.eks. strøm), ved feilhandlinger eller tilsiktet.

Anleggsarbeider i bynære områder vil kunne medføre økt risiko for brann.

Endring av bruk for gamle bygninger og feil/manglende brannprosjektering.

Eksisterende

barrierer og tiltak:

-

Sårbarhetsvurdering: Gammel trehusbebyggelse rundt Nordre torv, tettplassert og med varierende grad

av brannsikkerhet . Også gammel bebyggelse i sentrum rundt Søndre Torv.

Fortetting i sentrum vil kunne medføre omfattende, og tidvis anleggsarbeider flere

st eder.

Vurdering av

sannsynlighet:

Omfattende storbrann vurderes som mindre sannsynlig (kan skje, ikke usannsynlig

– finnes eksempler på tilsvarende hendelser).

Vurdering av

konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som kritisk for liv og helse - alvorlige personskader eller

dødsfall kan forekomme. Skader på bygg vurderes som farlig - s k a d er f o r innti l 5 0

mill.

Vurdering av

usikkerhet:

Middels usikkerhet.

Sårbare brannobjekter kjent/kartlagt av brannvesenet. Omfang og konsekvens vil

kunne variere avhengig av område.

Endring av risikonivå

som følge av

planlagt tiltak i

fremtidig situasjon

Uendret.

Planen omfatter ikke etablering av sårbare brannobjekter (skole/sykehus). Økt

fortetting og endret bruk av eksisterende bebyggelse vil kunne ha både positive o g

negative effekter for brannsikkerhet. Ved økt fortetting og høyere bygg i sentrum vil

det være viktig å følge opp krav til brannteknisk prosjektering. Det samme vil gjelde

ved endring/bruksendring på gammel bebyggelse. Dersom det blir perioder med

omfatt ende anleggsarbeider vil avklaring av fremkommelighet for brannvesen i

detaljregulering/byggeplan være viktig.

Risikoanalyse
ID
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå

9 Brann i bygninger Sanns ynlig

Liv og helse Kritisk

Stabilitet - -

Materielle verdier Farlig

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy

- Oppfølging av brannsikkerhet i bygg og

fremkommelighet for brannvesen ifm.

utarbeidelse av regu leringsplaner.

- Følges opp i forbindelse med

detaljregulering av enkeltområder.
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5.3.5 DAM BRUDD

Beskrivelse av

uønsket hendelse:

1000 - års flom i Storelva og dambrudd i Sagdammen .

Årsak(er): Anleggsarbeider og utbygging nært damanlegg.

Flomnivå over 1000 - års flom eller eksterne belastninger som medfører dambrudd.

De største påkjenningene norske damanlegg utsettes for er normalt store flommer ,

og med klimaendringer forventes det større flommer sannsynligvis vil kunne

inntreffe oftere .

Eksisterende

barrierer o g tiltak:

-

Sårbarhetsvurdering: Ringerikskraft er eier av damanlegget i Hønefoss. Damanlegget består av

inntaksdammen Hønefossen og Sagdammen. I dagens situasjon er Sagdammen

dimensjonert slik at en elveflom med gjentaksintervall på 1000 - år (1000års flom )

vil overtoppe Sagdammen. Det foregår arbeider med heving av dammen for å

ivareta krav til sikkerhet mot 1000 - års flomnivå, disse arbeidene er planlagt

ferdigstilt i 2020.

Det er også flere dammer utenfor det planavgrensede områder (både Ådalselva og

Ra ndselva er regulert flere steder). Randselva er regule rt ved dam Viulfoss nord øst

for Hvalsmoen leir.

Det er gjennomført dambruddsbølgeberegninger (DBBB) for både damanlegget på

Hønefoss (10) og damanlegget ved Viulfoss (11) . Et dambrudd ved Viulfoss vil

medføre flom i søndre deler av planområdet (Schjongslunden mv. ), men

bruddbølger fra dammen antas først å nå planområdet etter ca. 1 time. Et

dambrudd ved Sagdammen vurderes å ha størst konsekvens er, da dette vil kunne

medføre konsekvenser for hele det planavgrensede området syd for Hønefoss bru

og vannet nå planområdet umiddelbart.

Vurdering av

sannsynlighet:

Dambrudd vurderes som svært lite sannsynlig. NVE fører tilsyn med dameiere og

har gjenn omført kartlegginger av dammers sårbarhet for økte flommer. Det er

ingen sammenlignbare hendelser for lignende type anlegg i Norge i nyere tid, siste

sammenlignbare dambrudd var ved Roppadammen i Vestre Gausdal som brast i

1976 som følge av konstruksjonsfe il. Sagdammen i Hønefoss ble først etablert to år

senere.

Vurdering av

konsekvenser:

Dambruddsbølgeberegninger utført av Norconsult viser 1000 - års flom ved

Sagdammen som medfører brudd vil kunne medføre store konsekvenser for

planområdet. Konsekvenser vu rderes som farlig for alle konsekvenstyper.

Vurdering av

usikkerhet:

Middels usikkerhet.

Sannsynligheten for dambrudd vurderes som (svært) lite sannsynlig, og

vurderingen baseres på strengt regelverk for damsikkerhet, tilsyn og rapporter

utarbeidet av NV E. Konsekvensene er vurdert på bakgrunn av gjennomførte DBBB

for Sagdammen. Det vil være store usikkerheter tilknyttet

dambruddsbølgeberegninger ettersom disse ikke nødvendigvis til fange opp av alle

mulige faktorer som kunne påvirke konsekvenser (eks. van nstand, tidspunkt,
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terreng og mulighet for erosjon og følgehendelser). Konsekvensvurderingen er i

utgangspunktet vurdert som konservativ, for å understreke viktigheten av dialog

med dameier i forbindelse med utarbeidelse av planer for nærliggende områder o g

evnt. anleggsvirksomhet.

Endring av risikonivå

som følge av

planlagt tiltak i

fremtidig situasjon

Redusert.

Risikonivået for dambrudd vurderes som redusert i fremtidig situasjon, som følge av

og forutsatt planlagt oppgradering av Sagdammen.

Risikoan alyse
ID
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå

10 Dambrudd Lite sannsynlig

Liv og helse Farlig

Stabilitet Farlig

Materielle verdier Farlig

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy

- Krav om felles planlegging/involvering av

dameier ved utbygging i områder nært

damanlegg.

- Anbefales utarbeidet som

planbestemmelse.
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5.3.6 SVIKT I VAN N FORSYNIN G/AVLØP

Beskrivelse av

uønsket hendelse:

Svikt i vannforsy ning eller avløpshåndtering (skade på teknisk infrastruktur i

planområdet eller manglende kapasitet)

Årsak(er): Underdimensjonert kapasitet ved fremtidig utbygging

Anleggsvirksomhet (graving o.l.) som skader teknisk infrastruktur

Eksisterende

barrierer o g tiltak:

Ingen spesielle.

Sårbarhetsvurdering: I dagens situasjon er vann og avløpssystemene (VA) ikke tilstrekkelig dimensjonert

for framtidig utbygging. Vannforsyningen mangler i tillegg driftssikkerhet. Det blir

som del av planen utarbeidet en VA - ramm eplan som etter realisering både vil

forbedre situasjonen for dagens innbyggere og gi gode nok dimensjoner for den

utbyggingen planen setter rammer for. Rammeplanen legger opp til at nye

ledningsanlegg kan legges i forbindelse med oppgradering av eksistere nde veg.

VA - rammeplanen som utarbeides i denne planen viser hovedtrekk og prinsipper for

fremtidig utbygging. Det utarbeides mer detaljerte VA - planer etter hvert som

områdene blir detaljregulert. Dette bør inn som rekkefølgekrav i bestemmelsene.

Vurderi ng av

sannsynlighet:

Hendelsen vurderes som sannsynlig for dagens situasjon. Gjennomføring av

planlagte tiltak vil redusere sannsynlighet.

Vurdering av

konsekvenser:

Konsekvens vurderes som en viss fare for stabilitet (midlertidige driftsforstyrrelser).

Vurdering av

usikkerhet:

Lav usikkerhet.

Vurderingen er basert på opplysninger gitt under analysemøte med kommunen.

Endring av risikonivå

som følge av

planlagt tiltak i

fremtidig situasjon

Redusert – gitt oppfølging av forutsatte tiltak.

Risikoanaly se
ID
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå

1 1
Svikt i
vannforsyning/
avløp

S annsynlig

Liv og helse - -

Stabilitet En viss fare

Materielle verdier - -

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggin g og annet

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy

- Utbygging av nye boliger må ikke skje før nye

systemer for vann - og avløp har blitt etablert.

Rekkefølgekrav bør inn i bestemmelsene. Å få

vedtatt planen med rekkefølgekrav som her

beskrevet innebærer at m an er et skritt

nærmere å få oppgradert dagens løsninger.

- Krav til rekkefølgebestemmelse som

følges opp i reguleringsplaner
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5.3.7 GRUN N FORUREN SNIN G

Beskrivelse av

uønsket hendelse:

Spredning av forurenset grunn.

Bygningsskader som følge av alunskifer (svelling /setningsskader, surt vann skader

betong/stålkonstruksjoner)

Årsak(er): Planområdet ligger i en del av Hønefoss preget av sentrumsbebyggelse. Århundrer

med menneskelig aktivitet kan ha gitt opphav til diffus forurensning. Det er registret

forurensede lok aliteter og nedlagte kommunale fyllinger innenfor planområdet. På

store deler av planområdet består berggrunnen av alunskifer og løsmassene av

antropogent påvirkede fyllmasser.

Ved nye byggeprosjekter/terrenginngrep vil spredning av forurenset grunn kunne

forekomme dersom grunnforhold ikke kartlegges og evnt. avbøtende tiltak

gjennomføres.

Grunnforholdene i Hønefoss omfatter områder med mulige forekomster av

alunskifer. Alunskifer er en bergart som kan skape byggtekniske - og geotekniske

problemer gjennom at den ved kontakt med luft vil kunne svelle og medføre

setningsskader, avrenning fra alunskifer vil gi surt vann som skade betong og

stålkonstruksjoner, samt at bergarten medfører høy risiko for radon i bygg (vurdert

i hendelse ID 5). Alunskifermasser må betraktes som forurenset grunn ved

oppgraving.

Eksisterende

barrierer og tiltak:

I hele Hønefoss sentrum vil det være mistanke om forurensning i grunnen og

dermed krav om gjennomføring av miljøteknisk grunnundersøkelse i henhold til krav

gitt i Forurensn ingsforskriftens kap. 2.

Sårbarhetsvurdering: Planlagt tiltak med utvikling av Hønefoss sentrum vil trolig medføre graving i

områder med forurensete løsmasser og berggrunn bestående av alunskifer. I hele

Hønefoss sentrum vil det være mistanke om forurensn ing i grunnen og dermed krav

om gjennomføring av miljøteknisk grunnundersøkelse i henhold til krav gitt i

Forurensningsforskriftens kap. 2 .

Med hensyn på forurensning i løsmassene vil bygge - og gravearbeider gjennomført

etter dagens regelverk i de fleste tilfeller medføre at forurensede løsmasser blir

fjernet fra tiltaksområdet og rene masser blir tilført. Forurensningssituasjonen i et

område etter gjennomført byggetiltak vil derfor i de fleste tilfeller være bedre som

følge av tiltaket.

Ved utviklingen a v Hønefoss sentrum kan man potensielt komme i kontakt med

berggrunn av alunskifer. Alunskifer har syredannende og radioaktive egenskaper.

Dersom tiltaket omfatter graving og/eller sprengning i alunskifer vil prosjektet

måtte iverksette tiltak som forhindre r at spredning av radioaktivitet og forsuring har

negativ innvirkning på mennesker og naturmiljø.

Ved utkjøring av masser i utviklingsprosjektet vil deponering av forurensede

løsmasser og alunskifer være mer kostbart enn deponering av tilsvarende mengder

rene løsmasser og berg. Det må også påregnes større kostnader til transport og

håndtering som følge av større kjøreavstand til godkjente deponier.
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Vurdering av

sannsynlighet:

Mindre sannsynlig.

Utfordringer tilknyttet både alunskiferproblematikk og grunn forurensning er kjent i

dagens situasjon. Planlagt tiltak tilrettelegger for byutvikling og økt bygge - og

anleggsvirksomhet i byen, og forutsatt at krav i forurensningsforskriften følges

vurderes spredning av forurenset grunn eller skader som følge av alun skifer som

mindre sannsynlig. Det er kjent tilfeller der lover og forskriftskrav ikke har blitt fulgt

på andre sammenlignbare steder.

Vurdering av

konsekvenser:

Konsekvenser vurderes ut fra forventede skader på eiendom og vurderes som

kritisk (skader for inntil 20 mill.). Dersom det ikke tas høyde for mulige utfordringer

med grunnforurensning i planlegging av nye tiltak, vil det kunne medføre en svært

høy økning i kostnader for hvert enkelt prosjekt.

Vurdering av

usikkerhet:

Lav usikkerhet.

Tidligere om rådebruk og eksisterende/gjennomførte kartlegginger tilsier at

alunskiferforekomster og grunnforurensning må forventes.

Endring av risikonivå

som følge av

planlagt tiltak i

fremtidig situasjon

Redusert.

Med hensyn på forurensning i løsmasser og forvente t forekomst av alunskifer vil

bygge - og gravearbeider gjennomført etter dagens regelverk i de fleste tilfeller

medføre at forurensede løsmasser blir fjernet fra tiltaksområdet og rene masser blir

tilført. Forurensningssituasjonen i et område etter gjennomf ørt byggetiltak vil derfor

i de fleste tilfeller være bedre som følge av tiltaket.

Risikoanalyse
ID
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå

1 2 Grunnforurensning Mindre sannsynlig

Liv og helse - -

Stabilitet - -

Materielle verdier Kritisk

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy

- Tiltaksplaner ved forurenset grunn

Ved gravearbeider i områder hvor det gjennom

miljøtekniske grunnundersøkelser er på vist

forurenset grunn, skal det utarbeides tiltaksplaner.

Tiltaksplanen vil beskrive hvordan et terrenginngrep

skal gjennomføres i henhold til lovverk slik at

hensyn til mennesker og naturmiljø ivaretas. I

tiltaksplanen vil også ev. nødvendige tiltak for å

hindre spredning av forurensning eller problematikk

knyttet til syredannende og/eller radioaktivt berg.

- Følges opp gjennom planbestemmelser

og detaljregulering

- Oppfølgende undersøkelser

I forkant av søknad om IG for grunnarbeider i

Hønefoss sentrum anbe fales det at det i hvert

tilfelle gjennomføres miljøteknisk

grunnundersøkelse i henhold til krav gitt i

Forurensningsforskriftens kap. 2 og

Miljødirektoratets veileder TA - 2553/2009,

- Følges opp gjennom planbestemmelser

og detaljregulering
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«Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset

grunn». I prosjekter hvor de t er forventet å komme

i kontakt med berg, anbefales det at berggrunnen

prøvetas for å avgjøre om den er syredannende

eller radioaktiv.
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5.3.8 KRIMIN ALITE T OG TILS IKTE DE H EN DE LSE R

Beskrivelse av

uønsk et hendelse:

Handlinger som bryter norsk lovverk og bidrar til å skape en følelse av utrygghet for

samfunnet.

Årsak(er): Handlinger som bryter norsk lovverk kan bidra til å skape en følelse av utrygghet

for samfunnet, eksempelvis ekstreme - eller kriminell e miljøer som oppfordrer til -

eller begår lovbrudd, bygg og objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje,

terror eller kriminalitet.

Årsaksbildet for tilsiktede handlinger er gjerne komplekst, og avhenger av flere

faktorer. Økonomiske og sosiale for hold er faktorer som bidrar til å påvirke hvordan

kriminalitetsbildet utvikles. Dårlige sosiale forhold, rusmisbruk og økonomiske

utfordringer er kjente årsaker til kriminalitet.

I forbindelse med arealplanlegging vil man i mange tilfeller kunne bidra til å skape

offentlige rom og områder som påvirker eller reduser er kriminalitet og gir brukere

en økt opplevelse av trygghet , eksempelvis ved å planlegge område bruk for økt

gentrifisering og andre kriminalitetsforebyggende hensyn.

Eksisterende

barrierer og tiltak:

-

Sårbarhetsvurdering: Hønefoss politistasjon er lokalisert i Askveien nært Søndre Torv. Stasjonen tilhører

Sør - øst politidistrikt med operasjonssentral og administrasjonssete i Tønsberg.

Større byområder slik som Hønefoss sentrum vil ofte være m er utsatt for bestemte

typer kriminalitet en mindre urbane strøk slik som eksempelvis tyverier, innbrudd,

organisert kriminalitet slik som narkotikaomsetning o.l., voldsrelatert kriminalitet

mv. Sentrale knutepunkt der det oppholder seg mange personer vil også kunne

være utsatt for alvorlige tilsiktede handlinger slik som terrorisme. Innen

kriminalitetsteori er det gjerne tre forutsetninger som må ligge til grunn for

lovbrudd og kriminelle handlinger – en motivert kriminell, et passende offer og et

egnet ås ted. I nnen arealplanlegging er det først og fremst de mulige egnede

åstedene man kan gjøre noe med.

I Hønefoss sentrum vil dette eksempelvis være byen sentrale knutepunkt slik

stasjonsområdet, viktige handlegater og byens torg, steder der det gjennomføre s

større arrangementer, samt gatenettet som benyttes for å flytte seg til - og fra disse

områdene. Avsperrede områder, mørke rom og bakgater og steder der personer

kan holde seg skjult er eksempler på elementer som har en negativ påvirkning på

kriminalitets risiko i byområder. I dagens situasjon for byen finnes det flere

eksempler på slike områder.

Risikoanalysemetodikk med utgangspunkt i sannsynlighet og konsekvens er ofte

ikke så godt egnet til å vurdere risiko for denne type tilsiktede handlinger, da man

ikke nødvendigvis fanger opp alle variabler og faktorer som vil kunne påvirke

vurderingen da årsaksbildet bak en kriminell handling er komplekst. Det er ikke

gjort noen vurdering av sannsynlighet og konsekvens for denne hendelsen, men det

er gjort kvalitat ive vurderinger av sentrale elementer i områdeplanen og foreslått

tiltak for videre planlegging.
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Store arrangementer som samler større menneskemengder på et begrenset areal vil

kunne være åsted for både mindre alvorlige og svært alvorlige kriminelle

handl inger. I videre planlegging vil kriminalitetsforebyggende hensyn være en viktig

del av de vurderinger som bør gjøres. I planen legges det opp til bruk av Petersøya

som parkanlegg med mulighet for å ha større arrangementer. Byens torg (Søndre

og Nordre Torv ) er også viktige knutepunkt der det kan være aktuelt med samling

av større menneskemengder. I forbindelse med videre planlegging og/eller

endring/oppgraderinger av disse områdene bør kriminalitetsforebyggende hensyn

og fremkommelighet for nødetater inklud eres som en del av vurderingene som

gjøres i når arealbruk og utforming avklares.

Planen legger opp til en økt satsning på myke trafikanter i byen. I sidegatenettet til

byens sentrumskjerne finnes det muligheter til å gjennomføre tiltak som vil gjøre

områ dene mindre attraktive som «egnede åsteder» for kriminelle

handlinger/aktivitet. Åpning av byrom og etablering av tydeligere skiller mellom

private og offentlige rom er eksempler på tiltak som vil fungere som gode

kriminalitetsforebyggende hensyn i planleg ging.

Rapporten «Tryggere nærmiljøer – En håndbok i kriminalitetsforebygging og fysiske

omgivelser» utarbeidet av Det kriminalitetsforebyggende råd/Samordning av lokale

kriminalitetsforebyggende tiltak (12) gir gode råd og vei ledning på hvordan

kriminalitetsforebygging kan ivaretas i forbindelse med arealplanlegging.

Vurdering av

sannsynlighet:

-

Vurdering av

konsekvenser:

-

Vurdering av

usikkerhet:

Høy usikkerhet.

Endring av risikonivå

som følge av

planlagt tiltak i

fr emtidig situasjon

Uendret/redusert.

Risikonivået vurderes som uendret , men gjennom å vurdere

kriminalitetsforebyggende hensyn i videre planlegging vil risikonivået kunne

reduseres.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet

Til tak Oppfølging gjennom planverktøy

- Oppfølging av kriminalitetsforebyggende

hensyn i videre planlegging/detaljreguleringer.

Ved større endringer/utbygginger som særlig

omfatter arealer med samling av større

menneskemengder bør Politiet rådføres/bes om

inns pill til planene.

- Følges opp i videre planlegging
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6. RI SI KOE VALU E RI N G

6.1 Risiko matrise
Det høyeste vurderte risikonivå/risikostyringsmålet vises i risikomatrisen i Figur 6 . Risikonivået er vurdert

etter planlagt utbyg ging med alle forutsatte tiltak, uten ytterlige anbefalte tiltak.

Konsekvens/

Sannsynlighet
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig 11 6 1, 2 , 9

Mindre sannsynlig 4 3, 5, 7, 12

Lite sannsynlig 8 10

Figur 6 : Risikomatrise – total risiko, høyeste risikonivå vurdert for aktuelle uønskede hendelser.

Risikonivået som er vurdert for hvert enkelt risikostyringsmål for de aktuelle identifiserte hendelsene er vist i

Tabell 6 , sammen med en vurdering av kunnskapsgrunnlaget bak vurderingen (usikkerh et) og en kvalitativ

vurdering av planens påvirkning på risiko nivået .

Tabell 6 : Risikonivå pr. konsekvenstype/samfunn sverdi for aktuelle identifiserte hendelser.

ID
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlig
- het

Verdi Konse -
kvens

Risikonivå Usikkerhet Endring

1 Elveflom Sannsynlig

Liv og helse En viss fare

Lav Uendret
Stabilitet En viss fare

Materielle
verdier

Farlig

2 Overvannsflom Sannsynlig Liv og helse En viss fare

Middels Redusert
Stabilitet En viss fare

Materielle
verdier

Farlig

3 Kvikkleireskred Mindre
sannsynlig

Liv og helse Kritisk

Middels Uendret
Stabilitet Kritisk

Materielle
ve rdier

Kritisk

4 Masse -
utglidning og
jordskred

Mindre
sannsynlig

Liv og helse En viss fare

Middels Uendret
Stabilitet -

Materielle
verdier

En viss fare

5 Langvarig
eksponering for
helseskadelige
radonkonsentra
sjoner

Mindre
sannsynlig

Liv og helse Kritisk

Middels Redusert
Stabilitet - -

Materielle
verdier

- -
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ID
nr.

Uønsket
hendelse

Sannsynlig
- het

Verdi Konse -
kvens

Risikonivå Usikkerhet Endring

6 Trafikkulykker Sannsynlig Liv og helse Kritisk

Middels Redusert
Stabilitet En viss fare

Materielle
verdier

- -

7 Utslipp av
farlige stoffer

Mindre
sanns ynlig

Liv og helse Kritisk

Middels Redusert
Stabilitet En viss fare

Materielle
verdier

- -

8 Svikt i
fremkommelig -
het for
nødetater

Lite
sannsynlig

Liv og helse Kritisk

Høy

Uendret/
Redusert
ved
foreslåtte
tiltak

Stabilitet En viss fare

Materielle
verdier

Kritisk

9 Brann i
bygninger

Sannsynlig Liv og helse Kritisk

Middels Uendret
Stabilitet - -

Materielle
verdier

Farlig

10 Dambrudd Lite
sannsynlig

Liv og helse Farlig

Middels Uendret
Stabilitet Farlig

Materielle
verdier

Farlig

11
Svikt i
vannforsyning/
avløp

Sannsynlig

Liv og helse - -

Lav RedusertStabilitet En viss fare

Materielle
verdier

- -

12
Grunn -
forurensning

Mindre
sannsynlig

Liv og helse - -

Lav Redusert
Stabilitet - -

Materielle
verdier

Kritisk

13 Kriminalitet og
tilsiktede
handlinger

- - - -

Høy

Uendret/
Redusert
ved
foreslåtte
tiltak
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6.2 Foreslåtte tiltak

Det er i ROS - analysen kartlagt og foreslått 20 tiltak som bør følges opp videre, enten gjennom videre

pla nlegging, innlemmes i planbestemmelser eller gjennom ivaretakelse og oppfølging i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og byggesøknad. Effekten av de forskjellige tiltakene kan være utfordrende å

kvantifisere med de kategorier for sannsynlighet og k onsekvens som ligger til grunn for analysen, og effekten

av tiltakene er derfor ikke vist. Det vurderes allikevel at de foreslåtte tiltakene vil bidra til å redusere

risikonivået til så lavt som mulig gjennom det detaljnivå som foreligger for prosjektet un der arbeidet med

analysen. En oversikt over foreslåtte tiltak for de kartlagte aktuelle hendelsene er videre i presentert i Tabell

7 Tabell 7 .

Tabell 7 : Oversikt over foreslåtte tiltak for videre oppfølging.

ID

Tilknyttet

uønsket(de)

hendelse(r) Tiltak Oppfølging

1 Elveflom

- Etablere hensynssone for elveflom med

utgangspunkt i flomsoneberegninger for 200 - års

flom.

Ikke tillatt med nye bygg/infrastruk tur

(sikkerhetsklasse F2) i 200 - års flomsone. I

skravert område for flomsone 200 - år kan det

tillates etablering av bygg forutsatt tilstrekkelig

sikring.

- Forslag til hensynssone for

planavgrensning i

områderegulering basert på

utførte flomsoneberegninger.

- Hensynssone basert på

flomsoneberegninger bør videre

innarbeides i kommuneplanens

arealdel når denne skal rulleres.

1 Elveflom

- Krav til sikker byggehøyde for nye bruer som

etableres (kort 69,5+)

- Innlemmes i planbestemmelser

1 Elveflom

- Nye gangveie r som etableres (elvelangs) må

legges over 20 - års flomnivå (kote 68+)

- Innlemmes i planbestemmelser

1 Elveflom

- Åpning av flomvei mellom Petersøya og "fastlandet" -

vil øke elvas tverrsnitt i dette området som kan bidra til

å redusere flomnivå her.

- Vur deres i videre planlegging

1 Elveflom

- Ved eventuell etablering av nye brukonstruksjoner i

elven må det hensyntas risiko for drivgods i elva som

kan medføre skader på brukar.

- Vurderes i videre planlegging

2 Overvannsflom

- Arnemannsveien, Stabellsgate, Kirkegata og

Kongens gate/Owrens gate foreslås opparbeidet

som hovedoppsamlingsgater for overvann.

Vannet ledes videre ut mot Storelva fra disse

gatene via Tippen eller Kvernbergsund bru.

Storgata som viktig avskjæringsgate for

overvann fra Søndre Torv. Øv rig gatenett i

sentrum vil fungere som tilførselsveier mot

hovedoppsamlingsgater og avskjæringsgater.

- Følges opp i videre planlegging.

Rekkefølgebestemmelser for

utbygging som sikrer at

overvannshåndtering iht.

kommunens retningslinjer for

håndtering av overvann ivaretas

og overvannsløsninger etableres

bør innlemmes i planen.
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ID

Tilknyttet

uønsket(de)

hendelse(r) Tiltak Oppfølging

2 Overvannsflom

- Kongens gate/Owrensgate er den lavest

liggende gaten i sentrumskvadraturen og den

viktigste samlegaten for overvann.

Sammen med avskjæringsgatene foreslås dis se

opparbeidet med blågrønne gatesnitt med grønt

arealer/fordrøyning i regnbed og evnt.

overvannsbasseng.

- I Stabellsgate foreslås kun

overvannshåndtering i renner.

- Følges opp i videre planlegging.

2 Overvannsflom

- Overvannshåndtering fra Arnemannsveie n mot

Tippen/Kongens gate må avklares i videre

planer (gatesnitt vil avgjøre muligheter for

fordrøyning og grønne arealer.

- Følges opp i videre planlegging.

3 Kvikkleireskred

- Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger i TEK

17. Oppfølging av kvikkleireri siko iht. til NVE

Veileder «Bygging i kvikkleireområder –

Veileder ved arealbygging og

byggesaksbehandling».

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader

3 Kvikkleireskred

- Plan - og byggesaksarbeid utenfor faresoner:

Forekoms ter av kvikkleire må kartlegges og

skredfare vurderes ved inngrep i områder med

marin leire. Dersom kvikkleire blir påvist og

topografien tilsier at skredfare kan være

tilstede, anbefales at de samme krav legges til

grunn for den geotekniske prosjekteringe n som

ved byggevirksomhet innenfor faresoner.

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader

3 Kvikkleireskred

Dersom det etableres bru mellom Petersøya og

Vesterngata må denne vurderes mtp. kvikkleire

og faresonen Støalandet.

Funda menteringsarbeider for eventuell bru vil

kunne berøre grunn og strømmningsforhold .

Risiko forhold som må ivaretas

ifm. ev nt. detaljprosjektering
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ID

Tilknyttet

uønsket(de)

hendelse(r) Tiltak Oppfølging

3 Kvikkleireskred

Tiltak ifm. mindre tilbygg og nødvendig

nybygging i tilknytning til eksisteren de

bebyggelse:

- Oppfølging av krav til byggegrenser mot

skråningskant i ravinert terreng beskrevet i N VE

sin veileder « Veiledning ved små inngrep i

kvikkleiresoner». I ravinert leirterreng må

nybygg ligge i en avstand av minst 2 x

ravinedybden fra topp skr åning. Ved kortere

avstand til topp skråning bør geoteknisk

sakkyndig kontaktes. For å unngå

tilleggsbelastning på grunnen, bør vekten av

utgravde masser for kjeller minst tilsvare

vekten av tilbygget. Gravemassene

transporteres direkte bort fra området til sikkert

deponeringssted.

Anlegning av veier bør gjøres slik at veier

legges lengst mulig vekk fra skråningstopp.

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader

4
Masseutglidning

og jordskred

4
Masseutglidning

og jordsk red

- Vurdere muligheter for å definere soner langs

elveleier der det er bratt og løsmasser som kan

omfattes av bestemmelse som ivaretar et belte

av blandingsskog/vegetasjon. (F.eks.

snauhogst/flatehogst tillates ikke)

- Vurderes i videre planarbeid

5 Rado n

- Tilrettelegging for radonsikring iht. krav i TEK

17

- Følges opp i forbindelse med

detaljprosjektering av bygg og

byggesøknader

6 Trafikkulykker

- Vurdere muligheter for trafikkrestriksjoner på

bestemte strekninger der dette kan ha effekt på

trafikksikke rhet (bruk av

enveiskjøring/innkjøring forbudt o.l.).

- Følges opp i videre planlegging

6 Trafikkulykker

- Kryssutforming vurderes ifm. detaljregulering

og må ivareta myke trafikanter

- Følges opp i videre planlegging

6 Trafikkulykker

- Detaljregulering m å vurdere behov for spesielle

trafikksikkerhetstiltak med fokus på

tilrettelegging for myketrafikanter

- Følges opp i

detaljreguleringsplaner.

6 Trafikkulykker

- Vurdere aktuelle tiltak for reduksjon av bilbruk

(kampanjer/redusere p - arealer o.l.)

- Iverks ettes etter initiativ fra

kommunen
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ID

Tilknyttet

uønsket(de)

hendelse(r) Tiltak Oppfølging

7
Utslipp av farlige

stoffer

- I planen legges det opp til mulig ny bru til

Schjongslunden/Ringeriksgata fra Eikli – det bør

vurderes å tilrettelegge den for bruk av

brannkjøretøy. Dette vil kunne bidra til å gi

brannvese net kortere innsatstid/alternative

adkomstmuligheter til området.

- Bør vurderes i videre

planarbeidet ifm. prosjektering av

ny bru.

8

Svikt i

fremkommelighet

for nødetater

9 Brann i bygninger

- Oppfølging av brannsikkerhet i bygg og

fremkommelighet fo r brannvesen ifm.

utarbeidelse av reguleringsplaner.

- Følges opp i forbindelse med

detaljregulering av

enkeltområder.

10 Dambrudd

- Krav om felles planlegging/involvering av

dameier ved utbygging i områder nært

damanlegg.

- Anbefales utarbeidet som

planb estemmelse.

11

Svikt i

vannforsyning/

avløp

- Utbygging av nye boliger må ikke skje før nye

systemer for vann - og avløp har blitt etablert.

Rekkefølgekrav bør inn i bestemmelsene. Å få

vedtatt planen med rekkefølgekrav som her

beskrevet innebærer at man er et skritt

nærmere å få oppgradert dagens løsninger.

- Krav til rekkefølgebestemmelse

som følges opp i

reguleringsplaner

12 Grunnforurensning

- Tiltaksplaner ved forurenset grunn

Ved gravearbeider i områder hvor det gjennom

miljøtekniske grunnundersøkelser er påvist

forurenset grunn, skal det utarbeides

tiltaksplaner. Tiltaksplanen vil beskrive hvordan

et terrenginngrep skal gjennomføres i henhold

til lovverk slik at hensyn til mennesker og

naturmiljø ivaretas. I tiltaksplanen vil også ev.

nødvendige tiltak for å hindre spredning av

forurensning eller problematikk knyttet til

syredann ende og/eller radioaktivt berg måtte

beskrives .

- Følges opp gjennom

planbestemmelser og

detaljregulering
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ID

Tilknyttet

uønsket(de)

hendelse(r) Tiltak Oppfølging

12 Grunnforurensning

- Oppfølgende undersøkelser

I forkant av søknad om IG for grunnarb eider i

Hønefoss sentrum anbefales det at det i hvert

tilfelle gjennomføres miljøteknisk

grunnundersøkelse i henhold til krav gitt i

Forurensningsforskriftens kap. 2 og

Miljødirektoratets veileder TA - 2553/2009,

«Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset

grunn». I prosjekter hvor det er forventet å

komme i kontakt med berg, anbefales det at

berggrunnen prøvetas for å avgjøre om den er

syredannende eller radioaktiv.

- Følges opp gjennom

planbestemmelser og

detaljregulering

13

Kriminalitet og

tilsiktede

ha ndlinger

- Oppfølging av kriminalitetsforebyggende

hensyn i videre planlegging/detaljreguleringer.

Ved større endringer/utbygginger som særlig

omfatter arealer med samling av større

menneskemengder bør Politiet rådføres/bes om

innspill til planene.

- Følge s opp i videre planlegging
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7. KON KLU SJON E R

Det er gjennomført en ROS - analyse i henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3. I analysen er det tatt

utgangspunkt i sjekkliste /eksempelliste fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder

« Samfun nssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (Vedlegg 1) og foreliggende planmateriale for

områdereguleringen pr. 30.10.2018 . Det er vurdert 13 aktuelle risikoforhold og uønskede hendelser, som vil

kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, stabilitet og/eller materielle verdier.

Tre ( 3 ) av hendelsene er vurdert å utgjøre en høy risiko (rødt område). For alle disse hendelsen er det

foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgende (hendelsens ID - nummer i parentes):

• Elveflom (1)

• Overvanns flom (2)

• Brann i bygninger (9)

Seks ( 6 ) av hendelsene er vurdert å utgjøre en middels risiko (gult område). For alle disse hendelsen er det

foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgende (hendelsens ID - nummer i parentes):

• Kvikkleireskred (3)

• Radon (5)

• Trafikkulykker ( 6)

• Dambrudd (10)

• Svikt i vannforsyning/avløp (11)

• Grunnforurensning (12)

Tre ( 3 ) hendelser er vurdert som lav risiko. Det er også foreslått ytterligere tiltak for oppfølging for samtlige

av disse. Følgende hendelser er vurder t som akseptabel risiko (hendelsens ID - nummer i parentes):

• Masseutglidning og jordskred (4)

• Utslipp av farlige stoffer (7)

• Svikt i fremkommelighet for nødetater (8)

Risiko tilknyttet kriminalitet og tilsiktede handlinger (13) er mtp. risikonivå (sannsynl ighet og konsekvens)

ikke satt , men det er også redegjort for muligheter til oppfølgende tiltak for dette i videre planlegging.

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med videre planlegging, utforming av

planbestemmelser eller oppfølging ifm. detaljreguleringsplaner og byggesaker vurderes det at risikoen vil

kunne ivar etas. De foreslåtte planene slik de foreligger vurderes å ikke gi økt risiko for noen av de vurderte

hendelsene og risikoforholdene. For 6 av de vurderte he ndelsene vurderes det at foreslåtte planer og tiltak vil

medføre en bedring i forhold til dagens situasjon.
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VEDLEGG 1
SJEKKLISTE ROS - ANALY SE
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Hendelsestyper Kategori Eksempler på uønskede
hendelser

Aktuelle hendelser for
Hønefoss

Natur -

hendelser

Ekstremvær Storm og orka n -

Lyn - og tordenvær -

Flom Flom i sjø og vassdrag Elveflom

Urban flom/overvann Overvannsflom

Stormflo -

Skred Skredhendelser
• Kvikkleire
• Steinskred/ -

sprang
• Jordskred
• Snøskred

Kvikkleire skred
Masseutglidning og
jordskred

Sekundærvirkni nger av

skred

-

Skog - og
lyngbrann

Skog/lyngbrann -

Andre
naturhendelser?

Grunnforhold/radon Langvarig eksponering for
helseskadelige

radonkonsentrasjoner

Andre
uønskede
hendelser

Transport Større ulykker (veg,
bane, luft, sjø)

-

- Trafikkulykker
gen erelt

(kjøretøy)

Trafikkulykker/ - sikkerhet

- Trafikkulykker
generelt (myke
trafikanter)

Trafikkulykker/ - sikkerhet

Næringsvirksomh

et/ industri

Utslipp av farlige stoffer Utslipp av farlige

stoffer/ Ammoniakkutslipp

Akutt forurensning -

Brann/eksplo sjon i
industri (tankanlegg,
oljeterminal, LN G -

anlegg m.m.)

Utslipp av farlige
stoffer/Ammoniakkutslipp

Brann Brann i transportmiddel
(veg, bane, luft, sjø)

-

Svikt i
fremkommelighet for

nødetater

Svikt i fremkommelighet for
nødetater

Brann i bygni nger og
anlegg

• Sykehus
• Sykehjem
• Skole/

barnehage
• Idrettshall

Storbrann – sårbare
områder



63 / 70

• Asylmottak
• Fengsel/arrest
• Hotell

• Store
arbeidsplasser

• Verneverdig/
fredet
kulturminne

Eksplosjon Industrivirksomheter -

Tankanlegg Utslipp av farlige
stoffer/Ammo niakkutslipp

Fyrverkeri/eksplosivlag
er

-

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjo
ner

Dambrudd Dambrudd

Distribusjon av
forurenset drikkevann

-

Bortfall av
energiforsyning

-

Bortfall av telekom/IKT -

Svikt i vannforsyning Svikt i vannforsyning/avlø p

Svikt i avløpshåndtering

Svikt i

fremkommelighet for
personer/varer/
tjenester

-

Andre aktuelle
hendelser/tem

a

Egen KU i planen
for

Miljø/forurensnin
g

Grunnforurensning Vurderes i egen KU
utredning

Spredning av forurenset
grunn/Alunskifer vurdere s i
ROS

Vannforurensning Vurderes i egen KU
utredning

Egen KU i planen
for KU Støy og
luft

Støy Vurderes i egen KU
utredning

Luft Vurderes i egen KU
utredning

Kriminalitet/

tilsiktede
handlinger

Tilsiktede handlinger Kriminalitetsforebygging og

t ilsiktede handlinger

Elektro -
magnetiske felt

Kraftlinjer nært boligfelt -
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VEDLEGG 2
ELVEFLOM
F LOMSONEKART 200 - ÅRS FLOMNIVÅ



6 5 / 7 0
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VEDLEGG 3
O VERVANNSFLOM
FL OMVEIER OG FORSENKNI NGER



6 7 / 7 0
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VEDLEGG 4
TRAFIKK
ÅRSDØGNSTRAFIKK OG O VERSIKT OVER SYKKELV EIER I DAGENS
SITUASJON



6 9 / 7 0



7 0 / 7 0



August 201 9

VURDERING AV UTTALELSER VED
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG

PlanID: 0605_ 431 Områderegulering Hønefoss

Nr Navn Dato
Innsigelser

1 Statens Vegvesen 20/3 - 19
2 Buskerud Fylkeskommune 19/3 - 19
3 Bane NOR 2/4 - 19
4 NVE 2/4 - 19
5 Fylkesma nnen i Oslo og Viken 2/4 - 19

Offentlige myndigheter
6 Byrådsavdeling for byutvikling 20/3 - 19

Kommunale uttaleparter
7 Utbygging og teknisk forvaltning 12/3 - 19
8 Ansatte Hønefoss skole 14/3 - 19
9 Miljørettet helsevern 20/3 - 19

Organisa sjon
10 Ringerike Arbeiderlag 4/3 - 19
11 Ringerike SV 7/3 - 19
12 Petersøyas Venner 12/3 - 19
13 Innbyggerinitiativ Hønefoss skole 16/3 - 19
14 KrF 14/3 - 19
15 Nordsia Vel 15/3 - 19
16 Ringerike kirkelige fellesråd 15/3 - 19
17 Fortidsminneforeningen i Ringer ike og Omegn 19/3 - 19
18 Ringerike Høyre 19/3 - 19
19 Rødt Ringerike 19/3 - 19
20 Ringerike Arbeiderparti 20/3 - 19
21 DNT Ringerike 20/3 - 19
22 Den Norske Kirke 20/3 - 19
23 Tyristrand Landsbyforening 20/3 - 19

24 Universitetet i Sørøst - Norge avd. Ringerike 2 0/3 - 19
25 Venstre 28/3 - 19
26 Unge Venstre 28/3 - 19
27 Ringerike næringsforening 31/3 - 19

Private
28 Stein Bakken
29 Stabells gate 8 AS, Flattums gate 12 AS og Grand

Hotel Hønefoss AS
5/2 - 19 og
12/2 - 19

30 Lise Bye Jøntvedt, Kjell - Olav Jøntvedt, Cata lina
Guerrero Jøntvedt og Øivind Kr. Guerrero Jøntvedt

10/2 - 19

31 Bernd Wiskemann 11/2 - 19
32 Wenche og Per Weisteen 3/3 - 19
33 Christine K Jørgensen 4/3 - 19
34 Harald Heggen Brørby 5/3 - 19
35 Jan Erik Berg 6/3 - 19
36 Kirkegaten 7 ANS 8/3 - 19
37 Knut Fure 12/3 - 19
38 Ring Eiendomsutvikling AS 13/3 - 19
39 Toril Skogdal Westheim 13/3 - 19
40 Ola Landmark 14/3 - 19
41 Reidar Olsen 15/3 - 19
42 Knut Holter 15/3 - 19
43 Lafton Eiendom AS 15/3 - 19
44 Sameiet Kinohaven Terrasse 15/3 - 19
45 Halvorsen og Reine AS 15/3 - 19
46 SG arkitektur as 15/3 - 19
47 Hilde Grefsrud 16/3 - 19
48 Nina Gabrielsen og Arild Myrmel 16/3 - 19
49 Henriette C. Hovde 17/3.19
50 Kari Løvskogen 18/3 - 19
51 Block Watne 18/3 - 19



2

52 Eiendomsservice Ringerike AS 18/3 - 19
53 Randi Kirkaune 18/3 - 19
54 Egil H Lindsjørn 18/3 - 19
55 Geir Dahl 18/3 - 19
56 Anne Berit Haugen Rijken 18/3 - 19
57 Gro - Marie Ridderhus 18/3 - 19
58 Hans Einar Thorset 18/3 - 19
59 Scala Eiendom AS 19/3 - 19
60 Trond Skogdal 19/3 - 19
61 Linda Lilleenget 19/3 - 19
62 BA - tec 19/3 - 19 og

2 0/3 - 19
63 Pelle Gangeskar 19/3 - 19
64 Minde &Minde AS 19/3 - 19
65 Brakar AS 19/3 - 19
66 Rune Berg 19/3 - 19
67 Marianne Skogstrøm Endrerud og Lars Torstensen

Lindstøl
19/3 - 19

68 Ottar Engebretsen 19/3 - 19
69 Hønefoss Taxi SA 19/3 - 19
70 Per Martin Nordli 19/3 - 19
71 Kristin Grov 19/3 - 19
72 Natalia Anita Sadowski 20/3 - 19
73 Ringerikskraft 20/3 - 19
74 Jan Solgård, Ole Håkon Opperud, Erik G. Karlsen,

Arne S. Sørland
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Oppsummering av uttalelse r Rådmannens kommentar

Innsigelser

Statens Vegvesen (SVV)

Innsigelsespunkter:
Statens vegvesen krever byggegrense på 10 m fra regulert
formålsgrense til veg.

BKB10
Vegnormalen må legges til grunn for fylkesvegene og tekniske planer
må godkjennes av Sta tens vegvesen.

Krav om frisikt i kryss og avkjørsler.
Kan ikke akseptere atkomst til parkeringshus slik vist i plankartet.
Krever teknisk detaljplan for dokumentasjon.

1. Planforslaget tar ikke nødvendig hensyn til fremtidig utvikling av
fylkesvegene. Statens vegvesen krever at det tegnes inn en byggegrense
på 10 m på en av sidene av fylkesveg 35 fra regulert formålsgrenser til
vegen. Vegvesenet foreslår følgende sidevalg:

Innsigelsen fra Statens Vegvesen er trukket, forutsatt endringene som det er redegjort
for under.

Innsigels en omfatter punktene 1, 3, 4, 6, 7, 9 , 13, 14 og 18 , resten er faglige råd.

1. Innsigelsespunktet er løst ved at det er lagt inn rekkefølgebestemmelser (§ 3.2) av
hensyn til behov for midlertidig anleggsbelte for gjennomføring av vegarbeid,
trafikkavvikling m ed mer :

Utbygging av felt B/T1 og B/T3 tillates ikke igangsatt før felt o_S1 er ferdigstilt. (Fra
plangrensen i sør til nordsida Kvernbergsund bru).

Utbygging av felt BS4, BF og BS7 tillates ikke igangsatt før felt o_S3 er ferdigstilt.
(Fra Stangs gate til Kirkegata)

Utbygging av felt BS15 og BKB9 tillates ikke igangsatt før felt o_S4 er ferdigstilt.
(Fra Kirkegata til sørsiden av elva/fossen – altså inkludert landkaret til Hønefoss
bru))
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Østsiden mellom plangrense og Kvernbergsund bru
Vestsiden mellom o_S12 og o_S21
Østsiden mellom o_S22 og Hønefoss bru.

Eventuelt kan det legges inn rekkefølgebestemmelser som sikrer utvikling
av vegen før det bygges bygg inntil. Forslag til rekkefølgekrav:

«Det kan ikke tillates utbygging av områdene B/T1, B/T2 o g B/T3 før
o_S1 er utviklet. »

«Det kan ikke tillattes utbygging av områdene BS4, BF, BS7 før
tilliggende fylkesveg o_S2 mellom o_S12 og o_S21 er utviklet.»

«Det kan ikke tillates utbygging av områdene BH1, BS13, BS15, BKB8
og BKB9 før tilliggende fylkesveg o_S2 mellom o_S21 og Hønefo ss
bru er utviklet.»

2. Fylkesveg 169 bør nedklassifiseres til kommunal veg.
3. Felt BKB10: Statens vegvesen krever at grensen for området flyttes

minimum 15 m fra senterlinje veg. De kan heller ikke akseptere at området
unntas krav om detaljregulering .

4. Staten s vegvesen aksepterer ikke at vege r utformes i samsvar med
Teknisk illustrasjonsplan filnavn L 70 000 sammen med bestemmelsene i
§ 6.1.1.1. Statens vegvesens vegnormaler skal legges til grunn for
fylkesvegene.

5. Vegvesenet mener fortausbredde på 2 - 2,5 m og bebyggelse inntil
formålsgrense ikke hensyntar en utvikling med 4000 nye innbyggere.

6. 2,0 m bredde for grønne rabatter med trær er for smalt. Roten på et tre
krever minimum like stor plass som krona.

7. Statens vegvesen krever følgende tillegg i § 4.8: «Tekni ske planer som
berører fylkesveg skal godkjennes av Statens vegvesen.»

8. Statens vegvesen forutsetter at adkomst til de ulike kvartalene legges i
sekundærvegnettet.

9. Det kommer ikke tydelig frem av planforslaget hvordan fremkommelighet,
kollektivfelt eller si gnalregulering for buss/bussprioritering er løst. Det er
ikke sikret hverken i plankart, teknisk illustrasjonsplan eller bestemmelser
hvordan dette skal løses. Hovednettet for buss bør etter vegnormalene
løses med kjøremåte A. Dette må avklares nærmere i t ekniske planer.

10. Statens vegvesen forutsetter at det er rabatt mellom gang - sykkelveg og
kjørebane langs fylkesvegene.

11. Statens vegvesen anbefaler at gang - og sykkelveg forbi rådhuset
plasseres på vestsiden, da det er veldig smalt /dårlig løsning forbi
rådh uset slik planforslaget legger opp til.

12. Trær i frisiktsonen, slik det er beskrevet i teknisk illustrasjonsplan, kan ikke
aksepteres. Frisikt må tegnes inn på plankart og teknisk illustrasjonsplan,
eller sikres i reguleringsbestemmelsene.

2. Rådmannen mener klassifisering av fylkesveg 169 ikke er en prosess som bør tas i
områderegulering Hønefoss, men startes opp separat hvis det er et politisk ønske om
det.

3. I stedet for å legge inn en b yggegrense for felt BKB10 på 15 meter fra senterlinje vei
Arnemannsveien, ble innsigelsespunktet løst ved kommunens forslag om at d e
delene av planen som inngår i 15 meters byggegrense fra eksisterende senterlinje av
Arnemannsveien tas ut av planen. Breddebehov for Arnemannsveien vil avklares i
forbindelse detaljregulering av stasjonstorget, og det er uheldig å legge inn 15
met ers byggegrense i en overordnet områderegulering uten at man vet det konkrete
behovet. Felt BKB10 er omfattet av krav til detaljregulering.

4. Innsigelsespunktet er løst ved a t bestemmelsenes § 6.1.1.1 slettes . Rådmannen
anser de tte som uproblematisk .

5. Se pkt. 4 bestemmelsenes § 6.1.1.1 er slettet, inkludert fortausbredden.

6. Innsigelsespunktet er løst ved at det er ta tt inn bestemmelse r: § 4.5 Frisikt og § 6.1.2
Trær i grøntrabatter.

7. Innsigelsespunktet er løst ved at kravet er imøtekommet.

8. Som prinsipp legges atkomster i sekundærveinettet der dette er mulig. Atkomst
reguleres i framtidige detaljreguleringer.

9. Innsigelsespunktet er løst ved at t eknisk illustrasjons plan er gjort mer lesbar og
tydelig. Frisiktlinjer er tegnet inn, trær er utelatt innenfor frisikt sonene, og kollektivfiler
og venstresvingefelt er vist tydeligere .

10. Dette følges opp der det er hensiktsmessig og plass til det.

11. Dette er ikke et innsigelsespunkt. Rådmannen bruker eget skjønn, og mener ny
sykkelvei bør ligge inntil veien for å ikke oppleve s som en omvei.

12. Dette er end ret i teknisk illustrasjonsplan (se kommentaren under pkt. 9).

13. SVV aksepterer ikke dagens atkomst til o_SPA2.

Ny atkomst kan ikke tilknyttes via ny vei mellom Hønengata og over Begna til
stasjonen.

Innsigelsespunktet er løst ved at ny atkomst til felt o_SPA2 skal være etablert over
felt B/K2 før det kan bygges parkeringshus på felt o_SPA2. Se rekkefølge -
bestemmelse i § 3.2 og § 5.19.2 (Felt B/K2 under Arealbruk ). Felt B/K2 er utvidet mot
sør inntil felt BS21 , men ny atkomst m å ikke sikres før det skal bygges p - hus innenfor
felt o_SPA2 eller igangsettes detaljregulering av felt B/K2. Dette fordrer samarbeid
mellom kommunen og grunneierne innenfor felt B/K2.
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13. Innfartsparkering er med på å trekke biler til sentrum og vil være uheldig
for nullvekstmålet. Det bør være gode gangforbindelser fra parkering til
sentrum. Atkomst til o_SPA2 kan ikke aksepteres til o_S3, og bør
vurderes tilknyttet ny vegforbindelse over Begna.

14. Vridning a v landkaret til Hønefoss bru forutsetter rekkefølgebestemmelser
for bebyggelse på område BKB9, slik at bebyggelsen ikke igangsettes før
eventuell vridning er gjennomført.

15. Plan for ny veg og bru over Begna må behandles senere.
16. Statens vegvesen vil påpeke a t en bru mellom Eikli og Schjongslunden

trolig er for bratt til å tilfredsstille kravet til universell utforming. Den bør
endres for å få akseptabel stigning. Forbindelse mellom ny bru og
sykkelfelt vest for Osloveien må bedres, fortrinnsvis med planskilt
undergang.

17. Statens vegvesen krever teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av
riks - og fylkesveger. Den tekniske illustrasjonsplanen i byplanen oppfyller
ikke disse kravene. Det mangler frisikt, belegg, belysning, skilting og
andre relevante anlegg og elementer til fylkesvegene i teknisk
illustrasjonsplan/ plankart. Det er uklart hva som er venstresvingefelt og
kollektivfelt i teknisk illustrasjonsplan.

18. Transportutredningen forutsetter at tilfartskontroller i ytre kryss kan avvikle
trafikken i sentr um, men dette kan føre til kø ut på hovedvegnettet. Vi
savner en teknisk detaljplan som dokumenterer at vegsystemet kan
utvikles i henhold t il vegnormalene. Vi forutsetter gjennomføringsavtale
med byggeplan for alle tiltak som berører fylkesvegene.

19. Det er uheldig å ha så mange unntak fra plankrav.
20. Det må redegjøres for om fylkesveger er flomveger, og hvor eventuelle

beredskapsveger skal være ved flom.

14. Det legges inn rekkefølgebestemmelse for felt BKB9 (se kommentaren und er pkt. 1 . )

15. Ny vei fra Hønengata til jernbanestasjon vil reguleres i egen plan senere.

16. Bru fra Eikli til Ringeriksgata vil prosjekteres som grunnlag for detaljregulering før
den kan bygges.

17. I møte med kommunen uttrykte SVV at det er tilfredsstillende at belegg, belysning,
skilting mm ivaretas i teknisk plan for samferdselsanlegg i forbindelse med
bygge søknad (jf. bestemmelsenes § 4.10 ). Se også kommentaren under pkt. 9.

18. Det vises til § 4.10 (.. Tekniske planer som berører fylkesveg skal godkjennes av
Stat ens vegvesen) og § 3.1.4 som ivaretar krav til gjennomføringsavtale.

19. Rådmannen er uenig i at det er mange unntak fra plankra v. Der det er unntak er
detaljeringsgraden høyere enn i resten av planen. Det er i tillegg lagt inn
detaljplankrav på bruene og elv elangs.

20. Ved ombygging til gate skal det etableres regnbed/ grøntrabatt med trær og utskifting
av VA - og overvannsnett der det er behov.

Buskerud fylkeskommune

1. Innsigelse:
Fylkeskommunen fremmer innsigelse til felt BS16 på bakgrunn av
konflikt med kultu rmiljø av nasjonal interesse (Riksantikvarens NB! -
område). Innsigelsen er knyttet til bestemmelsene som gjør at
planforslaget åpner for tett bebyggelse og store byggehøyder tett inntil
de verneverdige bygningene. Fylkesutvalget ber kommunen om å
bearbeide planen slik at utbyggingen tar tilstrekkelig hensyn til det
historiske bygningsmiljøet. Byggehøyde og byggegrense må fastsettes
i områdereguleringen.

2. Kvalitetsprogrammet og § 4.12 bør bearbeides.

3. Den verneverdige bebyggelsen innenfor hensynssone H570 bør m arkeres

Etter dialog mellom kommunen og fylkeskommunen om endringer for at innsigelsen skal
anbefales trukket, er rådmannen av den oppfatninga at administrasjonen vil anbefale
fylkesutvalget om å trekke innsigelsen i sitt møte 4. september 2019. Fo rutsatt
endringene som det er redegjort for under.

Innsigelsen omfatter kun pkt. 1, resten er faglige råd.

1. Bestemmelsenes § 5.4.16 til felt BS16 (Lloyds marked) er endret for å ivareta
hensynet til bevaringsverdig bygningsmiljø på en bedre måte. D et er lag t inn
byggegrenser rundt eventuelt høyhus, samt linjesymbol et B ygg, kulturminner mm.
som skal bevares (sosi - kode 1210) rundt L l oydsbuene, pipa, teglsteinsbygget mot
elva i øst, Arnemannsveien 3 og den gamle kraftstasjonen. Utnyttelsesgraden var feil
utregn et i høringsutkastet og er nå korrigert. Høydebestemmelse r er endret.

Det har vært dialog med grunneier.
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med tykt omriss (bygg som skal bevares) slik at det tydelig framgår hvilke
bygninger som har verneverdi.

4. Bloms gate 3 og 5, Sundgata 2 og 4, Oslovegen 3, Ringerike rådhus, den
gamle delen av Eikli skole og Storgata 20 bør legges under hensynssone
m ed formål bevaring.

5. Kulturminneregistreringen i Hønefoss (lista over verneverdige bygninger)
oppføres som et vedlegg til områdereguleringen og gjøres tilgjengelig på
kommunens hjemmeside.

6. Kommunen bør stille krav om felles detaljregulering for BS16 og BKB1 0.

7. Det bør skilles bedre mellom juridisk bindende bestemmelser og
retningslinjer.

8. Det bør, i samarbeid med administrasjonen i Buskerud fylkeskommune,
utarbeides en portefølje over alle prosjekter knyttet til gjennomføring av
infrastruktur.

9. Det er kommet n ye statlige planretningslinjer for klima - og energi
gjeldende fra 28.09.2018 som bør vises til under statlige føringer for
planarbeidet.

10. Det påpekes at Schjongstangen, Schjongslunden og Eikli er områder som
omtales i kvalitetsprogrammet, men som ikke er me d i planen. Det kan
ikke legges føringer for arealer som ikke er en del av planforslaget.

11. Fylkeskommunen vil ikke motsette seg at det oppføres et nybygg på
BS18 under forutsetning av at ny bebyggelse tar tilstrekkelig hensyn til
den fredete Riddergården o g den øvrige verneverdige bebyggelsen i
området. Det er viktig at områdereguleringen fastsetter rammene for ny
bebyggelse, og mener at byggehøyden må fastsettes i den – ikke i
framtidig detaljregulering. Ber om at formuleringen «Endelige høyder
justeres ve d detaljregulering» fjernes fra § 5.4.18.

12. Det er positivt at estetikk og arkitektur har fått en egen paragraf i
planbestemmels ene, men definisjon av material valg bør omtales i
kvalitetsprogrammet.

13. Det mangler siktlinje mellom søndre og nordre torv i kvali tetsprogrammet.

2. Bestemmelsene er endret slik at kvalitetsprogrammet betegnes som retningsgivende
– ikke førende. Det er bestemmelser og plankart som er juridisk bin dende.

3. Bygninger innenfor hensynssonene vil ikke markeres med tykk strek, men
k ulturminneregistreringen vil være vedlegg ved sluttbehandling av planforslaget.

4. Bloms gate 3 og 5, Sundgata 2 og 4 vurderes av rådmannen som et naturlig
transformasjonsområde i nnenfor kvadraturen. Det samme gjelde Storgata 20.

Tomta til Eikli skole er en viktig tomt for framtidig utvikling, og rådmannen vil overlate
til et framtidig prosjekt hvorvidt deler av skolebygningene bevares/rehabiliteres.

Rådmannen ønsker ikke reg uler e rådhuset med hensynssone.

5. Dette ivaretas ved sluttbehandling.

6. Det vises til pågående planarbeid på begge feltene. Her er det samme grunneier, og
det foreligger mulighetsstudier som har vurdert utvikling av arealene i en helhet. Det
vil derfor ikke stille s krav om felles detaljregulering.

7. Dette ivaretas gjennom at kvalitetsprogrammet betegnes som retningsgivende – ikke
førende. Det er bestemmelser og plankart som er juridisk bindende.

8. Dette ivaretas utenfor planprosessen, arbeidet er pågående.

9. Dette rette s i planbeskrivelsen.

10. Rådmannen er klar over at kvalitetsprogrammet dekker arealer utenfor
planavgrensningen, og anser den som et mulighetsstudie der den ikke er i tråd med
områdereguleringen eller viser områder utenfor. Den er kun retningsgivende - og de n
er retningsgivende kun innenfor planområdet.

11. Bestemmelsen er endret.

12. Rådmannen har igangsatt arbeid med en formingsveileder for Hønefoss, denne vil ta
for seg blant annet materialvalg.

13. Det er ikke en siktlinje mellom Søndre Torv og Nordre Torv. Hvis man står på Søndre
Torv kan man se klokketårnet, men ikke Nordre torv.

Bane NOR

1. Innsigelse
a) Bane NOR fremmer innsigelse til reguleringsbestemmelsenes § 4.20.

Bane NOR krever at denne tas ut av planforslaget.

Innsigelsen fra Bane NOR er trukket, forutsatt endringene som det er redegjort for under.

Innsigelsen omfatter kun pkt. 1, resten er faglige råd.

1. Innsigelse
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b) Det fremmes innsigelse planforslagets bestemmelse f or Hensynssone
H710 § 12.2 og Bane NOR krever at det innarbeides en
unntaksbestemmelse for jernbanen.

2. Deler av Bane NORS eiendom gnr/bnr 4000/12 er ikke medtatt i planen.
Denne bør medtas og reguleres til jernbaneformål.

3. Planforslagets § 4.2: Det skal beny ttes stedegne masser og legges til rette
for revegetering og tilplantes med stedegen vegetasjon langs jernbanen.
Bane NOR ber om at bestemmelsen endres fra «skal» til «i størst mulig
grad». Dette er et krav som vil være umulig å oppfylle til fulle da hensy net
til sikkerhet og funksjonalitet må veie tyngst.

4. Hensynssone H570 overlapper Begna bru. Det forutsettes at nødvendig
vedlikehold og tiltak på brua er unntatt fra bestemmelsene i § 11.2.

a) Jernbanelovens § 10 omfatter byggegrense på 30 meter fra midt nærmeste
spor, og gjelder foran byggegrenser vedtatt i reguleringsplan. Dette innebærer
ikke nødvendig vis byggeforbud, men alt innenfor 30 meter må s økes om. På
bakgrunn av dette, er bestemmelsen § 4.20 fjernet .

b) Bestemmelsen er revidert slik Bane NOR ber om.

2. Eiendommen er utenfor planavgrensning, og vil ikke tas med i områdereguleringen.

3. Dette gjelder b est emmelsenes § 6.8 – ikke 4.2. Rådmannen vurderer at
b estemmelsen kan endres fra «skal» til « i størst mulig grad».

4. Tiltak på jernbane som er i tråd med gjeldende reguleringsplan er ikke
søknadspliktig. Hensynet til naturmangfoldloven må uansett ivaretas .

Det vises til at brua ligger innenfor en svært viktig (A - verdi) naturtype (Begna ved
Molvald BN00007293). Dette er en viktig lokalitet for kvinand, stokkand og i enkelte
år sangsvaner vinterstid. Eksempelvis kan anleggsperiode være kritisk i forhold til
fuglelivet. Videre er det viktig at den fysiske utformingen av bruene (for eksempel
kjøreledninger) tar tilstrekkelig hensyn til kryssende fugl langs vassdraget.
Registreringsdato er 1996, og i forbindelse med regulering av bru over Begna
oppstrøms jernban ebrua er det i henhold til fylkesmannen behov for nye
registreringer.

NVE

Innsigelse r

NVE har ikke tilstrekkelig grunnlag til å vurdere virkningen av de nye
elvekryssingene, veien over Petersøya og elvelangs opp mot allmenne
interesser, jf. vannressursl oven §§ 5, 8 og 18.

1. Det er lagt frem flere elvekryssinger, tursti langs elva og veier i flomutsatte
områder uten at virkningene av disse tiltakene fullt ut er beskrevet. Det er
ikke vurdert hvilke virkninger dette vil ha på flom - , erosjons - og skredfare.

2. Plassering av brufundamenter, pilarer, endring av terreng i og ved
vassdrag og i flomsoner vil kunne påvirke strømningsforhold, hastigheter
og føre til oppstuving, økt erosjonsfare og økt fare for skred. I
plandokumentene er det ikke beskrevet virkninger av disse tiltakene. NVE
anbefaler at det gjøres en nærmere vurdering av elvekryssingene, veien
over Petersøya og elvelangs plassert på riktig sted i forhold til
hydrologien/hydraulikken, på dette plannivået.

3. NVE mener at hensynet til vassdragsnaturen må tillegges avgjørende vekt
og være premissgivende for den videre planleggingen av elvelangs. Det er
imidlertid avgjørende at en i forbindelse med etableringen tar tilstrekkelig

Innsigelsen fra NVE er trukket, forutsatt endringene som det er redegjort for under.

1. Innsigelsen er løst ved at det gjennom bestemmelsene stilles krav til detaljregulering
før b roene, veien over Petersøya og e lvelangs bygges. Prosjektering vil være
grunnlag for detaljreguleringene slik at konsekvensene kan beskrives.

2. Dette vil bli sett nærmere på i de enkelte detaljreguleringer.

3. Innsigelsen er løst ved at det stilles krav til detaljregulering av elvelangs.
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hensyn til naturmiljø og landskap i området. Det er også viktig at man i
størst mulig grad unngår å legge en ny sti helt ut mot elvebredden i tråd
med kravene om opprettholdelse av et naturlig vegetasjonsbelte i
vannressursloven § 11. NVE ber kommunen vurdere om o_SGS8 kan
legges slik at den ikke går tett inn til elvestrengen, men føl ger
eksisterende ferdselsåre ned til Schjongslunden.

NVE har innsigelse til områderegulering Hønefoss med bakgrunn i at
sikkerheten mot skredfare ikke er ivaretatt i tilstrekkelig grad.

4. I NVEs veileder: «veiledning ved små inngrep i kvikkleiresonen» står det:
«I ravinert leirterreng må nybygg ligge i en avstand på minst 2 x
ravinedybden fra topp skråning. Ved kortere avstand til topp skråning bør
geoteknisk sakkyndig kontaktes.» NVE mener hensynssone H310 - 1 - 8
ikke fullt ivaretar dette.

5. Kommunen må se over utbredelsen av hensynssone for skredfare og se
til at de har dekket opp hele området som er pekt på som utsatt i ROS -
analysen.

6. I bestemmelsene knyttet til H310_ bør det gå tydeligere fram at dette er
områder det allerede er kartlagt en skredfare og det bø r her vises til
tidligere utredninger.

7. Siden deler av planområdet er unntatt for videre plankrav, vil det kunne
komme bebyggelse i områder der grunnforholdene ikke er tydelig avklart.
NVE mener som utgangspunkt at reell fare for skred skal være utredet på
siste plannivå. Det må innarbeides generelle bestemmelser som ivaretar
at det gjøres vurderinger av skredfare utenfor henssynssonene.

8. En kvikkleiresone i Riperbakken er ikke tatt inn i kartet. Denne ligger i dag
ikke inne i NVE Atlas, men er ventet om kort tid. Kvikkleiresonen i
Støaveien må utvides.

9. NVE påpeker at det er enkelte tema som blir nevnt i ROS som ikke følges
opp i bestemmelser.

Krav til sikker byggehøyde for nye bruer som etableres (kote 69,5+)

Nye gangveier som etableres (elvelangs) må legges over 20 - års
flomnivå (kote 68+)

Overvannsflom (NVE påpeker at det ikke er beskrevet videre i plan
hvordan vannet skal ledes og slippes ut i Storelva)

4. Innsigelsen er løst ved å utvide h e nsynssonen i kartet til å være 2 x ravinedybden fra
topp skråning (det er inkludert 1 m for vannsøylen/elvevannet ). Dette samsvarer nå
med ROS - analysen og gjeldende teknisk forskrift . Hensynssonen er alltid minimum
20 m fra skråningstopp. Hensynssone for skredfare er oppdatert og utvidet.

5. Hensynssone H310_ 1 - 13 inkludere r nå hel e skråningen langs elvebredden.
Resterende områder er ivaretatt gjennom planbestemmelsene.

6. Innsigelsen er løst ved å endre § 10.1.1 Ras og skredfare, felt H310_1 - 5 til:
Hensynssone H310_1 - 3 omfatter NVE registrerte kvikkleiresone 2264 Riperbakken,
og vise r potensielt løsne - og utløpsområde for kvikkleireskred. Hensynssone
H310_4 - 5 omfatter utløpsområdet for NVE registrerte kvikkleiresone 867 Støalandet.
Prosjektering og utførelse av tiltak innenfor hensynssonen skal følge sikkerhetskrav
fra gjeldende NVE k vikkleireveileder, tidligere utredninger av kvikkleiresonene og
enhver tids gjeldene teknisk forskrift vedrørende sikkerhet mot flom, stormflo og
skred.
Innenfor hensynssonen skal det følge en geoteknisk utredning med forslag til
detaljregulering eller søk nad om tillatelse til tiltak. Hvilke tiltak som må vurderes av
geoteknisk fagkyndig fremgår av gjeldene NVE kvikkleireveileder.
Tilstrekkelig sikkerhet i henhold til teknisk forskift skal oppnås ved beskrivelse av
nødvendige avbøtende tiltak i detaljregul ering eller i søknad om tillatelse til tiltak.
Innenfor hensynssone H310_1 tillates det ikke snauhogst eller annen form for
bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren. Dette gjelder også terrengmessige
inngrep som er unntatt søknadsplikten etter plan - og bygningsloven § 20 - 1.

7. Innsigelsen er løst ved å legge til en ny generell bestemmelse om grunnforhold: §
3.1.9 Grunnforhold

I forbindelse med detaljregulering eller søknad om tillatelse til tiltak i områder som
potensielt kan være utsatt for ras og skred s kal det foreligge dokumentasjon på at
sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt, jf. enhver tids gjeldene teknisk forskrift
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10. Et nettanlegg som krysser Drammensvassdraget ved Hårom – NVE
anbefaler at det tas kontakt med Ringerikesk raft Nett AS for videre
avklaringer. Vannverket ved Hønefoss er regulert som energianlegg –
NVE anbefaler at dammen og lededammen inn mot område BKB10 og
BS16 tegnes inn i plankart.

vedrørende sikkerhet mot flom, stormflo og skred. I områder med løsmasser hvor
terrengkriterier tilser at det kan gå et områdeskred ska l det dokumenteres av en
fagkyndig at den geologiske stabiliteten i hele området er tilstrekkelig. For mindre
byggetiltak kan det gis unntak fra kravet om geoteknisk undersøkelse dersom
tiltakshaver kan legge frem en tilfredsstillende begrunnelse som viser at tiltaket ikke
vil ha negativ påvirkning på stabilitetsforholdene. Utredningens omfang skal vurderes
opp mot tiltakets omfang og graden av fare. Sikkerhetskrav og vurdering av skredfare
skal følge teknisk forskrift og NVE sine veilere: nr. 2/2014 «Flaum - og skredfare i
arealplaner», nr.7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» og «Veiledning ved små
inngrep i kvikkleiresoner», eller etterfølgende versjoner av disse.

8. Innsigelsen er løst ved å inkludere utløpsområdet for kvikkleireskred i faresonen
Riperbakk en, hensynsone H310_1 - 3. Det er også inkludert en hensynssone for
Støalandet (tidligere Støaveien) H310_5 - 4.

9. Innsigelsen er løst ved å se tt e krav om detaljregulering for elvelangs og for nye
bruer, punktene under nr. 9 vil derfor ikke bli fulgt opp i beste mmelser.

10. Dette løses gjennom detaljregulering.

Fylkesmannen i Oslo og Viken

1. Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslag om kjøreveg og bru over
Petersøya og Storelva.

2. Fylkesmannen fremmer innsigelse til manglende plankrav og utredning av
konsekvenser fo r de nye bruene som er foreslått i planforslaget .
Fylkesmannen vil likevel vise til at de støtter kommunens ønske om å
etablere bruer over elva for å knytte bydelene tettere sammen med
sentrumsområdet.

3. Konsekvensutredning for naturmangfold baserer seg på eldre
kartlegginger. Før tiltak kan gjennomføres her mener vi derfor områdene
må kartlegges på nytt.

4. Bru over Begna er foreslått i den nedre delen av en naturtype med
meander som er vektet til å ha nasjonal interesse (A - verdi). Her er det kun
foreslått ga ng - og sykkelbru. Fylkesmannen støtter disse vurderingene og
mener det er viktig å sikre disse verdiene gjennom utarbeidelse av en
detaljregulering.

5. Når det gjelder flom - , ras - og skredfare viser Fylkesmannen til uttalelsen
fra NVE og legger til grunn at R ingerike kommune innarbeider krav i
bestemmelsene som ivaretar dette.

Innsigelsen fra fylkesmannen er trukket, forutsatt endr ingene som det er redegjort for
under.

Innsigelsen omfatter punktene 1 – 3 , resten er faglige råd.

1. Rådmannen løser dette ved å legge inn krav om detaljregulering på bruene. Type
bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss.
Reguleringsb estemmelsene vil suppleres med krav til detaljregulering for bruene.

Ved å gjøre de nødvendige utredningene i detaljreguleringsprosessen vil vi få det
totale bildet av konsekvenser for blant annet naturmangfold, friluft, flom og
grunnforhold. Dette vil da gi svar på hvordan alternativet med Petersøya er i forhold
til dagens trase. Hvorvidt det er aktuelt med kollektivtrafikk eller kun sykkel og
gange vil derved avgjøres i en egen detaljregulering gjennom at det stilles krav til
detaljregulering.

2. Innsigelse n imøtekommes ved at det stilles krav til detaljregulering for bruene og at
det blir utført nødvendige og tilstrekkelige utredninger av konsekvenser i
forbindelse med dette.

3. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav til detaljregulering for bruene.
Innspillet tas til orientering. Dette må oppdateres i forbindelse med detaljplaner som
følger Områderegulering Hønefoss.

4. Områderegulering Hønefoss regulerer ikke bru over Begna. Arealer som vil kunne



9

6. B estemmelsene bør endres slik at det skilles tydeligere mellom hva som
er retningslinjer og hva som er juridisk bindende bestemmelser.

7. Fylkesmannen vil sterkt anbefale en mere restriktiv parkeringspolitikk i
kjernen av sentrumsområdet .

8. Fylkesmannen anbefaler at de områdene hvor det er påvist forurenset
grunn blir vist med en egen hensynssone i plankartet, jf. bestemmelsene i
§ 3.1.1.

berøres av bru over Begna og forbindelsen mellom Hønenga ta og Arnemannsveien
(ved stasjonsområdet) blir regulert som sone for båndlegging i påvente av vedtak
etter plan - og bygningsloven (felt H710) (pbl § 11 - 8 d). Det skal utarbeides og
fremmes egen detaljregulering for dette prosjektet (Nordre tangent).

Forb indelsen over Begna vil være en bru for gange og sykkel, kollektiv og bil. Dette
er for å oppnå målene om nullvekst i trafikken og samtidig klare å håndtere den nye
situasjonen når Ringeriksbanen og ny E16 er etablert. Det vil bli en betydelig
økning av tr afikken i Soknedalsveien, samtidig som vi ikke ønsker at denne
trafikken belaster Arnemannsveien og sentrum. Det er viktig å skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbanen og denne forbindelsen vil være en del av nord -
sør – aksen for kollektivtrafikk.

5. Dette kommenteres i innsigelsen fra NVE.

6. Dette ivaretas gjennom at kvalitetsprogrammet betegnes som retningsgivende –
ikke førende. Det er bestemmelser og plankart som er juridisk bindende.

7. Rådmannen senker minimumskravet til bilparkering, fra 0,8 til 0,5 og fr a 1,5 til 1 i
revideringen av planbestemmelsene. Hotellnormen for sykkel endres til
Sykkelparkering for minst 30 % av de ansatte. Parkeringsrestriksjoner er et kraftfullt
virkemiddel for å oppnå trafikkstyring og nullve k st i personbiltransporten. Det er
ig angsatt et arbeid med en egen parkeringsstrategi .

8. Bestemmelsenes § 3.1.1 Forurenset grunn ivaretar hensynet til forurenset
grunn. Det er ikke hensiktsmessig å legge inn en hensynssone, da ROS -
analysen fastslår følgende: «I hele Hønefoss sentrum vil det væ re mistanke om
forurensning i grunnen og dermed krav om gjennomføring av miljøteknisk
grunnundersøkelse i henhold til krav gitt i Forurensningsforskriftens kap. 2.» .
Plankartet har svært mange hensynssoner og blir mindre lesbart om det
suppleres med hensyn ssone forurenset grunn i hele kartet.

Offentlige myndigheter

Byrådsavdeling for byutvikling

1. Oslo kommune ser positivt på Ringerike kommunes mål om at
områdereguleringsplanen skal bidra til at 70 prosent av
befolkn ingsveksten som er ventet, skal skje i H ønefoss, og at 10
minutters - byen skal være et bærende prinsipp.

2. Byrådsavdelingen for byutvikling mener planen kunne vært mer ambisiøs
med tanke på å begrense biltrafikken, ved i enda større grad å skjerpe
parkeringskrav for boliger i sentrum, samt øke park eringskrav for sykkel.

3. I planen identifiseres en rekke tiltak og reguleringer basert på

1. Merknaden tas til orientering.

2. Merknaden tas til orientering.

3. Merknaden tas til orientering.

4. Trafikantbetaling er et kraftfullt virkemiddel for å styre trafikken i byen. Rådmannen
mener dette ligger utenfor prosessen med områderegulering Hønefoss og må
vurderes separat i egen prosess.

5. Merknaden tas til orientering. Ringerike k ommune skal i samarbeid med Buskerud
fylkeskommune utarbeide en portefølje over alle prosjekter knyttet til gjennomføring
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Transportutredningen for Hønefoss. Som det framgår av KU er det viktig å
se på disse tiltakene som en pakke. Det oppnås viktige synergieffekter og
dermed større gevinst ved å gjennomføre tiltakene koordinert med
hverandre. Hvis enkeltelementer plukkes vekk, øker risikoen for at
målsettingen om nullvekst ikke oppfylles. En kombinasjon av ikke å
gjennomføre tiltak, og ikke nå nullmålsetningen, vil forverre dagens
tendenser , jf. KU. Oslo kommune er derfor opptatt av at hele pakken med
tiltak gjennomføres.

4. I henhold til KU viser modelltest fortsatt akseptabel veikapasitet og liten
endring i reisetid for bil. Byrådsavdelingen for byutvikling oppfordrer
Ringerike kommune til å iverksette trafikkreduserende tiltak på veinettet,
for eksempel trafikantbetaling, for å unngå økt trafikkmengde.

5. Det legges opp til flere infrastrukturtiltak som helt eller delvis skal
finansieres av kommunen. Byrådsavdelingen for byutvikling oppfordrer
R ingerike kommune til å sikre gjennomføring av disse, blant annet
gjennom å sette av tilstrekkelige midler til finansiering og bruke
rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler aktivt.

av aktuelle prosjekter jf. Buskerud fylkeskommunes merknad til områderegulering
Hønefoss.

Kommunale uttaleparter

Utbygging og tekn isk forvaltning

1. Det er viktig å gi føringer for når de ulike infrastrukturtiltakene skal
gjennomføres og om dette skal finansieres av flere. Ved gjennomføring av
detaljregulering må drifts - og vedlikeholdskostnader synliggjøres.

2. Det bør legges opp til uts trakt bruk av materialer med permeable
egenskaper som gjør at overvann kan håndteres på en god måte.

3. Det bør i områdeplanen ses på om man kan få til bobilparkering nært
sentrum og gjerne nær elven.

4. Selv om teoretiske beregninger viser at ledningsnettet kap asitetsmessig
kan ta imot økt fortetting, så er forhold knyttet til tilstand på ledningsnettet
og sikkerhet på ledningsnettet viktige. Høy bebyggelse med større krav til
sprinkling og resttrykk må derfor påregnes å måtte investere i
trykkforsterkningsanleg g for de øverste etasjene.

5. Det er noen utfordringer med avløpsledningsnettet knyttet til
overvannstilførsel. Utbygging som medfører ytterligere tilknytning til
ledninger i kritisk tilstand i sentrum bør ikke foretas før ledningene er
utbedret.

6. Utbygging li ster opp en rekke tiltak som må gjennomføres i forbindelse

1. Merknaden tas til orientering.

2. Det skal utarbeides en formingsveielder som tar seg av dette.

3. Områdereguleringen er en overordnet strategisk plan. Dette muliggjør at man
gjennom detaljregulering også kan finne egnet sted for eventuell bobilparkering .

4. Innspillet tas til orientering. Tilstand og vanntrykk for ny bebyggelse må bli temaer i
den enkelte detaljplan som følger etter områdereguleringen.

5. Innspillet tas til orientering. Dette kan løses gjennom detaljregulering av de ulike
feltene i sentrum.

6. De tte er forhold s om det må tas stilling til i senere detaljreguleringer og gjennom
utbyggingsavtaler.

7. Rådmannen er helt enig i at dette er viktig å følge opp i forbindelse med
detaljreguleringer og samferdselstiltak.

8. Innspillet tas til orientering.

9. Rådmanne n er enig i at utbyggingsavtaler er en god løsning. Det samme gjelder
intensjonsavtaler.

10. I planen er veiareal regulert til samferdselsformål. Dette er et overordnet formål som
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med utbygging i sentrum.

7. Det vil være svært viktig med en samordning av veg og VA slik at en ikke
oppgraderer vegsystemene og lar VA - ledinger med kritisk tilstand bli
liggende.

8. Kommunen har utarbei det retningslinjer for overvannshåndteringen som
må følges i forbindelse med fremtidige byggesaker. Det kan være lokale
forhold som legger til rette for gode løsninger for enkelte
utbyggingsområder, men ulik rekkefølge på hvor det bygges i byen vil
kunne m edføre at det ikke blir de mest gunstige løsningene som blir valgt.

9. For bedre gjennomføringsevne i forhold til byplanen og VA - ledninger,
utbyggingsavtaler benyttes, samt intensjonsavtale med Statens vegvesen.

10. Utbygging etterlyser veiprofiler i områderegule ringen.

blant annet omfatter kjøreveg, gangvei og sykkelvei. Dette gir fleksibilitet i f ramtidige
løsninger. Te k n isk Illustrasjonsplan L 70 000 viser målestokkriktige veiprofiler .

Ansatte Hønefoss skole

Hønefoss skole er, sammen med Riddergården, Glatved, Nordsia sentrum, en
kulturell og historisk helhet som må bevares. Den har unik beliggen het og
egner seg godt som fremtidig skole. Derfor ønsker ansatte ved Hønefoss skole
ny og fortsatt Hønefoss skole. Gjenåpning av skolen må skje så fort som
mulig.

Den eldste delen av skolebygget er regulert med hensynssone bevaring.

Rådmannen har pekt på d enne tomten som viktig for framtidig byskole. Arealet er gitt
formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med formålet.

Hvorvidt skolen skal drives videre eller gjenåpnes er en separat prosess uavhengig av
områderegulering Hønefoss.

M iljørettet helsevern

1. Kommuneoverlegens foreslår at planmyndigheten regulerer inn både stille
områder og «avviksområder» for støy i byplankartet (områdereguleringsplan
431) og at krav til gjennomgående boenheter og tilhørende krav til stille
sider og stille uteområder i avviksområdene, tas inn i planbestemmelsene.
Stille områder i byen kan være torg, parker, kirkegårder, friluftsområder o.l.

2. Kommuneoverlegen foreslår at områder for utendørs konserter o.l. hvor
bruk av forsterket lyd kan tillates, og områder for nærmiljø - anlegg
(lekeplasser, ballbinger, scate - ramper o.l.), reguleres gjennom byplan og at
det tilknyttes bestemmelser i samsvar med Helsedirektoratets «Veileder IS -
0327 for musikkanlegg og helse» og «Veileder IS - 1693 for støyvurdering
ve d etablerin g av nærmiljøanlegg».

3. Kommuneoverlegen anbefaler at planmyndigheten sikrer at støy - og
støvbelastninger til omgivelsene under bygg - og anleggsperioder innenfor
byplanområdet, ikke overskride «Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanleggingen (T - 14 42/2016)» og «Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanleggingen (T - 1520/2012)», jf. Forskrift om miljørettet
helsevern, § 9. Kapittel 3. Miljø - og helsekrav til lokaler, virksomheter og

1. Deler av Søndre Park og Petersøya og St. Hanshaugen kan tilfredsstille funksjonen
sti lle områder, T - 1442 anbefaler at man avsetter arealer helhetlig i en overordnet
plan – kommuneplan eller kommunedelplan. Nesten hele planområdet ligger
innenfor avviksområde for støyforurensning. Bestemmelsene for avviksområde
støyforurensning § 9 ivaret ar hensyn som må tas i detaljregulering, og avbøtende
tiltak.

2. I områdereguleringen ivaretas støy fra vei og bane, jf. T - 1442. Støy fra andre
støykilder, eksempelvis veilederne IS - 0327 - 1693, må vurderes i forbindelse med det
enkelte søknadspliktige tilta k.

3. «Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T - 1442/2016)» , gjelder
uavhengig av om det er bestemmelser knyttet til det konkrete forholdet, f.eks. under
bygge - og anleggsperioder.

Luftkvalitet skal ivaretas i forbindelse med detaljregu lering, eller rammesøknad/ett -
trinnstillatelse der det ikke er plankrav, jf. § 3.1.7.

4. Bestemmelsenes § 4.18 omhandler Energiforsyning og klima.

5. Dette er ivaretatt i bestemmelsene s § 3.1.7.
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eiendommer .

4. For å sikre god luftkvalitet bør boligene fortrinnsvi s tilknyttes
fjernvarmeanlegg e ller annen grønn energikilde.

5. Kommuneoverlegen anbefaler at planmyndigheten innarbeider NILUs
fagrapport om lokal luftforurensing i byplanarbeidet når rapporten foreligger i
september 2019.

6. Tiltak for å sikre god t ilgjengelighet til eksisterende bygg som ikke har
universell utforming, anbefales tatt inn i byplanarbeidet.

7. Universell utforming forutsettes integrert i hovedløsningene.

6. Dette styres av gjeldende teknisk forskrift.

7. Dette skal ivaretas i detaljregulering og byggesaker, jf. bestemmelsenes § 4.12.

Organisasjoner

Ringerike Arbeiderlag

1. Klima - og miljøplanen fra 2010 må være førende for utbygging.

2. Vanlig menneskers mening må tillegges stor vekt, Hverdagslige
problemstillinger er vikt ig å ta med seg og må i høy grad innlemme s i
utviklingen av byen. Investorers og kommersielle utbyggeres ønsker,
behov og motiver skal ikke være toneangivende i utarbeidelsen av
byplanen.

3. Ivareta den særpregede bebyggelsen på Nordsiden og nordsideområdet.

4. Petersøya må bestå som friområde.

5. Restaureringen av Riddergården må tilføres ytterligere midler slik at
arbeidet med å få bevart kulturperlen kan fortsette uten opphold inntil alt er
ferdig.

6. Parkeringsmuligheter rundt kirken vil etter hvert bli borte. Disse må
erstattes med andre, sentrumsnære parkeringsmuligheter. I nye bygg bør
parkeringsplasser legges "under dagen".

7. Bygge ut parkeringsområder på Vesterntangen, med gangbru til
Petersøya.

8. Prioritere gående og syklende først, deretter kollektivtrafikk en.

9. Gangbru Kvernbergsund prioriteres. Gangbru over Petersøya, kun
gangbru.

10. Bygge ut strekningen Hønengata til jernbanestasjonen (ved Rema) med

1. Klima - og energiplanen fra 2010 er førende for alt planarbeid i likhet med
målsetninger på området i gjeldende Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030 . For
øvrig viser rådmannen til vedtak i formannskapet (sak 7/19) og kommunestyret (sak
35/19) om at Ringerike kommunes overordnede planlegging innen reduksjon av
klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging og klimatilpasning skal integreres
i kommu neplanen ved kommende revidering.

2. P å bakgrunn av ønske om bred allmenn medvirkning har det vært åpne møter,
planverksteder, workshops, barnetråkkregistreringer, møter med grunneiere og
forslagsstillere, i tillegg til foredrag for skoleelever og egne planverksteder for barn og
unge. Allmennheten har blitt godt hørt i denne planprosessen.

3. Hensynssone bevaring kulturmiljø skal ivareta tiltak og bygging innenfor området .
Riddergården er vedtaks fredet.

4. Petersø ya er avsatt til friområde og samferdsels formål. Bru over Petersøya v il gi
1000 flere mennesker 10 minutters gange til byen og er et viktig virkemiddel for å
prioritere mennesker og fremme folkehelsen.

5. Områderegulering Hønefoss håndterer ikke avsetting av midler, men regulerer etter
plan - og bygningsloven. Riddergården er a vsatt til kulturinstitusjon med hensynssone
båndlegging etter lov om kulturminner.

6. Ved nybygg i sentrum med behov for mer enn 10 parkeringsplasser innenfor et felt
skal minst 85 % av parkeringsplassene ligge under terreng.

7. Kommunen har avsatt egne eiendomm er på Vesterntangen innenfor plangrensa til
veiformål. Det er mulig å benytte deler av dette til parkering.

8. Vedta tt prioritering av trafik antgrupper: 1. gående, 2 syklende, 3. kollektivtransport, 4
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tunnel gjennom St. Hanshaugen og Rabba slik at veien kommer ut på
bakkenivå ved Moldval / Hengsle og deretter g år i bru over Begna før den
løper ut i rundkjøring ved Meieriet. Sørge for parkeringsmuligheter for
pendlere fra områder utenfor bykjernen. Bru(er) må betjene
gående/syklende og biltrafikk.

11. Eldre bebyggelse i sentrum må kunne bevares i den grad det er muli g.
Men det må kunne tillates riving av flere eldre, ikke verneverdige gårder i
sentrum, blant annet "La Belle" - gården. Utvikling betyr at gammelt av og til
må vike for det nye.

12. Det må kunne tillates flere etasjer på nye bygg enn det som er regel i dag.
Ve d å utnytte muligheten til å bygge i høyden vil tilbudet øke og prisene
kunne reduseres. På grunn av fortetningsregelen ser vi at boligprisene i
sentrum har økt så mye at det er vanskelig for folk med
gjennomsnittsinntekt å anskaffe seg sentrumsnær bolig.

13. Hønefoss skole må bestå som fullverdig barneskole. Området er vedtatt
avsatt til skolebruk.

14. Trafikken fra det nye Styggdalskrysset via Tolpinrud kommer ut bak Kuben.
Her må det bli en bedre løsning trafikalt.

personbil .

9. Gang - og sykkelbru over Kvernbergsund er gjen nom medvirkningsverkstedene pekt
på som en av de viktigste bruene å bygge først. Type bru over Petersøya
spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette løses i detaljregulering av
brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav til detaljregule ring for
bruene.

10. Det ses på ulike veiføringer og kostnader av dem. Innfartsparkering utenfor
planområdet må sikres i egne planer/prosesser.

11. Rådmannen foreslår å legge «La - belle - gården» under he nsynssone bevaring
kulturmiljø. Det er imidlerti d ikke et forbu d mot riving av alt som ligge under denne
hensynssonen, men det er større hensyn man må ta.

12. Innenfor kvadraturen legges det til rette for byreparasjon – videre utbygging i
kvartalsstruktur med tilsvarende volum som i dag. Det åpnes for bebyggelse mellom
1 og 6 etasjer i kvadraturen.

I området Øya, Lloyds og Tippen foreslås å åpne for høyere bebyggelse, men som
ivaretar hensynet til den bevaringsverdige industribebygge lsen. Dette basert på at
det er lite bebyggelse i dag og egnet for transformasjon.

13. Rådmann en har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Arealet er gitt
formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med formålet.

14. Trafikkløsninger utenfor planområdet må sikres i egne planer/prosesser.

Ringerike SV

1. Ringerike SV mener at de grønne verdiene er det aller viktigste i arbeidet
med byplanen. De grønne lungene i byen må tas vare på, blant annet
Nordre og Søndre park og Petersøya.

2. Dagens Hønefoss har sprengt trafikkapasitet. Ønsker å redusere
biltrafikken ved å utbedre kollektivtilbudet.

3. Der kundegrunnlaget er for lavt bør det etableres gratis parkeringsplasser
utenfor sentrum hvor billige og hyppige bussavganger gir folk tilgang til
sentrum.

4. Det må bygges estetiske bygg som passer inn med omliggende bygg.
Høyden må beg renses til 8 etasjer.

5. Det må settes krav til at energibruken skal være så miljøvennlig som mulig
når man bygger ut byen.

6. Kun gang - og sykkelbruk over Petersøya.

1. Nordre og Søndre park, Petersøya, Livbanen og St.hanshaugen er avsatt til ulike
grønne formål, sammen med elvelangs. Deler av Petersøya vil også benyttes til
veiformål for å kunne realisere en bru, enten kollektiv, eller en ren gang - og
sykkelbru.

2. Kollektivtilbudet reguleres i kke gjennom områderegulering Hønefoss, men det
avsettes arealer til kollektivløsninger.

3. Dette ligger utenfor avgrensningen til områderegulering Hønefoss og vil ikke bli løst i
denne planen . Kommunen regulerer ikke priser på kollektivreiser. Hyppighet på
a vganger er avhengig av kundegrunnlag og reguleres av fylkeskommunen gjennom
kjøp av kollektivtjenster .

4. Høy este høyde i kvadraturen er 6 etasjer, det åpnes opp for høyere bygg nærmere
stasjonen, opptil 8 etasjer. I tillegg kan det åpnes for enkel tbygg opp t il 14 etasjer
gjennom detaljregulering.

Arkitektur og estetikk skal ivaretas ved detaljregulering og byggesaker, jf. § 4.14.
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7. Viktig å styrke tettstedene rundt Hønefoss ved å åpne opp for utbygging. 5. Dette skal ivaretas, jf. bestemmelsenes § 4.18 (Energiforsyning og klima).

6. Type bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegul ering Hønefoss. Dette løses
i detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav til
detaljregulering for bruene.

7. Dette ligger utenfor områderegulering Hønefoss og blir i kke løst i denne planen. Nylig
v edtatt kommuneplan har åpnet fo r nye områder for utbygging i de prioriterte
tettstedene.

Petersøyas Venner

1. Ber om at samferdselsformål over Petersøya endres til gang - og sykkelvei,
felttype SGS. Bussbru over Petersøya vil medføre en uakseptabel
miljøbelastning, er forkastet av to fagm iljøer, mangler trafikkgrunnlag, er
unødvendig i forhold til risiko og sårbarhet og vil medføre feil bruk av
offentlige ressurser.

2. Etter innsenders oppfatning er en kollektivbru ikke forenlig med byplanens
ambisjon om å bevare og utvikle Petersøya som blå - grønn lunge og
velfungerende friområde.

1. Type bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette
løses i detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav
til detaljregulering for bruene .

2. Petersøya sikres i hove dsak til friområde.

Innbyggerinitiativ Hønefoss skole

Ønsker at Hønefoss skole/ Gladtvedt (BOP6) reguleres til undervisningsformål.

Å legge ned Hønefoss skole står i direkte motstrid med «10 - minutters -
byen» som er byplanens bærende prinsipp.

Å beholde b yskolen er løsningen som gjør det mulig å lykkes med målene
i byplanen.

Dette er den eneste tomta som egner seg for en sentrumsskole. Tomten er
også et viktig rekreasjonsområde for folk i Hønefoss.

Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidi g byskole. Dette har direkte
sammenheng med målet om 10 - minutters byen, og plasseringen inntil gang - /sykkelvei
langs elven. Et nærmiljøanlegg i forbindelse med skolen er også viktig. Arealet er gitt
formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med formålet.

Tomten til Hønefoss skole er i områdereguleringen avsatt til offentlig eller privat
tjenesteyting (BOP6). Dette betyr at området blant annet kan brukes til skole. Den gamle
skolebygningen er lagt under hensynssone bevaring kulturmiljø . Rådmannen vurderer
det ikke som hensiktsmessig å endre arealformål. Om det er skole, barnehage eller et
annet underformål man har behov for er usikkert i dag, derfor ønsker rådmannen
fleksibilitet i arealformålet.

Hvorvidt skolen skal drives videre elle r gjenåpnes er en separat prosess uavhengig av
områderegulering Hønefoss.

KrF

1. Bestemmelsene og kvalitetsprogrammet er svært detaljert. Det bør derfor
utformes en bestemmelse om mulighet for dispensasjon for å slippe til gode
detaljreguleringer.

2. Det er få virkemidler i planen som markert fremmer økt aktivitet gjennom
økt handel og tjenester i sentrum. Antall parkeringsplasser må økes, skal
sentrum være levende.

1. I planforslaget til sluttbehandling er det presisert i bestemmelsene at
kvalitetsprogrammet er retningsgivende. Det er plankart og bestemmelser som er
juridisk bindende. Råd mannen foreslår å endre noen av bestemmelsene i § 4.14
Arkitektur og estetikk . For å ivareta nødvendig kvalitet i detaljregulering av nye
prosjekter er det viktig å stille krav. Når det er krav om detaljregulering er det ikke
nødvendig å søke om dispensasj on fra områdereguleringen. En ny detaljregulering
vil gjelde foran områderegulering Hønefoss , uten at det er nødvendig å dispensere .
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3. Det bør åpnes for plasskrevende virksomheter også i sentrum.

4. Parkeringsplassene rundt byen bør væ re gratis og nær bussruter med
hyppige avganger.

5. Det bør etableres en skjermet gang - og sykkelvei fra Ullerål og nedover mot
og gjennom Parkgata, over elva ved Hønefoss bru, opp til Søndre Torv og
nedover Storgata og oppover Osloveien. Dette er det plass t il hvis man får
enveiskjørte gater. En tilsvarende vei bør også etableres øst/vest.

6. Arealene mellom bussgata og Kongens gate burde reserveres til grønt
areal, med garasjekjeller, og for utearrangementer. Søndre park er for langt
fra sentrum.

7. Før bru mello m Eikli og Schjongslunden bygges, bør det inngås en avtale
om bruk av p - plasser ved Ringerike vgs.

8. Befolkningsøkning taler for at det blir behov for en sentrumsskole. Det er
viktig å ha en plan for plassering, mye tyder på at dette er Hønefoss skole.
Gang - og sykkelveier til skolen må på plass i byplanen.

9. Det bør planlegges opprydding ved Hønefossen slik at vannflata blir mer
helhetlig.

10. Rundkjøringer er viktig for bedre trafikkavvikling. Veiene bør ikke formes
slik at dette blir umulig. Blant annet er det h ensiktsmessig med rundkjøring
ved universitetet og noen rundkjøringer i Hønengata.

2. Det stilles i bestemmelsene krav til parkering i hovedsak under bakken, kombinert
med kantparkering og innfartsparkeringer. Rådmannen foreslår at arbeidet med
parkering som virkemiddel for handel og byliv gjøres gjennom parkeringsstrategi.

3. Bestemmelsenes § 4.14 som regulerer dette forbyr nye plasskrevende virksomheter
definert slik: biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner/ anleggsmaskiner, trelast
og byggevarer, planteskoler/hagesentre og fritidsbåter.

Butikklokaler i 1. etasje kan brukes som utstillingslokaler for all type virksomhet.

4. Rådmannen er enig. Dette ligger utenfor områderegulering Hønefoss og må løses i
egne pl aner/prosesser.

5. Planforslaget tilrettelegger for gjennomgående sykkelvei i nord sør – retning i
Hønengata – Torvgata - Kongens gate – Owrens gate – Osloveien. I øst vest - retning
vil ny bru over Petersøya være viktig tilrettelegging for gående og syklende.
Områdereguleringen regulerer kun arealene innenfor planavgrensningen, løsninger
utenfor må sikres i egne planer/prosesser.

6. Arealer nær Søndre park, vest for Kongens gate, er sentrale fortettingstomter, noe
som vil integrere Søndre park bedre i byen når d ette bygges ut.

7. Rådmannen tar merknaden til orientering.

8. Gang - og sykkelveier til Hønefoss skole er ivaretatt innenfor planområdet.

9. Dette er utenfor hva en områderegulering iht. plan - og bygningsloven kan regulere.

10. Rundkjøring er ikke forenlig med vedta tt prioritering av trafikantgrupper og en
bygatestruktur, slik områdereguleringen legger opp til. Rundkjøring bygges der man
skal prioritere bilene og er derfor ikke forenelig med vedtatt prioritering av
trafikantgrupper.

Nordsia Vel (196)

1. Nordsia Vel er fornøyde med at eksisterende grøntareal videreføres, men
St. Hanshaugen bør bli oppgradert til å bli vedlikeholdt på samme måte som
andre grøntområder og stier på Nordsia.

2. Riddergården har fått betegnelsen «kulturinstitusjon». Denne betegnelsen
gir et ste rkt vern. Velforeningen håper at midlene satt av til oppgradering og
vedlikehold ikke blir glemt oppi all jobbingen med byplanen.

3. Hønefoss skole (BOP6 ) må øremerkes til skoleformål og ikke bli brukt til
privat tjenesteyting. Vi setter pris på dette hensyne t, men ber om en

1. Innspillet tas til orientering. Vedlikehold og skjøtselsplaner hører ikke hjemme i en
regulering splan iht. p lan - og bygningsloven.

2. Det er ikke betegnelsen arealformålet «kulturinstitusjon» som gir sterkt vern i planen,
men hensynssone H_730 «båndlegging etter lov om kulturminner». Midler satt av til
Riddergården reguleres ikke gjennom områderegulerin g Hønefoss.

3. Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Dette har
direkte sammenheng med målet om 10 - minutters byen, og plasseringen inntil gang -
/sykkelvei langs elven. Et nærmiljøanlegg i forbindelse med skolen er også viktig.
Ar ealet er gitt formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med
formålet.
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nærmere beskrivelse av/begrunnelse for hvorfor ikke hele feltet blir regulert
til «hensynsone bevaring kulturmiljø».

4. Felt B/F: Har ikke funnet byggehøyde utnyttingsgrad el l er utforming for
dette området.

5. Gledelig at BFS 1 - 22 videreføres

6. Øy a og Tippen: En må være spesielt forsiktig og ikke tillate utbygging som
vil skape rot og stilbrudd å gjøre det vanskelig å lese og forstå hva dette
området forteller oss om fortidens byggestil og levekår. Området er lite og
derfor sårbart for store endrin ger.

7. Nabotomtene til Riddergaarden må tilpasse og gjerne forsterke det utrykket
Riddergaarden gir. Høyhus og blokkbebyggelse må ikke tillates.

8. Sykkelfeltet over Hønefoss bru bør ligge på vestsiden.

9. Deler av plan 261 – Rabba – Storløkka oppheves når byplane n vedtas.
Slike brev må inneholde opplysninger om planene for opphevingen av
gjeldende regelverk, hva man tenker skal stå i nye planer + hvordan
prosessen videre vil bli i samarbeidet mellom eiere og komm unen. Dersom
dette ikke er/blir gjort, mener vi at d e gjeldende regulerings og
bebyggelsesplanene IKKE kan oppheves.

10. Det var ikke god nok tid til å presentere og få notert ned tanken sin e om
byutvikling og fremtiden. De føler at de ikke har blitt hørt. I de videre
proses sene med byutviklingen, håper forenin gen at politikere og arrangører
tar lærdom av disse uttalelsene og erfaringene. Kommunen må finne fram
til bedre, mer direkte og reelle former for medvirkning.

Etter rådmannens vurdering vil det være riktig å beholde formålet, da det sikrer en
fleksibilitet som er viktig i et langt perspektiv.

Den delen av feltet som er regulert med hensynssone omfatter bebyggelse som er
bevaringsverdig. Bestemmelsene til hensynssonen ligger i § 11.1.1 – 11.1. 9. § 4.15
omfatter hensyn som må tas til nærliggende bevaringsverdig bebyggelse.

4. Byggehøyde og utnyttingsgrad står i § 5.19.2 . Ut forming vil tas i en detaljregulering
på et senere tidspunkt.

5. Innspillet t as til orientering .

6. I området Øya, Loyds og Tippen foreslås å åpne for høyere bebyggelse enn ellers i
planområdet, men som ivaretar hensynet til den bevaringsverdige
industribebyggel sen som står på Riksantikvarens NB! - liste. Området er i dag lite
tilgjengelig for allmennheten og en utvikling kan fremheve de bevaringsverdige
elementene. Området er robust og egnet for en transformasjon som hensyntar,
tilgjengeliggjør og fremhever de his toriske bygningene.

7. Bestemmelsenes § 4.15 omhandler hensyn som må tas til nærliggende
bevaringsverdig bebyggelse. Bestemmelsene til feltet gir mulighet for bebyggelse i 2
og 4 etasjer.

8. Tas til orientering. Teknisk illustrasjonsplan viser sykkelfelt på ve stsiden.

9. I politisk oppstart av 431 Områderegulering Hønefoss var et av vedtakspunktene
«Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny
plan.» Dette ble sendt ut i brevs form til alle innenfor plangrensen. Det er vanlig å
opp heve en plan når den overlapper med en ny. Områderegulering Hønefoss vil bli
gjeldende plan for deler av området som i dag er regulert gjennom plan 261.

10. Det har vært viktig både for de folkevalgte og r ådmannen å ha en bred
medvirkningsprosess , gitt den ti dsplanen de folkevalgte har bestemt . Planen har et
framtidsfokus og det har vært svært viktig å involvere barn, ungdom og unge voksne.
Det har blitt arrangert egne medvirkningsopplegg for barneskoleelever med
barnetråkk, og verksteder for ungdom s skoleeleve r, videregående elever og studenter
på universitetet. Disse har i etterkant av prosessen blitt fulgt opp. I tillegg til dette har
det vært temavise medvirkningsmøter for hele befolkningen, hvor enkeltpersoner,
foreninger, politikere og utbyggere har stilt opp på like vilkår. Kommunen skal avveie
ulike hensyn og interesser og må forholde seg til overordnede føringer, lover og
regler .

Ringerike kirkelige fellesråd

1. Dagens gravplass har ikke utvidelsesmuligheter. Fellesrådet stiller seg

1. Ringerikes gravplassutredning fra 2013 vis er et behov for gravplasser for de som
tilhører Hønefoss sokn. Alle har rett til fri grav i sin kommune, men retten tilsvarer
nødvendigvis ikke en plass i det lokale soknet da dette er avhengig av kapasiteten.
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ikke negativ til at Pet ersøya omdisponeres til en sykkel - og kollektivvei,
men at kommunen da har en bevist holdning til hvordan man skal
gravlegge de som bor i Hønefoss sentrum. Det er viktig at den nye veien
ikke støyer skjemmende.

2. Det er viktig at ny bebyggelse ikke er til s jenanse for besøkende på
kirkegården. Fellesrådet mener det er uheldig med blokkbebyggelse med
høyere mønehøyde rundt kirken. Da kan den «drukne» i bybildet.

3. Foreslår at parkeringen i Hofgaardsgate kan benyttes som gravplass.

R ådmannen ser på Norderhov kirkegå rd som et naturlig område å utvide med flere
kistegraver etter hvert som kapasiteten i Hønefoss går tom. I kommuneplanens
arealdel er det allerede avsatt arealer til grav og urnelund ved Norderhov kirkegård.

2. Det åpnes for 3 – 5 etasjer på felt BS15, rådman nen mener at denne utviklingen må
påregnes midt i en by. Det er avstand mellom ny bebyggelse og kirkebygget.
Utforming og detaljer knyttet til det vil fastlegges i en egen detaljregulering.
Eventuelle påbygg/bygg i sør (BBB3) vil ha maks. 3 etasjer.

Rådman nen mener den sentrale siktaksen her er mellom søndre torv og kirken,
denne ivaretas med områdereguleringen.

3. Felt BS15 er et svært verdifullt område for kommunen, med kort gangavstand til
sentrum, og har derfor stort potensiale med å bidra til en bymessi g fortetting av
Hønefoss. Selv om en mer desentralisert lokalisering av gravplassene vil kunne føre
til at flere velger å kjøre for å besøke gravplassen, vil trafikkøkningen være mindre
enn om bolig, kontor eller næring ville fått samme perifere beliggenhe t, som et
resultat av at felt BS15 blir brukt til utvidelse av kirkegården. Dette fordi bolig, kontor
og næring i snitt genererer mer trafikk en gravplasser. Rådmannen viser til pkt. 1, og
at behov for mer areal til kistegraver løses utenfor avgrensningen til
områdereguleringen.

Fortidsminneforeningen i Ringerike og Omegn

1. Det er en potensiell konflikt mellom fortettingen som er forespeilet i
fossen, Øya, Tippen området, og Riksantikvarens fremtidsvisjoner. Den
relativt ekstreme høyutnyttelsen som det ligg er an til å bli nå, går noe i
konflikt med Rambøll sin rapport, og de uttrykker noe skepsis.
(Konsekvensutredning kap. 4.7.1.).

2. Alle tidligere verneområder er nullstilt. Dette gjelder jugendbebyggelse
generelt, Løkka, Helgesbråten, så vel som den viktige gamle bebyggelsen
på Nordsiden. Dette undrer foreningen seg over, siden bebyggelsen har
helt spesielle kvaliteter både som enkeltbygninger og som helhetlig miljø.
Vi stiller oss spørrende til motivasjonen bak en nullstilling og spør oss
hvilke konsekvenser dette kan få?

3. Det bør ikke bygges høyhus på Tippen, men maksimalt 2 - 3 etasjer. Dette
bil komme i konflikt med elven, fosen og Lloydsbuene. Høyhus på Tippen
vil også forringe området mot elva, og Gladvedt, da dette både skaper
mindre pen horisont, men som også kan ødelegge for solforhold og
rekreasjon langs evla.

4. Hensynssone bevaring kulturmiljø (H570) bør også gjelde hele BBB1,
Sundgata 6 i BKB6 og hele BKB2. Dette er områder som fortsatt har igjen

1. I området Øya, Loyds og Tippen foreslås å åpne for høyere bebyggelse enn ellers i
planområdet, men som ivaretar hensynet til den bevaringsverdige
industribebyggelsen. Området er i dag lite tilgjengelig for allmennheten og en
utvikling kan fremheve de bevaringsverdige elementene. Området er robust og
egnet for en transformasjon som hensyntar, tilgjengeliggjør og fremhever de
historiske bygningene.

Innsigelsen fra Buskerud fylkesko mmune til felt BS16 har medført at det er gjort
endringer for å sikre eksisterende bevaringsverdig bebyggelse på en bedre måte.
Rådmannen mener at hensynet til helheten blir ivaretatt og at det er riktig å fortette i
dette området for å bygge opp under kun degrunnlaget til Ringeriksbanen.

2. Bevaringsverdig bebyggelse har først fått juridisk status som hensynssone bevaring
kulturmiljø med nylig vedtatt kommuneplan.

Løkka er ikke innenfor planområdet, men er regulert i gjeldende detaljregulering
120 - 03 Løkka og Schjongstangen .

Nordsia er i sin helhet regulert med hensynssone bevaring kulturmiljø.
Bestemmelsene til hensynssonen ligger i § 11.1.1 – 11.1. 9. Bestemmelsene åpner
for fortetting langs Torvgata og torvet, jf. §§ 5.4.19 og 5.4.21.

Helgesbråten er regul ert i egen detaljregulering. Deler av planen erstattes av
områderegulering hønefoss, men hovedsakelig reguleres det med hensynssone
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eldre villaer/ bebyggelse som er sentrumsnære, og som kan gi et innblikk
på hvordan bebyggelsen nær sentrum var. Osloveien 3 og og den gamle
delen av Eikli skole bør bevares. Hvis «villa’n» ikke kan bevares pga
veiutvidelse bør den flyttes fremfor å rives.

5. Thoresenparkeringen kan inngå som en grønn akse mellom Søndre torv
og Søndre park. Denne grønne diagonalen over parkeringsplassen ville
også kunne inneholde Villaen med dokumentarisk byhage som en
jugendperle. Bevaring og grøntområde i en konstruktiv forening.

6. § 11.1.6 og 11.1.7 gir grunn til bekymring. det no k mange ulike tolkninger
av forfall, og det er det som er urovekkende. Hvem skal kunne si at
forfallet har gått for langt? Det er mange eksempler på veldig dårlige
bygninger som har blitt restaurert til å bli strøkets perle rundt omkring i
dette land. Vi e r redd for at de husene som er i bevaringsverdige miljøer
kan bli utsatt for spekulativt forfall, for deretter å kunne rives. I § 11.1.7 går
det frem at dersom et bevaringsverdi g bygg blir skadet av brann kan
plankrav unntas ved oppføring av ny bebyggelse. Ved eventuelt brann bør
det også her gjelder at kommunen skal sette vilkår.

bevaring kulturmiljø. Villaene i Sundgata og Blomsgate foreslås som
transformasjonsområde.

3. Estetikken skal ivaretas i detal jregulering for et konkret prosjekt, rådmannen påpeker
også at området kan forskjønnes gjennom utbygging og områdereguleringen skal
ivareta tilgjengeligheten til og allmennhetens interesser langs elva (jf. plankart, og
bestemmelsenes § 5.16.7).

Se også pk t. 1

4. Målene i kommuneplanen og statlige føringer knyttet til vekst skal følges opp, og
rådmannen har med områdereguleringen foreslått en prioritering mellom vekst og
vern.

Bloms gate 3 og 5, Sundgata 2, 4 og 6 vurderes av rådmannen som et naturlig
transfo rmasjonsområde innenfor kvadraturen, det samme gjelder felt BKB2.

Osloveien 3 og 5 vurderes som en del av et større transformasjonsområde (felt
B/T2).

Tomta til Eikli skole er en viktig tomt for framtidig utvikling, og rådmannen vil overlate
til et framt idig prosjekt hvorvidt deler av skolebygningene bevares/rehabiliteres.

En eventuell flytting av «Villaen» må bli en egen prosess utenfor områderegulering
Hønefoss.

5. Dette har vært vurdert i planarbeidet. På grunn av støysituasjonen langs Kongens
gate fores lår rådmannen en grønn forbindelse gjennom gatebeplanting fra Søndre
park via Kong Rings gate og Kvernbergata (bussgata) nordover, via et busstorg. Mot
Kongens gate forslås et bygg med billettfunksjon mm med grønt tak. Se teknisk
illustrasjonsplan.

Villae n kan ikke beholdes der den står som følge av utvidelse av Kongens gate for
fremføring av gjennomgående sykkelvei.

6. Rådmannen forstår problemstillingen. Vedrørende forfall og eventuell aksept for
riving (§ 11.1.6): riving er omfattet av krav til detaljregu lering. Buskerud
fylkeskommune er høringspart og vil ivareta hensynet til nasjonalt og regionalt
verneverdig bebyggelse, mens bebyggelse med lokal verdi i større grad vil overlates
til kommunen.

Ved brann, jf. § 11.1.7, vil det kunne unntas fra plankrav o ppføring av bebyggelse
med samme dimensjoner, areal, høyder, materialbruk og detaljering som opprinnelig
bebyggelse. Det er ingen automatikk i unntaket fra plankrav.

Ringerike Høyre 1. Tas til orientering.
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Ringerike Høyre p eker på generelle forhold i sin uttalelse

1. Ringerike Høyr e ønsker, og vil legge til rette for, at Hønefoss sentrum skal
bli en mer «levende» by.

2. Det er viktig å utvikle samarbeidet mellom kommunen, kulturaktører,
gårdeiere, grunneiere, handels – og servicenæringen og deres foreninger
slik at byen blir mer attrak tiv.

Viktig at reguleringsplan for E - 16 Vågård - Eggemoen vedtas, og
dermed har mulighet for å komme med i NTP i 2021.

Byplanen må utvikles ift Fellesprosjektet .

Byplanen må også legge til rette for løsninger som gir forutsigbarhet for
hus - og tomteeiere i o mråder som omfattes av kommunedelplaner og
reguleringsplaner.

3. Ringerike Høyre vil legge til rette for økt boligbygging. At byplanen legger
opp til at ny boligbygging skal oppfylle målene om å utvikle Hønefoss som
en tett, urban og mangfoldig by langs elven e støttes.

4. Ringerike Høyre er særlig fornøyd med at det legges opp til mange
grønne byrom, og særlig «Elvelangs» er et spennende konsept. Ringerike
Høyre støtter idéen om et sammenhengende gang - og sykkelveinett langs
elvene og mener at det bør løpe gjenno m hele byen og følge elvene fra
Hovsenga og ut til området Busund.

5. Byplanen må legge til rette for økt bruk av sykkel som transportmiddel
gjennom å sikre et helhetlig sykkelveinett med hyppig vinterbrøyting, og
det bør etableres sykkelparkering ved alle of fentlige bygg, inkludert
kollektivknutepunkter og skoler.

6. Følgende forhold bør vektlegges i planen:
Sykkelparkeringer ved alle offentlige virksomheter.
Prioritere utslippsfrie biler i parkeringspolitikken.
Sikre at nye offentlige bygg holder nær nullener ginivå .
Bruke mest mulig tre i offentlige nybyggingsprosjekt.
Sørge for at det blir etablert flere ladestasjoner for elbiler.
At kommunen kartlegger omfanget av det lokale
klimatilpasningsbehovet.

Stimulere til utbygging av miljøvennli ge hus ved utbygging av nye
boligområder.

Vurdere varmepumpeteknologi og andre miljøvennlige energikilder.

2. Forhold som her beskrives er ikke en del av områderegulering Hønefoss.

Koordinering mot Fellesprosjektet er ivaretat t.

3. Tas til orientering.

4. Tas til orientering.

5. Det foreslås gjennomgående sykkelfelt i nord - sør retning. Dette sammen med nye
bruforbindelser over elvene vil prioritere sykkel i Hønefoss.

6. D et vises til § 4.8 Overvannshåndtering, § 4.1 8 Energiforsyning og klima og § 4.20
Parkering skrav for bil og sykkel . For øvrig er flere f orhold som her beskrives ikke en
de l av områderegulering Hønefoss, men vil være tema som vurderes i forbindelse
med kommunens planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig
energiomlegging og klimati lpasning som ved kommende revidering skal integreres i
kommuneplanen s samfunnsdel jf. vedtak i formannskapet (sak 7/1 9) og
kommunestyret (sak 35/19).

7. Områdereguleringen er utformet for å hensynta de nevnte forholdene.

8. Tas til orientering.

9. I områderegulering Hønefoss reguleres Petersøya til friområde og
samferdselsformål.

10. Tas til orientering
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7. Signalbygg og bymiljøet innenfor plangrensen må bygge på eksisterende
bygningsmasse, spesielt der den er bevarings - eller verneverdig.

Hønefoss sko le og arealene rundt bør reguleres slik at evt. Fremtidig
skoledrift sikres.

Bymiljøene på Søndre og Nordre torv videreføres.
Andre bymiljø - og bygninger som bærere av historie og egenart, men
også fossen som byens historiske startpunkt.

8. Ringerike Høyre st øtter forslaget om å bruke områdene Øya og Tippen til
bolig - og næringsformål, samtidig som faktisk hovedveiakse over Tippen
avklares før ev. utbygging starter opp.

9. Ringerike Høyre ønsker å åpne opp for balansert bruk av Petersøya,
inkludert å vurdere anne n utnyttelse enn kun som friområde.

10. Det foreliggende forslaget til byplan er et grundig stykke arbeid som er et
godt startpunkt for den videre utvikling av Hønefoss som regionsentrum,
service - og handelssenter, og med gode bymiljø. Ringerike Høyre har i
di sse høringskommentarene søkt å trekke frem forhold som man mener
bør vektlegges i den videre utviklingen av Hønefoss.

Rødt Ringerike

1. Byplanen må ta mer hensyn til innbyggere enn til utbyggere. Dette er ikke
tilstrekkelig ivare tatt i byplanen.

2. Vi må ta vare på Hønefoss sin historie. Hønefoss skole må bestå som
barneskole og reguleres til undervisningsformål.

3. Hønefoss må bevare småbypreget. Det bør ikke bygges høyhus i
sentrum, men maksimalt 6 etasjer. Elvebredden må ikke privati seres.
Derfor bør det ikke bygges boliger/kontorer på rundt Tippen.

4. Elva og Fossen er byens hjerte. Det bør anlegges en elvepromenade fra
stasjonen til Eikli. Petersøya må bestå som grønn lunge.

5. Gangbru, ikke kollektivbru over Petersøya.

6. Byplanen bør ikke vedtas 4 dager før valget. Det vil være mest
demokratisk å gi velgerne mulighet til å påvirke byplanens endelige
utforming via stemmeseddelen.

1. Det har vært viktig både for de folkevalgte og r ådmannen å ha en bred
medvirkningsprosess , gitt den tidsplanen d e folkevalgte har bestemt . Planen har et
framtidsfokus og det har vært svært viktig å involvere barn, ungdom og unge
voksne. Det har blitt arrangert egne medvirkningsopplegg for barneskoleelever med
barnetråkk, og verksteder for ungdoms s koleelever, videreg ående elever og
studenter på universitetet. Disse har i etterkant av prosessen blitt fulgt opp. I tillegg
til dette har det vært temavise medvirkningsmøter for hele befolkningen, hvor
enkeltpersoner, foreninger, politikere og utbyggere har stilt opp på lik e vilkår.
Kommunen skal avveie ulike hensyn og interesser og må forholde seg til
overordnede føringer, lover og regler .

2. Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Dette har
direkte sammenheng med målet om 10 - minutters byen, og pla sseringen inntil gang -
/sykkelvei langs elven. Et nærmiljøanlegg i forbindelse med skolen er også viktig.
Arealet er gitt formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med
formålet.

Etter rådmannens vurdering vil det være riktig å beholde formålet, da det sikrer en
fleksibilitet som er viktig i et langt perspektiv.

3. Feltene BKB9, 10 og BS16 er de eneste hvor det tilrettelegges for mer enn 6 etasjer.
I dette området foreslås å åpne for høyere bebyggelse enn ellers i planområdet,
men som iva retar hensynet til den bevaringsverdige industribebyggelsen. Området
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er i dag lite tilgjengelig for allmennheten og en utvikling kan fremheve de
bevaringsverdige elementene. Området er robust og egnet for en transformasjon
som hensyntar, tilgjengeliggjør o g fremhever de historiske bygningene.

Områdereguleringen sikrer elvelangs forbi Tippen, jf. plankartet.
Områdereguleringen skal ivareta tilgjengeligheten til og allmennhetens interesser
langs elva (jf. plan kart, og bestemmelsenes § 5.16.7 ).

4. Løsning for pro menade langs elva fra stasjonen til Hønefoss bru må vurderes i
forbindelse med detaljreguleringer for felt BS16 og BKB10. Petersøya reguleres til
friområde og samferdselsareal (bru).

5. Type bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. De tte
løses i detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav
til detaljregulering for bruene.

6. Tas til orientering. Rådmannen forholder seg til framdriftsplanen vedtatt av
kommunestyret.

DNT Ringerike

1. Schjongslunden, Petersøya, St. Hanshaugen og Hovsenga bør vernes
eller sikres slik at de forblir så uberørt som mulig. De skal ikke bli offer for
båndlegging av samferdselstiltak som bruer eller parkeringer.

2. Legg føringer på eiendomsutviklerne om å samarbeide om grøntområder
rundt boli gområdene i stedet for at hver og én lager små grønne flekker
fordi det er et krav. La uteområdene være det viktigste i prosjektene.

3. Det bør arbeides med å ny promenade på sørsiden av fossen fra Tippen,
forbi Øya og opp mot stasjonen.

4. De to bruene over ti l Schjongslunden er to gode prosjekter for friluftslivet.

5. Stiller seg kritisk til kollektivbru over Petersøya. Det er lite bærekraftig,
store høydeforskjeller gjør veien vanskelig bygd for busser, kryssløsning
på Støalandet er utfordrende, bussene skal kj øre rett utenfor en stor
barnehage og gjennom villabebyggelse. Det er bedre å fokusere på en
gang - og sykkelbru.

6. Prioriter de myke trafikantene og friluftslivet.

1. Med unnt ak av Hovsenga og Schjongslunden, som ligger utenfor planområdet, er
områdene reguler t til friområde . D et er i tillegg regulert inn samferdsels formål over
nordenden av Petersøya for å kunne bygge enten en kollektivbru eller en ren gang -
sykkelbru. Dette videreføres.

2. Krav til uteoppholdsareal og sandlekeplass skal løses internt sentralt i f eltene, mens
bebyggelsen skal ligge inntil fortauene rundt. Dette fordrer samarbeid mellom
grunneiere internt i feltene. Del av kravet vil kunne løses med tilgang til offentlig leke -
og oppholdsareal utenfor feltet, på vilkår (jf. bestemmelsenes § 4.17).

3. Løsning for promenade langs elva fra stasjonen til Hønefoss bru må vurderes i
forbindelse med detaljreguleringer for felt BS16 og BKB10.

4. Tas til orientering.

5. Type bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette løses
i detaljreguler ing av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav til
detaljregulering for bruene.

6. Planene for ombygging av veier til gater, inndeling av gatene med mer er valgt for
nettopp den omvendte mobilitetspyramiden med følgende prioritering: gående –
sy klende – kollektiv – kjørende.

Eksisterende grønnstrukturer sikres i områdereguleringen.

Den Norske Kirke 1. Tas til orientering. Etter rådmannens vurdering fins det ingen gode
utvidelsesmuligheter for gravplassen innenfor planområdet. Felt BS15 er beliggende
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1. På grunn av flomfaren er det forståelse for at Petersøya omreguleres fra
grav - og urnelund til friområde, men arealet er ikke erstattet i planen.
Ringerike Kirkelige fellesråd foreslår å benytte BS15.

2. Med moderat trafikk på veien over Petersøya slik det er skissert, som
gang - og sykkelvei og eventuelt kollektivtransport, vil det være foren lig
med naboskapet til gravplassen.

3. Det er viktig at nærligge nde bebyggelse utformes slik at det tar hensyn til
gravplassens egenart. Balkonger og uteareal må planlegges med minst
mulig innsyn til gravplassen.

4. Med de foreslåtte gesims høydene vil området vest for kirken redusere
synligheten til Hønefoss kirke fra ko ngens gate.

inntil den trafikkerte Kongens gate og bebyggelse her vil skjerme eksisterende
gravplass fra trafikkstøy. Ringerikes gravplassutredning fra 2013 viser et behov for
gravplasser for de som tilhører Hønefoss sokn. Alle har rett til fri grav i sin kommune,
men retten tilsvarer nødvendigvis ikke en plass i det lokale soknet da dette er
avhengig av kapa siteten. Rådmannen ser på Norderhov kirkegård som et naturlig
område å utvide med flere kistegraver etter hvert som kapasiteten i Hønefoss går
tom. I kommuneplanens arealdel er det allerede avsatt arealer til grav og urnelund
ved Norderhov kirkegård.

2. Tas t il orientering.

3. Tas til orientering. Det åpnes for 3 – 5 etasjer på felt BS15, rådmannen mener at
denne utviklingen må påregnes midt i en by. Det er avstand mellom ny bebyggelse
og kirkebygget. Utforming og detaljer knyttet til det vil fastlegges i en egen
detaljregulering. Eventuelle påbygg/bygg i sør ( felt BBB3) vil ha maks. 3 etasjer.

4. Hønefoss kirke ble vigslet i 2017, og er et flott arkitektonisk bidrag til byen, med stor
betydning for mange av byens innbyggere. Det er derfor også fra rådmannens side
øn skelig at Hønefoss kirke skal vises frem på best mulig måte. Likevel er det slik at
kirken ikke er synlig fra store deler av Kongens gate med dagens bebyggelse og
terreng , med unntak fra ved lyskrysset, og fra Hønefoss Bru. Maks utnyttelse på
feltene BS15 og BBB3 vil dermed ikke medføre redusert synlighet til Hønefoss kirke
fra Kongens gate. Rådmannen mener den sentrale siktaksen er mellom søndre torv
og kirken, denne ivaretas med områdereguleringen.

Tyristrand Landsbyforening

1. Tømmertorget bør det reguler ingsmessig gjøres noe mer utav. Det bør
parkifiseres med profilering mot bybrua og enda mer markert ned mot
elva.

2. Bebyggelsen vest for L l oydsbuene bør økes med større forsiktighet i
høyde med avstanden fra L l oydsbuene for å bedre ivareta nettopp
L l oydsbuen es markering; og arkitektene bør utfordres med ivaretakelse av
stasjonsbygningen i forhold til omkringliggende høyhusbebyggelse som
planlegges.

3. Med parkeringshus ved Kuben og stasjonen bør liknende tanker/planer
tenkes ved den sørlige inngangen til Hønefos s, kanskje med dagens
gågate nordover herifra som akse.

1. Tømmertorget skal detaljeres mer i forbindelse med detaljreguleringer for felt BS16
og BKB9. Dette forutsetter at vridning av landkaret til Hønefoss bru er mulig.
Illustrasjonene slik de er i dag er k un ment for å vise potensiale til området.

2. Avstand mellom Lloydsbuene, klokketårnet og nybygg bak vil påføres plankartet,
som svar på Buskerud fylkeskommunes innsigelse. Etter rådmannens vurdering vil
ikke sikten fra Hønefoss bru til stasjonsbygningen red useres ved utbygging av Lloyds
marked og Øya - området.

3. Tas til orientering, det er naturlig med en innfartsparkering i området sør for
Kvernbergsund bru.

Universitetet i Sørøst - Norge avd. Ringerike

1. Universitetet og studentene ønsker å knytte campus og studentene tettes t
mulig til sentrum, selv om campus ligger utenfor planområde t .

1. Rådmannen mener også at det er viktig å knytte universitetet og studentene tettere
til sentrum. Det er åpnet for studentboliger på kommunal eiendom innenfor
planområdet, og kommunen ønsker dialog med USN for å sikre dette.

2. Rådmannen er enig o g vil bidra med å tilrettelegge for studentboliger, og til at
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2. Universitetet og studentene vil være en viktig ressurs i den framtidige
utviklingen av Hønefoss. Studenter som bor i Hønefoss, vil også bruke
butikker, serveringssteder, kult urtilbud i sentrum, og bidra til å sette et
ungt og urbant preg på byen.

3. Universitetet ønsker flest mulig studenter bosatt sentralt i Hønefoss i
studietiden, slik at de kan bidra til å skape et urbant miljø for unge voksne.
Sentrumsnære botilbud for studen tene vil være viktig for økt
tilstedeværelse i sentrum. Det er i dag underdekning av sentralt
beliggende studentboliger. Total dekningsprosent er rundt 10%. I det 20 -
årsperspektiv som planen omfatter, vil sannsynligvis være behov for større
areal til som r eguleres til studentboliger. Vi vil derfor anbefale å
tydeliggjøre bruk av areal for studentboliger også på areal B/T2 og B/T3,
og eventuelt på annet sentralt beliggende areal.

4. For universitetet og studentene er det spesielt viktig med effektive
transport løsninger mellom Hønefoss sentrum, stasjonen og campus.
Studentene ønsker også rimeligere priser på kollektivreiser.

5. Studentene ønsker seg aktivitetsbaserte tilbud i sentrum, som for
eksempel bowling.

6. Studentene ønsker bru fra campus til sydspissen av Sch jongslunden.

størrelsesfordeling i framtidige boligprosjekter kan bidra til at det også kommer små
leiligheter på markedet og studenter som vil kjøpe bolig kan etablere seg i sentrum.

3. Det er mange felter hv or det kan reguleres studentboliger i sentrum, og kommunen
er grunneier av flere. Arealene B/T 1, 2 og 3 er regulert med tanke på etablering av
attraktive sentrumsnært boliger for barnefamilier (rekkehus/ «townhouse» –
struktur). På B/T1, i sør, kan det åp nes for blokkbebyggelse dersom det er aktuelt å
bygge studentboliger.

4. Tas til orientering. Områdereguleringen sikrer areal til et framtidsrettet
transportsystem, jf. den omvendte mobilitetspyramiden.

5. Tas til orientering.

6. Gjennom transportutredningen og o mrådereguleringen er det pekt ut aktuelle
plasseringer av bruer, som reguleres. Fra campus til sydspissen av Schjongslunden
er ikke en av dem.

Venstre
1. Mennesker i sentrum

a) Gode bo - og oppholdsmiljøer med plass til alle aldre og livsfaser.
b) Satse på fell esskapsarenaer som skole, kulturhus, torg, parker og

strender.
c) Byen skal være attraktiv for hele Ringerikes befolkning, for

nabokommuner og for besøkende ellers. – Hønefoss skal fylles med
folk som hygger seg i en levende by med flere mennesker, flere
but ikker, kaféer, smug og, utstillinger og blågrønne lunger.

d) Kraftig befolkningsvekst i Hønefoss vil legge stort press på
undervisnings - og omsorgstilbudene. Et levende bysamfunn med barn
og unge forutsetter skoler og barnehager sentrum.

e) Ringerike Venstre b er om at det settes av egnet areal til en
ungdomsskole i Hønefoss sentrum - gjerne på samme område som
Hønefoss skole – som skal forbli skole.

f) Venstre vil at området fra Hønefoss bro via Strandgata til
Kvernbergsund bro og langs elvebreddene reguleres sam let til
multiaktiviteter i tillegg til skoleformål. (Gjelder området der også
Hønefoss skole ligger).

g) Grønne lunger, parker og byrom reguleres inn. Krav til grønne arealer

1.

a) Dette er ivaretatt i planforslaget.

b) Skoletomt og gr ønnstrukturer er sikret i planforslaget. Kulturhuset er regulert til
sentrumsformål. Områderegulering sikrer rammer for arealbruk og utnyttelse,
ikke finansiering, drift eller aktiviteter.

c) Se pkt. b). Se også bestemmelsenes § 4.11 Blågrønne prinsipper.

d) Dette er ivaretatt i planforslaget.

e) Hønefoss skole ligger innenfor felt BOP6 offentlig eller privat tjenesteyting. Både
barneskole og ungdomsskole faller innunder dette formålet.

f) Multiaktivitet er ikke et reguleringsformål i henhold til Veiledning til fors krift om
kart , stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister. Området langs
elva reguleres til friområde, grøntområde, gang/ sykkelvei samt vann - og
avløpsanlegg.

g) Eksisterende grønne lunger, parker og byrom er regulert inn. Sentrumskjernen i
Hønefoss sentreres rundt Søndre Torv. For å få et levende sentrum må ikke
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ved alle nybygg, bevare friluftsområdene i – og skape nye i
sentrumskjernen, på Øya , Tippen og ved jernbanestasjonen.

h) Flere busker, trær og aktiviteter på Søndre torg. Bordtenniisbord (som
på livbanen) for de som har vokst fra lekeplassen.

i) Markedsplass på Søndre torg lørdager i sesongen. Sette ned
leieprisen for smånæringer. Gratis til bud til privatpersoner som vil selge
eget brukshåndverk og ting og tang fra kjeller og loft.

2. Trafikk/bevegelse
a) Prioritere gående, syklende og kollektivtransport.
b) Se kollektivknutepunkter som viktige møteplasser ved å etablere torg,

offentlige tilbud, h andel og kaféer i tilknytning til disse.
c) En gang /sykkeltrasé er i planforslaget foreslått i Kongensgate. For å

skape en tryggere forbindelse gjennom sentrum foreslår vi en langt
bedre trasé og viser til vedlagte kart.

d) Velges likevel en gang - /sykkelvei i Kongens gate ønsker Venstre at
denne legges på motsatt side av planforslaget, foran villabebyggelsen.

e) Nedsatt hastighet til 30 km i Kongens gate
f) Parkeringsplasser under bakkeplan.
g) Sykkelhotell
h) Gang - og sykkelbroer gis prioritet.

3. Klimavennlig by
a) Legg e til rette for urbant landbruk; grønne tak inkludert vekster som

håndterer overvann og etablere parsellhager og birøkt.
b) Bevare/rehabilitere fremfor riving av bygg.
c) Ha forpliktende mål for reduksjon av klimagassutslipp - og

energieffektivisering.
d) Satse på nullutslipps kollektivtilbud og etter hvert selvkjørende

fremkomstmidler.
e) Satse på bærekraftige byggematerialer - for eksempel tre.
f) Bevare det biologiske mangfoldet.

4. Fortetting med kvalitet
a) Stille strengere krav til arkitektonisk kvalitet, estetikk, farger og

materialvalg.
b) Variasjon i leilighetsstørrelse tilpasset barnefamilier, par, enslige,

seniorer, studentkollektiv, og omsorgsboliger til markedsleie. Alle
større bygg bør ha nevnte variasjon. Unge, voksne, barn, eldre og
funksjonshemmede har gled e av hverandre på ulikt vis

c) Øya/Tippen: Punkthus, vinduer på tre sider, smug mellom husene ned
til elven med handel og næring. Maksimalt seks etasjer på Tippen.
Høyere på øvre deler av Øya og ved jernbanestasjonen.

aktiviteter spres for mye utover. Ved å legg e opp til sentrumskjerne både på
Søndre Torv , på stasjonen, Øya og Tippen, vil man ikke klare å sentrere
funksjoner eller folk til å ska pe gode byrom med liv i gatene.

h) Konkrete ting som for eksempel plassering av bordtennisbord, antall og
plassering av trær og leiepriser reguleres ikke i områderegulering Hønefoss.
Områderegulering sikrer rammer for arealbruk og utnyttelse, ikke finansieri ng,
åpningstider, drift eller aktiviteter. Se også bestemmelsenes § 4.11 Blågrønne
prinsipper.

i) Se pkt. h)

2.
a) Planen baserer seg på den omvendte mobilitetspyramiden hvor fotgjengere har

høyest prioritet foran syklende, kollektivreisende og bilister.
b) Dette e r ivaretatt i planforslaget.
c) Venstre sin foreslåtte sykkelvei er i konflikt med kollektivgate, planlagt utbygging

av Ringerike VGS, og krysser et stort utbyggingsareal som bør være et viktig ledd
av fortettingen av Hønefoss sentrum. I tillegg bør den gjenn omgående
sykkelveien gå slik at det blir færrest mulig systemskifter.
Rådmannens forslag til gjennomgående sykkeltrase framgår av teknisk
illustrasjonsplan . De som ikke ønsker å sykle i en prioritert sykkelvei, har mulighet
til å sykle på gåenes premisser fra Hønefoss bru via Søndre torv med gågater og i
Storgata.

d) Gjennomgående sykkelvei bør gå på vestsiden, da dette vil være samme side
som målpunktet for flertallet, altså bysentrum.
Syklister på vei til Schjongslunden vil på sikt velge å sykle elvelangs .

e) Tas til orientering.
f) Dette ivaretas i planforslaget.
g) Tas til orientering.
h) Det te er ivaretatt i planforslaget. Finansiering og rekkefølge for samferdselstiltak

er ikke en del av områdereguleringen. Det pågår en prosess hvor Buskerud
fylkeskommune og komm unen sammen jobber med dette. Før bruene bygges må
de prosjekteres og deretter detaljreguleres.

3.
a) Overvann skal håndteres iht. Kommunens retningslinje for overvannshåndtering,

se også bestemmelsenes § 4.8. Det vil, f or å tilfredsstille krav til
uteoppholdsareal , være aktuelt eller til og med anbefalt å plassere deler av
uteoppholdsarealet på taket. Det er derfor vanskelig å stille krav til andel grønne
tak vs. a ndel uteoppholdsarealer i overordnet områderegulering.
Det er opp til for slagsstiller å foreslå løsning som ivaretar både uteoppholdsareal ,
grønne tak og overvannshåndtering.
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d) Fossen dekket før et område som var 80% større enn i dag. Venstre
ønsker å synliggjøre historien ved at det reguleres inn vannstrukturer i
prosjektet: Åpne kanalen inn til kraftstasjonen, legge inn vannspeil og
renner i området som føringer i reguleringsplan. Strandpromenade.
Bade - og aktivitet spark for små og store barn mellom Tippen og
Petersøya. Videreutvikle Elvelangs mellom Tippen og Schjongslunden.
Bro for gående og syklende til til Petersøya.Bør tåle vekten av et
utrykningskjøretøy.

5. Ta vare på historien for fremtiden
a) Etablere et lokalhi storisk museum – med utgangspunkt i Riddergården.
b) Ta vare på kulturhistorie ved å verne, vedlikeholde og bruke historiske

bygninger.
c) Tilrettelegge for utbygging i sentrum, men ikke på bekostning av

stedets egenart og kulturhistorie.
d) Før store beslutning er om by - endringer fattes, må bygg og

strøksområder med historiske og estetiske kvaliteter identifiseres – og
integreres i «nye Hønefoss». Kontraster mellom gammelt og nytt bidrar
til en spennende by.

Å bruke eventuelle kommunale eiendommer til parsellhager vil være i tråd med
planforslaget der det er fril uftsformål.

b) Det er kun tre bygg som må rives for å realisere planen. Dette er i forbindelse
med Kongens gate. Planen legger til rette for transformasjon av flere
småhus tomter til tettere bebyggelse. Dette er en mulighet eiere har, ikke et krav
fra kommunen.
Ellers er det egne krav til bevaringsverdige byg g innenfor hensynssone bevaring
kulturmiljø, se bestemmelsenes §§ 11.11.1 – 11.1.9. Det er hensynssonen som
peker ut områder hvor bygg primært bør bevares.

c) Forpliktende mål for reduksjon av klimagassutslipp - og energieffektivisering bør
ikke begrenses til avgrensningen til områderegulering Hønefoss, men settes for
hele kommunen. Dette kan bli et viktig tema ved en k ommende revidering av
kommuneplanen jf. vedtak i formannskapet (sak 7/19) og kommunestyret (sak
35/19) . En ergiløsninger behandles i § 4.18 hvor det blant annet står:
Energiløsning skal redegjøres for i detalj regulering. Energiløsninger skal være
fremtidsrettede og baseres på fornybar energi .

d) Merknaden tas til orientering. Det er B rakar som har ansvaret for
kollektivtransporten i Ringe rike.

e) Merknaden tas til orientering. Det skal utarbeides en egen formingsveileder.
f) Det vises til at områdereguleringen har f lere bestemmelser som har til formål å

bevare naturmangfold, herunder krav om detaljregulering, regulering av
naturområder og rekkefølgebestemmelsen § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold
langs vassdrag.

4.
a) Det vises blant annet til at det stilles krav til detaljregulering før bygging og bl.a. til

bestemmelsen es § 4.14 Arkitektur og estetikk. Alle reguleringsplaner blir politisk
behandlet og det er mulig for politikerne å vurdere d et estetiske og stille krav.
Områder innenfor hensynssone bevaring kulturmiljø, H570, og områder som
grenser til H570 har krav til blant annet estetikk, farger og materialvalg

b) § 4.7 tar for seg leilighetsstørrelser. Dette ivaretas i planforslaget.
c) En det aljregulering vil fastsette detaljene for området. § 5.16.7 regulerer

overordnede rammer for Tippen, inkludert varierte høyder mellom 4 og 8 etasje
og mulighet for et høyere bygg på inntil 12 etasjer gjennom detaljregulering.

d) Områdereguleringen sette kun rammer for prosjektet på Tippen. En
detaljregulering vil sette eventuelle krav til vannstrukturer på Tippen. En
elvepromenade er sikret i områdereguleringen. Elvelangs ivaretas i planforslaget.

5.
a) Dette ligger utenfor mandatet til områderegulering Hønefoss .
b) Det er foreslått arealer til hensynssone bevaring kulturmiljø med tilhørende

bestemmelser. Vedlikehold og aktivitet kan ikke styres gjennom regulering.
c) Etter rådmannens vurdering i varetas dette i planforslaget.
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d) Planforslaget er utformet med grunnlag i n asjonale føringer, lokalkunnskap,
medvirkning etc. DIVE - analysen (kulturhistorisk stedsanalyse) er en del av dette
grunnlaget.

Unge Venstre

1. Interessen til alle aldersgrupper og flest mulig andre grupper skal være
ivaretatt når byplanen er lagt frem.

2. Ring erike og Hole Unge Venstre vil:
Stimulere for åpning av flere innovative butikker i sentrum.
Planlegge byen på en måte som skaper sosiale møteplasser.
Gjøre enkelttoaletter ved alle offentlige bygg kjønnsnøytrale.

3. Det må stilles krav til at nye bygg i Høne foss - området skal være stilmessig
passende til bygninger rundt. Det må bli enklere å bygge nytt der
bygninger er uestetiske eller ikke passer i omgivelsene. Under rimelige
begrensninger bør det tillates bygging av flere høyhus der omgivelsene
tillater det.

4. Unge Venstre ønsker å tillate bygg på Tippen til å være like høye som de
rundt, tillate bygging av bro over siden av Petersøya og stimulere til
åpning av flere attraksjoner – for eksempel museum og småkafeer.

5. Hønefoss skal være en eksempelby når det komm er til miljøtiltak.
Bærekraftighet skal vektlegges i byplanen. I byplanen bør det satses på
grønne tak og urban birøkt. Det bør oppfordres til benyttelse av
bærekraftige og miljøvennlige byggematerialer. Det bør plantes trær på
Søndre torv. Unge Venstre vi l skaffe elektriske bysykler som lånes ut
gratis til alle innbyggere.

1. Bestillingen fra de folkevalgte har vært at alle skal stille på medvirkningsopplegget på
samme linje. Derfor har innbyggere, næringsliv og folkevalgte blitt invitert inn i
planverkstede r på lik linje. Kommunen har ansvar for en helhetlig planlegging.
Utbygging, handel, kulturminnevern, friluftsliv med mange flere, er hensyn som
kommunen må vurdere, veie opp mot hverandre og prioritere. Medvirkning er ikke
alltid ensbetydende med at alle får det som de vil, da det er mange motstridende
interesser. Kommunen må forholde seg til overordnede føringer, lover og regler .

2. Områderegulering Hønefoss kan ikke bestemme hvilke butikker som skal åpne i
Hønefoss, kun hvor det skal være mulig å åpne buti kker. Planforslaget sikrer
eksisterende og foreslår nye byrom, men regulerer ikke hvordan for eksempel torv
møbleres for å bli attraktive. Det skal lages en formingsveileder, men denne kan bare
bidra til attraktivitet. I planforslaget stilles det krav til publikumsrettede funksjoner i
1.etas jene konkrete steder (jf. § 4.14 ).

3. § § 4.14, 4.15 og 11.1 skal bidra til å sikre bla. dette. Ellers blir dette viktige tema i de
videre detalj reguleringene.

4. Planforslaget er ikke til hinder for de nevnte hensynene.

5. Bærek raft er et viktig prinsipp for planforslaget (sosialt og miljømessig). Det er
ikke stilt krav vedrørende materialbruk i bestemmelsene, en formingsveileder
kan stille krav på grunnlag av estetiske og historiske anbefalinger.

Overvann skal håndteres iht. Ko mmunens retningslinje for overvannshåndteri ng, se
også bestemmelsenes § 4.8 . Det er opp til fo rslagsstiller å foreslå løsning, f.eks
grønne tak.

Se ellers § 4.11 Blågrønne prinsipper.

Områderegulering sikrer rammer for arealbruk og utnyttelse, ikke finansi ering, drift
eller aktiviteter.

Ringerike Næringsforening

1. Næringsforeningen er positiv til at planen legger til rette for høy utnyttelse i
områdene nærmest stasjonen og vil påpeke at dette viktige plangrepet må
ivaretas frem til vedtak.

2. Når planforslaget nå foreligger, gir det inntrykk av at alle pågående planer
er nullet ut. Dette må det rettes opp i, i den forstand at de planene dette
gjelder må hensyntas og få sin plass i byplanen.

1. Tas til orientering.

2. Det er tidligere vedtatt at områderegulering skal være førende, også for pågående
detaljreguleringer, og at disse derfor må vente til offentlig ettersyn av byp lanen er
gjennomført (se FS2 sak: 7/18 og KS sak 14/18) : Forslagsstillere kan likevel når
som helst be om at de sendes til politisk behandling. Dette er også gjort med for
eksempel plan Id 414 Kvartal 36 og plan Id 420 K varta l 46. En ble lagt ut på høring
og offentlig ettersyn, den andre må vente på føringer fra områderegulering
Hønefoss.
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3. Det er viktig å stimulere og legge til rette for handel og servicevirkso mhet,
men også ha et klart og bevisst forhold til at også kunnskapsbedrifter og
kontorarbeidsplasser, samt kulturnæringer legges til sentrum.

4. Næringsforeningen er positiv til kommunens definerte handelssoner (A) og
stiller seg bak vurderingen av utstreknin gen, men etterlyser bakgrunnen
for inndelingen av sonene B, C og D, og beskrivelse av tenkt innhold av
sone B.

5. Næringsforeningen mener det ikke kan settes forbud mot enkelte typer
varehandel. Selv om nok de fleste forstår at det er uhensiktsmessig å
legge handel med produkter som krever stor plass, inn i sentrum, mener
næringsforeningen det er å gå for langt å sette et absolutt forbud.

6. Erigo - prosjektet slår fast at gode parkeringsmuligheter har svært stor til
stor betydning for hvor man handler.

7. Foreliggend e planer for Sentrum, Øya, Lloyds, Tippen og Meieritomta, vil
sammen med det som allerede finnes av lokaliteter, godt dekke behovet
for utvikling i byen på kort og mellomlang sikt. Det betinger imidlertid at det
blir åpnet for å sette fart på realiseringen av planene.

8. Næringsforeningen ser at det er avgjørende for investeringsviljen i
Hønefoss at aktørene ser på Ringerike kommune som en forutsigbar
samarbeidspart. Byplanen har for flere områder der arbeidet med
reguleringsplan har pågått over tid, gitt nye føringer som stopper planlagt
utvikling. Næringsforeningen oppfatter dette som svært uheldig og ber
kommunen om å revurdere foreslått utnyttelse og tilpasse dette pågående
arbeid.

9. Fellesbestemmelsene er for strenge og detaljstyrte.
Kommune bør legge saksbe handlingsforskriften til grunn for
dokumentasjon ved rammesøknad.
§ 4.6 og § 4.7 bør tas ut.
§ 4.14 Kravene bør modereres og flyttes til kvalitetsprogrammet.
Bestemmelsen forenkles til: «bebyggelsen i de enkelte delfeltene bør
så langt det er praktisk mul ig utformes etter føringer som er gitt i
kvalitetsprogrammet».
§ 4.17: det bør innføres en frikjøpsordning for lekeareal i relativ nærhet
til utbyggingsområde.

10. Næringsforeningen mener det blir viktig å ikke låse seg til en trafikkplan
som vil begrense fle ksibiliteten for fremtidige løsninger.

Hvordan private planforslag må revideres for å være i tråd med områdereguleringen
må forslagsstiller selv sette seg inn i.

3. Tas til orientering, planen er etter rådmannens vurdering ikke til hinder for det som
påpekes.

4. Arealformål på og bestemmelser for det enkelte felt og (f.eks. § 4.14 om
publikumsrettet virksomhet) er det som er juridisk bindende. Se kart - og
planforskriftens veileder for innhold i arealformålene.

5. Det e r satt noen få begrensninger for handel i sentrumsområdet (planområdet) §
4.16 – dette er kun plasskrevende virksomheter definert slik: biler og
motorkjøretøyer, landbruksmaskiner/ anleggsmaskiner, trelast og byggevarer,
planteskoler/hagesentre og fritidsb åter. Rådmannen mener disse ikke bør
lokaliseres her hvor prioriteten bør være en stor konsentrasjon og et stort utvalg i
tillegg til bevertning, kultur og attraktive byrom.

Butikklokaler i 1. etasje kan brukes som utstillingslokaler for ulik type virksom het.

6. Parkering er et viktig tema i byen. Derfor lages det en egen parkeringsstrategi for å
følge opp dette. Erigo - prosjektet påpeker også at det er mange p - plasser i byen i
dag, men at de n opplevde tilgjengeligheten er lav. Dette må det jobbes videre med.

7. Ingen av planene som ramses opp er vedtatte planer, men forslag. Noen har vært
ute på offentlig ettersyn og mottatt innsigelser fra overordnede myndigheter . Se
rådmannens kommentar til punkt 2 over.

8. Mangel på overordnede styringsdokumenter har ført til li te forutsigbarhet for
utbyggere og innbyggere. Dette er en av grunnene til at områdereguleringen nå
utarbeides. I en overgangsfase til planen blir vedtatt vil det nok fortsatt føles
uforutsigbart, men når planen er vedtatt er det helt tydelig hva kommunen ønsker og
forventer av utvikling i byen. Det er plankart med tilhørende bestemmelser som er
juridisk bindende. Kvalitetsprogrammet er kun retningsgivende.

Det vises i tilligg til rådmannens kommentar til merknader knyttet til konkrete
prosjekter.

9. § 4.6 er i dag en kan - bestemmelse for kommunen. Det gir kommunen mulighet til
forkjøpsrett på 20 %, ikke at 20 % må kjøpes av kommunen i hvert
utbyggingsprosjekt. Rådmannen vurderer at paragrafene slik de er beholdes.
B estemmelsen es § 4.7 endres fra skal til «bør »: Større utbyggingsprosjekter, med 20
boenheter eller flere, bør sammensettes slik at hovedvekten av boenheter skal
variere fra 2 - roms til 4 - roms. 1 - roms boenheter bør unngås. Minimum 20 % bør være
leiligheter mellom 30 og 50 m2. Minimum 20 % bør være min st 80 m2, 10 % av disse
bør være over 100 m2 og ligge på bakkeplan med mulighet til privat uteområde som
hage eller terrasse. Endelig leilighetssammensetning fastsettes i bes temmelser til
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11. Tunnel gjennom St. Hanshaugen og bru over elva må opprioriteres. Veien
bør endog videreføres over ny kulvert i Storskjæringa og kobles på E16 i
Styggedalen - området.

12. En konsekvensutredning av mer gratisparkering kan væ re en god løsning
med tanke på å få på plass en bærekraftig parkeringsstrategi med sterk
oppslutning fra næringsaktørene i sentrum og befolkningen.
Næringsforeningen mener det bør legges som et ufravikelig prinsipp at
enhver endring av parkering i Hønefoss blir belyst fra alle tenkelige sider
av de som målbærer interessene.

13. Næringsforeningen vil bemerke at god involvering ikke er en opplevelse
som deles av sine medlemmer. Fokus på mulighet for utvikling av
næringsliv og utfordringer knyttet til mindre hand el i sentrum har i liten
grad blitt berørt i planverkstedene.. Kommunen må i større grad ta
grunneierne med i prosessen for å sikre realisme i planene.

14. Dokumentene og rapportene «framover sammen» Næringspolitisk strategi
og Sluttrapport forprosjekt Erigo – sentrumsutvikling Hønefoss bør være
førende og stå i kildehenvisningen.

detaljregulering. Rådmannen foreslår å endre noen av bestemmelsene i § 4.14
Arkitektur og estetikk . For å ivareta nødvendig kvalitet i detaljregulering av nye
prosjekter er det viktig å stille krav . Krav til uteoppholdsareal og sandlekeplass skal
løses internt sentralt i feltene, mens bebyggelsen skal ligge inntil fortauen e rundt.
Dette fordrer samarbeid mellom grunneiere internt i feltene. Del av kravet vil kunne
løses med tilgang til offentlig leke - og oppholdsareal utenfor feltet, på vilkår (jf.
bestemmelsenes § 4.17.

10. Kvalitetsprogrammet skal være retningsgivende, jf. en dringer av bestemmelsene. I
planen er veiareal regulert til samferdselsformål. Dette er et overordnet formål som
blant annet omfatter kjøreveg, gangvei og sykkelvei. Dette gir fleksibilitet i framtidige
løsninger. Mye av biltrafikken i Hønefoss er interntr afikk noe som kan endres ved
nye og bedre løsninger for gående, syklende og kollektivtransport.

11. Det prioriteres å finne trasé for den nye veien. Veien vil ha liten effekt før IC -
stasjonen er i drift. Ringerike kommune skal i samarbeid med Buskerud
fylkesk ommune utarbeide en portefølje over alle prosjekter knyttet til gjennomføring
av aktuelle prosjekter jf. Buskerud fylkeskommunes merknad til områderegulering
Hønefoss.

12. Kostnader knyttet til ulike løsninger for kommunal parkering utredes våren 2019. Et
ufra vikelig prinsipp om å belyse en sak fra alle mulig tenkelige måter er en umulighet
og ekstremt kostbar metode som i praksis vil bety at parkering forblir slik det er i
dag. Det er en dårlig løsning med tanke på at den opplevde tilgjengeligheten på
parkerin g i Hønefoss er dårlig, jf. Erigo - prosjektet.

13. Bestillingen fra de folkevalgte har vært at alle skal stille på medvirkningsopplegget
på samme linje. Derfor har innbyggere, næringsliv og folkevalgte blitt invitert inn i
planverksteder på lik linje.

Kommune n har ansvar for en helhetlig planlegging. Utbygging, handel,
kulturminnevern, friluftsliv med mange flere, er hensyn som kommunen må vurdere,
veie opp mot hverandre og prioritere. Medvirkning er ikke alltid ensbetydende med
at alle får det som de vil, da det er mange motstridende interesser. Kommunen må
forholde seg til overordnede føringer, lover og regler.

14. Næringspolitisk strategi og sluttrapport forprosjekt Erigo – sentrumsutvikling
Hønefoss utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget for planprosessen.

Private

Stein Bakken 1. Petersøya kan vurderes som hundep ark, men dette reguleres ikke gj ennom plan - og
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1. Sett av et inngjerdet område på kanskje 40x20 meter til hundepark.
Området kan være på Petersøya kanskje eller i Schongslunden.

2. Prioritèr opp den inntegnede gang/sykkelbroen fra Støalandet til
Ringeriksgata, for å få en sikker og lite trafikkutsatt vei til den nye skolen
på Benterud. Denne broen sammen med bro fra Ringeriksgata til Eikli
skole vil gi en rask og sikker skolevei til Benterud utenom
sentrumstrafikken.

bygningsloven og derfor ikke i områderegulering Hønefoss .

2. Både bru over Petersøya, over Kvernbergsund og sammenhengende Elvelangs
foreslås prioritert høyt, og vil bidra til trafikksikker skolevei til Benterud.

Stabells gate 8 AS, Flattums gate 12 AS og Grand Hotel Hønefoss AS

Merknader gjelder gnr/bnr 318 /381 og 318/393 (Grand Hotel)

1. 30 meters byggegrense langs jernbanen umulig g jør all utvikling og
utbygging av eiendommene. Det vil medføre en kraftig verdireduksjon da
gjenreisning etter f.e ks. brann trolig ikke vil tillates.

2. Miljøverndepartementets retningslinje for støy gjelder ikke for hotell og
overnattingssteder, men gjennom Teknisk Forskrift. Foreslått byggelinje
kan derfor reduseres.

3. Tiltakshaver på jernbane bør pålegges å utføre tilta k for å støydempe i takt
med utbygging av stasjonen. Dette bør bli en rekkefølgebestemmelse i
kommende reguleringsplaner.

4. Begge eiendommene bør innlemmes i BH2 for å tilrettelegge for videre
utvikling av hotelldriften. Kritisk masse for antall hotellrom f or å
opprettholde en økonomisk forsvarlig drift ligger på 120 - 150 rom. I dag har
hotellet 41 rom.

5. Konkurrenten Scandic Ringerike har fått utnyttelse på 430%. Ber om at
følgende vurderes:

Øke utnyttelsen av til 250% av eiendommene samlet.
5 etasjer langs R iperbakken og i Flattumsgate 12
4 etasjer + inntrukket 5 etasje i Stabells gate 8.

6. Fasade på hovedbygg samt sidefløy bevares, mens anneks i Stabells gate
8 og Flattumsgate 12, samt stallen, rives.

7. Hvis ovenstående ikke endres ønskes det at formålet endres fra hotell til
boligformål.

1. Rådmannen ønsker, som grunneierne selv, at Grand Hotel skal ha anledning til å
utvikle seg og sikre driften videre. Bane NOR har innsigelse til bestemmelsenes §
4.20 om muligheten til gjenoppbygging etter brann innenfor 30 meter s byggegrense
til jernbanen. Jernbanelovens § 10 omfatter byggegrense på 30 meter fra midt
nærmeste spor, og gjelder foran byggegrenser vedtatt i reguleringsplan. Det vil si at
en smalere byggegrense i områderegulering Hønefoss ikke vil gjelde foran denne
paragrafen. Byggegrensen på 30 meter innebærer ikke nødvendigvis byggeforbud,
men alt innenfor 30 meter må søkes om.
På bakgrunn av ovenstående er bestemmelsen § 4.20 fjernet.

2. Se pkt. 1 over. Ved forslag til detaljregulering for bebyggelse innenfor bygge grensen
vil forholdet til støy fra jernbanen være et tema i planen.

3. Jernbanesporet bak Grand Hotell omfattes ikke av fellesprosjektet Ringeriksbanen
og E16 og skal dermed ikke utbedres så langt rådmannen vet.

4. Rådmannen bemerker at hotelldrift er i samsva r med arealformål sentrumsformål, og
anser det derfor ikke som nødvendig å endre formålet på eiendommen. En eventuell
privat detaljregulering av Grand Hotell bør innlemme alle arealer hvor hotellet
planlegger drift.

5. Utnyttelsesgraden på felt BH 2 (Grand Hotel) er redusert som følge av innsigelsen
fra Bane NOR. Illustrasjonene i kvalitetsprogrammet og teknisk illustrasjonsplan
viser at det er tilrettelagt for nybygg – men ikke innenfor byggegrensen til jernbanen.
Dette betyr ikke nødvendigvis at det ikke k an bygges mer. En egen privat
detaljregulering vil måtte fastlegge eventuell bygging og riving innenfor byggegrense
til jernbanen. Dette gjelder også bebyggelse utenfor byggegrensen inntil Stabells
gate.

6. Se kommentaren til pkt. 5 over.
7. Se kommentaren til p kt. 5 over.

Lise Bye Jøntvedt, Kjell - Olav Jøntvedt, Catalina Guerrero Jøntvedt og
Øivind Kr. Guerrero Jøntvedt

1. Ønsker en belysningsplan for Hønefoss. Byplanen mangler en strategi for
og, offentlig belysning.

1. Det er satt i gang arbeid med en formingsveileder som skal gjelde for hele Hønefoss,
ikke kun innenfor planområdet. Belysning er et av man ge viktig e tema i denne.

2. Merknaden tas til orientering.
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2. Aksepterer ikke at Kongens gate – bybrua – Høne ngata er
hovedtransportåren gjennom sentrum.

3. Det må settes av areal for ny vei vest via jernbanestasjonen når arbeid
med ny arealdel i kommuneplanen settes i gang.

4. nullvekst vil fortsatt føre med seg 20 000 biler som deler byen i to på en
uakseptabel måte.

5. Fortau, gang - og sykkelvei bør legges på østsiden av Kongens gate.

6. Fartsgrensen må senkes til 30 km/t og gående må få prioritet i lyskryssene.

7. Byplansjefen må kontakte Statens vegvesen for å lage en plan for å få
trafikken ned i perioden fra Byplanen ve dtas og fram til den er realisert.

8. Bruforbindelser må prioriteres. Kollektivtransport må tillates på bru over
Petersøya. Det bør planlegges en bru fra Benterud til Tolpinrud.

9. E nige i det Byplanen foreslår om kvartalsprinsippet, høyder, materialvalg,
fargep alett og grønne gårdsrom med lekeplass for barn, elvelangs fra
Tippen til Schjongslunden, grønne kantsoner ved husene, blå - grønne
innslag i bybildet, siktlinjer mot elva og parkeringsstrategien. eksisterende
bebyggelse må legge føringen for hvor høyt det b lir anledning til å bygge
nytt.

10. Det må være gode siktlinjer, gangveier og grønne rom mellom byggene på
Øya og Tippen.

3. Områderegulering Hønefoss kan ikke vedta hva det skal arbeides med i en rullering
av kommuneplanens arealdel. Områdereguleringen kan ikke styre over noe som
ligger utenfor sin egen planavgrensning.

4. N ullvekst er det målet for trafikken arbeidet med områdereguleringen bygger på. Det
står ikke i veien for at det i fremtiden kan settes politiske mål om å redusere trafikken
i Hønefoss.

5. Det er mest hensiktsmessig å ha fortau og gang/sykkelvei på vestsiden a v Kongens
gate. Målpunktene ligger på denne siden (sentrum). Det gjør at færre må krysse
Kongens gate for å komme seg dit de skal. Elvelangs vil være et alternativ for de
som ønsker å bevege seg på østsiden.

6. Planene for ombygging av veier til gater, innd eling av gatene med mer er valgt for
nettopp den omvendte mobilitetspyramiden med følgende prioritering: gående –
syklende – kollektiv – kjørende. Fartsgrense fastsettes ikke i en områderegulering.

7. Trafikkregulering er ikke en del av denne planen.

8. Nesten a lt av veiareal i planen er avsatt til samferdselsformål, nettopp for å ivareta
en fleksibilitet til å velge den beste løsningen i framtida. Type bru over Petersøya
spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette løses i detaljregulering av
brua. Regul eringsbestemmelsene vil suppleres med krav til detaljregulering for
bruene.

9. Tas til orientering. Eksisterende bebyggelse er hensyntatt når høyder er vurdert i
områdereguleringen.

10. Rammene for dette er ivaretatt i planen, detaljeringen fastlegges i
detaljreg uleringene.

Wenche og Per Weisteen

Områderegulering for Hønefoss vil medføre at 281 Helgesbråten må endres
siden det er overlappende områder. Avsnittet om garasje bør endres slik at
maks areal utvides til 50m2 og bredde 6 meter.

Områderegulering Hønefoss tar for seg noe av området som i dag reguleres i 281
Helgesbråten. Når områderegulering Hønefoss blir vedtatt vil den delen av
Helgesbråten - planen som overlapper bli opphevet. Deretter er det Områderegulering
Hønefoss som er gjeldende plan for dette område t. Dermed vil ikke annet enn det
geografiske området i 281 Helgesbråten endres.

Christine K Jørgensen

Bebyggelsen på Tippen bør ikke overstige 2 etasjer. Høyhus er til sjenanse og
skaper mindre trivelige miljø i områdene rundt.

Jugendbuene til Lloyd bør trone over området. Det kan ikke bygges
noe foran dem. De må få sin hedersplass.
Høyhus hindrer utsyn mot elva og til historiske plasser i byen.
Høyhus vil skygge for ny plass foran buene og gi dårligere solforhold

Rådmannen mener at Tippen er et sentralt og viktig område for fortetting. Området ligger
nord i byen og er en del av aksen mot stasjonen og viktig for å bygge opp under
kundegrunnlaget til stasjonen. Rådmannen følger opp politiske mål om befolkningsvekst
i kommunen med forslaget til områderegulering Hønefoss. Det er viktig med sterkere
fortetting av dette området for å beholde moderat fortetting i resten av byen.
Områdereguleringen legger rammer for hvordan området skal utvikles, men detaljene
utarbeides i en senere detaljregulering. Det er blant annet lagt inn et krav om at det skal
reguleres et byrom og en siktlinje mellom Lloyds, Tippen og elva. Reviderte
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på Glatvedt. Tippen vil også få dårliger e solforhold.
Høyhus er ikke pent.

Det bør lages en hageby på Tippen. De er populære og harmonerer med elva
og grøntområder. Den delen av elva som går under Tippen bør åpnes opp.
Kanskje noen småbutikker og serveringsområder kan passe inn enkelte
steder.

bestemmelser åpner for bolig, kontor, bevertning og kulturinstitusjon, i tillegg til forretning
med i nngang fra Kongens gate. Områdene langs elva reguleres til friområde og
gang/sykkelvei for å tilrettelegge for allmennheten.

Harald Heggen Brørby

Heggen Brørby er usikker på hva Bloms gate 3 er regulert til, men ønsker
videreføring av dagens bruk som er parkering og kombinert kontor/bolig. Ber
om høyest mulig utnyttelsesgrad.

Bloms gate 3 er regulert til boligbe byggelse - blokkbebyggelse (BBB1). Det er krav om
detaljregulering for ny bebyggelse. Områdereguleringen gir rammer for transformasjon
av småhus tomt ene innenfor BBB1 til tettere bebyggelse , men en helhetlig utvikling må
fastlegges og sikres i en detaljregulering for hele feltet. Dette er en mulighet eiere har,
ikke et krav fra kommunen.

Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 1 50 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse. Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote+
85 (2.etg.) og kote+ 94 (5 etg.).

Jan Erik Berg
Som grunneier og beboer i Bloms gate 1 bemerker Berg at det er to områder
som er særlig trafikk farlige ved hans eiendom i krysset mellom Bloms gate og
Holmboes gate.
Krysset er nå forvirrende og periodevis sterkt trafikkert. Det er for høy
hastighet på mange av bilene i begge gatene, betydelig høyere enn
henholdsvis 30/40 km/t. Skolebarna som komme r ned Bloms gate går sørover
i Holmboes gate, og her er det ikke plass til både biler og fotgjengere i begge
retninger. Holmboes gate bør enveisreguleres sørover fra Bloms gate og
sørover.
Utkjøringen fra gårdsplassen til Bloms gate 1 fungerer meget dårlig ere etter at
fortauet ble drastisk utvidet i bredden. Biler ligger tett klistret inntil gjerdet til
Bloms gate 1 nedover bakken, ofte i betydelig større fart enn oppover siden
man går over siden man går over i 40 km sone i Holmboesgate. Det bor tre
skoleba rn i Bloms gate 1 og Berg er sterkt bekymret for deres sikkerhet. Her
går man rett ut i trafikken, og spesielt om vinteren, med brøytekanter over en
meter, sklir barna i huset rett ned i den forbigående trafikk. Fartsgrensen på 30
km/t blir sjelden overhol dt, verken av vanlige bilister eller politi. Berg foreslår
derfor å enveisregulere Bloms gate vestover mellom Holmboes gate og
Telegrafalléen. Berg har også forslag om fotgjengeroverganger i området (se
merknaden med kart).

Områderegulering for Hønefoss er et langsiktig og for statisk styringsdokument til å
regulere fotgjengeroverganger og stenging av gater, og er ikke et godt egnet verktøy til å
løse konkrete problemstillinger som dreier seg om manglende trafikksikkerhet og trygg
skolevei.

Kommunen har tid ligere besvart henvendelse fra Sameiet Telegrafalleen A (06.03.2019)
om trafikksituasjonen i dette området. Kommunen viste til at Fylkesmannen i Buskerud,
høsten 2017 etter henvendelse, vurderte trafikksikkerheten for skolebarn i dette
området. Krysset mel lom Blomsgate og Holmboes gate framsto for fylkesmannen ikke å
utgjøre en særlig risiko. Fylkesmannen kom til at skoleveien i seg selv ikke utgjør en
særlig risiko slik at den er å anse som «særlig farlig eller vanskelig» etter
opplæringsloven § 7 - 1. Ringe rike kommune anser ikke trafikkforholdene i Telegrafalleen
og Blomsgate som «særlig farlige eller vanskelige», og vil ikke iverksette spesielle tiltak i
området men følge med på hvordan trafikkmengden utvikler seg.

Kirkegate n 7 ANS

1. Reduksjon av tomtene la ngs Kongens gate går mot fokuset på økt
utnyttelse av sentrum.

2. Endringene som er foreslått for Kirkegaten 7 gnr/bnr. 318/403 reduserer

1. Kommunen har ansvar for en helhetlig planlegging. Utbygging, transport, handel,
kulturminnevern, friluftsliv med mange flere, er hensyn som kommunen må vurdere,
veie opp mot hverandre og prioritere. En utvidelse av Kongens gate vil bedre
tilgjengeligheten for gående, syklende og kollektivtransport i Hønefoss, noe
rådmannen anser som viktig å prioritere.
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utnyttelsen betydelig. Dette gjelder også høydene som er foreslått.

3. Begrensning på 2 og 3 etasjers bygg langs Kongens g ate er veldig dårlig
utnyttelse.

4. Kirkegaten 7 bør utnyttes for befolkningsvekst og næringsutvikling, i stedet
for å settes delvis av til bussterminal.

5. P å området av Kirkegaten 7 som er satt av til kollektivterminal er det
investert betydelig i elbilparkeri ng. Kommunen bør derfor finne andre
arealer til park innenfor kollektivformålet, for eksempel Kong Ringsgate 11a
og 11b.

6. K ongens gate bør ikke utvides hvis begrunnelsen er tilrettelegging for
gående og syklende.

7. Det bør åpnes for anleggseiendom over samfør selsanlegg og infrastruktur i
Kongens gate og over kollektivterminalen, tilsvarende det som planlegges
på Ringerike vgs.

2. Se rådmannens kommentar til pkt. 1.

3. Det er satt maks byggehøyde på 2 etasjer med innredet loft på felt B/F/K2 øst for
Kongens gate. Dette er for å tilpasse seg bygg som allerede er innenfor feltet og
samspille med eksisterende bebyggelse øst for Kongens gate. For feltet BS7 hvor
Kirkegata 7 ligger, skal høyden variere mellom 3 og 6 etasjer hvor det er lavest i
sørvest og høyest i nordvest. Dette prinsippet er gjennomgående for planen.

4. Hønefoss har behov for en bussterminal i sentrum, spesielt fram til nye Hønefoss
stasjon er ferdig bygd og i drift. Derfor videreføres gjeldende regulering av bussgata.
Utvidelsene av den ligger for det aller meste på kommunal grunn. For å nå
nullvekstmål er det viktig å prioritere kollektivtransporten.

5. Rådmannen planlegger ikke park innenfor kollektivtermin alformålet, men noe fortau
med eventuell beplantning. Utvidelser av reguleringsformålet er i størst mulig grad
gjort på kommunal grunn.

6. Kongens gate skal utvides for å få plass til gjennomgående sykkelfelt, gangfelt og
grøntrabatt. Grøntrabatt er spesielt viktig med tanke på overvannshåndtering og for
å få en grønnere by.

7. Anleggseiendom er ikke et arealformål etter kart - og planforskriften. Hvis
anleggseiendom over samferds elsanlegg og infrastruktur i Kongens gate og over
kollektivterminalen tolkes som en overbygning fra et kvartal til et annet er ikke dette
ønskelig fra rådmannens side som fokuserer på liv på gateplan og ikke i høyden.

Knut Fure

1. Omfattende boligbygging, basert på Ringeriksbanens ferdigstillelse,
medfører ikke oppnåelse av forventet befolk ningsvekst. Arbeidsplasser,
barnehageplass, skole - utdanningstilbud, helse, kultur, sport -
fritidsaktiviteter og nære rekreasjons og friluftsområder er også viktig.
Byutviklingen kan ikke være avhengig av banen.

2. Kollektivbru over Petersøya bryter med den b rede politiske enigheten om at
Petersøya må bevares som et felles, fremtidig grønt natur - og
rekreasjonsområde.

3. Administrasjonen og utbyggeres uttalelser om at Tippen både tåler og
egner seg for bygging av «høyhus» ( 12 etasjer), bør ikke forfølges.

4. Søndre Park bør bevares og utvikles som en fremtidig «grønn lunge» for
rekreasjon, trim og kultur.

5. Schjongslunden er et sentralt og viktig område for idrettsaktiviteter. Det er
ikke rom for ytterligere utbygging av området langs elva. Gjenværende

1. Områdereguleringen legger rammer for en befolkningsvekt i sentrum av Hønefoss,
men også økte arealer til offentlige formål, handel, næring, kontorer,
rekreasjon/uorganisert aktivitet (park, friområder mm).

2. I planen er veiareal regulert til samferdselsformål. Dette er et overordnet formål som
blant annet omfatter kjøreveg, gangvei og sykkelvei. Dette gir fleksibilitet i framtidige
løsninger. Det er ikke bestemt om det skal bygges en g ang - og sykkelbru over
Petersøya eller om det skal tillates at den også benyttes til kollektivtransport. Type
bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette løses i
detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres m ed krav til
detaljregulering for bruene.

3. Rådmannen mener at Tippen er et område som tåler høyere bebyggelse blant
annet fordi det ligger lavere i terrenget og det vil kunne få begrensete negative
konsekvenser. Hvorvidt Tippen tåler et høyere bygg på 12 et asjer er opp til privat
forslagsstiller å vise ved detaljregulering av området for et konkret prosjekt.

4. Dette ivaretas i planforslaget.

5. Schjongslunden er viktig for Hønefoss, er regulert i egen plan fra 2014 og reguleres
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grøntområde må b evares for ettertiden, og bestå som et supplement og
bruksområde til de aktuelle aktivitetene.

6. Profittmotiv er legitimt nok, men må aldri styre byens utvikling og fremtid.

Det er også bekymringsfullt når enkelte utspill fra administrasjonen
etterlater innt rykk av at mange av føringene om utbygging allerede er
bestemt.

Det har de siste månedene vært et stort engasjement fra byens innbyggere
i forhold å ivareta byens identitet og historie, herunder den blå - grønne
profil og bevaring av byens signalbygg (eks. Hønefoss skole,
stasjonsbygningen). Det må forutsettes at Ringerike kommune lytter til og
reelt tar hensyn ti l dette i den videre prosessen.

Det er politikerne i Ringerike kommune, med det mandat de har fått av sine
velgere, som har det endelige ansvaret f or en helhetlig og fremtidsrettet
utbygging som ivaretar byens særpreg.

ikke i Områderegulering Hønefoss. Denne planen er tilgjengelig i kommunens
kartløsning. En liten del av planen vil bli erstattet som følge av regulering
Ringeriksgata og nye bruer til Støalandet og Eikli.

6. Det er alltid føringer i en planprosess, både fra statlige og regionale myndigheter og
folkevalgte kommunepolitikere. Dette legger rådmannen til grunn, sammen med
innhentet kunnskapsgrunnlag og meninger fra befolkningen når planforslaget
utarbeides. Kommunen har ansvar for en helhetlig planlegging. Utbygging, transport,
handel, kulturminn evern, friluftsliv med mange flere, er hensyn som kommunen må
vurdere, veie opp mot hverandre og prioritere.

For øvrig er blant annet elvelangs, eksisterende grønnstruktur og bevaring av
Hønefoss skole ivaretatt i planforslaget.

Ring Eiendomsutvikling AS

1. Det er fornuftig å vurdere vår eiendom (gnr/bnr. 38/34) og kommunens
eiendom som en helhet.

2. Ring Eiendomsutvikling AS har fått signaler om at bussen trenger mer
plass forbi sin eiendom og stiller seg positive til å bidra til felles løsning.

3. Det legges opp til møne og gesimshøyder tilsvarende 4 - 5 etasjer. Dette
bør oppjusteres til 8 etasjer for best mulig utnyttelse av området.

4. Ring Eiendomsutvikling AS ser for seg å bygge en kombinasjon av bolig
og tjenesteyting slik som kommunen har skissert.

5. Det bør byg ges boliger for førstegangsetablerere, studenter og eldre, med
uteaktiviteter på taket og innglassede balkonger.

1. Felt B/T2 er omfattet av krav til detaljregulering. Planavgrensningen skal følge
feltavgrensningen. Dette innebærer at man ser på kommunens to mt og Ring
eiendomsutvikling AS s tomt sammen.

2. Tas til orientering.

3. Arealene B/T 1, 2 og 3 er regulert med tanke på etablering av attraktive
sentrumsnært boliger for barnefamilier (rekkehus/ «townhouse» – struktur). Det
legges opp til mønehøyde tilsvarende 3 etasjer eventuelt 2 etasjer med innredet loft
– ikke 4 - 5 etasjer . Høy bebyggelse er i byplanen lagt nærme stasjonen. Dette
opprettholdes i planen.

4. Tas til orientering.

5. Rådmannen mener det er viktig å tilrettelegge for gode rekreasjonsmuligheter på
bakkep lan, jf. rådmannens kommentar til pkt. 3.

Toril Skogdal Westheim

1. Sentrumsnære områder, som Eikli og Storløkka bør bygges ut med
boliger.

2. Det bør bygges varierte boliger, mer rekkehus og flermannsboliger, ikke
bare leiligheter.

3. Savner samlingssted for bar n og unge i sentrum, f. eks badeland,
lekeland, skøytebane, skatepark. Små konsertscener, spillrom med

1. D eler av Eikli er avsatt til bolig/tjenesteyting (B/T1, B/T2 og B/T3). Storløkka er
utenfor planavgrensningen til områderegulering Hønefoss og vurderes ikke i dette
planarbeidet.

2. Det legges opp til en variert be byggelse i Hønefoss. Store villaområder finnes
allerede i dag. I kvartalene i sentrum legges det opp til blokker med grønne indre
gårdsrom , det samme på Tippen og Øya. På Eikli er det tenkt en lavere, men
allikevel tett, bebyggelse med større mulighet for private hager og grøntområder.
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biljardbord osv. Det er viktig å gi barn og unge et uorganisert tilbud, og for
å få et levende sentrum må slike ting ligge i sentrum.

4. Det er viktig med n ærskoler, også i sentrum. Det er synd at Hønefoss
skole legges ned.

5. Ideen om ikke å lage flere veier gjennom sentrum er god, men er skuffa
over at det kun er ett sykkelfelt over brua og gjennom byen. Det er viktig å
ha sykkelfelt i begge retninger.

6. Ønsker bysykkelordning, eventuelt førerløse busser.

3. Streetbasketbanen på Livbanen kan være skøytebane på vinteren.

Kommunen kan kun regulere bruken av arealene, ikke hvilken konkrete virksomhet
som etablerer seg. Områdereguleringen er ikke til hinder for badeland, lekeland e ller
skatepark. For øvrig er lekeland, som et eksempel, en virksomhet som både i
Sandvika og Oslo er etablert utenfor sentrum. Noe lignende ville vært aktuelt også i
Ringerike.

4. Tomten til Hønefoss skole er i områdereguleringen avsatt til offentlig eller pr ivat
tjenesteyting (BOP6). Dette betyr at området kan brukes til skole. Den gamle
skolebygningen er lagt under hensynssone bevaring kulturmiljø.

5. Det er sykkelfelt i begge retninger, men det er samlet på en side av veien.

6. Tas til orientering. Dette er ikke noe som kan vedtas i en reguleringsplan .

Ola Landmark

Merknaden er knyttet til Bjørklundsgate 4.

1. D et er etablert vei til eiendommene Bjørklunds gate 3 og 4 fra portrom
(kun 250 cm) mot Hammerbro gaten via Wiels gate / Bjørklunds gate, men
det er ingen pa rkeringsmuligheter. Veien blir ikke vedlikeholdt eller brøytet
av kommunen. Bygget, som har tre leiligheter + hybel (utleie), bruker
portrommet mellom Nordre Torv 4 og 5 til parkering, da eiendommene
Bjørklundsgate 4 og Nordre Torv 4 har felles eier. Med h envisning til
uheldig atkomstløsning, lite plass til parkering og økonomi, kan fortsatt
utleie av 4 boenheter i bygget ikke forsvares. Bygget trenger et
vedlikeholdsmessig løft, Landmark ønsker i denne forbindelse å rive
bygningen og oppføre en ny enebolig . Det vises også til at enebolig gir
mindre press på miljø og omgivelser enn 4 utleieenheter, og at det kan gi
et estetisk løft sammenlignet med eksisterende bygg.

2. Landmark forventer at hvorvidt eiendommen berøres av
båndleggingssone for planlegging av vei mellom Hønengata og stasjonen
blir avklart før områderegulering Hønefoss vedtas. Hvis avklaringen
kommer sent eller eiendommen ved vedtak av planen blir båndlagt til vei,
antar Landmark at kommunen initierer innløsning.

1. Illustrasjonsplanen til områdereg ulering Hønefoss viser en mulighet for fortetting i
rekken bak husene rundt Nordre torv på arealene inn mot St. Hans Haugen. Dette
forutsetter avklaring av en helhetlig løsning gjennom privat detaljregulering, og er
kompleks da arealene har mange grunneier e som må samarbeide om felles
uteoppholdsarealer og atkomstløsning.
Hvorvidt rivning av dette bygget og oppføring av en enebolig ødelegge for en
framtidig helhetlig løsning er uvisst, men fortetting innenfor arealet forutsetter en
helhetlig løsning gjenn om detaljregulering. Områdereguleringen er ikke til hinder for
at bygget kan rive s for oppføring av en enebolig.

2. Det stemmer at båndleggings s onen for planlegging av vei mellom Hønengata og
stasjonen skal avklares noe nærmere før områderegulering Hønefoss v edtas.
Båndlegging utløser ikke i n nløsning. Det er gjennom regulering man kan kreve
innløsning.

Reidar Olsen
Mange opplever sykkelfeltet i Hønengaten for smalt og utrygt. Det er viktig at
en ikke gjør samme feilen over Bybrua. Sykkelfeltet må være så br edt at det
oppleves som et trygt valg. Syklende trenger større plass en n gående. Det
ville være klokt med et fysisk skille mot kjørebanen.

Det er satt at et bredt ensidig toveis sykkelfelt i Hønengata for at det skal oppleves
tryggere å sykle i Hønefoss. D et er kun en liten del av Hønengata som reguleres i
Områderegulering Hønefoss.
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Knut Holter

1. Investering i bussbru bør flyttes fra Petersøya opp til Tippen – Hønengata
(parallelt med Hønefoss bru), hvor avkastningen og nytteverdien vil være
garantert. Enve gskjør nybrua nordover og gamlebrua (Hønefoss bru) fra
1950 - tallet sydover, vipps ei rundkjøring, garantert køfritt fordi
lysreguleringen er borte og kapasiteten er økt. (Se Knut Holters vedlegg til
merknaden).

2. Vil man ikke ha ei ny bru nedenfor den eksis terende, så må i hvert fall
lyskryssene erstattes med rundkjøringer.

3. Den foreslåtte brua over Petersøya er bare velkommen som gang og
sykkelbru.

1. Det er ikke ønskelig å øke kapasiteten for privatbilen i Hønefoss. Det er vedtatt et
nullvekstmål i biltrafikke n, det vil si at veksten i persontransporten skal tas med
kollektiv, sykkel og gange. Trafikksystemet som tegnes opp i vedlegget prioriterer
ikke gående og syklende, men privatbilen. Dette er ikke forenlig med den omvendte
mobilitetspyramiden, med følgende prioritering: gående – syklende – kollektiv –
kjørende, som er førende for utformingen av områderegulering Hønefoss.

2. Rundkjøring er ikke forenlig med vedtatt prioritering av trafikantgrupper og en
bygatestruktur, slik områdereguleringen legger opp til. R undkjøring bygges der man
skal prioritere bilene og er derfor ikke forenelig med vedtatt prioritering av
trafikantgrupper.

3. I planen er veiareal regulert til samferdselsformål. Dette er et overordnet formål som
blant annet omfatter kjøreveg, gangvei og sykk elvei. Dette gir fleksibilitet i framtidige
løsninger. Type bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss.
Dette løses i detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med
krav til detaljregulering for bruene.

Lafton Eiendom AS

1. § 5.4.2 – Felt BS2: kvartal 46 – ønsker at bygget i Stangsgate 7 kan rives.
Det er i så dårlig stand at det ikke er økonomisk forsvarlig å rehabilitere
det. Det er kritikkverdig at kommunen ikke op ptrer forutsigbart i
detaljregu lerings - saken. Øn sker 5 etasjer, med inntrukket femte etasje.

2. § 5.16.2 – Felt BKB2 – kvartal 36 Utnyttelsen bør settes til 235% BRA og
ikke blande inn eksisterende bebyggelse. Det bør tillates 6 etasjer mot
øst.

3. § 4.7 – Det er uklokt å regulere størrelse på leiligheter. De rsom det settes
krav til leiligheter ned mot 30 kvm, vil det være vanskelig å unngå at disse
blir 1 - roms boenheter som det sies i planforslaget.

4. §4.14 – Det er ikke tillatt svalgangsløsninger, med noen unntak. Vi ønsker
at det samme skal gjelde BKB2. Det b ør kunne tillates svalgangsløsning
der det vender fra vei og mot stille side.

1. R ådmannen vurd erer det som viktig å ta vare på gjenværende trehusmiljø rundt
Fengselet. I denne overordnede planen gjelder det også Stangsgate 7 som er lagt
under hensynssone be varing kulturmiljø. Det er imidlerti d ikke et forbud mot riving av
alt som ligge under denne hensynssonen, men det er større hensyn man må ta.
Mangel på overordnede styringsdokumenter har ført til mindre forutsigbarhet for
utbyggere og innbyggere enn det r ådmannen ønsker. Det er også en av grunnene til
at områdereguleringen nå utarbeides. I en overgangsfase til planen blir vedtatt vil
det nok fortsatt føles uforutsigbart, men når planen er vedtatt er det helt tydelig hva
kommunen ønsker og forventer av utvi kling i byen. Kotehøyden for feltet beholdes.

2. Her er det nok en misforståelse. Til sammen 235 % BRA på felt BKB2 gjelder for
dette feltet - uavhengig av om alt som står i dag rives. Innenfor kvartaler er
hovedprinsippet at bebyggelsen skal være høyest i no rdøst og trappes ned mot
sørvest (jf. bestemmelsenes § 4.1 3 Bebyggelsesstruktur). Av kvalitetsprogrammet s.
75 kan man se at høyeste høyde innenfor kvadraturen på 6 etasjer gjennomgående
er plassert i nordøstre hjørne på feltet. Høydebegrensningen på 5 eta sjer må ses i
sammenheng med bevaringsverdig bygg på felt BKB3 og som medfører at
rådmannen foreslår 3 etasjer mot Storgata og at høydene trappes opp østover og
innover på feltene BKB2 og BKB3.

3. B estemmelsen endres fra skal til «bør»: Større utbyggingspros jekter, med 20
boenheter eller flere, bør sammensettes slik at hovedvekten av boenheter skal
variere fra 2 - roms til 4 - roms. 1 - roms boenheter bør unngås. Minimum 20 % bør
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være leiligheter mellom 30 og 50 m2. Minimum 20 % bør være minst 80 m2, 10 %
av disse bør være over 100 m2 og ligge på bakkeplan med mulighet til privat
uteområde som hage eller terrasse. Endelig leilighetssammensetning fastsettes i
bestemmelser til detaljregulering.

4. Det har ikke vært intensjonen å forby svalgangsløsninger inn mot gårdsrom .
Bestemmelsen endres derfor for å klargjøre dette til: Svalgangsløsninger tillates ikke
ut mot gate og torg innenfor kvadraturen vest for Kongens gate. Unntak gjelder for:

felt BS4 og BS7 ut mot Kongens gate,
felt BBB1 og BKB6 ut mot Bloms gate,
felt BK B3 og BU2 ut mot o_SGG1 i nord
felt BBB2, BKB5 og felt BKB1 ut mot Sundgata
Felt B/F/K4 og B/F ut mot Hønengata

Sameiet Kinohaven Terrasse

Sameiet Kinohaven ber om at BKB4 tas ut av planen. Området er en del av en
eldre regulering hvor området er reguler t til park, turveg, lekeplass. Det er
derfor ikke bygd brannvegg i nærmeste bygg. Et bygg i sør vil forringe
bokvaliteten i eksisterende bygg. Sorenskrivergården har høy verneverdi og
det er også et automatisk fredet kulturminne. Eksisterende plan hensynta r
dette forsvarlig ved å gi rom rundt gravminnet. Ankomst med bil til nytt bygg
vanskelig så tett opp mot krysset.

Rådmannen tar BKB4 ut av planen.

Halvorsen og Reine AS

Merknaden gjelder bnr/bnr 318/462.

Bygget består av en hoveddel fra 30 - tallet og e t tilbygg fra 1980 - tallet. Det er
hoveddelen som er verdt å ta vare på. Halvorsen og Reine ønsker at hele den
bebygde flate får mulighet til å bebygges i 5 etasjer over kjeller med formål
næring/kontor. Hvis det ikke tilrettelegges for dette vil det være b egrenset hva
det er rom for å gjøre med bebyggelsen innvendig, og i hvilken grad huset vil
representere et interessant alternativ for arbeidsintensiv næring.

Byggegrense for f elt BS10 er tatt ut av plankartet og bestemmelsene , og % - BRA er
oppjustert til % BRA: 265 % . Bakgrunnen for dette er at områdereguleringen da ikke vil
være til hinder for et eventuelt påbygg med 1 eller 2 etasjer på eksisterende bygning
med adresse Hønefoss bru 1 B (nord på feltet).

Rådmannen har produsert en 3D - modellering av området f or å se på
sol/skyggevirkninger av 5 etasjer for dette bygget.

Hvorvidt et påbygg kan anbefales må tas stilling til gjennom en detaljregulering for et
konkret prosjekt.

SG arkitektur as

Merknaden omhandler byggehøyder og kvartalsprinsippet: lavest i s ørvest og
høyest i nordøst for å få solfylte indre gårdsrom.

1. SG påpeker at s om en konsekvens av dette vil det bli mer skyggefulle
gater. byplanen bør utformes på en slik måte at den gagner byens beste –
og byens befolkning som helhet. Dette medfører at god e gater, plasser og
torg bør være førsteprioritet når by pl anen utformes.

1. Rådmannen er enig i at gode gater, plasser og torg bør være førsteprioritet når byen
formes. For øvrig er det viktig at byen blir attraktiv som bosted – også in nenfor
kvadraturen. Gode gater, plasser og torg kan for mange beboere være vel så viktig
som et felles solfylt uteoppholdsareal, noe skjermet fra bylivet i gatene. Rådmannen
har forsøkt å finne en løsning som oppfyller begge hensynene.

2. Det er uklart for r ådmannen hvorfor SG Arkitektur mener at planforslaget med
varierende høyder ikke forholder seg nok til omliggende bebyggelsesstruktur.
Eksisterende kvartaler kjennetegnes nærmest av bebyggelse i til dels ulike høyder
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2. Attraktive by - og gaterom får man gjennom helhet og variasjon. Helheten
er som regel i form av lik byggehøyde og volum, og variasjonen får man i
ulike fasader. Dette sikres ikke i by planen. Ulike byggehøyder forholder
seg heller ikke nok til omliggende bebyggelsesstruktur.

3. SG stiller spørsmålstegn ved at d et er valgt ulike plangrep når det gjelder
strukturen i byen. Kvartalsstrukturen forholder seg ikke alltid til
gateløpet/gårdsromm et og på Eikli forholder bebyggelsen seg verken til
gateløpet eller hverandre. Bykjernen og nordsia har begge kvartal struktur
med tydelige gateløp, mens det på Tippen er valgt frittliggende
punkthusbebyggelse. Dette vil dele opp byen mer framfor å binde d en
sammen. Ved at punkthusbebyggelsen i tillegg har veldig mange ulike
byggehøyder svekkes og så sammenhengen til byen.

4. Vi mener planen heller ikke tar ansvaret for gjennomførbarhet på alvor.
Ulike betingelser og muligheter for gårdeiere og utbyggere gjenn om ulike
byggehøyder vil føre til økt bruk av dispensasjoner for å få det samme
som «de andre».

og stilarter slik det er i dag. Hønefos s er en organisk by der flere av kvartalene
inneholder bygg med varierende høyder som også speiler byens historiske utvikling.

3. Innenfor kvadraturen (Bykjernen) har rådmannen foreslått å videreføre denne. I Eikli -
området, som ligger utenfor kvartalstrukture n, er det et ønske om å tilrettelegge for
tett rekkehus - /townhouse - bebyggelse, men strukturen på illustrasjonsplanen er kun
en illustrasjon/retningsgivende. I forhold til bebyggelsesstruktur er det kun en
bestemmelse om at bebyggelsen skal være organisert rundt tun, og en kan anta at
støyforholdene krever at den må være sammenhengende mot Osloveien. Det er
ikke aktuelt med støyskjermer.

I områdene Øya og Tippen er det vurdert at kvartalsstruktur ikke nødvendigvis er
den best egnede strukturen. Når det gjel der Tippen bør bebyggelsen forholde seg til
Kongens gate på en urban måte. Når det gjelder Øya, så er har det vært
gjennomført en mulighetsstudie for området, og i tillegg har privat detaljregulering for
utbygging i henhold til mulighetsstudiet vært ute ti l offentlig ettersyn.
Bebyggelsesstruktur for områdene vil fastlegges i etterfølgende detaljreguleringer,
og da også dokumentere hvordan viktige hensyn til byen er ivaretatt, deriblant
hvordan den forholder seg til gatene, kantsoner, byrom, tilgang til elv a med mer.

4. Med tanke på gjennomførbarhet ser rådmannen argumentasjonen. Ringerike
kommune skal i samarbeid med Buskerud fylkeskommune utarbeide en portefølje
over alle prosjekter knyttet til gjennomføring av aktuelle prosjekter jf. Buskerud
fylkeskommunes merknad til områderegulering Hønefoss. I en
detaljreguleringsprosess kan mer enhetlige høyder vurderes, da tilpasset
eksisterende høyder innenfor kvartalet (der det er eksisterende bebyggelse), samt i
en høyde som ivaretar solinnfall til utearealene intern t i kvartalene og hensynet til
byrommene og gatene rundt kvartalene.

Hilde Grefsrud

1. Planen har en snever geografisk avgrensning. Det blir ikke i tilstrekkelig
grad belyst hvordan befolkningsvekst, transportbehov og skolestruktur
påvirker framtidig byutvi kling. Det gir ikke mening at grunnskoler i
sentrum, skoleveier og trafikk, ikke skal sees i sammenheng i den såkalte
byplanen.

2. Kommunen har et ansvar med å skjøtte st. Hanshaugen. Dette gjøres ikke
i tilstrekkelig grad i dag. En mulig framtidig vei må ikk e ødelegge for st.
Hanshaugen.

3. Gang - og sykkelbruene vil få større gevinst om de realiseres i en annen
rekkefølge. Bru mellom Eikli og Ringeriksgata får større effekt enn en bru

1. «Byplan» er en muntlig betegnelse på områderegulering Hønefoss. Mandatet fo r
planarbeidet er å avregulere byplanen fra 1976, den såkalte 64 - planen. I tillegg skal
vesttangenten avreguleres. Dette får vi til innenfor planavgrensningen. Allikevel
dekker transportutredningen et større område enn byplanen nettopp for å få med seg
det større bildet. Kommunen utarbeider en egen skolebehovsplan som ser skolene i
kommunen i sammenheng. Det er kommuneplanen som skal se på sammenhengen
i hele kommunen og også Hønefoss.

2. Dette ansvaret ligger ikke i prosessen med områderegulering Hønefoss. En mulig
framtidig vei vil kunne gå i tunnel under St. Hanshaugen.

3. Transportutredningen for Hønefoss ligger til grunn for valg av bruer Kvernbergsund
bru er i dag dårlig tilrettelagt både for gående og syklende, samtidig som det er en
rute mange bruker. En n y gang - og sykkelbru her vil få god effekt. Gang - og
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ved siden av Kvernbergsund bru, siden det allerede er mulig å komme
seg over d en veien.

4. Kollektivbru over Petersøya er i et kost/nytte - perspektiv umulig. Det er for
få bussavganger.

5. Det er viktig med holdningsskapende arbeid som følger opp planen i
ettertid.

sykkelbru over Kvernbergsund er også gjennom medvirkningsverkstedene pekt på
som en av de viktigste bruene å bygge først for folk. Ringerike kommune skal i
samarbeid med Buskerud fylkeskommune utarbeide en portefølje over alle prosjekter
knyttet til gjennomføring av aktuelle prosjekter jf. Buskerud fylkeskommunes
merknad til områderegulering Hønefoss.

4. Områdereguleringen skal planlegge i et langt perspektiv – fram mot 2030 Type bru
over Petersøya spesifise res ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette løses i
detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav til
detaljregulering for bruene . Samfunnsøkonomisk går ikke samferdselsprosjekter i
pluss i Hønefoss fordi vi er en liten befolkni ng. Kollektivbru vurderes i forbindelse
med utvikling av et godt kollektivsystem, ikke i et kost - nytte perspektiv.

5. Innspillet t as til orientering .

Nina Gabrielsen og Arild Myrmel

Ønsker at Hønefoss skole/ Gladtvedt (BOP6) reguleres til undervisningsform ål.
Ikke bare bygget som er identitetsskapende, men også innholdet i bygget.
Med befolkningsveksten kommunen planlegger for er det behov for en
sentrumsskole.

Skal det være realisme i målene om «10 minuttersbyen» trenger man
Hønefoss skole. Byskolen er lø sningen for å nå målene i byplanen.

Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Dette har direkte
sammenheng med målet om 10 - minutters byen, og plasseringen inntil gang - /sykkelvei
langs elven. Et nærmiljøanlegg i forbindelse med sk olen er også viktig. Arealet er gitt
formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med formålet. Etter
rådmannens vurdering vil det være riktig å beholde formålet, da det sikrer en fleksibilitet
som er viktig i et langt perspektiv.

Den g amle skolebygningen er lagt under hensynssone bevaring kulturmiljø.

Henriette C. Hovde

Ønsker at Hønefoss skole og Gladtvedt (BOP6) avsettes til
undervisningsformål. Dette begrunnes i prinsippet om 10 - minuttersbyen.

Rådmannen har pekt på denne tomten so m viktig for framtidig byskole. Dette har direkte
sammenheng med målet om 10 - minutters byen, og plasseringen inntil gang - /sykkelvei
langs elven. Et nærmiljøanlegg i forbindelse med skolen er også viktig. Arealet er gitt
formål offentlig privat tjenesteytin g, og skole vil være i tråd med formålet . Etter
rådmannens vurdering vil det være riktig å beholde formålet, da det sikrer en fleksibilitet
som er viktig i et langt perspektiv.

Kari Løvskogen

1. Felles gang - og sykkelfelt bør kun benyttes der det er lite tr afikk. Sykkel
bør trilles i gågater.

2. Sykkelfelt på begge sider av kjørevei gir større fleksibilitet, og syklister
likestilles med bilister. Sykkelfelt i tilknytning til kjørevei gir også syklistene
samme rettigheter som bilister.

3. Man bør unngå forhøyde ka nter langs sykkelfiler. De kan være farlige å
komme borti.

1. Felles gang - og sykkelfelt er ikke planlagt i Hønefoss slik planene er i dag, men
separate fortau og sykkelfelt. Sykling i gågater reguleres i Forskrift om kjørende og
gående i trafikk . Loven sier: Fortau (og gågate eller gatetun) er først og fremst for de
gående. Det er tillatt å sykle på fortauet når det er få fotgjengere der, og syklingen
ikke medfører fare eller er til hinder for gående jf. §18.3.

2. I utarbeidelsen av transportanalysen ble det set t på sammenheng med gang - og
sykkelveier innenfor og utenfor planen for å danne helhetlige løsninger. Dette
inkluderer blant annet at tilførsel til sykkelveiene inn mot byen er ensidig og svært
dårlige erfaringer med bruk av sykkelfelt i Hønengata. Det er Ikke plass nok til
sykkelveier på begge sider overalt, derfor er ensidig sykkelvei bedre enn tosidig
sykkelfelt for å unngå systemskifter.
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3. Merknaden tas til orientering

Block Watne

1. Block Watne ber om at felt B/F endrer formål til B/K – bolig og kontor.
Fo rretning bør konsentreres i aksen mellom Nordre Torv og Byporten.

2. Ber om at den delen av feltet som må båndlegges blir så liten som mulig.

3. Det bør avsettes og sikres areal til samferdsel som en forlengelse av
Parkgata i syd og inn til kommunens parkeringsa real (o_SPA2).

4. Ber om at det tillates inntil 6 etasjer på det nordøstre hjørnet av kvartalet.

1. Formålet er endret fra B/F til B/K 2 .

2. Merknaden tas til orientering. Rådmannen jobber med alternativer veitraséer mellom
Hønengata og stasjonen. På grunnlag av det te arbeidet er båndleggingssonen
justert noe men berører felt B/K2 i omtrent like stor grad.

3. Rådmannen vurderer muligheten for dette som lite sannsynlig på grunn av konflikt
med ny veitrasé til stasjonen i båndleggingssonen. Regulering av B/K2 må ses i
sa mmenheng med felt o_SPA2, da Statens vegvesen i sin innsigelse stilte krav til ny
atkomst til o_SPA2 over felt B/K2 (den kan flyttes fra dagens plassering fra
Hønengata til midt mellom denne og Nygata). Dette forutsetter et samarbeid mellom
forslagsstiller e for detaljregulering for felt B/K2 og Ringerike kommune. Felt B/K2 vil
utvides til å innlemme eksisterende atkomst som i høringsutkastet har formål
parkering. Dette vil ikke hindre dagens bruk av atkomsten, men eksisterende
atkomst vil stenges i forbinde lse med bygging av nytt parkeringshus. Den samme
innsigelsen forutsetter en rekkefølgebestemmelse som sikrer at ny atkomst over felt
B/K2 er opparbeidet før det kan bygges parkeringshus på felt o_SPA2.

4. Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mello m c+ 86 (3 etg.) og c+ 93 (5
etg.). Rådmannen mener at 6 etasjer er for høyt i forhold til omkringliggende
bebyggelse.

Eiendomsservice Ringerike AS

Det vises til bestemmelsene § 5.6.4. felt BOP4 (Nytt feltnavn BS22 § 5.4.22).

1. Høyde: Gesimshøyde er satt t il kote 101. Dette er lavt og det vises til plan
ID - 137 Telegrafalléen 2 , nabo tomt, og det bør tillatelse samme høyde og
utnyttelse som i dette kvartalet .

2. Ber om formål b olig/kontor.

1. Planforslaget åpner opp for påbygg med én etasje uten detaljregulerin g.
Planforslaget kunne i stedet ha gitt rammer for nybygg eller påbygg i flere etasjer, da
med plankrav.

2. Formålet er endre t til sentrumsformål unntatt forretning , felt BS22 . Rådmannen
anser tomten som lite egnet for leiligheter da de vil være støyutsatt på 3 sider av
bygget. Det vil trolig ikke være mulig å oppnå stille side, det må eventuelt vurderes
gjennom detaljregulering.

Randi Kirkaune

1. I følge tegningene synes det noe naturstridig at fossen renner nedover,
mens bebyggelsen blir høyere og høyere - det burde vært motsatt.

2. Bebyggelsen på Tippen vil stenge foss og elv fra sørsiden av Hønefoss,
alt pratet om at bebyggelsen skal være «luftig» slik at man skal kunne se
vann, oppleves som tåpelig, idet det kun vil være på helt spesielle steder
dette kommer ti l å være mulig.

3. Tippen må bli bevart som en grønn lunge med adgang for alle, og som en
forlengelse av friluftsområdet på Petersøya og Gladtvedt brygge.

1. Tas til orientering.

2. Tippen (felt BKB9) er i dag lite tilret telagt og har liten verdi for byliv. For store åpne
plasser er lite trivelige å oppholde seg på. En utvikling kan gjøre området mer
attraktivt og tilgjengelig. Området er robust, tåler noe høyere bebyggelse, da det
relativt få som berøres og da hensynet ti l fortetting med bolig og kontorvirksomheter i
dette området sammen med Øyaområdet må veie tungt. Det er alltid en vurdering av
hva man må tåle av fortetting midt i en bykjerne. En fortetting må hensynta
tilgjengeligheten til elva fra byen, se rådmannens k ommentar til pkt. 3 . Det er svært
begrenset utsikt til fossen fra Tippen i dag, på grunn av bruene. Det er derimot viktig
med god tilrettelegging langs elva og tilgjengelighet til elva fra Hønefoss bru.
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4. Bebyggelsen på parkeringsplassen i Hofgaardsgate og rett nedenfor på
Tippen oppleves også som å bli alt for høy, og jeg ser at Hofgaardsgate 4
skal rives til fordel for høy blokk. Dette medfører at vi som bor i gaten vil
bli fullstendig inneklemt blant blokkbebyggelse og miste alle muligheter for
sol.

5. Så vidt opplyst skal bebyggelsen videre, fra min eiendom og ned til
urnelunden før krematoriet bli regulert til små hus bebyggelse, jeg undres
hvem som ønsker å bo i småhus innestengt mellom høye blokker. En
skikkelig forringelse av eiendommene!

6. Motorisert ferdsel passer ikke på bru over Petersøya, gjennom en gr ønn
lunge og forbi byens største barnehage.

7. Bevare Hønefoss skole som skole. Det er en av byens fineste tomter, med
et historisk praktbygg, og behovet for en sentrumsskole kan komme før
man aner.

3. Elvekanten skal ikke privatiseres, men er på Tippen avsatt som eget formål
uavhengig av utbyggingsområdet. Områdereguleringen sikrer elvelangs forbi Tippen,
jf. plankartet. Områdereguleringen skal ivareta tilgjengeligheten til og allmennhetens
interesser langs elva (jf. plan kart, og bestemmelsenes § 5.16.7 ) . Det er også fastsatt
i bestemmelsene at det skal reguleres et byrom og en siktlinje over felt BKB9
(Tippen) mellom felt BS16 ( Lloyds marked) og elva og Elvelangs. Se også
rådmannens kommentar til pkt. 2 over.

4. BS15 (dagens parkering i Hofgaardsgate) er r egulert for 3 - 5 etasjer. Det kreves
detaljregulering før utbygging. Rådmannen har forståelse for at dette føles
invaderende for beboere i småhusene i Hofgaardsgate, men viser til at man midt i en
bykjerne må tåle en fortetting som her foreslås regulert. Ho fgaardsgate 4 ligger
innenfor felt BS15. Huset skal ikke rives, men eiendommen skal reguleres sammen
med feltet den inngår i; felt BS15. Det blir opp til eier om han vil ha sin eiendom
regulert med høyere tetthet, altså noe annet enn småhus.

5. Det vises til rådmannens kommentar til pkt. 4.

6. Tas til orientering.

1. I planen er veiareal regulert til samferdselsformål. Dette er et overordnet formål som
blant annet omfatter kjøreveg, gangvei og sykkelvei. Dette gir fleksibilitet i framtidige
løsninger. Type bru ov er Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss.
Dette løses i detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med
krav til detaljregulering for bruene.

7. Tomten til Hønefoss skole er i områdereguleringen avsatt til offentlig elle r privat
tjenesteyting (BOP6). Dette betyr at området blant annet kan brukes til skole. Den
gamle skolebygningen er lagt under hensynssone bevaring kulturmiljø. Rådmannen
vurderer det ikke som hensiktsmessig å endre arealformål. Om det er skole,
barnehage eller et annet underformål man har behov for er usikkert i dag, derfor
ønsker rådmannen fleksibilitet i arealformålet.

Egil H Lindsjørn

1. Det bør ikke åpnes opp for høyere bygg enn dagens regulering.
Eksempel: Brutorget oppleves for høyt (og mørkt).

2. Planen bør stimulere til utbygging som kan gi opplevelser innen kunst og
kultur.

3. Tippen kan bygges ut som en kunstnerlandsby med lave murhus i to
etasjer, med kafeer, verksteder og studioer. Dette vil gi bedre tilgang og
utsyn til elva enn de forslagene som fore ligger.

1. Det er politisk vedtatt at det skal legges til rette for befolkningsvekst på 10 000 i
kommunen innen 2030. 70 % av dette skal planlegges i Hønefoss. Derfor skal
områderegulering åpne for tettere og høyere utnyttelse enn 64 - planen og eldre
detaljpl aner i sentrum. Når det gjelder Brutorget er dette en vedtatt plan. Gjeldende
detalj regulering er innarbeidet i områdereguleringen.

2. Etter rådmannens vurdering er dette ivaretatt i planforslaget. Områderegulering sikrer
rammer for arealbruk og utnyttelse, i kke finansiering, åpningstider, drift eller
aktiviteter.

3. Tippen (felt BKB9) er i dag lite tilrettelagt og har liten verdi for byliv. En utvikling kan
gjøre området mer attraktivt og tilgjengelig. Området er robust, tåler noe høyere



41

bebyggelse, da det relat ivt få som berøres og da hensynet til fortetting med bolig og
kontorvirksomheter i dette området sammen med Øyaområdet må veie tungt. Det er
alltid en vurdering av hva man må tåle av fortetting midt i en bykjerne. En fortetting
må hensynta tilgjengelighete n til elva fra byen, se rådmannens kommentar til pkt. 3 .
Det er svært begrenset utsikt til fossen fra Tippen i dag, på grunn av bruene. Det er
derimot viktig med god tilrettelegging langs elva og tilgjengelighet til elva fra
Hønefoss bru.

Geir Dahl

1. T ippen: BKB9 bør omreguleres til bilfritt fellesområde/friområde. Den må
ses i sammenheng med elvelangsområdene Hengslejordet, Nordre park,
Gladtvedt, Petersøya, Søndre park, Livbanen og Schjongslunden som en
sammenhengende tur - og rekreasjonsområde langs e lvene. Byen trenger
åpne plasser. Dette bør bli Fossetorget.

2. Sykkelfelt bør ligge i samme høyde som fortau.

3. De to bruene fra Rådhuset til Ringeriksgata og fra Ringeriksgata til
Støalandet bør være førsteprioritet.

4. Det må være mulig å kjøre til byen og par kere nær forretninger.
Parkeringshus/kjellere bør etableres sentrumsnært.

5. Kjøpesentre i byen vil minske behov for bilkjøring for de som bor i sentrum.

6. Det bør bygges en veibru fra Hovsmarka over til
Hofsfossveien/begnamoen. Der er det kort vei opp til E16. En bør også se
på muligheten for å oppgradere Tandbergmoveien videre og åpne for
gjennomkjøring til Lisletta.

1. Elvelangs er tenkt via Tippen, men hele området vil ikke bli satt av til friområde.
Tippen (felt BKB9) er i dag lite tilrettelagt og har liten ve rdi for byliv. For store åpne
plasser er lite trivelige å oppholde seg på. En utvikling kan gjøre området mer
attraktivt og tilgjengelig. Området er robust, tåler noe høyere bebyggelse, da det er
relativt få som berøres og da hensynet til fortetting med bo lig og kontorvirksomheter i
dette området sammen med Øyaområdet må veie tungt. Det er alltid en vurdering av
hva man må tåle av fortetting midt i en bykjerne. En fortetting må hensynta
tilgjengeligheten til elva fra byen, se rådmannens kommentar til pkt. 3 . Det er svært
begrenset utsikt til fossen fra Tippen i dag, på grunn av bruene. Det er derimot viktig
med god tilrettelegging langs elva og tilgjengelighet til elva fra Hønefoss bru.

Elvekanten skal opparbeides som en del av elvelangs og være allment til gjengelig.
Det er også fastsatt i bestemmelsene at det skal reguleres et byrom og en siktlinje
over felt BKB9 (Tippen) mellom felt BS16 ( Lloyds marked ) og elva og Elvelangs.

2. Tas til orientering. I planen er veiareal regulert til samferdselsformål. Dette e r et
overordnet formål som blant annet omfatter kjøreveg, gangvei og sykkelvei. Dette gir
fleksibilitet i framtidige løsninger.

3. Selve områdereguleringen regulerer bruer, men prioriterer ikke rekkefølge for
utbygging. Dette gjøres i samarbeid med Buskerud fylkeskommune i en egen
prosess . Transportutredningen og innspill fra planverksteder og barnetråkk viser at
førsteprioritet bør være en ny gang og sykkelbru ved siden av Kvernbergsund bru.
Her er forholdende for gående og syklende i dag svært dårlige.

4. Det te mener Rådmannen ivaretas i planbestemmelsene. Gående, syklende og
kollektivpassasjerer prioriteres høyere enn privatbilistene, men alle skal ha tilgang på
Hønefoss. Det skal være plass til dem som ikke kan velge bort bilen.

5. Planforslaget stiller krav ti l publikumsrettede virksomhet (detaljhandel, bevertning,
kultur) med inngang til hver virksomhet fra gaten – i konkrete geografiske områder (jf.
bestemmelsenes § 4.14). Altså ønsker man ikke å tilrettelegge for flere kjøpesentre,
men mer aktivitet i gatene .

6. Merknaden tas til orientering. Dette ligger utenfor avgrensningen til
Områderegulering Hønefoss.
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Anne Berit Haugen Rijken

1. Tippen og Øya må ikke bygges ut med høyhus. Det vil splitte opp
sammenhengen mellom Søndre og Nordre Torv. Byens muligheter til å bli
sterk og stor vil trolig ødelegges av utbygging av høyhus på Tippen.

2. Tippen er regulert til parkering. Argumenter om at sentrumstomter er dyre
og derfor må man få bygge mye holder ikke mål. Dersom jeg kjøper en dyr
tomt, må jeg også selvfølgelig få lo v til å bygge tett og høyt, uavhengig av
bestående regelverk, for at det skal lønne seg for meg. Høyhus og
boligblokker på Øya og Tippen vil ikke fremme Hønefoss, men gjøre den til
en forstad til Oslo.

3. En politikere og planleggere ser seg blinde på tall o m befolkningsvekst fram
mot 2030. Hovedmålet for planarbeidet, må være å skape et grunnlag for
en vekst som strekker seg i lang tid framover. Gjerne i 100 år og lengre tid
enn det.

4. Det bør lages en utredning for Øya og Tippen der styrking av kulturlivet og
den historiske identiteten er hovedmålet.

5. Hønefoss har en unik mulighet til å skape en sammensetning av historiske
fortellinger og identitet, samtidig som de vanlige livene leves i og rundt hus -
hjørnene. Denne sjansen må vi ikke skusle vekk med å bygge hø yhus og
ordinære boligblokker midt inn dette spesielle området.

1. Et hovedgrep i planen er å styrke sammenhengen mellom bykjernen og Nordsia
gjennom bedre tilrettelegging for gående og syklende, vridning av landkaret sør for
Hønefoss bru, bebyggelse inntil K ongens gate og publikumsrettete virksomheter ved
Lloyds marked.

Tippen (felt BKB9) er i dag lite tilrettelagt og har liten verdi for byliv. For store åpne
plasser er lite trivelige å oppholde seg på. En utvikling kan gjøre området mer
attraktivt og tilgje ngelig. Nærheten til stasjonen bidrar også til at hensynet til fortetting
med bolig og kontorvirksomheter her og på Øya må veie tungt. Området er robust og
tåler noe høyere bebyggelse. Det er relativt få som berøres, og rådmannen mener at
foreslått fortett ing ikke er mer enn man må tåle midt i en bykjerne. Det er derimot
viktig at tilgjengeligheten til elva fra byen over Tippen blir god, og at det opparbeides
et byrom i denne aksen . (jf. § 5.16.7 ) Dette blir en siktlinje fra Hønefoss bru til elva og
fra Elv a til Arnemannsveien 3. Elvekanten skal opparbeides som en del av elvelangs
og være allment tilgjengelig. En forstad er et rent boligområde utenfor en by, dette vil
ikke Hønefoss som har vært by siden midten av 1800 - tallet aldri bli. Derfor er det
også vik tig å tilrettelegge for arbeidsplasser mellom Tippen og stasjonen.

2. Tippen er i dagens gjeldende plan 64 - 02 Hønefoss sentrum (også kalt 64 - planen)
regulert til parkering og friområde. Gjeldende reguleringsplaner i planområdet er
gamle og uaktuelle – det dis penseres titt og ofte. Kommunestyret har vedtatt at 64 -
planen bør oppheves gjennom en planprosess hvor en ny plan tilpasset fremtidig
behov erstatter den gamle. Vedrørende tetthet og høyde se rådmannens kommentar
til pkt. 1.

3. Kommuneplanens samfunnsdel har et mål om 10 000 flere innbyggere innen 2040 og
at 70 % av veksten skal komme i Hønefoss og prioriterte tettsteder i kommunen.
Dette har rådmannen lagt til grunn for forslag til områderegulering. Langsiktige mål er
viktige for en god byutvikling. Områdere guleringen vil være aktuell også om veksten
tar noe lenger tid – om etterfølgende planvedtak er i samsvar med planen. Å unngå
fortetting i dag kan føre til byspredning i framtida.

4. Merknaden tas til orientering. Rådmannen vil anbefale Øya og Tippen som vik tige
områder for en noe mer intensiv utvikling, men som hensyntar viktige
bevaringsverdige bygninger og samtidig tilgjengelig gjør området bedre, synligjør
historien og skaper sammenhenger. De folkevalgte kan velge å ta områdene ut av
planen, for deretter å kjøre en egen prosess for dette. Tippen er ikke tatt inn i planen
med hens yn s sone, da den ikke har bevaringsverdige bygninger. Utvikling her må
likevel ta hensyn til nærliggende bevari ngsverdig bebyggelse, jf. § 4.15 .

5. Merknaden tas til orientering.

Gro - Marie Ridderhus 1. Selve områdereguleringen regulerer bruer, men prioriterer ikke .
Transportutredningen viser at førsteprioritet bør være en ny gang og sykkelbru ved
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1. Elvekryssing Hengsle – stasjonsområdet må høyere opp på
prioriteringslista. vil være et viktig tilknytningspunkt for syklende og gående
fra Hov, Haldenjordet, Hengsle, Rabba og Rundtom til det sentrale
knutepunktet som stasjonen blir. Vi v il gjerne slippe å trafikkere via bybrua
for å komme til stasjonen.

2. Rabba, Hengsle, Rundtom har ikke buss. Dette bør inn i planen.

3. Det bør innarbeides en gangpassasje fra bybrua til pipetorget, mellom
gamle kraftstasjonen og Lloyds klokketårn.

4. Høye hus på Tippen blir feil. Åpenheten mot elva bør bevares, samt sikt
mot kirken og slippe lyset inn mot bru og torg.

5. Murhusene i Blomsgate må bestå for at Hønefoss skal bevare sin sjel og
egenart. Ja takk til nye tilskudd i byen, men ikke på bekostning av det
fine ste vi har.

6. Skøyenvillaen og gamle presteboligen kan fortsatt reddes. Husene har høy
arkitektonisk verdi og er en del av byens sjel. Ønsker svar på hvilke planer
kommunen har for disse byggene.

siden av Kvernbergsund bru. Her er forholdende til gående og syklende i dag svært
dårlige. Bru til stasjonen er viktig å få på plass til IC - stasjonen er ferdig bygd og i d rift.

2. Kollektivruter reguleres ikke i planer etter plan - og bygningsloven. Det er Brakar som
har ansvaret for kollektivtransporten i Ringerike.

3. Passasjen det vises til er et tema og vurderes i den pågående detaljregulering planID
387 Øya. En ny detaljregul ering vil gjelde foran områderegulering Hønefoss.

Nærheten til stasjonen gjør at hensynet til fortetting med bolig og kontorvirksomheter
på Tippen og Øya må veie tungt. Området er robust og tåler noe høyere bebyggelse.
Det er relativt få som berøres, og rå dmannen mener at foreslått fortetting ikke er mer
enn man må tåle midt i en bykjerne. Det er derimot viktig at tilgjengeligheten til elva
fra byen over Tippen blir god, og at det opparbeides et by rom i denne aksen. (jf. §
5.16.7 ) Eventuell boligbebyggelse på Tippen trenger skjerming fra veitrafikkstøy,
dermed må bebyggelsen inntil Kongens gate være sammenhengende. Det skal
sikres en siktlinje fra Hønefoss bru til elva o g fra Elva til Arnemannsveien 3 – via et
byrom. Elvekanten skal opparbeides som en del av elvelangs og være allment
tilgjengelig. Områdereguleringen skal ivareta tilgjengeligheten til og allmennhetens
interesser langs elva (jf. plankart, og bestemmels enes § 5.16.7 ).

4. De flotte villaene i Bloms gate og Sundgata bør bevares inntil alle tomtene i nngår i en
helhetlig transformasjon til mer urban bebyggelse. Tomtene ligger innenfor
kvadraturen og er et naturlig sted for fortetting. Tomtene foreslås derfor regulert til
boligbebyggelse - blokkbebyggelse (BBB1). Det er krav om detaljregulering for ny
beb yggelse. Områdereguleringen gir rammer for transformasjon av småhustomtene
innenfor BBB1 til tettere bebyggelse, men en helhetlig utvikling må fastlegges og
sikres i en detaljregulering for hele feltet. Dette er en mulighet eiere har, ikke et krav
fra komm unen. Det vil ikke tillates eplehagefortetting.

5. Presteboligen reguleres med hensynssone bevaring kulturmiljø. Eventuelle planer for
bruk er ikke del av en områderegulering. BKB4 tas ut av planen.

Skøyenvillaen kan ikke stå der den står når Kongens gate by gges om for å
tilrettelegge for sykkelfelter og kollektiv.

Hans Einar Thorset

Man bør opparbeide veien fra Hvervenmoen til Gummikrysset uten lyskryss.
Køen oppstår når biler skal svinge til venstre. Ved å begrense dette ved for
eksempel en midtdeler og s trategisk plasserte rundkjøringer vil noen måtte ta
en litt lengre tur for å komme fram, men færre vil stå i kø i Hønefoss.

Kommunen skal følge opp statlige og regionale føringer. En slik føring er at kommunene
skal tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet. Derfor prioriteres gående
og syklende høyere enn bilen i bybildet. Midtdeler vil ikke være egnet i byen der det er
ønskelig at gående skal krysse veien.

Scala Eiendom AS

Merknaden omhandler felt BKB7 kjøpesenter/bolig.

1. Kuben, slik det er i dag, er en positiv bidragsyter til sentrum. Den eneste muligheten
for videre utbygging på dett e feltet er i høyden .
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1. Ønsker at set ningen « Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke
tillatt. » skal tas ut av bestemmelsene. Som ny eier har de ikke hatt
anledning til å se nærmere på fremtidig utnyttelse og mener at alle
muligheter må holdes åpne for at dette feltet også kan være en positiv
bidragsyter til sentrum og den fortettingen som skal finne sted her.

2. Feltet bør omreguleres til sentrumsformål. Så sentrale eiendommer og
bygningsmasse om i BKB7 bør kunne utnyttes i tråd med øvrig sentrum
for å kunne skape fortetting og væ r e en bidragsyter til byliv gjennom å
kunne tilby en stort mangfold at tjenester, innenfor service, handel,
bevertning, boliger, kultur etc.

Kuben ble i sin tid gjenstand for en grundig regulering og byggesak for å hedre
bygningsmiljøet som den erstattet, hvilket var et bevaringsverdig kulturmiljø med
trehus fra 1880 – 1900. Det ble oppnådd en god tilpasning til det frede te anlegget
« Fengselet». Å bygge på Kuben i høyden kan ikke anbefales uten at dette gir en
tilsvarende god tilpasning som dagens bygg har. Dette betyr at eventuelt påbygg må
prosjekteres og illustreres før rådmannen kan ta stilling til om påbygg er en god
løsning. Eventuelt påbygg bør i liten grad synes fra gatene rundt Fengselet.
Rådmannen anbefaler derfor at eventuelt påbygg behandles som en planendring.

2. BKB7 endres til sentrumsformål – med unntak av hotell.

Trond Skogdal

1. Det bør ikke åpnes opp for bilbr u over Petersøya. Brua bør kun etableres
som gangbru.

2. S keptisk til å «strupe inn» til ett felt på Hønefoss bru. Det vil forverre
trafikkflyten i byen. Noen er avhengige av å komme frem. Disse må ikke
glemmes i arbeidet.

3. Byplanen må legge opp til muligheten for å etablere virksomheter som
tiltrekker seg barnefamilier, for eksempel parker og lekeland.

4. Viktig å ivareta sikkerheten ved gang - og sykkelfelter ved å ha tilstrekkelig
bredder, samt skille gående og syklende.

5. Inn - og utfartsparkering er ikke helhetli g ivaretatt i planen.

1. I planforslaget er det ikke lagt opp til bilbru over Petersøya. Det er lagt fram mulighet
for en ren gang / - sykkelbru eller en bru for gående, syklende og kollektivtransport. I
planen er veiareal regulert til samferdselsformål. Dette e r et overordnet formål som
blant annet omfatter kjøreveg, gangvei og sykkelvei. Dette gir fleksibilitet i framtidige
løsninger. Type bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss.
Dette løses i detaljregulering av brua. Reguleringsbestem melsene vil suppleres med
krav til detaljregulering for bruene.

2. Byplanen legger ikke opp til et transportsystem der det ikke er kø. God veikapasitet
gir flere biler på veien. Områdereguleringen legger den omvendte
mobilitetspyramiden til grunn. Gående, syk lende og kollektivpassasjerer prioriteres
høyere enn privatbilistene, men alle skal ha tilgang på Hønefoss. Det innebærer at
kommunen skal legge til rette for at flere skal få en enklere tilgang på byen, men at
det til en viss grad kan gå på bekostning av privatbilens trafikkflyt gjennom byen .

3. Områ deregulering Hønefoss regulerer flere grønne lunger i byen, Petersøya, Søndre
park og St. Hanshaugen. Det er lekestativ på torget, bordtennis på Livbanen,
bibliotek og ungdomsklubb i sentrumskvartalet i tillegg ti l kinoen.

Kommunen kan kun regulere bruken av arealene, ikke hvilken konkrete virksomhet
som etablerer seg. Områdereguleringen er ikke til hinder for badeland, lekeland eller
skatepark. For øvrig er lekeland, som et eksempel, en virksomhet som både i
Sand vika og Oslo er etablert utenfor sentrum. Noe lignende ville vært aktuelt også i
Ringerike.

4. Dette ivaretas i planen . Detaljering av samferdselsformålet gjøres ikke i
områdereguleringen, men senere. Se pkt. 1.

5. Det utarbeides en p arkeringsstrategien som i fø rste omg ang tar for seg det
geografiske området til områderegulering Hønefoss. Den vil rulleres ved neste
kommuneplan til også å gjelde et større område. Denne er ikke vedtatt ennå. Da vil
innfartsparkering bli et vesentlig tema.
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Linda Lilleenget

1. Osloveie n 3 og 5 bør endres fra bolig/tjenesteyting til hensynssone
bevaring.

2. Eikli skole: Den gamle delen bør bevares og kan fint brukes til enten
studentboliger eller kontor. Bygget markerer inngangen til Hønefoss fra
sør, og føyer seg fint inn i byens gamle be byggelse som bør tas vare på.

3. Osloveien 3 og 5: Sveitservillaen fra 1912 bør bevares. Slik jeg ser det,
danner denne eiendommen en buffer mot de gamle trehusene i Eikliveien.
Sammen utgjør de en helhet. Dagens eier av eiendommen mener at
huset ikke passer inn der. Det er alt annet rundt som ikke passer inn.

4. Villa’n: Man bør se på mulighetene for å flytte huset – enten helt eller i
deler.

1. Målene i kommuneplanen og statlige føringer knyttet til vekst skal følges opp, og
rådmannen har med områdereguleringen f oreslått en prioritering mellom vekst og
vern.

Osloveien 3 og 5 vurderes som en del av et større transformasjonsområde (felt
B/T2). Buskerud fylkeskommune har ikke innsigelse til denne vurderingen og
rådmannen opprettholder den slik det foreligger i planu tkastet. Dette står ikke i veien
for at byggene kan bevares eller integreres i ny utvikling hvis dette er ønskelig fra
utbyggers side.

2. Tomta til Eikli skole er en viktig tomt for framtidig utvikling, og rådmannen vil overlate
til et framtidig prosjekt hvor vidt deler av skolebygningene bevares/rehabiliteres.

3. Se pkt. 1.

4. Tas til orientering.

BA - tec

1. BS6 (Thoresengåren) Kravet om at byggehøyden ut mot Søndre Torg ikke
skal overstige 4 etg bør av tunge arkitektfaglige grunner endres til 5 etg,
som også er høyden på bryggerigården vis a vis Skisseprosjektet for
bygget viser 2 påbygde etasjer. Dette er det ikke plass til med den
kotehøyden (+99) som er satt i § 5.4.6. Den må settes opp til +100.
Retningsgivende % - BRA på 270% er noe feilberegnet og vil ikke gi
mulig het til 5 og 6 etg bygg på tomtene.

2. BS10 (City - gården) Grunneier planlegger å rive City - gården (over terreng),
og bygge nytt. Det bes om at maks. kotehøyde økes fra + 95 til +96 for å
få plass til 5 etasjer (som er byplanens intensjon).

Utnyttelse på % - BRA på 235 % ser ut til å være feilberegnet.

3. Del av felt BS 21 (pågående detaljregulering plan ID 395 Nordre Park
Boligsameie) Planen er stoppet av innsigelse fra Statens Vegvesen,
begrunnet i Vesttangenten. Utbygger regner med at kommunen sørger for
at S VV fjerner innsigelsen så snart trase for ny omkjøringsvei er avklart.
De avvikene som kan oppstå pga. forslagene til reguleringsbestemmelser
for ny byplan må kunne aksepteres, basert på plan 395’s status som 1 g.
godkjent og historie. Utbygger forventer a t planen slik den ble 1. gangs
godkjent tas opp til endelig behandling så snart SVV har fjernet innsigelse.

4. De foreslåtte fellesbestemmelsene er utformet så detaljert at de visjoner
og intensjoner som var gitt i planprogrammet kan bli vanskelige å oppfyll e.
Det må være viktig for alle parter at det blir «romslige bestemmelser» uten
for mange detaljreguleringer hvis man ønsker en variert og moderne

1. Det er tidligere vedtatt at områderegulering skal være førende, også for pågående
detaljreguleringer, og at disse derfor må vente til offentlig ettersyn av byplanen er
gjennomført (se F S2 sak: 7/18 og KS sak 14/18). Dette gjelder også for BS6.
Rådmannen anbefaler ikke mer enn 4 etasjer mot Søndre Torv, dette skyldes
tilpasning til og hensynet til Søndre Torv som viktig kulturmiljø og det viktigste
byrommet i sentrum . Rådmannen har kvalit etssikret BRA - tallene og høydene, som
åpner for det som er illustrert i kvalitetsprogrammet.

2. Rådmannen har kvalitetssikret BRA - tallene og høydene, som åpner for det som er
illustrert i kvalitetsprogrammet.

3. Del av felt BS21 som berører detaljregulering del av 395 Nordre Park Boligsameie er
skilt ut som eget felt (felt BBB6) (med unntak av det eldre bygget ut mot
Hammerbrogate). Overordnede rammer er satt slik at pågående privat
detaljregulering (plan 395) ikke er i strid med disse.

4. Fellesbestemmelsene er noe endret, dette gjel der leilighetsstørrelser, balkonger,
heisoppbygg, boenheters orientering, svalgangsløsninger, krav til uteoppholdsareal
og energiløsninger.

5. § 3.3 gir kommunen mulighet til forkjøpsrett i en utbyggingsavtale. Dette er et viktig
ledd i kom munens boligsosiale arbeid. § 4.6 er i dag en kan - bestemmelse for
kommunen. Det gir kommunen mulighet til forkjøpsrett på 20 %, ikke at 20 % må
kjøpes av kommunen i hvert utbyggingsprosjekt. Rådmannen vurderer at
paragrafene slik de er beholdes. Kan og bø r - bestemmelser skal i prinsippet ikke
brukes, da det ikke forplikter i en detaljregulering eller gir hjemmel for avslag i en
byggesak.

6. Bestemmelsen endres fra skal til «bør»: Større utbyggingsprosjekter, med 20
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bebyggelse.

5. §§ 3.3 og 4.6 Sosial boligbygging og boligsosialt: Anbefaler at disse § - ene
omformuleres til «kan eller bør - paragrafer», evt utgår i sin helhet.

6. § 4.7 Leilighetsstørrelser – En slik bestemmelse vil gå utover mulighetene
man rent funksjonelt og arkitektonisk har til å skape gode bomiljøer.
Paragrafen må omformuleres til en «bør - paragraf». Setningen om 1 - roms
leiligheter bør unngås må ut. Kravet om 10% av leiligheter over 100 m2
skal ligge på bakkeplan med privat uteområde er lite realistisk og bør
strykes.

7. § 4.14 bør forenkles til «Bebyggelsen i de enkelte delfeltene bør så langt
det er praktisk mulig utformes etter de føringer som er gitt i
kvalitetsprogrammet.».

8. § 4.16 Handel og næring bør få et tillegg: «Utstillings - og
demonstrasjonsareal for kapitalvarer tillates i næringsarealer på
1etg.plan.».

9. § 4.17 Lekeplasser og uteoppholdsareal: kravene som e r gitt her vil ofte
være vanskelige å oppnå i en by som skal utvikles. I byområder vil det ofte
være en bedre løsning at utbyggere bidrar med et fast beløp per m2 bolig -
/næringsareal til utbygging/opprustning av offentlige grønne lunger,
gatetun m/sandkass er og lekeapparater, parker og oppgradering av
nærliggende friområder.

boenheter eller flere, bør sammensettes slik at hovedvekten av boenheter skal
variere fra 2 - roms til 4 - roms. 1 - roms boenheter bør unngås. Minimum 20 % bør være
leiligheter mellom 30 og 50 m2. Minimum 20 % bør være minst 80 m2, 10 % av disse
bør være over 100 m2 og ligge på bakkeplan med mulighet til privat uteområde som
hage eller terrasse. Endelig leilighetssammensetning fastsettes i bestemmelser til
detaljregulering.

7. Bestemmelsene er endret slik at kvalitetsprogrammet betegnes som retningsgivende
– ikke førende. Det er bestemmelser og plankart som er juridisk bindende.

8. Rådmannen anser dette som en del av «handel» og vurderer det ikke som
nødvendig å presisere dette.

9. Krav til uteoppholdsareal og sandlekeplass skal løses internt i senter av feltene,
mens bebyggelsen skal ligge inntil fortauene rundt. Dette fordrer samarbeid mellom
grunneiere internt i feltene. Del av kravet vil kunne løses med tilgang til offentlig leke -
og oppholdsareal utenfor feltet, på vilkår. Sandlekeplass er for de minste barna, og
kan ikke plasseres lenger enn 50 meter fra boen het og med trafikksikker atkomst
bolig jf. Veiledning: Grad av utnyt ting . Derfor må dette de fleste steder i praksis løses
internt på hvert felt.

Pelle Gangeskar

Hønefoss må sikre en bærekraftig og fremtidsrettet transport mellom
Haugsbygd, sentrum og H eradsbygda. Foreslår at byplanen i det videre
arbeidet ser på mulighetene for å bruke gondoler og svevebaner for å løse
transportbehovet mellom sentrum og satellittene.

Merknaden tas til orientering. Gondolbane er ikke noe som vil vurderes i denne
planpro sessen.

Minde &Minde AS

Det er kommet et innspill fra Minde & Minde på arealene mellom Storgata 1 og
Norderhovsgate. Prosjektet har som målsetting å svare på byplanens ønsker
om fortetting, boliger og styrking av kvadraturens kulturelle og
nær ingsmessige tilbud og mangfold.

Foreslått bebyggelse:

Hele eiendommen bebygges i 2 etasjer over terreng, og 1 etasje under
terreng. Underetasje og 1. etasje brukes til parkering. Over dette foreslås et 10
etasjes høyt bygg, med utearealer oppå taket av 2. etasje og 10. etasje (s e

Dette er et innspill, det skulle ha vært sendt inn ved oppstart av planarbeid slik at det
hadde vært inn e i planforslaget ved offentlig ettersyn. Innspillet er i strid med forslag til
områderegulering.

Prosjektet viser en mulig utvikling av en del av kvartalet, mens byplanen forutsetter at
kvartalet planlegges under ett slik at det blir helhetlig.

Å løft e utearealene til flere etasjer over gatenivå vil ikke gi en bedre tilgjengelighet på
kryss og tvers i byen. Det bør være gangtraseer/smett gjennom kvartalene, uten at du
må bevege deg flere etasjer opp for å krysse kvartalet. Det bidrar til at livet i gat ene
trekkes inn og ikke ut igjen.
Prosjektet er i strid med et viktig prinsipp for videre utvikling innenfor kvadraturen, jf.
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illustrasjoner i merknaden).

Det anføres at det er riktig at arealene rundt Søndre torv, som det viktigste
fellesrommet i Hønefoss, får et tyngdepunkt som gjennom sitt volum og høyde
signaliserer og forsterker betydningen av Søndre torv som «navet» i byen.
Prosjektet foreslår å knytte Søndre torv og Kuben sammen, 2 etasjer over
gatenivå med innebygd bro over Norderhovsgate og inn i Kuben.

bestemm elsenes § 4.13 : « Utomhusarealene innenfor kvartaler eller felter skal ligge på
samme kotenivå som gatene rundt. Unntak fra dette gjelder for feltene BS4, BS7, BS10
o g BH1». De gatene hvor det foreslås at dette tillates er svært smale tomter hvor
utearealene bør løftes en etasje opp for å få brukbare utearealer mht. sol og lys.

Prosjektet er også i strid med foreslått bebygg elsesstruktur og høyder; Foreslåtte høyder
innenfor kvadraturen er ment å harmonere med eksisterende bebyggelse, og innenfor
dette kvartalet gir foreslått maksimal kotehøyde 4 etasjer. Grepet er byreparasjon, med
bebyggelse i fortauslivet og gårdsrom innve ndig i kvartalene.
Det foreslås i tillegg en ombygging av Storgata 1, innenfor hensynssonen for bevaring av
kulturmiljø, som ikke harmonerer med trehusbebyggelsen inntil gågata.

Byplanen stiller krav til parkering under bakken, mens det i dette prosjekt et foreslås
parkering på gatenivå på hele eiendommen også ut mot Norderhovsgate hvor det bør
stilles krav til publikumsrettede funksjoner. Dette er innenfor vårt m est intensive
handelsområde.

Brakar AS

1. Så lenge som bussene sliter i samme køer som bilene, som dessuten har
god tilgang til parkering, kan det derfor ikke forventes at det blir noen
drastisk forendring av andelen kollektivreisende.

2. Byplanen mangler en beregning på hvilke tiltak som kreves for å øke
andelen kollektivreisende i Hønefoss med 50 % til 2030 og dobling til
2040.

Det må lages en markedsananlyse for å se til at tiltakene er i
proporsjon til markedsgrunnlaget og målet om andel
kollektivreisende.

3. Målene øking av andel kollektivreisende må vedtas politisk.

4. Det er uklart hvilken totalløsnin g byplanen foreslår for å bedre trafikkflyten
fram til den nye stasjonen.

5. Det er avsatt mindre plass på sentrums stopp enn det som er ikke bruk i
dag. Dette er problematisk. Derfor vil det være nødvendig å opprettholde
areal, fleksibilitet og kapasitet for Sentrumstopp i det minste på samme
nivå som i dag. Dette innebærer for eksempel at Sentrumstopp må
inkludere:

Minimum bruk av samme areal og plattformer som i dag, inkludert
avstigningsholdeplasser i Kong Rings gate.
Samme tilgang for bussene for inn - o g utkjøring til Sentrumstopp som i

1. I planen ligger det flere fysiske tiltak som til sammen gir et potensiale for at flere kan
gå, sykle eller kjøre buss, og derved gjøre det attraktivt å la bilen stå. Det kan gi
bussen bedre framkommelighet. Flere brukryssinger og anlegg for gående og
syklende, sammen med egne kollektivfelt der det er mulig, er noen av tiltakene.
Parkeringsrestriksjoner er et kraftfullt virkemiddel, og tilstramminger må skje over tid.
Hønefoss er en «bilby» og det vil ta tid å endre folks reisevaner.

2. Det te er ik ke en del av KU, men noe man eventuelt kan utføre i ettertid . Det er i den
forbindelse naturl ig at Brakar og Buskerud fylkeskommune er en del av et slikt
arbeid .

3. Premissen for byplanen er nullvekst i biltrafikken. Det er ikke satt konkrete måltall for
over gang fra biltransport til andre transportformer

4. Det nye stasjonsområdet ligger utenfor planavgrensningen, men det er utarbeidet en
kollektivutredning og transportutredning som Brakar har vært en del av. Denne tar
for seg et større influensområde enn bypla navgrensningen. I samarbeid med FRE16
vil det settes i gang en planprosess for å se på utformingen av stasjonstorget,
koblingen mot byen og eventuelt nye veiløsninger. Transportløsningene som en
samlet pakke. Nordre tangent - den nye elvekryssingen over Be gna vil være viktig
for trafikkflyten til den nye stasjonen, også for kollektivtransport.

5. Det er regulert mer areal til kollektivterminal enn det som er i gjeldende
reguleringsplaner. Når det gjelder avstigning i Kong Rings gate og reguleringsplass i
Kon gens gate er ikke dette noe som andre steder i planen reguleres med eget
formål. Det hindrer derimot ikke dagens bruk.
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dag.
Samme reguleringskapasitet som i dag med kobling til Sentrumstopp:
reguleringsplass for to busser i Kongens gate og for fem busser i
Sundgata.

6. Innspill til transportutredningen
Det er viktig at utvalget for tabell 5 :2 (s.78) blir tydeligere spesifisert.
Det er ønskelig å separere lokale reiser og reiser til Oslo slik at målet
for andel reiser med tog også framgår.
Det er ønskelig at bussene får mulighet til raskere kjøretider enn bilene
i hele sentrumsområdet langs h ovedtraséene slik at kollektive
reiseløsninger øker i konkurranseevne mot i dag.
8. Detaljerte vurderinger – kollektivtrafikk - En stor andel av
kollektivreisende i Ringerike i dag er lokalt reisende skoleelever som
ikke får anledning til å ta toget.
8.2 P endelsetting øst - vest - Brakar er positiv til en slik en slik
sammenslagning av linje 222 og 223, hvis linjen på en effektiv måte
kan betjene Hønefoss sentrum og helst Sentrumstopp også.
8.4 Øst - vest forbindelse – traséer gjennom sentrum - En alternativ
tr asé for 223 over Petersøya må ha et busstopp så nære Hønefoss
sentrumstopp som mulig.
8.6 Bussprioritering - Bussholdeplassen Eikli bør ikke flyttes nærmere
Hønefoss vgs, fordi at den blir brukt av elever til nye Benterud skole
som bruker undergangen ved r ådhuset.

6. Det meste her kan løses i detaljplanleggingen av hver utbyggingsetappe . Noen av
disse strekningene kan få egne kollektivfelt, noen kryss kan gis prioritering for buss,
men det vil fortsatt være utfordrende å gi bussen prioritet og flyt overalt. Grepene i
byplan gir totalt sett kollektivt store fremkommelighetsfordeler. Bru over Petersøya er
et eksempel på dette som er valgt med hovedgrunn i effektiv fremkommelighet.

Rune Berg, Jørn Berg, Geir Berg

1. Merknaden gjelder Stangs gate 3a, 3b og 5. Området er innenfor feltene
BS1 og BS2 hvor deler av feltet er regulert hensynssone bevaring
kulturmiljø. Her går det fram at bevaringsverdig bebyggelse reguleres med
eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder, materialbruk og
detaljering.

2. Riksantikvaren opplyser følgende om konsekvenser av å vedtaksfrede et
kulturminne: «Alle inngrep i vedtaksfredete kulturminner krever
dispensasjon fra region al kulturminneforvaltning. Det er ikke anledning til å
dispensere for tiltak som innebærer vesentlige inngrep i kulturminnet».
Dette legger enorme begrensninger på hvordan byggene kan
rehabiliteres, i tillegg påføres vi som private eiere, og eventuelt fram tidige
eiere, store kostnader uten at det gir noen verdi tilbake.

Vi ber derfor om at Ringerike kommune framviser dokumentasjon på at
byggene faktisk ble reist før år 1900 og er i sveitserstil, ettersom dette
er et avgjørende argumenter for å frede byggene . Og vi ber samtidig

1. Rådmannen mener trehusene rundt Fengslet er en del av et historisk miljø d et er
viktig å ta vare på i Hønefoss.

Utdrag fra den kulturhistoriske stedsanalysen s.78 (DIVE): « Norderhovsgate 19 er
oppført i 1890 - årene, samtidig med Stangs gate 1, 3 a og b og 5 (Krum 1899). De
gjenværende bygårdene i opprinnelig sveitserstil i Stang s gate ble oppført av
Johannes Sørensen rett før 1900. Ved at flere gårder ble revet for å gi plass til
Kuben utgjør Stangs gate 5, 3 og 1 historiefortellende elementer som en del av et
opprinnelig trehusmiljø rundt fengselet. »

Husene er derfor foreslått m ed h ensynssone bevaring kulturmiljø (H570). Dette er
ikke det samme som båndlegging etter kulturminneloven av vedtaksfredet objekt
(H730).

2. Byggene i Stangsgate 3a, 3b og 5 er ikke fredet. De foreslås med hensynssone
bevaring kulturmiljø. Bestemmelse ne som gjelder for denne hensynssonen er §
11.1.1 – 11.1.19.

Status for byggene har ikke plutselig endret seg. De ble registrert i 2001, men har
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om at Ringerike kommune forklarer oss hvorfor byggene i Stangs gate
nå har forandret status.

3. Mener husene ikke ble oppført i 1890 - årene, det forelå kun planer.

ved en inkurie ikke blitt markert i kommunekartet (kommunens digitale kartløsning).

3. Merknaden tas til orientering. U tdrag fra DIVE - analysen: Norderhovsgate 19 er
oppført i 1890 - årene, samtidig med Stangs gate 1, 3 a og b og 5 (Krum
1899). De gjenværende bygårdene i opprinnelig sveitserstil i Stangs gate ble
oppført av Johannes Sørensen rett før 1900. Ved at flere gårder ble revet for
å gi plass til Kuben utgjør Stangs gate 5, 3 og 1 historiefortellende
elementer som en del av et opprinnelig trehusmiljø rundt fengselet.

Marianne Skogstrøm Endrerud og Lars Torstensen Lindstøl

1. Ønsker at Hønefoss skole/ Gladtvedt (BOP6) reg uleres til
undervisningsformål.

Essensielt å beholde og ruste opp Hønefoss skole for å realisere 10 -
minuttersbyen.

Hønefoss skole er en identitetsmarkør i byen som det er viktig å ta
vare på.

2. Byplanen må bli et reelt styrende dokument. Bestemmelser må fø lges
opp, ikke vike fra. Det er viktig at det i det videre sørges for at prinsippene
i planen følges og får reell innvirkning på utvikling og utbygning av byen,
også i prosesser/prosjekter som allerede er startet. Hvis det startes en
praksis hvor det gis d ispensasjon til å fravike prinsippene i planen, vil
dette på sikt uthule planens funksjon som et virkemiddel til å gi en
helhetlig byutvikling.

1. Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Dette har
direkte sammenheng med målet om 1 0 - minutters byen, og plasseringen inntil gang -
/sykkelvei langs elven. Et nærmiljøanlegg i forbindelse med skolen er også viktig.
Arealet er gitt formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med
formålet. Den gamle skolebygningen er lagt under hensynssone bevaring
kulturmiljø . Etter rådmannens vurdering vil det være riktig å beholde formålet, da
det sikrer en fleksibilitet som e r viktig i et langt perspektiv.

2. Tas til orientering.

Ottar Engebretsen

Merknaden gjelder gnr/bnr 317/154 som er en del av felt BS 20. Siste setning i
planbestemmelse § 5.4.20 utgår og erstattes med: «Tilbygg tillates på areal
mellom Hønengata 7 og Gladtveds boligsameie, samt terrasser på sydfasade
og arker på tak, alt iht. vedlagte tegninger».

Rådmannen endrer plane n for å ta hensyn til dette.

Hønefoss Taxi SA

1. Hønefoss Taxi (HT), minner om at taxi er et svært viktig bindeledd mellom
ulike kollektivaktører: til / fra buss – til / fra tog. Dokumentasjon på
taxinæringens andel av reisemiddelfordelingen etterlyses. Måle t om at
bilandelen reduseres formoder HT at gjelder privatbilen og ikke
næringsdelen.

2. Taxiholdeplassen i sentrum vil være hovedholdeplass. Turoppdragene
varierer sterkt gjennom døgnet og gjennom året. I perioder vil alle taxiene

1. Taxinæringen er et svært viktig bindeledd. Dokumentasjon på taxinæringens andel
av reisemiddelfordelingen er ikke en del av planarbeidet. Det er et mål om nullvekst
for privatbil i Hønefoss.

2. Området BS3 e r avsatt til område for taxi. Det er der taxi - holdeplassen er i dag. Det
vil være gjennom en detaljregulering at området tilpasses taxinæringens behov

3. Løsning for taxi, buss etc. ved togstasjonen vil være en del av detaljreguleringen
for Hønefoss stasjon og løses ikke i områderegulering Hønefoss .
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være ute på oppdrag og følg elig vil holdeplassen være tom. Imidlertid
registrerer vi at mange taxier stiller opp på holdeplassen etter endt tur for
å vente på ny tur. HT har behov for at taxiholdeplassen beholdes eventuelt
utvides. Det bør settes av areal for 20 – 25 taxier, totalt ca. 350 m².
Fasiliteter som i dag, kontorlokaler og sjåførrom, er viktige for
arbeidsmiljø, og for miljø ved at taxiene ikke går på tomgang mens man
venter på tur.

3. Det må understrekes at det settes av areal for taxi så nær togstasjonen og
perrongen s om mu lig . Det er viktig at det legges til rette for 2 parallelle
taxifiler slik at taxier som enten har levert eller hentet passasjerer kan
passere forbi ventende taxier. Det bør settes av areal for 15 - 20 taxier,
totalt ca. 250 m².

4. Det foreslås at det, primær t i tilknytning til ny togstasjon - sekundært ved
sentrum stopp, etableres «Hønefoss skysstasjon», hvor det kan være
turistinformasjon kombinert med oppholdsrom for ventende passasjerer og
sjåfører, offentlige toaletter og spisested. Det vises til f.eks. F agernes.

5. Enkelte løyvehavere i Hønefoss Taxi SA har vurdert å anskaffe EL - bil som
taxi. Vegringen skyldes i hovedsak lademulighetene. Arealene til
taxiholdeplasser bør derfor planlegges for ladepunkter. Primært gjelder
dette hovedholdeplassen i sentrum hv or taxiene tidvis vil oppholde seg
over lengre tid.

4. Det er gjennom en detaljplan for BS3 at det kan legges til rette for en «Skysstasjon
Hønefoss»

5. Det er gjennom en detaljplan for BS3 at taxinæringens behov for el - ladeplasser må
vurderes.

Per Martin Nordli

1. Øns ker å åpne opp fosseløpene og bygge på øyene. Det er viktig å ta
vare på de historiske kvalitetene Hønefoss har og utnytte dem til å skape
en egen identitet, fremfor å kopiere det alle andre gjør .

2. Undrer seg over at man ikke lager flere mulighetsstudier fo r byens
viktigste område.

3. Under kapitler som «naturmangfold» (8 - 2 naturmangfoldloven) og
«grøntstruktur/landskap» i planbeskrivelsen, sies det at fy lkesmannen ber
om en redgjørelse og at fylkesmannen er positive til allmennhetens tilgang
til Begna. At bygn ingene (Sentrumskvartalet og Fossetorget) som er
bygget de siste årene faktisk ligger midt i fosseløpet er ikke nevnt.

4. Hønefossen og elva er det virkelig unike med Hønefoss.

5. Den overbyggende byplanen inneholder en rekke bra aspekter og er
basert på et omf attende bakgrun n smateriale. Samtidig vil et sluttresultat
og den endelige kvaliteten på et resultat være helt avhengig av
detaljplanleggingen og detaljreguleringen. Man kan fint starte med en god

1. Merknaden tas til orientering. Fosseløpene reguleres ikke åpnet i områderegulering
Hønefoss.

2. Rådmannen vil anb efale Øya og Tippen som viktige områder for en noe mer intensiv
utvikling, men som hensyntar viktige bevaringsverdige bygninger og samtidig
tilgjengeliggjør området bedre, synligjør historien og skaper sammenhenger.

3. Naturmangfold tar for seg naturen slik den er i dag og hva som skal til for å forvalte
den på en god måte i framtida. Grunnen til at fylkesmannen ikke nevner at byggene
ligger i det som tidligere var fosseløp, er nok fordi at det er lite man kan gjøre med
det nå.

4. Merknaden tas til orientering.

5. Områdereguleringen vurderer byen som en helhet og legger på bakgrunn av det
rammer for videre detaljregulering av de enkelte feltene. Dette gjelder også for Øya
og Tippen.
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intensjon og samtidig miste mye på veien, hvis man ikke omfa vner
helheten og detaljene i en sammenheng. Som rapportene formidler, er det
positivt å fortette og utvikle Øya og Tippen. Samtidig er det avgjørende
hvordan dette gjennomføres i praksis. Den relativt ekstreme
høyutnyttelsen som det ligger an til å bli nå, går noe i konfl ikt med Rambøll
sin rapport, og de uttrykker noe skepsis. (Konsekvensutredning kap. 4.7.1.
til 4.8 med konklusjon - s. 38 - 42.). Det nevn es også at planene er noe i
konfl ikt med Riksantikvarens bystrategi 2017 2020. Ett essensielt
spørsmål e r hvordan vi skal klare å oppnå gode de ta ljer i en plan, når et
viktig fundamentet er nedgravd og derfor helt ute av syne, og derfor ute av
sinn.

Kristin Grov

Ønsker at Hønefoss skole/ Gladtvedt (BOP6) reguleres til undervisning sformål.

Identiteten ligge både i bygget og i byggets innhold

Behovsanalyser viser at det vil være behov for en sentrumsskole.
Barna får ikke bedre tumleplass enn på den store skoletomta midt i
byen, med trygg forbindelse til alt.

Det er helt klart behov for Hønefoss skole hvis det skal være realisme i
målene om «10 minutters - byen».

Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Dette har direkte
sammenheng med målet om 10 - minutters byen, og plasseringen inntil gang - /sykkelvei
langs e lven. Et nærmiljøanlegg i forbindelse med skolen er også viktig. Arealet er gitt
formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med formålet. Den gamle
skolebygningen er lagt under hensynssone bevaring kulturmiljø . Etter rådmannens
vurderi ng vil det være riktig å beholde formålet, da det sikrer en fleksibilitet som er viktig i
et langt perspektiv.

Natalia Anita Sadowski

En offentlig belysningsplan er en grunnstein i kommunens byplan. Uten
gjennomtenkt, vakker og trygg belysning mangler b yen vårt et helhetlig uttrykk.
Vi trenger riktig belysning med hensyn til både estetikk og helse.

Ringerike Kommune har sist installert 2000 nye LED gatelys over det siste 2
år. De er kald hvit, blå tonet lys, 4000K og Ra70. De blender. Det er ikke
utarbe idet et belysningsplan for Ringerike, men samarbeid med konsulent -
firma COWI ga råd til Utbyggnings enhet i kommunen. Lysene i seg selv
dessverre har dårlig langsgående jevnhet og høy synsnedsettende blending.
De gir dobbelt så mye blå lys og halvparten så mye varm rød lys som varm
hvit LED pærer brukt i mange storbyer rundt hele verden.

Det er viktig å ha god og trygg belysning. Varmt hvitt lys med høy
fargegjengivelse er ikke bare mer estetisk, men er sunnere for befolkningen,
miljøet, og er mindre lysfo rurensende. Det er tryggere for trafikken. Og det
respekterer våre naturlige og hyggelige omgivelser. Vi har en plikt til å velge
belysning som er refleksfri, effektiv, sikker, og visuelt komfortabel.

Belysning er et av flere viktige tema i en formingsveil eder. Det er igangsatt arbeid med
en formingsveileder for hele Hønefoss.

Det vil være uhensiktsmessig å lage en belysningsplan som kun gjelder innenfor
områderegulering Hønefoss.

Ringerikskraft (235 og 236) 1. Bes temmelsen endres til « herunder skal det som hovedregel benyttes fossilfri
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1. § 4. 9 bør gjøres mer åpent enn «som hovedrege l benyttes fjernvarme for
fossilfri oppvarming i anleggsperioden. Foreslår i stedet å ta inn nasjonale
mål om at bygge - og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025 – der
all aktivitet på byggeplassen inngår. Det er viktig å ha en teknologinøytral
til nærming i reguleringsbestemmelsene.

2. Gnr 318 bnr 522
Forslag til reguleringsplan og bebyggelsesplan tar ikke hensyn til
bestående rørgate og inntak til kraftstasjonen.
Damkronen vil heves til kote +90,20 og være farbar for allmennheten.
Dette må man være k lar over når man planlegger siktlinjer mot fossen.
Skissert gangbru over eksisterende overløpsdam bør være i ett spenn
og i god klaring fra fossen.

3. Gnr 318 bnr 448
Planen legger opp til å flytte veien over den gamle kraftstasjonen. Vi
kan umiddelbart ikke se at den har verneverdi, men riving/sanering må
avklares.
Det er lagt inn friareal der utløpskanalen til kraftverket ligger. Dette
muligg jør å bygge en kraftstasjon til erstatning for eksisterende
Hønefoss dersom det en gang i framtiden blir aktuelt.

oppvarming i anleggsperioden ».

2. Gnr. 318 bnr. 522:

Rådmannen mener det bør være opp til detaljregulering å forslå hvordan
bestående rørga te og inntak til kraftstasjonen skal hensyntas .

Tas til orientering.

Gang bru over overløpsdam er illustrert i kvalitetsprogrammet, men reguleres
ikke. Rådmannen syns det er spennende at Ringerikskraft er åpen for en slik
idé.

3. Gnr. 318 bnr 448:

Tas til orientering

Tas til orientering

Jan Solgård, O le Håkon Opperud, Erik G. Karlsen, Arne S. Sørland

1. Felt BKB9 (Tippen) BKB10 og BS16 (Øya) bør tas midlertidig ut av
planforslaget og utsettes ett år, for å bearbeide områdene på nytt.
Forslaget er ikke godt nok utredet og det representerer et byplanmessig
feilgrep. Det er spesielt den foreslåtte bebyggelsens karakter og høyder
som ikke er tilfredsstillende i forhold til det mest sentrale, historiske og
sårbare området i Hønefoss. Området Øya og Tippen tilhører byens
«gamleby» som bør utvikles og forsterkes som en del av byens identitet
og vårt fremtidige varemerke.

Omsorg for byen og varsom kontinuitet burde ligge til grunn når man nå
blant annet skal vurdere bygningers høyde og byens silhuett. Det at
Hønefoss fremdeles har beholdt sitt småbypreg, er byens f remste kort i
konkurranse med andre tilsvarende byer.

2. Planen bør revideres med hensyn til konkret arealavsetting til
parkeringshus i kort gåavstand fra sentrum – regnet fra Søndre Torv.
Nødvendig parkeringskapasitet på disse områdene bør etableres før
virk ningen av ny bebyggelse blir for stor. Bør tas inn i
rekkefølgebestemmelsene og kan håndteres gjennom frikjøpsordning

1. Rådmannen vil anbefale Øya og Tippen som viktige områder for en noe mer intensiv
utvikling, men som hensyntar viktige bevaringsverdige b ygninger og samtidig
tilgjengeliggjør området bedre, synligjør historien og skaper sammenhenger.
Nærheten til stasjonen gjør at hensynet til fortetting med bolig og kontorvirksomheter
på Tippen og Øya må veie tungt.

De folkevalgte kan velge å ta områdene u t av planen, for deretter å kjøre en egen
prosess for dette , men dette er ikke noe Rådmannen anbefaler .

2. Tas til orientering. Det er avsatt et område ved Nordre Torv til parkeringshus.
Innfartsparkering utenfor planområdet må planlegges/sikres i egne plan er/prosesser.
Rådmannen er enig i at arbeidet med parkering må fortsettes.

3. Dette ivaretas i planforslaget. Det legges inn tursti langs elva fra Tippen og forbi
Petersøya. Langs løkka er det allerede detaljert inn i gjeldende regulering. Et lite
stykke vil elvelangs gå på vei det siste stykke ned til arenaen.

Det vil igangsettes arbeid med detaljregulering for Elvelangs – konkret løsning skal
prosjekteres.

4. Tas til orientering. Se rådmannens kommentar til pkt. 1.

5. Plan - og bygningsloven ivaretar at alle saker behandles likt med tanke på prosess,
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og/eller utbyggingsavtale.

3. Gangvei mellom Schjongslunden og Tippen, hvor det i dag mangler.

4. Hvorfor skal Hønefoss få storbykarakter? Og hv orfor akkurat på Øya og
Tippen? Ny planlagt bebyggelse på Øya (BKB 10 og BS 16) burde ikke ha
høyere etasjetall enn 3 - 6 etasjer, høyest mot byen og lavest mot fossen.

5. Vi er av den oppfatning at man i stedet for å skape slike tripptrapptresko -
kvartaler”, b ør man heller behandle alle likt. Vi tror at dersom alle eiere i
kvartalene kan bygge fire etasjer i utgangspunktet, og med tilbaketrukket
5. og 6. etasje etter helhetlige vurderinger, er et bedre utgangspunkt for
byens utseende og for den enkelte tomteeie r. Likhetsprinsippet forutsetter
at alle i utgangspunktet behandles likt etter loven.

6. Omkjøringsveien ligger for langt ut til at bilisten frivillig vil bruke denne
veien, så lenge bilistens førstevalg er å kjøre gjennom sentrum uten
ekstra kostnad. Det er derfor nødvendig med ny veikapasitet. Et veisystem
som etableres under dagens bakkenivå i sentrum med påkoblinger til
bydeler og stasjon. Først ved å fastslå dette som premiss for
områdeplanen, kan foreliggende plan bli troverdig med hensyn til at
trafikke n i Kongens gate og over bybrua blir redusert til et akseptabelt
nivå. Dagens nivå er over 20.000 ÅDT. Denne nye veikapasiteten vil også
gi kollektivtrafikken god fremkommelighet i sentrum og raskere tilgang til
jernbanestasjonen fra områdene utenfor Hønef oss.

7. Gang og sykkelforbindelser over elevene er viktige bidrag og virkemidler.

8. Først gange deretter sykkel og så kollektiv med bilbruk til slutt
om ikke annet er tilstrekkelig. Dersom dette målet skal være realistisk, må
reduksjon i sentrumstrafikken bli en viktig faktor i det regnestykket.
Parkeringskravet bør halveres. En slik gavepakke til utbyggerne bør
resultere i billigere boliger, eller bidrag til finansiering av teknisk
infrastruktur gjennom rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale. Som
ledd i sluttbehandlingen av planen bør/må det nå tas politisk stilling til
bilens plass i sentrum. Dette kan vi ikke se er gjort i planforslaget, og er et
strategisk tema som har avgjørende betydning for livet i byen, luftkvalitet,
fremkommelighet m.m. Det for eligger mer en nok faglig materiale til å
konkludere endelig mhp et trafikksystem som bringer biltrafikken gjennom
og under sentrum, slik at bilen belaster sentrum minimalt. Det etableres et
sentralt parkeringshus under bakken med inn - /utkjøring fra Tippen .

9. En detaljert plan og saksdokumenter er utarbeidet før
byutviklingsstrategien ble godkjent. Dette leder til et inntrykk av en
planprosess styrt og ledet av konsulentfirma og arealkontor, og der

ikke utfall. I en detaljreguleringsprosess kan mer enhetlige høyder vurderes, da
tilpasset eksisterende høyder innenfor kvartalet (der det er eksisterende bebyggelse),
samt i en høyde som ivaretar solinnfall til uteare alene internt i kvartalene og hensynet
til byrommene og gatene rundt kvartalene..

6. Etablerer man et veisystem under bakkenivå vil det skape større trafikkapasitet –
hvilket ikke svarer ut målet om nullvekst i personbiltrafikken. Trafikkmengden må i
stedet styres gjennom tilgjengeligheten med sykkel og til fots, tilgjengeligheten for
kollektivtrafikk, tilgjengeligheten på og plassering av parkeringsplasser. I tillegg er
veiprising en måte å få ned trafikken på. Trafikken til Nordsia fra ny E16 vil trolig i
s tørre grad komme i Arnemannsveien og på ny bru over Begna, dermed utenom
sentrumskjernen.

7. Se rådmannens kommentar til pkt.6.

8. Se rådmannens kommentar til pkt. 6. Rådmannen mener at det i byplanen er tatt
stilling til bilens plass i sentrum. Parkeringskravet kan ikke være for strengt de første
årene – inntil det er bedre tilgjengelighet for gående og syklende. Det er naturlig å
vurdere parkeringskravet fortløpende og eventuelt stramme det inn gjennom
bestemmelser ved hver revidering av kommuneplanens arealdel .

9. Framdriften er en politisk bestilling som administrasjonen har fulgt opp.
Formannskapet har utnevnt seg selv som politisk styringsgruppe og har fått
informasjon om arbeidet fortløpende, sammen med avklaringer og delvedtak som det
har vært viktig å ha un derveis for å holde framdriften.
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utbyggere har kunnet påvirke over en lang periode. Plan - og
bygningsloven forutsetter en planprosess der politikerne styrer framdrift og
innhold i planarbeidet. Byplanprosessen tyder på at politikerne har fått en
passiv og iakttagende rolle i arbeidet. Planarbeidet bærer preg av at flere
prosesser har forgått para llelt i tid, et konsulentfirma som ikke har
lokalkunnskap, et tidspress og en ensidig argumentasjon for
planløsningene.

Stein Halvorsen AS

Merknaden gjelder felt BS18.

Arkitekten foreslår at eiendommen reguleres med en maksimal utnyttelsesgrad
på % - BRA: 300% og at bestemmelsene i Områdeplanen for Hønefoss
forutsetter en detaljregulering der ny bebyggelse tilpasses med tydelig hensyn
til omkringliggende bebyggelse med høy antikvarisk verdi. Maksimale
byggehøyder for eiendommen må økes. Dersom 4 etasjer opprettholdes s om
maksimal byggehøyde vil dett e i praksis bli umulig, og man vil ende op p med
en svært kompakt og tett bebyggelse som på ingen måte vil gi Riddergården
det nødvendige pusterommet. M ener tilpasning av ny bygningsmasse til
omkringliggende bebyggelse med svært høy antikvarisk verdi må hjemles i
områdeplanens bestemmelser i forbin delse med krav om detaljregulering av
eiendommen.

Strandgata 3 er regulert med utnyttelse på % - BRA: 160%, og med varierte høyder: 2
etasjer nærmest Riddergården og 4 etasjer nærmere Nordre Torv. Buskerud
fylkeskommune som kulturminnemyndighet vil i områder eguleringen være negativ til
høyere bebyggelse her. Rådmannen er skeptisk til en høyere utnyttelse, da det illustrerte
volumet allerede er svært stort.

Detaljutforming må fastsettes i en privat detaljregulering. Det er avgjørende med en god
tilpasning til det fredete anlegget Riddergården og kulturmiljøet rundt Nordre torv. Dette
ivaretas gjennom bestemmelsenes §§ 5.4.18 og 4.15.

Anne Rønningsbakk

1. Hønefoss skole er en viktig del av helheten i Hønefoss. Hønefoss som
timinuttersbyen, hvor man legger ned s entrumsskolen, blir dette for alle,
bortsett fra barna.

2. Høyder: Det som er nord og øst i et kvartal kan ligge sør og vest for et
annet. Folk som skal flytte hit, ønsker å bo i eneboliger/småhus med hage,
ikke i høyhus.

3. Vi, som allerede bor i byen og som e r glade i den, mener at den
fortettingen det legges opp til, spesielt på Tippen, vil forringe byen og
ødelegge tilgang og utsyn til elva. Tippen i planen virker tilrettelagt for
utbyggeren, mer enn for innbyggerne. Den fortettingen det legges opp til i
sen trum, vil gjøre byen mindre tilgjengelig for de som ikke bosetter seg
der og vi er mange som bor litt utenfor bykjernen. Dette skal være vår by,
også i framtida.

4. Man kan løse adko m st til byen og køproblemer ved at byen stenges for
gjennomkjøring.

1. Rådmanne n har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Dette har
direkte sammenheng med målet om 10 - minutters byen, og plasseringen inntil gang -
/sykkelvei langs elven.

2. Hensynet til føringer om fortetting og urbanitet medfører at det ikke skal bygge s
eneboliger og småhus i sentrumskjernen – innenfor planområdet. Det er allerede
svært mange sentrumsnære småhusområder, som reguleres til og er regulert til
småhusbebyggelse.

3. Nærheten til stasjonen gjør at hensynet til fortetting med bolig og kontorvirks omheter
på Tippen og Øya må veie tungt. Området er robust og tåler noe høyere bebyggelse.
Det er relativt få som berøres, og rådmannen mener at foreslått fortetting ikke er mer
enn man må tåle midt i en bykjerne. Det er derimot viktig at tilgjengeligheten til elva
fra byen over Tippen blir god, og at det opparbeides et by rom i denne aksen. (jf. §
5.16.7 ) Eventuell boligbebyggelse på Tippen trenger skjerming fra veitrafikkstøy,
dermed må bebyggelsen inntil Kongens gate være sammenhengende. Det skal
sikres en siktlinje fra Hønefoss bru til elva og fra Elva til Arnemannsveien 3 – via et
byrom. Elvekanten skal opparbeides som en del av elvelangs og være allment
tilgjengelig.

4. Tas til orientering.
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Ngoc Sang Ho

Fjern solforhold som kriterium for å fastsette bygge høyder. Hvordan kan
kommunen gjennom reguleringsbestemmelsene forringe min mulighet til å
bebygge min eiendom, helt uten videre. Forslaget betyr at de mot syd får
eiendommer av mindre verdi enn de mot nord i kvartalet - og det på grunn av
sollys! Jeg synes dette er en klar forskjellsbehandling som jeg vil protestere
kraftig på. Jeg har hele tiden trodd at alle i utgangspunktet skulle behandles
likt etter loven. De som bor i sentrum av byen legger vekt på andre ting enn
sollys. De legger vekt på beliggenhet, nærhet til forretninger,
kafeer/restauranter, kino, kultur og lignende. For å nyte sol og luft har byen
parker og grønne lunger for bymennesker.

Plan - og byg n ingsloven skal sikre lik prosess for plan - og byggesaker, ikke likt utfall. I en
detaljregulering sprosess kan mer enhetlige høyder vurderes, da tilpasset eksisterende
høyder innenfor kvartalet (der det er eksisterende bebyggelse), samt i en høyde som
ivaretar solinnfall til utearealene internt i kvartalene og hensynet til byrommene og
gatene rundt kva rtalene.

Sindre Nørgaard

1. Videre bygging i området rundt Nordre torv bør være i harmoni med
byggeskikken og helheten i kulturmiljøet her – ingen firkanta bokser.

2. Videre oppover i Hønengaten er det en rekke verneverdige hus. Disse bør
ikke rives til erst atning for firkanta klosser som ikke passer inn. Bygget til
Varme og sanitær tar hensyn til byggeskikken her, i motsetning til den
blokka som er regulert i Hønengata 44 (hvilket ikke er Lafton sin skyld,
han ville opprinnelig regulere bygg i en mer tilpass et skala).

3. Nørgaard er enig i at det gamle skolebygget Hønefoss skole bør beva res.
Skolen bør ikke nedlegges.

4. Tippen er altfor viktig til å bygges igjen med høyhus, og bør eventuelt
bebygges med maks to etasjer for å beholde utsikten innenfra byen, fra
Br yggetorget og ut på elven. Elvelangs er veldig viktig og unikt for byen,
og det bør avsettes arealer og tilrettelegges for aktivitet. Vi bør få etablert
en magnet for byen, slik som Fossen restaurant var en gang.

5. Det bør ikke bygges et høyhus i form av en firkantet kloss i kulturmiljøet
sør for Hønefoss bru, nybygg her bør tilpasses bedre de verneverdige
byggene.

6. Nørgaard har forståelse for at noen gamle bygg kanskje må kunne
erstattes eller helst gjenoppbygges, men er uenig i at vi trenger å rive de
bevar ingsverdige villaene i Blomsgate og Sundgata.

7. Nørgaard anbefaler politikerne å ta en guidet befaring i Drammen for å se
både på utbygginger i forbindelse med og restaureringer av
bevaringsverdige bygg (bl.a. Union brygge) og elvepromenaden.

1. Dette blir iv aretatt gjennom reguleringsbestemmelsene.

2. Dette ligger utenfor planområdet. Området på Nordsia er lagt under hensynssone
bevaring kulturmiljø som krever at man tar ekstra hensyn.

3. Tas til orientering. Områderegulering sikrer rammer for arealbruk og utnytt else, ikke
finansiering, drift eller aktiviteter. Hvorvidt skolen legges ned er opp til andre
prosesser.

4. Rådmannen anbefale r Øya og Tippen som viktige områder for en noe mer intensiv
utvikling, men som hensyntar viktige bevaringsverdige bygninger og samtid ig
tilgjengeliggjør området bedre, synligjør historien og skaper sammenhenger.
Nærheten til stasjonen gjør at hensynet til fortetting med bolig og kontorvirksomheter
på Tippen og Øya må veie tungt. Området er robust og tåler noe høyere bebyggelse.
Det er d erimot viktig at tilgjengeligheten til elva fra byen over Tippen blir god, og at
det opparbeides et by rom i denne aksen. (jf. § 5.16.7 ) Eventuell boligbebyggelse på
Tippen trenger skjerming fra veitrafikkstøy, dermed må bebyggelsen inntil Kongens
gate være sammenhengende. Det skal sikres en siktlinje fra Hønefoss bru til elva og
fra Elva til Arnemannsveien 3 – via et byrom. Elvekanten skal opparbeides som en
del av elvelangs og være allment tilgjengelig.

5. Utforming av bygg blir ikke fastsatt i områdereguler ingen, men i detaljreguleringer.
Områdereguleringen setter krav om estetikk, arkitektur og hensyn til kulturmiljø.

6. Byggene må ikke rives, men det åpnes opp for at de kan det gjennom en helhetlig
transformasjon. Det kreves en detaljregulering for hele felte t samlet.

7. Tas til orientering.
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Bodil Gusgaard

1. Naturområdet Schjongslunden har gjennom ulike planarbeid vært verdisatt
med høyeste kategori, men er i konsekvensutredningen gitt «middels
verdi» som naturtypelokalitet.

2. Avgrensningen mellom Løkka og Schjongst angen varierer mellom
kvalitetsprogrammet og konsekvensutredningen. Thornes gate skiller de
to, ikke Owrens gate. O mrådet Schjongstangen blir bestemt til omtrent
1/3 - større område enn det i virkeligheten er – og Løkka tilsvarende
mindre. Uriktig nabolagsgr ense mellom Schjongstangen og Løkka
forårsaker ukorrekte data. Det er viktig at format og utregning av bl.a.
fortettingspotensial for nabolagene endres ut fra rett nabolagsgrense og
reelt areal.

1. Tas til orientering. Da det ble varslet oppstart var Schjong slunden innenfor
planavgrensningen. Schjongslunden er derimot ikke med i forslaget til
Områderegulering Hønefoss. Gjeldende regulering 298 «Schjongslunden»
videreføres, med unntak av Ringeriksgata og et lite stykke i nordøst hvor det er satt
av plass til n y gangbru. Eventuell ny detaljregulering for Schjongslunden vil utrede
konsekvensene for naturmangfold.

2. Utregning av fortettingsareal tar utgangspunkt i feltstørrelsene i plankartet. Løkka og
Schjongstangen er ikke en del av planforslaget, og for disse om rådene er
kvalitetsprogrammet kun et mulighetsstudie.

Trefokus AS

TreFokus arbeider med bærekraftig bygg - , by - og steds utvikling over hele
landet og har arbeidet med det i en årrekke, blant annet Norwegian Wood i
Stavanger. De har vært med og etablert eller vært delaktig i blant annet
Framtidens bygder, Framtidens byer, Framtidens bygg, FutureBuilt og ikke
minst Pådriv som samarbeider med blant annet Oslo Kommune i Hovinbyen.

1. Byene blir mer og mer sentrale i forhold til å nå globale bærekraftsmål og
nå klimamålene som er satt i Paris - avtalen. TreFokus vurderer
planforslaget som et solid og gjennomarbeidet grunnlag for videre utvikling
av Hønefoss. Vi anbefaler samtidig at det vurderes å styrke planforslaget
på området miljø og bærekraft:

2. Det bør komme tydeligere fram i utkastet til byplan og kvalitetsprogrammet
hvordan FNs 17 bærekraftsmål er lagt til grunn for planen og hvilke vi
søker å bidra til å oppnå. Alle tiltak som er underlagt plansystemet og
behandling i plansystemet bør vurderes i lys av hvo rdan man kan få til
utslippsreduksjoner.

3. Mål om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft må bli en inkludert del
av alle planer og planprosesser. Verktøyet « The Reference Framework for
Sustainable Cities» anbefales. I forhold til «det bygde miljø» bør br uk av
verktøy som BREEAM - N or og verktøy for klimagassberegninger bli en del
av kommunale rutiner.

1. Tas til orientering. Dette er et innspill til planarbeidet, og kunne ha vært tatt hensyn til
om det ble sendt inn ved oppstart av planarbeidet og høring av p lanprogrammet. Ved
revidering av kommuneplanen vil det arbeides med å innlemme FNs bærekraftsmål.

2. Se rådmannens kommentar til pkt. 1.

3. Se rådmannens kommentar til pkt. 1.

Bruget Hønefoss AS

Merknaden er til eiendommene tilknyttet Bruget, med gnr. 318 bn r.497,452 og
5229, i hovedsak felt BKB10,

1. Illustrasjonsplanen er i seg selv ikke bindende, det har heller ikke vært kommunens
intensjon å utforme områdereguleringen slik at pågående planarbeid ikke kan
fullføres. Dette gjøres tydeligere ved at § 4.1 (kvalitetsprogrammet) endrer ordlyd fra
førende til retningsgivende . Byggegrense til Arnemannsveien vil avklares i
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1. Forholdet til pågående detaljregulering for Øya - området: Kommunen har i
illustrasjonsplan og kvalitetsprogram valgt å se bort fra pågående arbeid
med privat detaljregulering for Øya - området. Privat detaljregulerin g søker
å realisere Snøhettas mulighetsstudie som ble utformet på grunnlag av en
prosess med bred medvirkning. Planarbeidet startet i 2013, og forslaget lå
ute til ettersyn i 2014. Det hviler en innsigelse fra Statens Vegvesen på
planforslaget.

Bestemmel ser §§ 4.13 og 5.16.8 (kvartalsstruktur og siktlinje i forlengelsen
av Fossveien) medfører at pågående detaljregulering for Snøhettas
mulighetsstudie må endres. Også § 4.1 medfører dette:
kvalitetsprogrammet er førende for tiltak innenfor planområdet og vi dere
detaljregulering.

Som følge av høydeforholdene i krysset Fossveien/Arnemannsveien og
høyden på den nye damkrona ved ombygging av sidedam mot fossen. Vil
medføre at elva u ansett ikke synes fra krysset.

Tronrud Eiendom vil ha et svar på om kommunen ønsker at pågående
planarbeid skal skrinlegges eller om det kan videreføres (med mindre
tilpasninger).

2. Planavgrensningen er ved første gangs behandling innsnevret og trukket
inn til vegglivet på Arnemannsveien 7. Kvalitetsprogrammet illustrerer en
forskyvn ing av Arnemannsveien mot nord slik at den blir liggende inntil
vegglivet til Arnemannsveien 7. En slik plassering er svært uheldig for
bruken av bygget og arronderingen av terrenget rundt, og vil gi utfordringer
knyttet til stigningsforhold i Arnemannsvei en. Som eiere vil de bli trukket
inn i planarbeidet for stasjonen – som også omfatter Arnemannsveien på
og forbi deres eiendom.

forbindelse med detaljre gulering av stasjonstorget.

R ådmanne n er enig i at kulturminnet Arnemannsveien 7 bør få en respektabel
plassering. Setningen om siktlinje i forlengelse av Fossveien, i § 5.16.8, fjernes.

Ny bestemmelse om utforming : Det stilles ikke krav til kvartalsstruktur, men
bebyggelsesstrukturen skal gi gode kvaliteter som hensyntar stedets industrielle
historie.

2. Bakgrunnen for at planavgrensningen ved første gangs behandling er innsnevret og
trukket inn til vegglivet på Arnemannsveien 7, er igangsatt arbeid med offentlig
detaljregulering av stasjonsto rget. I forbindelse med denne planen ser en på
muligheten for en annen plassering og funksjon for de to parallelle veiene
Arnemannsveien og Soknedalsveien. Det er plankart med tilhørende bestemmelser
som er juridisk bindende. Kvalitetsprogrammet skal være retningsgivende.

Tronrud Eiendom AS
1. Forholdet til pågående privat planarbeid for Øya, Lloyds marked og

Tippen : Tronrud Eiendom AS er kritisk til at kommunen ikke har tatt
hensyn til pågående privat planarbeid ved utforming av byplanen, slik at
planene f or Øya, Lloyds marked og Tippen ikke kan videreføre s. Med
hensyn til den dialogen som har vært med kommunen om disse private
planarbeidene, opplever grunneier kommunen som en lite forutsigbar
samarbeidspart. Kommunens visualisering av utviklingen i disse
o mrådene, har ikke tatt hensyn til gitte forutsetninger som f.eks. Hønefoss
kraftstasjon med inntaksrør. Visualiseringen på tvers av grunneiers ønsker
bidrar til å skape usikkerhet om grunneiers ønskede utvikling av

1. Mangel på overordnede styringsdokumenter har ført til lite forutsigbarhet for
utbyggere og innbyggere. Dette er en av grunnene til at områdereguleringen nå
utarbeides. I en overgangsfase til planen blir vedtatt vil det nok fortsatt føles
uforutsigbart, men når planen er vedtatt er det helt tydelig hva kommunen ønsker
og forventer av utvikling i byen. Det er plankart med tilhørende bestemmelser som
er juridisk bindende. Kvalitetsprogrammet er kun retningsgivende. Både felt BS16
(innsigelse) og BKB10 har fått endringer etter offentlig ettersyn som medfører at
Snøhettas prosjekter ikke er i strid med områdereguleringen.

2. Utkast til områderegulering med 3D - visualisering, plankart og bestemmelser var
ikke klart før november – desember. Medvirkning på dette tidspunktet ville ha
medført at planen ikke blir klar for endelig vedtak i september 2019 i tråd med
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områdene. Grunneier tror en slik «omkamp» vil medføre at utbyggingen i
Hønefoss sentrum stopper opp, hvilket kan medføre at Hønefoss ikke vil
kunne opprettholde et tilbud av handel opplevelser på minst samme nivå
som i dag.

2. Medvirkningsprosessen har ikke vært tilfredsstillende for grunneier da de i
begrenset grad har fått mulighet til å påvirke konkrete problemstillinger i
planarbeidet, det burde ha vært lagt opp til diskusjon/debatt om viktige
parametere og konkret utvikling av byen. Bestemmelser og volumstudier
har ikke vært tema i medvirkningsp rosessen. I gjennomført møte med
grunneierne, tidlig i prosessen, kom ikke kommunen med opplysninger
som kunne danne grunnlag for konstruktiv dialog.

3. Planavgrensningen er ved første gangs behandling innsnevret og trukket
inn til vegglivet på Arnemannsveien 7. Kvalitetsprogrammet illustrerer en
forskyvning av Arnemannsveien mot nord slik at den blir liggende inntil
vegglivet til Arnemannsveien 7. En slik plassering er svært uheldig for
bruken av bygget og arronderingen av terrenget rundt. Forholdet er nå
ute nfor planavgrensningen, med grunneier er svært skeptisk til en slik
arrondering av Arnemannsveien, og signaliserer at det ikke er i tråd med
formålet om ivaretakelse av Arnemannsveien 7 som viktig kulturminne.
Som eiere vil de bli trukket inn i planarbeide t for stasjonen – som også
omfatter Arnemannsveien på og forbi deres eiendom.

4. Generelt legger fellesbestemmelsene i for stor grad føringer for videre
detaljreguleringer/ byggesøknader.

5. Det bes om at dokumentasjonskrav for to - trinns søknad flyttes fra søkna d
om rammetillatelse/ett - trinns tillatelse til søknad om igangsettingstillatelse/
ett - trinns tillatelse for bestemmelsene §§ 3.1.6, 3. 1.7, 3.1.8, 4.3, 4.7, og
4.9 .

6. Setningen i § 4.7 om at ett - roms leiligheter bør unngås bør revurderes,
under henvisning til at det vil bli vanskeligere for førstegangsetablerere å
komme seg inn på boligmarkedet, til ønske om studentleiligheter, og til
andelen enmannshusholdninger i samfunnet (928 483 i landet i 2018).
Setningen: Minimum 20 % skal være minst 80 m2, 10 % av diss e skal
være over 100 m2 og ligge på bakkeplan med mulighet til privat
uteområde som hage eller terrasse : innholdet etter komma bør ut, da
markedet ikke etterspør slike leiligheter, alternativt kun kreves ved
utbyggingsavtale med kommunen om kjøp av enheten e

politisk fastsatt framdriftsplan. Av den grunn ble det lagt opp til en bred
medvirkningsprosess i innspillsfasen. Resulta tet har utgjort del av grunnlaget for
utforming av forslag til byplan.

3. Bakgrunnen for at planavgrensningen ved første gangs behandling er innsnevret og
trukket inn til vegglivet på Arnemannsveien 7, er igangsatt arbeid med offentlig
detaljregulering av sta sjonstorget. I forbindelse med denne planen ser en på
muligheten for en annen plassering og funksjon for de to parallelle veiene
Arnemannsveien og Soknedalsveien. For øvrig er rådmannen enig i at kulturminnet
Arnemannsveien 7 bør få en respektabel plasseri ng.

4. Områdereguleringen gir føringer for å sikre kvalitet i videre detaljreguleringer og
byggesaker. Fellesbestemmelsene er der det er hensiktsmessig gjort mer fleksible
for å gjøre det mulig å prioritere mellom hensyn med sikte på å muliggjøre best
mulige prosjekter med hensyn blant annet til planløsning.

Fellesbestemmelsene er noe endret, dette gleder leilighetsstørrelser, balkonger,
heisoppbygg, boenheters orientering, svalgangsløsninger, krav til uteoppholdsareal
og energiløsninger.

5. § 3.1.6: Tidspunkt fo r når støyutredning skal foreligge endres ikke, det vises til at
dette er et viktig forhold som bør være avklart når man gjennom rammetillatelse får
ja på vilkår.

§ 3.1.7: Tidspunkt for når luftkvalitetsutredning skal foreligge endres ikke, det vises
til at dette er et viktig forhold som bør være avklart når man gjennom
rammetillatelse får ja på vilkår.

§ 3.1.8: Tidspunkt for når rammetillatelse gis endres ikke, da dette er et viktig
samfunnssikkerhetsmessig tema. Eventuell tidligere bygging vil måtte avkl ares i
forbindelse med detaljregulering. NVE er sentral høringspart.

§ 4.3: Tidspunkt for dokumentasjonskrav; listen deles i to. Følgende punkter kan
avvente til igangsettingstillatelse: utforming av lekearealer, plassering av
terrengforstøtninger, trappe r og murer, utforming og plassering av benker,
belysning og skilt, og plantevalg .

§ 4.9: Tidspunkt for dokumentasjonskrav; deles listen i to. Følgende punkter kan
avvent e til igangsettingstillatelse: plan for plassering av riggområder,
masseregnskap, midl ertidige massedeponier, lagerplasser, støv og støy i
anleggsperioden. Tidspunkt for innsending av tekniske planer for
samferdselsanlegg kan ikke vente til igangsettingstillatelse.

6. B estemmelsen endres fra skal til «bør»: Større utbyggingsprosjekter, med 2 0
boenheter eller flere, bør sammensettes slik at hovedvekten av boenheter skal
variere fra 2 - roms til 4 - roms. 1 - roms boenheter bør unngås. Minimum 20 % bør



59

7. Ber om at generelt krav i § 4.13 om at utomhusareal skal ligge på samme
kotenivå som gatene rundt tas ut av planforslaget.

8. Det er spørsmål til § 4.14 ; hva den betyr og at den spesifiseres: Utkragede
balkonger kan tillates fra 4 meter over fortau og torg , med utkraging inntil 1
meter fra fasadeliv. Utenpåhengte balkonger tillates ikke mot gater og torg.
Tronrud Eiendom mener at det bør tillates med utkragede/utenpåhengte
balkonger overalt, også over torg og gater. Det vises til at det i
bestemmelsene, for nybygg, også stilles krav til private
uteoppholdsarealer.

9. Fø lgende bestemmelse bes fjernet: Balkonger tillates ikke innglasset, med
unntak av innenfor feltene BKB9, BS15 og B/F/K2 ut mot Kongens gate,
BKB 1 ut mot Owrens gate og BKB10 ut mot Arnemannsveie n . Tillatelse til
innglassing er i planforslaget gitt mot gater med støyproblematikk, men slik
bestemmelsen er formulert er det heller ikke tillatt innad i kvartalene. Det
vises til at innglassing for mange beboere er koblet med bruksverdi.

10. Bestemmelsen om at heisoppbygg skal trekkes minst 3 meter inn fra
øverste fasadeliv bør fjernes. Det vises til at bestemmelsen vil gi store
begrensninger for korridorplassering og kan medføre økte byggekostnader
hvilket igjen vil øke prisnivået på leiligheter i sentrum.

11. Følgende bestemmelse bes endr et: Innenfor sentrumsformål og
kombinerte arealformål skal lokaler på gateplan ha en innvendig
romhøyde på minst 4 meter. Kravet gjelder ikke for felter avsatt til
kombinert bolig og tjenesteyting. Andre unntak fra denne bestem melsen
framgår av bestemmelsene til det enkelte felt . Tronrud Eiendom ber om at
bruksarealer på gateplan midlertidig kan bygges med grunnflate 1 - 1,5
høyere enn fortauet utenfor kvartalet – for å oppnå bedre skjerming av
private uteareal. Det vises til at markedet etterspør dette, og til fleksibilitet
– at markedet kan tilby det som etterspørres.

12. Følgende bestemmelse bes fjernet: Boenheter med ensidig orientering
mot nord og nordøst er ikke tillatt . Det vises til at dette kravet i
kombinasjon med krav om kv artalsstruktur og krav om at minimum 20 %
av leilighetene skal være mellom 30 og 50 m2, kan være bygningsmessig
komplisert å kombinere.

13. Det bes om at det tillates svalgangsløsninger inn mot gårdsrom.

være leiligheter mellom 30 og 50 m2. Minimum 20 % bør være minst 80 m2, 10 %
av disse bør være over 100 m2 og ligge på bakkeplan med mulighet til privat
uteområde som hage eller terrasse. Endelig leilighetssammensetning fastsettes i
bestemmelser til detaljregulering.

7. Prinsippet om at om at utomhusareal skal ligge på samme kotenivå som gatene
rundt er v iktig for å sikre kvalitet i den videre utvikling av byen. Prinsippet sikrer en
god tilgjengelighet, blant annet ved at det ikke er nivåforskjeller fra gata og inn i
kvartalets indre uterom og kvartalsstrukturen kan åpnes opp med gangveier og
innkjøring ut en rampe slik at beboernes uterom kan nås fra flere gater og
møteplasser/ torg. De fleste tomter er relativt flate i sentrum, men noen steder må
det prioriteres hvilket høydenivå de indre utearealene skal ligge på med grunnlag i
eksisterende terrengnivå, e ksisterende bebyggelse og viktige gater og byr om/torg
rundt kvartalet/ feltet.

8. Hensikten med bestemmelsen er at balkonger ikke skal krage mer enn 1 meter ut
over gater og torg. Dersom det er ønske om dypere balkonger, i forhold til
brukbarhet for opphol d og møblering, må de være inntrukket i fasaden. Det vil også
kunne etableres gjennomgående leiligheter med større balkonger internt i kvartalet,
også utenpåhengte. Bestemmelsen endre til: Balkonger mot offentlige rom påvirker
byrommets kvalitet og uttrykk . Balkonger skal primært være integrert i
bygningsformen, bidra til variasjon i fasadene og ikke oppleves som visuelt
dominerende eller sjenerende. Rekkverk skal ha gjennomskinnelig materiale.
Utkragede balkonger kan tillates fra 4 meter over fortau og tor g. Endelig utforming
og eventuelt utkraging fastsettes i bestemmelser til detaljregulering .

9. Bestemmelsen er uklart formulert, det kan tillates, men det bør ikke være behov for
innglassing av balkonger innad i kvartalene. Det er viktig å være bevisst
balkon gens mulige påvirkning av bruken av viktige møteplasser som igjen påvirker
bylivet. Bestemmelsen presiseres: Balkonger tillates ikke innglasset mot offentlige
rom , med unntak av: BKB9, BS15 og B/F/K2 ut mot Kongens gate, BKB1 ut mot
Owrens gate og Kongens gate og BKB10 ut mot Arnemannsveien .

10. Bestemmelsen endres til: Heisoppbygg kan tillates maks 3 meter over høyeste
gesims, og skal utformes som en integrert del av bygningens arkitektur. Mot torg,
gågater og parker/ offentlige rom kan det kreves at heisoppby gg trekkes inn fra
øverste fasadeliv med inntil 3 meter, dersom det ellers vil virke skjemmende.

11. Hensikten med bestemmelsen er å sikre en fleksibilitet i byplanen, bruksarealene
kan benyttes til det markedet er interessert i per i dag, men at de blir egnet for
publikumsrettede virksomheter gjennom en senere bruksendring etter hvert som
byen vokser. Hvis underjordiske bruksarealer stikker 1 – 1,5 meter over terrengnivå
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14. Bestemmelsen om publikumsrettet virksomhet bør endres fr a å stille krav
om at det skal etableres bruksarealer til at det skal tilrettelegges for.

15. Forbudet mot plasskrevende handel bør revurderes. Dette begrunnes med
frykt for at vi svekker Hønefoss for handel i konkurransen med arealer
utenfor planområdet som f or eksempel Hvervenkastet. Det vises til at
kommunen har definert XXL som plasskrevende.

16. Det bes om at krav til privat uteoppholdsareal i form av
balkong/terrasse/takterrasse med direkte tilgang fra boligen fjernes. Det
bes også om at overbygget del av bal kong og terrasse medregnes i privat
uteoppholdsareal. Det er vanskelig å sikre alle leiligheter direkte tilgang til
privat uteoppholdsareal som kan tilpasses sittegruppe. Særlig gjelder det
mindre leiligheter som er støyutsatt. Felles uteoppholdsarealer vi l dekke
behovet for uteopphold for leiligheter uten privat
balkong/terrasse/takterrasse.

17. Det bes om at krav om tykkelse på jorddekke for sandlekeplass i indre
gårdsrom fjernes. K rav om kotehøyde for gårdsrom o g parkering under
bakken vil fordyre etablerin gen av parkeringskjellere og gjøre atkomsten
mer komplisert . Dette må tilpasses det enkelte prosjekt.

18. Avstanden til lekeplass ved dokumentert tilgang utenfor feltet bør økes til
maksimalt 100 meter, det vises til at avstandskravet på maks. 50 meter er
for lite til at det vil kunne etableres gode felleslekeplass er som dekker
større områder.

19. Det bes om at kravet om at energiløsning skal redegjøres for i
detaljregulering strykes. D et bør avvente til detaljprosjektering og altså da
ved igangsettings - / ett - trinn s tillatelse. Det vises til TEK 17 og eksisterende
fjernvarmekonsesjon.

20. Tronrud Eiendom er positive til nedgravde løsninger men ber om at
hyppigheten for tømming for hele kommunen økes til ukentlig, det vises til
sjenanse fra lukt. Dette vil stimulere til økt bruk av nedgravde løsninger i
prosjekter.

21. M inimumskravet for bilparkering for bolig bør settes lavere enn 0,8, slik at
det vil etableres en større andel av boliger i sentrum uten ti lgang til egen
parkeringsplass. Det er krav til 2 sykkel plasser per 100 m2 bolig . Bodareal

på fortauet, vil ikke bruksarealene i 1.etg. bli universelt tilgjengelige fra gaten ved
en senere bruksendring til publikumsrettet virksomhet.

12. Det fastholdes i bestemmelsene at Boligområder skal ha variasjon i
boligsammensetning og/eller leilighetsstørrelser . Endelig leilighetssammensetning
foreslås fastsatt i bestemmelser til detaljregulering . Se rådmannens kommentar til
pkt. 6 . Bestemmelsen endres til: Antall boenheter med ensidig orientering mot nord
og nordøst skal begrenses. Slike leiligheter i et prosjekt forutsetter at det er god
tilgang til felles uteoppholdsarealer til stille side og m ed god kvalitet. Planløsning og
antall leiligheter med ensidig orientering mot nord og nordøst skal fastsettes
gjennom bestemmelser til detaljregulering.

13. Det har ikke vært intensjonen å forby svalgangsløsninger inn mot gårdsrom.
Bestemmelsen endres derfor for å klargjøre dette til : Svalgangsløsninger tillates
ikke ut mot gate r og torg innenfor kvadraturen vest for Kongens gate. Unntak
gjelder for:

felt BS4 og BS7 ut mot Kongens gate,
felt BBB1 og BKB6 ut mot Bloms gate,
felt BKB3 og BU2 ut mot o_SGG1 i n ord
felt BBB2, BKB5 og felt BKB1 ut mot Sundgata
Felt B/F/K4 og B/F ut mot Hønengata

14. Rådmannen ønsker ikke overlate alt til markedet, men gi kommunen mulighet til å
styre utviklingen. Bestemmelsen endres ikke.

15. Forbud mot plasskrevende handel hindrer n ye fo rretninger for biler og
motorkjøretøyer, landbruksmaskiner/anleggsmaskiner, trelast og byggevarer,
plantesk oler/hagesentre, og fritidsbåter. Dette bør etter rådmannens vurdering ikke
etableres innenfor planområdet. Bransjeglidning er utfordrende, men denne
bestemmelsen vil ikke hindre XXL - sport og tilsvarende å etablere seg innenfor
planområdet.

16. R ådmannen er enig i at krav til privat uteoppholdsareal med direkte tilgang fra
boenhet for alle nye boenheter er såpass strengt at det vil gi lite fleksibilitet f or
prosjektering av leiligheter med hensyn til planløsning, men mener det er viktig at
leiligheter på bakkeplan har privat uteoppholdsareal med direkte tilgang fra
boenheten. Rådmannen er enig i at overdekket del av balkong/terrasse i sin helhet
kan medreg nes i privat uteoppholdsareal. Rådmannen endrer den aktuelle delen av
§ 4.17 endres til: Leiligheter på bakkeplan skal ha privat uteoppholdsareal med
direkte tilgang fra boenheten. Formen på uteoppholdsarealet skal være tilpasset til
sittegruppe.
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bør kunne medregnes ved etablering av sykkelparkering, da eier etter
Tronruds erfaring i stor grad ønsker sykkel parkert i egen bod. 1
sykkelplass per 100 m2 er trolig for mye for hotell , da det er lite behov for
sykkelplasser for hotel lgjester.

22. Eventuell utbygging av BKB 4 må ta hensyn til fare for brannsmitte fra
eksisterende bygg. Tronrud Eiendom mener at utbyggingen vil være
skjemmende i forhold til bevaring av «Presteboligen».

23. Planforslaget legger opp til at krysset mellom Kongens gate og
Arnemannsveien forskyves mot øst. Endring av vegtrase medfører at
betydelige areal av Tronrud Eiendom sin eiendom på Tippen avsettes til
vegformål. De ber om at prosessen med makeskifte videreføres så snart
som mulig slik at en utvikling av områden e ikke vil blir satt på vent frem til
en vedtatt vegløsning evt. blir realisert.

24. Det forutsetter at det ikke tillates etablert bygninger/konstruksjoner mellom
ny vegtrase og Arnemannsveien 1 og 3 som vil være skjemmende eller
hindre sikt til disse viktige historiske fasadene.

25. Videre b ruk a v og god atkomst til p - p lassene på Tippen må sikres.

26. Atkomst til BS16 må sikres via avkjørsel til Tippen.

27. Ber om at felt BKB9 «Tippen» får utvidet bruksformål til å omfatte kontor
og forretning i tillegg til bolig/bevertni ng/kulturinstitusjon.

28. Områdereguleringens bestemmelse om at bebyggelsen skal plasseres i
formålslivet til fortau bør ikke bli en begrensning for kunderettet virksomhet
ut mot fortau. Siden Kongens gate er svært trafikkert er det usikkert om
arealene inntil fortauslivet kan brukes til bolig og bevertning.

29. Tronrud Eiendom AS ber om at det defineres nærmere hvordan begrepet
«bevaringsverdig bebyggelse» skal forstås. De mener planforslaget burde
gi generelle føringer som krever spesielt hensyn til bevaring av
k ulturmiljøer, men at det gis anledning til fortetting/ombygging ved
tilpasningsarkitektur. det er uheldig dersom planforslag ikke gir mulighet
for fornyelse av noe bebyggelse innenfor NB ! - områdene uavhengig av om
bebyggelsen s om sådan har stor verneverdi. De ber om at formuleringen
endres slik at NB ! - områdene i Hønefoss kan utvikles slik at enkeltbygg kan
byttes ut, men tilpasses helheten i området.

17. Kravet t il vekstjordlag med minimum tykkelse stilles for å sikre at grønne vekster
kan gro inne i gårdsrommene, ikke bare i krukker. De vises også til at det vil stilles
krav om ivaretakelse av overvann på egen grunn. Kravet til tykkelse på vekstjordlag
reduseres til 0,5 meter.

18. Det framgår av bestemmelsen at k ravet gjelder sandlekeplass, som er for de
minste barna. De minste barna holder seg rett ved hjemmet. Sandlekeplass bør ha
avstand på maks. 50 meter fra bolig jf. Veiledning: Grad av utnytting, og
trafikksikke r atkomst.

19. Merknaden imøtekommes ikke. Dette er et viktig tema, som bør inkluderes i
detaljregulering av konkrete prosjekter.

20. Dette reguleres gjennom Forskrift om renovasjon for innsamling mv. av
husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet Hadela nd og Ringerike
avfallsselskap AS, Ringerike kommune, Buskerud . Hentefrekvens må vurderes i
forbindelse med revidering av den forskriften.

21. Rådmannen senker minimumskravet til bilparkering, fra 0,8 til 0,5 og fra 1,5 til 1 i
revideringen av planbestemmelsen e. Bestemmelsene om sykkelparkering hindrer
ikke at bodareal kan brukes til sykkelparkering i detaljreguleringer der dette er
hensiktsmessig. Hotellnormen for sykkel endres til Sykkelparkering for minst 30 %
av de ansatte.

22. BKB4 tas ut av planen.

23. Prosess fo r mulig makeskifte vil bli iverksatt så snart planen er vedtatt.

24. Innspillet tas til orientering.

25. Ny atkomst til Tippen er lagt rett sør for der den er i dag. Dagens løsning vil bli
brukt fram til gata ombygges. Det legges inn rekkefølgebestemmelse for byg ging
på Tippen.

26. Atkomster til «Sentrumskvartalet» (felt BKB8) og «Tippen» (felt BKB9) (inkludert
parkeringsplassene) sikres på omtrent samme sted som i dag. De interne
forholdene på «Tippen» vil avklares i forbindelse med privat detaljregulering .

27. De intern e forholdene på «Lloyds marked» (felt BS16) og mulighetene for å bygge
nytt under Hønefoss bru løses gjennom detaljregulering . Rådmannen mener at
planer for «Lloyds marked» (felt BS16) «Tippen» (felt BKB9) må ses i sammenheng
med eventuell vridning av bruk aret sør for Hønefoss bru.

28. Formålet i bestemmelsene er endret til § 5.16.7 Felt BKB9 Bolig/ kontor/
bevertning/ kulturinstitusjon/ forretning . I tillegg er det ta tt inn en bestemmelse om
at kun bruksarealer i gateplan mot Kongens gate kan benyttes til forr etning.
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30. Slik høyden er angitt for gnr/bnr 318/377 vil det kun være avsatt 6 meter
høyde for 3 etasjer. De mener kvart alet i tråd med kommunens anbefaling
vil tåle bebyggelse opp til 5 etasjer over gateplan mot Flattums gate og ber
om at angitt kotehøyde gjør dette mulig .

31. Utnyttelsen er satt til % - BRA= 230 % for felt BS9 . Feltet består i stor grad
av eksisterende bebyggel se og ha r en fragmentert eierstruktur og de
forutsetter at utnyttelse av de enkelte eiendommene kan avvike fra den
totale utnyttelsesgraden innenfor kvartalet.

32. Kommunen har ikke lagt pågående private planforslag/mulighetsstudier til
grunn for byplanens ill ustrasjonsplan og kvalitetsprogram. Planforslaget gir
ikke rom for Snøhettas mulighetsstudier. T ronrud E iendom AS er kritisk til
at Ringerike kommune etter flere års arbeid for godkjenning av
planforslaget for Øya og Lloyds marked forkaster det arbeidet so m er
gjennomført og utarbeider et forslag til områderegulering som medfører at
Snøhetta sine planer ikke vil være mulig å realisere.

33. På grunn av kapasitetsproblemer i kommunen har ikke Ringerike
kommune kunnet prioritere arbeidet med Lloyds marked. De oppl ever at
kommunens forslag til områderegulering ikke gjenspeiler arbeidet som er
gjennomført og bidrar til usikkerhet og uforutsigbarhet omkring muligheten
til rasjonell utnyttelse av eiendommen.

34. Om bestemmelsen: Det skal reguleres et offentlig byrom, «Pip etorget»,
rundt pipa : Bestemmelsen gir uheldige føringer siden dette grepet er en
del av Snøhettas mulighetsstudie og forutsetter at hoveddel av dagens
bebyggelse rives. Forslag til byplan medfører at Snøhetta sitt
mulighetsstudie ikke vil være mulig å rea lisere.

35. Om bestemmelsen om utnyttelse: Planforslaget åpner for ca. 12 900 m2

BRA bebyggelse for Lloyds marked, mens detaljregulering under
utarbeidelse har en utnyttelse på ca. 18700 m2 noe som vil medføre at det
sannsynligvis ikke vil være rom for å rive eksisterende bebyggelse og
etablere nye funksjoner/byrom i området.

36. Om bestemmelsen om høyder til Lloyds marked : Maksimal byggehøyde
kan vurderes opp til 12 etasjer : Høyhus i detaljregulering under
utarbeidelse og Snøhetta sitt mulighetsstudie er pr dags d ato 14 etasjer,
og vil ikke kunne realiseres innenfor rammene av forslag til byplan.

29. Hensynene som ønskes ivaretatt i merknaden er etter rådmannens vurdering
ivaretatt i bestemmelsenes §§ 11.1.1 til 11.1.9 for hensynssoner bevaring
kulturmiljø (deriblan t § 11.1.6 om rivning) og § 4.15 Hensyn til nærligge nde
bevaringsverdig bebygge lse.

30. Bestemmelsen om byggehøyde omfatter alle bygg innenfor feltet, både
eksisterende og nye. Høyden er i høringsutkastet beregnet feil og er rettet opp
gjennom den begrensede høringen. Øverste høyde i bestemmelsene endres fra
kote +97 til kote +99. Høyde bestemmelsen er videre supplert med følgende
formulering: Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse. Endelig høyde for
tilpasning til NB! - området må fastsettes gjennom detaljregulering.
Høydebegrensningen muliggjør 4 etasjer for ny bebyggelse inntil Flattums gate.

31. Det er krav om detaljregulering for hele feltet samlet. Utnyttelsen innad i feltet løses
i detaljregulering.

32. Rådmannen er enig i at Snøhettas mulighetsstudie for Lloyds marked har kvaliteter
som vil gi mye tilbake til byen. Både felt BS16 (innsigelse) og BKB10 har fått
endringer etter offentlig ettersyn som medfører at Snøhettas prosjekter ikke er i
strid med områdereguleringen, men detaljreguleringer må fastsette framtidig
utvikling og utbygging.

Kvalitetsprogrammet angir kvaliteter som må oppfylles (jf. §1.2 ). Bestemmelsene er
endret slik at kvalitetsprogrammet betegnes som retningsgivende – ikke førende.

33. Mangel på overordnede styringsdokumenter har ført til lite forutsigbarhet for
utbyggere og innbyggere. Dette er en av grunnene til at områdereguleringen nå
utarbeides. I en overgangsfase til planen blir vedtatt vil det nok fortsatt føles
uforutsigbart, men når planen er vedtatt er det helt tydelig hva kommunen ønsker
og forventer av utvikling i byen.

34. Rådmannen endrer bestemmelsen til: Det skal ved detaljregulering avsettes areal
til et offentlig byrom i sammenheng med pipa.

35. og 36: Bestemmelsenes § 5.4.16 til felt BS16 (Lloyds marked) er endret for å
ivareta hensynet til bevaringsverdig bygningsmiljø på en bedre måte. Det er lagt inn
byg gegrenser rundt eventuelt høyhus, samt linjesymbolet Bygg, kulturminner mm.
som skal bevares (sosi - kode 1210) rundt Lloydsbuene, pipa, teglsteinsbygget mot
elva i øst, Arnemannsveien 3 og den gamle kraftstasjonen. Utnyttelsesgraden var
feil utregnet i høri ngsutkastet og er nå korrigert. Høydebestemmelser er endret.

Det har vært dialog med grunneier.

37. Tronrud Eiendom AS har blitt spurt om de ønsker at gjeldende detaljregulering
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37. Bestemmelser til gjeldende reguleringsplan for Byporten er ikke helhetlig
videreført inn i nytt planforslag. Utbygging etter vedtatt reguleringsplan vil
derved ikke vil ku nne gjennomføres i tråd med forslag til områderegulering
Hønefoss. Tronrud Eiendom stiller seg kritisk til at kommunen etter sin
egen uttalelse fra høsten 2017 ikke har forholdt seg til reguleringsplanens
utforming ved utforming av bestemmelser og visualis ering av
utbyggingspotensialet som vist i Kvalitetsprogrammet til
områdereguleringen. Tronrud Eiendom AS ber om følgende endringer i
forslag til områderegulering Hønefoss:
a) Regulerte kotehøyder for gesims i plankartet fjernes og erstattes med

en bestemmelse om at bebyggelsen kan oppføres inntil 6 etg (med
etasjehøyde 3, 3 m), med en varierende bygningshøyde.

b) Vedtatt begrensning på 18.000 m2 BRA over terreng videreføres.
c) Bestemmelse om at ytre byggegrense er sammenfallende med fortaus

grense videreføres.
d) Det tillates etablering av parkeringskjeller med tak/dekke over

parkering inntil 1 - 1,5 meter over terreng i Sundgata – ca kote 76,8 slik
at boliger i første etasje blir liggende høyere enn gatenivå (i tråd med
eksisterende reguleringsplan)

e) Vi mener det på gen erell basis bør tillates innglassing av balkonger inn
mot kvartalsstruktur og forutsetter at bestemmelsen om at innglassing
tillates for felt BKB1 ut mot Owrensgate også gjelder mot øst mot
Kongensgate.

f) Mulighet for etablering av svalgangsløsninger for beb yggelse i BKB1
mot Sundgata videreføres.

videreføres, eller om de vil ha nye overordnede rammer og krav til detaljreguleri ng.
På dette har de svart at ikke vil ha krav om ny detaljregulering. Rådmannen har
videreført gjeldende detaljregulering for Byporten, men mindre, bagatellmessige,
endringer i bestemmelsene. Ka rt og bestemmelser for Felt BKB 1 videreføres.
Kommentarer til endringene som bes om:

a) Kotehøydene beholdes.
b) Dette imøtekommes.
c) D ette gjelder allerede, se § 4.13 .
d) Rådmannen imøtekommer innspillet.
e) Se pkt 9.
f) Dette er i henhold til bestemmelsene.

Hege Lund Johansen og Bjørn Eskil Johansen

1. De har sett på ulemper og ford e ler ved de ulike bruene for dem og for
byen og mener det er færre gode enn dårlige argumenter for bru for buss
og bil over Petersøya.

2. Tanken for Hønefoss i fremtiden er at byen skal være en grønn by, hvor
man går og sykler til og fra byen, man ser også fo r seg at bussene som
kjører ut og inn av byen skal ha nullutslipp, dvs. elektrisk kraft eller
lignende. Vi ser at tanken er god, men siden Ringerike er så stort med
lange avstander vil det bli vanskelig å oppnå dette med det første. Folk
som bor i utkanten av kommunen er avhengige av bil, og de bruker
allerede i dag lang tid å komme seg til og fra skole og jobb.

1. Nesten alt av veiareal i planen er avsatt til samferdselsformål, nettopp for å ivareta
en fleksibilitet til å velge den beste løsningen i framtid a. Type bru over Petersøya
spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette løses i detaljregulering av
brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav til detaljregulering for
bruene.

2. Innspillet tas til orientering. Hønefoss er en by med et stor t omland som det er viktig
å ta hensyn til. Dette mener rådmannen planforslaget ivaretar.
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Atle Olav Ljåstad

1. Markedskreftene må ikke bli dominerende. Planen må frem for alt ivareta
byens særpreg og identitet, eller det vi kaller byens sjel.

2. Han ønsker at Hønefoss fortsatt skal oppleves som en småby, intim og
koselig, med vakre omgivelser og rikelig med åpne rom for lys, luft og sol,
og for grønne lunger. Uten dominerende høyhus.

3. Estetikk, trivsel og gode opplevelser må ha høyeste prioritet for å ivareta
et levende sentrum . Ta for all del vare på de mange flotte byggene i byen!

4. Hønefoss skole kan fortsatt bli aktuell som ungdomsskole eller
barneskole. Ta vare på den tradisjonsrike og flotte bygningen som en
viktig representant for byens sjel

5. Planen må utvik le elvebyen Hønefoss med gang - og sykkelveier langs
begge sider av elva, og med belysning, beplantning og benker. Vi må sikre
åpent innsyn til fossen fra alle sider. Det bør være en foss, ikke en steinur.

6. Planen må sikre gode trafikkløsninger – mest mulig utenom byen. Hva
med en Øst - tangent? Hva med å forlenge Hovsmarkvegen med bru over
elva og opp til Europavegen for å lede noe av trafikken utenom sentrum?
Hva med bomring kombinert med gode, kollektive trafikkløsninger og lave,
subsidierte billettpriser? H va med rundkjøringer, overganger/underganger
for fotgjengere, færre gatekryss og kanskje kutte ut trafikklys?

7. Byplanen må også ivareta hensynet til bygdesentrene i kommunen
(Heradsbygda, Haug, Nes, Hallingby, Sokna, Tyristrand). De må også bli
godt ivareta tt med boligbygging, sikring av elevgrunnlaget på skolene,
gode kultur - og aktivitetstilbud, og med ulike servicetilbud.

1. Dette er ivaretatt i planforslaget.

2. Dette er ivaretatt i planforslaget.

3. Tre bygninger må rives for å realisere det nye transportsysteme t. I tillegg legges det
opp til transformasjon av boligområder i sentrum. Dette er en mulighet, ikke et krav.

4. Hønefoss skole ligger innenfor felt BOP6 offentlig eller privat tjenesteyting. Både
barneskole og ungdomsskole faller innunder dette formålet. Sko lebygget ligger under
hensynssone bevaring kulturmiljø.

5. Elvelangs er ivaretatt i planforslaget. Det er satt i gang arbeid med en
formingsveileder som skal gjelde for hele Hønefoss, ikke kun innenfor planområdet.
Belysning er et av mange viktig e tema i denn e.

6. Områdereguleringen avregulerer østtangenten. Hovsmarkvegen ligger utenfor
avgrensningen til denne planen. Områderegulering sikrer rammer for arealbruk og
utnyttelse, ikke finansiering, drift eller aktiviteter.

7. Områdereguleringen legger opp til en levende og attraktiv by for innbyggere og
tilreisende.
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VURDERING AV UTTALELSER VED
BEGRENSET HØRING AV PLANFORSLAG

PlanID: 0605_431

Områderegulering Hønefoss

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Statens vegvesen 29.5.19
2 Bane NOR 16.6.19
3 Miljørett §112 17.6.19
4 Flattums gate AS 4.6.19
5 Stabells gate 8 AS 7.6.19
6 Jo Torkel Lie 16.6.19
7 Tronrud Eiendom AS 14.6.19
8 Tronrud Eiendom AS 12.6.19
9 Jo Torkel Lie på vegne av flere beboere Hønefoss bru 1 D 16.6.19
10 Karin Schia 17.6.19

Navn Oppsummering av uttalelser Rådmannens kommentar

State ns
vegvesen

Statens vegvesen har ingen
merknader til endringene.

Tas til orient ering.

Bane NOR Bane NOR har ingen merknader til
endringsforslagene.

Tas til orientering.

Miljørett
§112

Merknaden tar for seg togtransport
og mulighetene for å utvikle dette i
Ringeriksregionen. Ønsker et
bedre alternativ for Ringeriksbanen
Sør og kommer med forslag om
Ringeriksbane Nord med ekstra
stasjon på Veksal og mulighet for
lokalbane. Veinettet tilpasses
jernbanen.

Rådmannen har lagt planene til
fellesprosjektet Ring eriksbanen
og E16 til grunn for vurderinger
av vegløsning knyttet til ny
stasjon. Utover dette vurderer
ikke rådmannen at merknaden
kommer med kommentarer til det
spesifikke planforslaget til
områderegulering Hønefoss, men
til tiltak som ligger utenfor
pla navgrensningen.

Flattums
gate AS

Ber om at maks byggehøyde
endres til kote +102 for felt BS9,
slik at det gis mulighet til å bygge
bygg med inntil 5 etasjer slik det
var beskrevet i opprinnelig plan.

D et er angitt 2 - 5 etasjer innenfor
hele feltet. Dette inkluderer ny og
eksisterende bebyggelse. Det er
ikke dermed sagt at det kan
bygges 5 etasjer overalt. Det er
illustrert 4 etasjer langs Flattums
gate i kvalitetsprogrammet.



2

For Rådmannen er det høyden
som er det viktigste, ikke antall
etasjer. Dette med tanke på
hvilken virkning et høyt nybygg
kan ha på om kringliggende
bebyggelse og by rom, særlig på
NB! området med bebyggelsen
langs Stabellsgate og Søndre
torv . Kotehøyden endres ikke.

Endelig høyder, utforming med
mer fastsettes i en egen privat
detaljregulering.

Stabel ls
gate 8 AS

Endring i utnyttelsesgrad og
byggegrense vil medføre en kraftig
verdireduksjon av våre
eiendommer og vil medføre
problemer med gjenoppføring etter
f.eks. en brann. Ber om at dagens
regulering og byggelinjer
opprettholdes.

Jernbanelovens § 10 o mfatter
byggegrense på 30 meter fra midt
nærmeste spor, og gjelder foran
byggegrenser vedtatt i
reguleringsplan. Dette innebærer
ikke nødvendigvis byggeforbud,
men alt innenfor 30 meter må
søkes om. Rådmannen vurderer
det som best å imøtekomme
innsigelsen fra Bane NOR. Det er
ikke hensiktsmessig å regulere
inn noe som ikke gjelder juridisk.

Eventuell gjenoppbyggi n g etter
brann må avklares i egen søknad
etter jernbaneloven. Bygging
innenfor 30 meter fra midt
nærmeste spor må eventuelt
avklares i en detaljre gulering for
et konkret prosjekt.

Jo Torkel
Lie

Tiltaket på felt BS10 vil påvirke
utsikt fra de fleste sørvendte
leiligheter i Sentrumskvartalet,
samt i stor grad introdusere innsyn
på terrassene i de samme
leiligheter. Planene oppfattes som
store stilbr udd med annen
bebyggelse i umiddelbar nærhet.
Det bes herved om at tiltaket
reguleres til en smalere og lavere
utbygging.

De spesifikke ut viklingsplanene til
Hønefoss bru 1 B er ikke en del av
områderegulering Hønefoss , som
er en overordnet strategisk plan .
Men endringen gjort på felt BS10
gjør det mulig å lage en
detaljregulering med et høyere
bygg på Hønefoss bru 1 B uten at
det er i strid med
områdereguleringen. Det er krav
om detaljregulering av feltet.
Utformingen av et eventuelt bygg
og t ilpasninger som må gjøres vil
vurderes i en detaljregulering.

Tronrud
Eiendom
AS

1. Tronrud E iendom AS bifaller
en d ringen av arealformålet
på BKB9 som innebærer at
formålet for arealbruken

1. Tas til orientering.

2. 431 Områderegulering
Hønefoss vil vedtas med
den samme u tbredelsen av
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utvides.

2. Etterlyser avklaring omkring
avgrensning mellom felt
BKB9 og o_S2. Et betyd elig
areal av deres eiendom er
avsatt til vegformål og de
etterlyser at innsnevring
inntas i planen før vedtak av
områdereguleringen, slik at
BKB9 ikke berøres mer enn
nødvendig.

samferdselsarealet som
det hadde ved offentlig
ettersyn. Rådmannen skal
i gangsette utredninger av
kryssløsningen snarest
etter at byplanen er
vedtatt.

Ved detaljregulering av felt BKB9
vil bebyggelsen reguleres inntil
fortauslivet. Dersom n ødvendig
areal øst for gjeldende plassering
av Kongensgate er mindre enn i
områdereguleringen , vil dette
reguleres til byggeområde i
forbindelse me d detaljregulering
av felt BKB9.

Dette vil riktignok være i strid med
områdereguleringen, men kun
fordi krys sløsningen ikke er
prosjektert enda.

Det vil ikke bidra til fare for
presedens, da situasjonen er unik
innenfor planområdet.

Kommunestyret er
vedtaksmyndighet for
detaljreguleringer, og de kan
vedta en detaljregulering i strid
med områdereguleringen.

Tronrud
Eiendom
AS

Gesimshøyde er endret til kote +99
meter. Kommunen har imidlertid
vist at dette kan muliggjøre 4
etasjer, noe som er lavere enn
opprinnelig forslag. Det bør
beregnes 3,3 - 3,5 meter per etasje
for å gi tilstrekkelig rom til
bygningsteknisk e konstruksjoner
og ekstra romhøyde. Tronrud
Eiendom AS ber om at høyde for
kvartal BS9 reguleres slik at det blir
mulig med 5 etasjer i kvartalet i
tråd med opprinnelig forslag til
bestemmelser.

Det er angitt 2 - 5 etasjer innenfor
hele feltet. Dette inklu derer ny og
eksisterende bebyggelse. Det er
ikke dermed sagt at det kan
bygges 5 etasjer overalt. Det er
illustrert 4 etasjer langs Flattums
gate i kvalitetsprogrammet.

For Rådmannen er det høyden
som er det viktigste, ikke antall
etasjer. Dette med tanke på
hvilken virkning et høyt nybygg
kan ha på omkringliggende
bebyggelse og gaterom, særlig
på NB! - området med
bebyggelsen langs Stabellsgate
og Søndre torv . Kotehøyden
endres ikke.

Endelig høyder, utforming med
mer fastsettes i en egen privat
detaljregul ering.
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Jo Torkel
Lie på
vegne av
flere
beboere
Hønefoss
bru 1d

Blir sterkt berørt av
utbyggingsplanene til Vic Tronrud
Hønefoss Bru 1 B. De foreslåtte
utbyggingsplanene vil føre til et
totalt stilbrudd mot de gamle
bygningene som ligger omkring og
opp mot torget og føre til innsyn på
deres verandaer, terrasser og
leiligheter generelt.

Ønsker å få svar på fem punkter:

1. Hvor høyt vil det foreslåtte
bygget bli i forhold til dagens
bygningsmasse, og hvordan er
det tenkt å minst mulig påvirke
beboerne i Sentrums kvartalet?

2. Hva vil være bruken av
lokalene, leiligheter eller
næring?

3. Hva er tenkt kompensert
dagens eiere ifht redusert
utsikt?

4. H va tenker utbygger ifht innsyn
og hvordan dette berører
verdien av våre leiligheter?

5. Vi ønsker å fremme et forslag
om at tilta ket bli r bygget
smalere og ikke så høyt for å
sikre minst mulig innsyn og
minst mulig reduksjon av
dagens utsikt.

De spesifikke u tviklingsplanene til
Vic Tronrud Hønefoss bru 1 B er
ikke en del av områderegulering
Hønefoss. Men endringen gjort
på felt BS10 gjør det mulig å lage
en detaljregulering med et høyere
bygg på Hønefoss bru 1 B uten at
det er i strid med
områdereguleringen. Utformingen
av et eventuelt bygg og
tilpasninger som må gjøres tas i
en senere detaljregulering.

1. Områdereguleringen gir
rammer o g foreslår ikke et
prosjekt. Det er plankrav på
feltet. Det betyr at man må
lage en detaljregulering før
man kan bygge. Dagens bygg
på Hønefoss Bru 1 B har en
kotehøyde på +88,5 meter.
Bestemmelsene til felt BS10 gir
mulighet for bygg inntil kote
+102 meter . H øyde, bredde,
utforming med mer vil endelig
avklares i en egen
detaljregulering som skal
vedtas politisk. Hensynet til
omkringliggend e bebyggelse
og NB!området må utredes i en
detaljregulering.

2. Bruken av lokalene er i dag
næring. Hva fremtidige arealer
skal brukes til reguleres
gjennom en eventuell
detaljregulering.

3. I sentrale bykjerner kan man
ikke forvente at utsikt for
boliger skal hindre fortetting.
Konsekvenser for
omkringliggende bebyggelse
og byrom må naturligvis
illustreres i en eventuell privat
detaljregulering.

4. Det er 24 meter avstand
mellom Hønefoss Bru 1 B og
Sentrumskvartalet.
Innsynsproblematikk blir trolig
ikke et tema.

5. Etter rådmannens vurdering er
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det fornuftig å vurdere høyde
og bredde i en detaljregulering.
Det er derfor byggegrensen b le
tatt ut ved den begrensede
høringen.

Karin Schia Hennes leilighet ligger i 5. etg i
Sentrumskvartalet direkte vendt
mot Hønefoss Bru 1 B og det vil bli
innsyn ved påbygg. Påbygg på 2
etg på hovedbygget mot Hønefoss
Sparebank vil ikke berøre min
utsikt/ innsyn i så stor grad som
hvis tilbygget skal opp i 5 etg. Der
vil påbygg i samme høyde som
nåværende hovedbygg være å
foretrekke.

Områderegulering Hønefoss er
en overordnet strategisk plan som
setter rammer for videre utvikling
av Hønefoss. Det er åpnet o pp for
å fremme en detaljregulering med
et bygg på opptil kote +102 meter
på felt BS10, under forutsetning
om at det er et godt prosjekt.
Vurdering av høyde, bredde,
tilpasning osv. må tas i den
spesifikke detaljplanen.

I sentrale bykjerner kan man ikke
f orvente at utsikt for boliger skal
hindre fortetting.

Det er 24 meter avstand mellom
Hønefoss Bru 1 B og
Sentrumskvartalet
Innsynsproblematikk blir trolig
ikke et tema.
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Et innspill fra foreningen Miljørett §112 til Ringerike kommunes
a rbeid med arealdeler og b yplanen for Hønefoss sentrum og omland

Tanker om jernbaneløsninger og trafikkavvikling for Hønefoss sentrum og omegn

Bakgrunn
Vi i foreningen MiljøRett §112 har i lengre tid nå engasjert oss for å finne frem til bedre
alternativ for Ringeriksbanen Sør om Sandvika/Kroksund og veistrekningen fra Høgkastet
til Ve - rundkjøringen utenfor Hønefoss, det såkalte Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16,
ut i fra et bredt klima og miljøengasjement.

Civitas AS og Logistikkutvikling AS har på oppdrag fra MiljøRett §112 utarbeidet en
rapport over relevante samfunnsmål som sammenligner Ringeriksbanen Syd med
Ringeriksbane n Nord. Rapporten er basert på reisetider, investeringsomfang,
markedsgrunnlag for persontrafikken, godstransport på bane og ikke prissatte virkninger
med en kommende dobbeltsporet Gjøvikbane. Rapporten har fått navnet «Ringeriksbanen
over Jevnaker» (publi sert: 23.2.2017) og kan lastes ned på vår hjemmeside
www.miljorett.no , jmfr. høringsinnspill E16 Nymoen - Eggemoen - (Olum) .

En Ringeriksbane Nord - trase Oslo Nord - Nittedal i samkjøring med en kommende
dobbeltsporet Gjøvikbane, kan avgreines mellom Harestua og Grua for fremføring i tunnel
over til Jevnakerområdet. Konseptet vil gi samme reisetid Hønefoss – Oslo som en
Ringeriksbane Syd og gir Bergen sbanen den samme betydelig e reduksjon av reisetid Oslo
– Bergen som Ringeriksbanen (BB) Sy d om Sandvika . Jevnaker - området innlemmes også
da i et effektivt Inter - Citynettverk mot Oslo fra nord - øst.

Resultatene fra vårt arbeid så langt har også avdekket at d et finnes en reell mulighet for å
samkjøre en Ringeriksbane Nord sammen med ny E16 veistrekningen Olum - (Eggemoen) -
Nymoen som er under planlegging, da med en oppgradert jernbanestrekning fra Jevnaker
med avgreining i en ny jernbanetrase som krysser på felle s bro med den nye E16
korridoren over Randselva inn på Eggemoplatået og videre f ølge r en av E16 - korridorene



ned til området mellom Nymoen og Risesletta. Vi har derfor til høringen for
kommunedelplanen for den nye E16 - veistrekningen Nymoen - (Eggemoen) - Olum , levert
et innspill som mer detaljert beskriver tankene over her, se videre informasjon i
høringsspillet som er vedlagt dette innspillet.

Ringeriksbanen Nord gir flere nye og bedre muligheter for Hønefoss
Som det fremgår av høringsinnspillet, ser vi nå at det fra Nymoen finnes en reell mulighet
for at jernbanen kan føres videre inn til Hønefoss parallelt med vestsiden av eksisterende
E16 inn til området mellom Hallumsdalen - Veksal - Ve - Veien. Dermed åpner det seg andre
og trolig bedre muligheter for hvordan utfordringene i og rundt Hønefoss kan løses og
også gi nye muligheter for løsninger som vil være mer arealbesparende .

P otensial et vil bli stort for å gi en mer effektiv trafikkavvikling for vei og bane inn og ut
av Hønefoss, inkl. effektuering av Bergensbane ns persontrafikk (egen stasjon),
lokal/regiontog for øvrig og gjennomgående godstrafikk på Randsfjordbanen fra Hokksund
og gjennomgående gods vestover på Bergensbanen.

Ideer om Inter - Cit y stoppesteder for Hønefoss
Vårt høringsinnspill til E16 beskriver en ekstra stasjon for Inter - City (IC) og Bergensbanen
ved Veien/Veksal (heretter benevnt som en ny , mulig ; « Veksal stasjon » ) og et ekstra
stoppested for Inter - City omtrent ved Tolpinrud . Tan ken er da at Inter - Citytog først
stopper på Veksal stasjon ved inngang fra Oslo, for å slippe av og eventuelt ta på
passasjerer, videre tar så IC - toget runden om Tolpinrud og Hønefoss for å slippe av og ta
på passasjerer før retur til Oslo på motsatt side av dobbeltspor ut nordover fra Veksal
stasjon. Her får en da vurdere om det er behov for både inngående og utgående stopp på
Veksal stasjon ved runden Inter - City - togene tar inn til og ut fra Hønefoss
sentrumsområdet.

Gjennomgående ekspresstog og godstog til/fra Bergen ledes igjennom/utenom Veksal
stasjon inn/ut fra eksisterende spor mot Hallingdal, kobles mot Ringeriksbanen
Nord/Inter - City hovedsporet inn til Oslo.

• Også mulig kulvert ved Follum under jorder Follum Gård for banen inn fra
Eggemoen for å spare matjord og dempe støy.

• Gjennomgående spor for Bergensbanen legges i slak sving inn mot Veksal.
• Ny stasjon for Bergensbanen og IC - stopp Ve - Veien - Veksal - Hallumsdalen.

Ideene krever selvsagt ideelle løsninger for dobbe ltspor, gjennomgangsspor, sporveksler og
planfrie løsninger for kryssende traseer i for eksempel ringbaneløsningene. Det er og
naturlig at avvikling av sentrumsnær togtrafikk foregår i tilpassede hastighetssoner i
Hønefossområdet.

Tanker om bruk av gamle spor som interne - linjer
Det synes klart at en stor utfordring i arbeidet med byplanen i Hønefoss er å etablere
gode, effektive og miljøvennlige transportløsninger for folks forflytning internt i byen og
ut og inn i fra bydeler og bygdene rundt. Kjernen i d ette innspillet er at løsningen



Ringeriksbanen Nord også frigjør en deler av eksisterende jernbanestrekning mellom
Jevnaker og Hønefoss for dagens togtrafikk. Vi ser at frigjøringen av det gamle spor og
tilpasning til et nytt toglinjenett i et større byomr åde åpner for muligheten til å etablere e t
banesystem for intern transport i Hønefossområdet.

Rett planlagt og tilpasset øvrige linjer og trafikk, kan et slikt linjenett avhjelpe dagens
overbelastede veinett i Hønefoss bysentrum. Etabler nye/gamle/egnede stoppested, langs
eksisterende toglinjer som omkranser Hønefoss fra gammelt av . Se både på de som er i
bruk og de som er nedlagte.

I tillegg kan en s e på mulighetene for å legge spor til Hvervenkastet og etablere en
en destasjon der oppe . Denne tr ase en kan utgå fra Randsfjordbanen ved Styggedal og
legges i en egnet trase østover som krysser over Storelva ved Monserud og legges inn til en
egnet plass for en mulig endestasjon inne på Hvervenmoen.

Mulige stoppesteder for det interne linjenettet vil da bli følgende:
• Hønefoss stasjon
• Tolpinrud IC - stopp
• Hvervenkastet
• Veksal stasjon
• Hvalsmoen stasjon
• Hønengata stopp
• Ankersgata stopp
• Follum/Begna
• Hensmoen
• Eggemoen

Mulige akser for det samme linjenettet kan da utgjøre:
1. Hvalsmoen - Hønengata - Ankersgata - Hønefoss st - Tolpinrud - Hvervenkastet.
2. Jevnaker - Eggemoen - Hen - Follum - Hønefoss st - Tolpinrud - videre til Hvervenkastet

eller Veksal
3. Veksal - Hønefoss - Tolpinrud - Hvervenkastet
4. Veksal - Hønefoss - Ankersgata - Hønengata - Hvalsmoen
5. Hvalsmoen - Hø nengata - Ankersgata - Hønefoss - Follum/Begna - Hen - Eggemoen -

Jevnaker

Alle disse aksene vil dermed kunne mate inn et stort antall passasjerer inn til de tre
foreslåtte IC - stoppestedene i Hønefoss og vil dermed øke passasjergrunnlaget vesentlig for
Inter - Citybanen mellom Hønefoss - Jevnaker - Nittedal - Oslo (inkl. Bergensbanens
forkortelse).

Oppgraderingen av veinettet i Hønefoss by vil bli meget kostbart og vanskelig å løse; er
det da bedre anvendte penger å heller se på løsningene som vi her skisserer; skal vi våge å
kalle det en «bybane»?



Muligheter for lokal og regiontog
Vårt forslag åpner også i st or grad for en e ffektiv ringbaneløsning ; Oslo - Nittedal -
Hønefoss - Hokksund - Drammen - Sandvika - Oslo og mulig kobling mot Kongsberg .

Da oppstår samfunnsnyttige synergieffekter for gods og passasjertrafikk med lokal og
regiontog på toglinjenettet ; Drammen - Vikersund – Drolsum - Tyristrand - Nakkerud -
Hokksund - Sokna - Veme - Heggen - Hallingdal osv.

Godstogtrafikk og håndtering
G odstrafikk for R andsfjordbanen og Bergensbanen oppnår med vårt forslag effektive spor
og traseløsninger som leder gjennomgangstrafikken utenom bykjernen i Hønefoss .
Godstrafikk ledes da i akser inn fra Drammen via Randsfjordbanen og Oslo med
Gjøvikregionen og Vestlandet som utgang.

A vvikling av tømmertransporter ut fra/inn til Ringerike vil også bedre ivaretas , uten å
direkte berøre Hønefoss stasjon. T oglinj a ut fra Follum kan man, med å bygge et nytt, kort
togspor koblet opp i utgående retning mot skjæringa , lede gods og tømmertrafikk direkte
ut på hovednettet.
Vegnettet i og rundt Hønefoss
Veinett E16 og lokalveier tilpasses for øvrig til jernbanens stoppesteder, kurvatur,
lin jeføring, plan og sporveksler. E16 sine veibaner og ramper må tilpasses jernbane for
Inter - Citynettet/Bergensbanen og intern/lokal/regiontog. Kan sideeffekten her bli et
redusert behov for oppgradering og utvidelse av innfartsveiene til Hønefoss bysentrum?

Samferdselshistorisk senter, historisk stasjon med turist og museumsbane
En Ringeriksbane Nord - løsning, med ny hovedlinjeinnføring og ekstra stasjon, vil kunne
gi flere positive og viktige sideeffekter for Hønefoss by, effekter som:

• En mindre omfattende utbygging av Hønefoss stasjon, som da kan bevares historisk
intakt sammen med unik jernbanebro i stein over Hønefossen og kan heller med
dette som fokus, gjennomgå en enklere Inter - City tilpasning

• Turistattraksjonen Samferdselshistorisk Senter kan beholdes på stasjonen
• Etablering av turist og museumsbane fra Hønefoss stasjon til f.eks. Hen og

Eggemoen, eller til Hvalsmoen, Kistefos, Hadeland Glassverk og Jevnaker i
samarbeid med Samferdselshistorisk senter og Jernbanemuseum/NSB

Ulemper/fordeler / løsninger/m uligheter
• For Fellesprosjektet planlagt fylling ved Hallumsdalen/Heradsbygda kan

opprettholdes eller flyttes til hjelp for nytt stasjonsområde ved Veksal/Veien.
• Løsningen kan nå gi flere muligheter for togparkeringer som ikke berører

boområder like sterkt som planene for togparkeringen ved Tolpinrud. For
eksempel Eggemoen, Follum/Molvald, Heradsbygda/Heggen (langs BB)

• Hønefoss stasjon tilpasses IC, Regiontog, Lokaltog etc.
• Dobbeltspor sporveksler planfri kryssing
• Kan en her klare seg med kun to spor i skjæ ringa ved Hønefoss stasjon



• Åpner for mulig arealer, utenom matjord og boområder, for etablering av
parkering for IC - togsett

• Interntrafikken i Hønefoss vil også kunne avhjelpes på en god måte og berøring av
sentrum og stasjon med tanke på toglinjeinfrastruk tur og tilhørende inngrep vil
også bli betydelig redusert

• Veinett E16 og lokalveier tilpasses for øvrig til jernbanens stoppesteder, kurvatur,
linjeføring, plan og sporveksler

• Dobbeltspor i alle linjer og veksler inne i bykjernen og IC ut mot Grua.
• Ringløsning for IC og BB inn på Hønefoss(HFS) stasjon
• Løsningen kan nå gi flere muligheter for togparkering som ikke berører boområder

like sterkt som planene for togparkeringen ved Tolpinrud. For eksempel
Eggemoen, Follum/Molvald, Heradsbygda/Heggen (lan gs BB)

• Veinett E16 og lokalveier tilpasses for øvrig til jernbanens stoppesteder, kurvatur,
linjeføring, plan og sporveksler

• Hønefoss stasjon tilpasses IC, Regiontog, Lokaltog etc.
• Ny stasjon (Veksal stasjon) mellom Veien - Veksal - Ve - Hallumsdalen for

Bergensb anen(BB) og Inter - City(IC)
• Fordeler med stoppesteder på Veksal st., Tolpinrud st. og Hønefoss st.
• Molvald/Begna/Follum/Hallumsdalen/Hønefoss sentrum/

Hønengata/Hvervenkastet/Tolpinrud/Styggedal / Veien/Veksal/Ve/Heradsbygda
• Reduserte parkeringsbehov for reis ende ved tre IC - stopp i Hønefoss
• Ved å forholde seg til realiteter hva angår befolkningstall og reell vekst, kan man

klare seg med enklere planer som gir reduserte utbyggingskostnader
• Mindre forbruk av verdifull matjord. Stort potensiale for miljøvennlige

transportløsninger i Hønefoss bysentrum
• Bedret samfunnssikkerhet med tanke på flomfare, ras, skred og grunnbrudd
• Ivaretagelse av store ikke prissatte verdier mtp. klima, miljø, natur og vassdrag
• Et redusert behov for bruk av ikke fornybare naturressurser
• Bedret vannkvalitet i Storelva, Steinsfjorden og i drikkevannskilden Tyrifjorden

Konklusjon
Arbeidet med byplanen for Hønefoss har pågått i mange år, den tyder på å være en hard
nøtt å knekke. Til tross for at en synes å være langt unna en funksjonell løsning, foregår
det parallell utbygging i bysentrum uten at de viktigste ferdselsårene inn og ut av eller
gjennom byen er kommet på plass. Det er ingen tvil om at det vil føre til betydelige
kostnader å få på plass vei og gateinfrastrukturen den dagen byp lanen konkluderer med
hvilken total løsning en skal gå for.

Planene for en Ringeriksbane Syd sammen med eventuell ny E16, det såkalte
Fellesprosjekt, ser heller ikke ut til å lette arbeidet Ringerike kommune står ovenfor.
Vi er av den oppfatning at innsp illet over her er positivt på flere måter for den
utfordrende byplanen i Hønefoss og på god vei beviser at Ringerike kommune og
Hønefoss by vil ha en mye større nytte og positiv total berøring av en Ringeriksbane Nord
med ny trase ført inn fra Eggemoen lan gs E16, til e n mulig ny stasjon ved Veksal og videre
til Hønefoss st. , via et mulig ekstra IC stopp på Tolpinrud og ut igjen tilbake til Oslo .



Innholdet i det vi legger frem her er basert på prinsipper, tankerekker og muligheter som
på ingen måte må oppfattes som en komplett løsning, til det er det for mange hensyn å ta
til at vi kan ha den fulle oversikten. Vi håper allikevel at vårt innspill ka n gi planleggere
og andre involverte noen aha - opplevelser i hvilket potensial det ligger i å ta inn over seg
alternative løsninger og muligheter.

Alternativet Ringeriksbanen Nord innehar også store muligheter for pendling til
arbeidsmarked er som finnes langs linjenettet fra Hønefoss om Jevnaker og Nittedal og inn
via Oslo øst. Er mulighetene her godt nok kartlagt opp imot hva en oppnår via en
Ringeriksbane Syd som uansett vil oppleve stor konkurranse fra veibasert pendling mot
arbeidsmarked ene i Sandvika/Asker/Bærum .

Med BaneNOR og Jernbanedirektoratet sitt ønske om utsettelse av også
Ringeriksbanen/E16/Fellesprosjektet , er det all grunn til å jobbe videre med alternati ver
hvis dagens planer skulle vise seg å bli for kostbare og vanskelige å gjennomføre.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Endal Ingeborg Bech Jørn Hanssen
Leder Nestleder styremedlem

Vedlegg:
1. Miljørett §112 innspill til høring E16 Nymoen - Eggemoen - (Ol um )
2. Skisser fra MiljøRett §112, vedlegg innspill, se vedlegg pkt. 1.

Se også www.miljorett.no for Civitas - rapporten: «Ringeriksbanen over Jevnaker»
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Innspill til høring for kommunedelplan en for veistrekningen Eggemoen - Nymoen, lagt
u t til offentlig ettersyn i perioden 14.02.2018 - 04.05.2018, med høringsfrist 04.05.2018

Bakgrunn
Vi i foreningen MiljøRett §112 har i lengre tid engasjert oss for å finne frem til bedre
alternativ for Ringeriksbanen S yd om Sandvika/Kroksund og veistrekningen fra
Høgkastet til Ve - rundkjøringen utenfor Hønefoss, det såkalte Fellesprosjektet
Ringeriksbanen / E16 . Vårt innspill her springer ut i fra et bredt klima og
miljøengasjement.

Civitas AS og Logistikkutvikling AS har på oppdrag fra MiljøRett §112 utarbeidet en
rapport over relevante samfunnsmål som sammenligner Ringeriksbanen Syd med
Ringeriksbane n Nord. Rapporten er basert på reisetider, investeringsomfang,
markedsgrunnlag for persontrafikken, godstransport på bane og ikke - prissatte
virkninger med en kommende dobbeltsp oret Gjøvikbane. Rapporten har fått navnet
«Ringeriksbanen over Jevnaker» (publisert: 23.2.2017) og kan lastes ned på vår
hjemmeside www.miljorett.no , eller se vedlegg.

Vårt alternativ peker på en avgreining i mellom Harestua og Grua i tunnel over til
Jevnakerområdet. Fra vårt utgangspunkt er det naturlig å etterspørre hvorfor de t ikke
er vurdert en samkjøring / et delvis fellesprosjekt for E16 (Olum - Eggemoen - Nymoen)
sammen med deler av strekningen for en mulig Ringeriksbane Nord.

Innspillet vårt vil videre avdekke at arbeidet med valg av korridor har vært mangelfull
og i for sterk grad tilpasset og fokusert på en Ringeriksbane Syd - løsning.



Alternativ samkjøring i nærmere detalj
V år Ringeriksbane Nord - løsning baserer seg på fremføring av en dobbeltsporet tras e
i jernbanetunnel fra Grua / Harestua frem til Jevnaker.

Strekningen for en videre dobbeltsporet jernbane fra Jevnaker til krysningsområdet
av Randselva ved Kistefos kan utbedres i eksisterende trase eller en kan velge en
mer direkte trase lenger inn i terrenget. Derifra har vi har vurdert veiprosjektets
skisser og tegningsgrunnlag for de tre foreliggende korridoralternativer, A, B og C
og kommet frem til at vi vil spille inn følgende tanker og forslag for en samkjøring
med en ny dobbeltsporet jernbane fra Jevnaker til Hønefoss byområde.

Slik vi ser det, synes alternativ A og B for veien å være egnet for en felles
samkj øring , inkludert kryssing av Randselva og videre over Eggemoen , for deretter å
krysse Nærstadmarka på bruer ned til E16 - området mellom Nymoen og Risesletta.
Gitt av krav til kurvatur og linjeførin g på jernbane , anser vi ikke alternativ C som
aktuell for noen felles fremføring, men i det området finnes et gammelt jernbanespor
mellom Eggemoen og Hensmoen som muligens kan gjenbrukes for tilpasset
godshåndtering i området. Det er også andre muligheter for fremføring av jernbane
inn på Eggemoen fra Jevnaker, men der synes utfordringene å være større og mer
omfattende enn løsningene vi foreslår her i dette innspillet.

Vi har konferert med ekstern jernbaneekspertise og gjort en enk el teoretisk vurdering
ut i fra tilgjengelig informasjon om terrenghøyder og avstander i området , gitt av krav
til stigning/fall på 1,25% for en jernbanestrekning i Norge . Basert på dette er det
ønskelig med en trase over Eggemoen lagt på det lavest mulig nivå. Andre
vurderinger og konklusjoner i dette innspillet er basert på kunnskapsutveksling innad
i styret, blant medlemmer og innspill fra våre øvrige støttespillere.

Begge våre to alternativer for samkjør ing har samme sted for oppstart/avg reining der
ny E16 krysser Randselva fra østsiden av elva med videre fremføring over til
Eggemoplatået.

Jernbane tilpasset vei, alternativ A
Her anser vi det som mulig å bygge en felles bruløsning for både vei og jernbane
over Randselva. Jernbanen må da svinge av fra eksisterende trase og inn på
bruløsning for fremføring inn på Eggemoplatået. Broen kan da med fordel bygges i to
plan, med veien over jernbanen for å imøtekomme høydeforskjeller. For ytterligere å
komme i mål med høydeforskjellene ser vi det som naturlig at en vurderer å legge
jernbanen i kulvert over Eggemoen, da gjerne minimum 10 meter under
gjennomsnittlig terrenghøyde inne på mo en.

Hvis veien her legges over jernbanen, vil den ikke ha noen ytterligere innvirkning på
det ferdige korridorinngrepets bredde i landskapet. Ut i fra terrenget s beskaffenhet
ved rullebane sør/vest , må det tilpasses i rett anlagte terrasser der korridoren forlater
platået i bruløsningen ut over Nærstadmarka, der veien igjen plasseres over
jernbanen. Nedstigning fra Eggemoplatået for korridor A går deretter i bru(er) over
ravineområdet Nærstadmarka. Her ser vi det som formålstjenlig å konstruere bruer i
to p lan , igjen med veien øverst og banen under. Utgangen fra terrasse/platå ut i
ravinedalen kan her med fordel over en lengre strekning senkes med ytterligere fem



meter for å oppnå riktig linjeføring i det gjeldende terreng. Jernbane i dagsone kan
selvsagt og så utredes og tilpasses en parallell fremføring med ny vei.

Jernbane tilpasset vei, alternativ B
Her bruker vi samme felles bruløsning, som i alternativ A, en felles bruløsning for
både vei og jernbane over Randselva. Jernbanen må da svinge av fra eksisterende
trase og inn på brua for fremføring inn på Eggemoplatået. Broen bygges i to plan,
med veien over jernbanen. For å komme i mål med høydeforskjellene ser vi det som
naturlig at jernbanen legges i kulvert over Eggemoen, da minimum 10 meter under
gjennomsnittlig terrenghøyde inne på moen.

Hvis veien også her legges over jernbanen, vil løsningen ikke ha noen ytterligere
innvirkning på det ferdige korridorinngrepets bredde i lan dskapet. Ut fra terrengets
beskaffenhet ved enden av rullebanen i nord/øst, så legges jernbanen i tilpasset
kurvatur med dreiende kulvert videre ut i fra der korridoren ankommer Eggemoplatået
og legges rundt/under enden av flyplassens rullebane og konstrue res slik at
rullebanen, eller dennes mulige, fremtidige forlenging, ikke forstyrres. Veien vil her
trolig måtte gå i en litt annen rute.

Der traseen senere forlater platået i bruløsningen ut over Nærstadmarka, må veien
også her plasseres over jernbanen. Ut gangen fra platået og ut i ravinedalen kan her
med fordel over en lengre strekning senkes med ytterligere fem meter. Nedstigning
fra Eggemoplatået for korridor B går så med bru(er) over ravineområdet
Nærstadmarka, også her ser vi det som formålstjenlig å konstruere bruer i to plan
med veien øverst og banen under. Igjen for å ivareta jernbanens krav til kurvatur og
linjeføring i det gjeldende terreng. Jernbane i dagsone kan selvsagt også utredes og
tilpasses en fremføring med ny vei.

Stasjonsløsning/stoppes ted Eggemoen
Begge våre forslag for vei/jernbane vil kunne gi rom for tilrettelagte spor og
stasjonsløsninger for godshåndtering og passasjerstopp tilknyttet Forsvar, næringsliv
og andre aktiviteter som i dag foregår på Eggemoen. Her er mulighetene til ste de for
å lage arealbesparende anlegg satt inn i og/eller skjult i bakken.

Vei/Jernbane, korridor A og B, inngang Nymoen/Risesletta fra Eggemoen
Både forslag A og B, til samkjørt korridor, vil ankomme på samme sted mellom
Nymoen og Risesletta, i området de r E16 og kryssløsninger allerede finnes eller
planlegges i dag. Her må det undersøkes om linjeføring til en mulig gjennomgående
jernbane kan tilpasses veisystemet som er under planlegging der i dag.

Strekningen Nymoen/Risesletta over Begna (Molvald)
til Veien/Ve/Veksal/Hallumsdalen
Etter jernbanens endelige tilpasning til endelig veiløsning ved Nymoen/Risesletta,
fremføres den deretter på tilpassede fyllinger og pilarer langs nordvestsiden av
dagens E16 videre over Molvald/Begna inn til området mellom
Ve ien/Ve/Veksal/Hallumsdalen. Kurvaturene til vei og jernbane må her tilpasses
hverandre, men jernbanen kan trolig også alternativt forlate E16 i området ved
avkjøringen til Vestre Ådal og legges i rettlinjet kulvert frem til
Veien/Ve/Veksal/Hallumsdalen hvi s krav til hastighet tilsier det.



Vi ser for oss at det kan etableres en ekstra stasjon for Bergensbanen og Inter - City
innenfor et område med Veien/Ve/Veksal/Hallumsdalen som ytterpunkter. Øvrige
sporløsninger inn og ut av Hønefoss vil dermed som et resultat bli smidigere og vil
kreve mindre areal enn det kreve s ved dagens planer .

Anleggstekniske fordeler og muligheter ved denne løsningen (også sett opp
imot omfanget av anleggsarbeidet for Ringeriksbanen Syd):

• Det bør undersøkes om kulverter kan bygges av stedlig sand som graves ut
og foredles på stedet til betong med et for anlegget oppsatt betongverk.

• Jernbanen over Eggemoen med avgreininger og mulig stasjon , bør k un n e
graves ned og skjules under ny E16 og bakkenivå et ellers.

• Kort vei til stedlige pukkverk i Jevnaker, Lunner og Ringerike, som også kan
benyttes til foredling av tunnelmasser og varig lagring av problemmasser.

• Den i dag planlagte massefyllingen ved Hallumsdalen /Heradsbygda kan
opprettholdes og flyttes noe til hjelp for nytt stasjonsområde ved Veksal/Veien.

• Sterkt redusert behov for transport av masser; kortere kjørelengder til
masselagring eller gjenbruk/behandling.

• Trolig større potensiale for gjenbruk av masse r fra tunneldrivingen.
• Alternativet unngår å bygge jernbane og vei i ustabile våtmarksområder
• Vi tror også at en kan klare seg med kun to spor totalt i skjæringa ved

Hønefoss stasjon ved en Ringeriksbane Nord - løsning.

Anleggstekniske utfordringer ved en R ingeriksbane Nord - løsning:
• Kryssing av ravinedaler, også m ed tanke på forankring av pilarer og søyler.
• Det er for jernbanen trolig ønskelig med ett lengre plant parti over Eggemoen.
• Det finnes også her ustabil byggegrunn, men trolig ikke utfordringer som

overgår området mellom Sundvollen og Styggedalen i dagens planer.
• Alunskifer finnes i området mellom Jevnaker og krysningen ved Randselva,

hvis en ny, rettere trase er ønskelig. Kreve nde terrenghøyder for skjæring.
• Høydeforskjeller må gås etter i detalj for å se om linjeføring er mulig, men

nedstigningen til Hønefoss stasjon tas stegvis og i tilpasset hastighet.
• Begge forslag tangerer rullebanen for flyplassen på Eggemoen og løsninger

må gjøres slik at denne ivaretas også med tanke på forlenging.
• Mulige utfordringer med tilpasning av linjeføring og kurvatur for vei og bane i

planfrie løsninger der disse krysser hverandre og/eller seg selv.
• En jernbanetrase vil kunne komme noe i konflikt med eksisterende

høyspentmastesystem utenfor Hønefoss langs E16.

Miljøgevinster ved en Ringeriksbane Nord til Jevnaker og over Eggemoen:
• Godstrafikken øst - vest og nord - sør vil få et løft i samsvar med politiske

beslutninger og gir en effektiv trase hvor gjennomgående godstrafikk i akser
inn fra Drammen via Randsfjordbanen og Oslo med Gjøvikregionen og
Vestlandet, nå kan ledes utenfor Hønefo ss bysentrum. Avvikling av
tømmertransporter ut fra/inn til Ringerike vil også bedre ivaretas.

• Store og viktige ikke - prissatte natur og kulturverdier som er berørt av dagens
planer for en Ringeriksbane, vil bevares for ettertiden.

• Redusert tap av biologi sk artsmangfold.
• Ivaretagelse av det vernede vassdraget Tyrifjorden i henhold til

vernegrunnlaget, inklusive Steinsfjorden med Kroksund.



• Ivaretagelse av nasjonale og internasjonale forpliktelser i henhold til lover,
regelverk og internasjonale konvensjoner som Norge har ratifisert.

• Redusert tap av matjord i Norges mest fruktbare jordbruksområder.
• Åpner for mulige arealer, utenom matjord og boområder, for etablering av

parkering for IC - togsett.
• Interntrafikken i Hønefoss vil her løses på en meget god måte og berøring av

sentrum og historisk stasjon med tanke på toglinjeinfrastruktur og tilhørende
inngrep vil også kunne reduseres betydelig.

• Løsning har potensiale for fremtidig tilbakeføring til utgangspunktet ved slutt
på veien/banens levetid kontra konsekvens er av de omfattende inngrep i trase
fra Sundvollen over Kroksund - Vik - Bymoen - Storelva - Mælingen, inklusive
Tyrifjorden/Steinsfjorden.

• Kryssing av Randselva og berøring av Molvald/Begna er uheldig fra et
miljøperspektiv, særlig i forhold til vannressurser. Trolig er det likevel bedre å
krysse og berøre vassdraget så langt oppe enn elvekrysningen ved Mælingen.
R esten av elvestrekningen ned til Tyrifjorden vil da fungere med naturlige
renselsesprosesser som foregår i våtmarksystemet og elvedeltaet før elva
ren ner ut i Tyrifjorden, som om litt blir Oslos alternative drikkevannskilde.

• Trolig er det allikevel bedre å krysse eller berøre vassdraget så langt oppe i
vassdraget, resten av elvestrekningen ned til Tyrifjorden vil da fungere med
naturlige renselsesproses ser som foregår i våtmarksystemet og elvedeltaet før
elva renner ut i Tyrifjorden, som om litt blir Oslos alternative drikkevannskilde.

Samfunnsnyttige gevinster ved en Ringeriksbane Nord - løsning:
• Betydelig reduksjon i antall boliger som må rives og berørte boområder .
• Bedret samfunnssikkerhet i forhold til flom, ras, skred og matproduksjon i

områder mellom Sandvika og Hønefoss uten Ringeriksbanen Syd .
• Stort potensiale for miljøvennlige transportløsninger i Hønefoss bysentrum.
• Tyrifjorden , med elve vassdraget Storelva, ivaretas som drikkevannskilde.
• Oslonavet vestover vil avlastes ved en Ringeriksbane Nord, noe som åpner for

kapasitet for en fremtidig lyntogbane ut vestover over Haukeli.
• Effektiv ringbaneløsning Oslo - Nittedal - Hønefoss - Hokksund - Dramm en -

Sandvika - Oslo kan oppnås, også med kobling opp mot flere grenbaner.
• Nittedal, Hadeland og Gjøvikregionen vil raskere komme på skinner med en

ny Gjøvikbane, passasjergrunnlaget er her allerede godt tilstede.
• Ny Gjøvikbane vil dra nytte av påkobling til Dovrebanen ved Moelv.
• En god, samfunnsnyttig løsning for jernbane regionalt og nasjonalt i påvente

av politisk vilje og grunnlag for bygging av lyntogkorridor mellom øst og vest.
• Løsningen innfrir både estimert reisetid Hønefoss – Oslo på 37 minutter, og

b ebudet reduksjon av reisetid Oslo – Bergen, samt planprogrammets løfter om
å gi Jevnaker en tilkobling til Inter - Citynettverket.

• Godstrafikk overført til jernbane gir mer trafikksikre og varige veier.
• Alternativ løsning Ringeriksbanen Nord og en rimeligere veiløsning fra

Høgkastet til Ve, vil frigjøre midler til ytterlige satsing på og ferdigstillelse av
E134 som valgt stamvei mellom Oslo og Bergen.

• Påkobling til linjenettet til det opprettede grenbanesamarbeidet rundt Oslo.
• Togforbindelser kan opprettes i en industritoglinje fra Kongsberg via

Drammen, Eiker, Hønefoss opp til Raufoss Gjøvik. Gods varer og person
arbeidskraft. Sikker og effektiv logistikk for Forsvaret og deres
samarbeidspartnere etc.



Innspillets konklusjon
Vi er kjent med at veistrekningen Olum - Eggemoen - Nymoen er vurdert til å ha en
gunstig samfunnsøkonomisk nytteverdi. Denne kan styrkes ytterligere ved å
samkjøre deler av veistrekningen med vår her skisserte løsning for en dobbeltsporet
jernbane som siste deletappe for Ringeriksbanen Nord.

I en tid da det varsles at statsfinansene er i nedgang, er vår vurdering at
Ringeriksbanen Nord alternativet nå fortjener å tas inn i varmen til en likeverdig
sammenligning med dagens planer for en Ringeriksbane Syd . Investeringskostnaden
for Ringeriksban en Syd er fortsatt et åpent spørsmål. Norge har neppe råd til å la
være å utrede bedre alternativ er ? Til det er potensialet for overskridelser ved dagens
planer alt for store, de er jo basert på en 160 år gammel ide som ennå ikke er
realisert. Årsaken komm er nå tydeligere frem i reguleringsplanens tekniske rapporter
der prosjektet klassifiseres i høyeste fareklassekategori, spesielt hva angår risikofylt
tunneldriving og videre utfordrende grunn å bygge på.
R ingeriksbanen Syd vurderes til å ha høy r isiko og stort potensiale for tap av
menneskeliv, økonomi , og sosiale og samfunnsmessige verdier under
anleggsvirksomhet en, trolig også i driftsfase n .

Ringeriksbanen/Fellesprosjektet er presset frem i NTP - køen til tross for en vurdert lav
samfunnsnytte . D et er uklart hvordan dette har skjedd. Det synes nå klart at en i
fremtiden bør unngå å satse på slike prestisjeprosjekt med hurtig planlegging.

En bør heller premiere samferdselsprosjekter som dette og andre prosjekter hvor
synergieffektene er store og gir muligheten for et helhetlig transportbilde med både
passasjerer og gods på vei og jernbane. Med dette som bakgrunn mener vi at vårt
forslag om en mulig samkjøring er en moderat og anstendig tilnærming til å ivareta
bruken av statlige midler på samferds elsinfrastruktur.

Med vennlig hilsen
f or foreningen MiljøRett §112

Torbjørn Endal Ingeborg Bec h Jørn Hanssen
Leder Nestleder S tyremedlem

Vedlegg:
1 R apport en « Ringeriksbanen over Jevnaker »
2 PDF - fil med skisser av korridorer, traseer, høydeprofil og alunskiferkart

Kopi av dokumentet går i felles epost til en rekke aktuelle samfunnsaktører



















Fra: Karin Schia [schiakarin@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 17.06.2019 15:35:21 

Emne: Begrenset høring av felt BS10-413 Områderegulering Hønefoss 

Vedlegg:  

Jeg viser til tilsendt brev av 20.05.2019 vedrørende påbygg med 1 eller 2 etasjer på 

eksisterende bygning med adresse Hønefoss Bru 1 B og har følgende bemerkning: 

Min leilighet ligger i 5.etg i Sentrumskvartalet direkte vendt mot ovennevnte bygg og det vil 

selvsagt bli innsyn ved påbygg. Jeg vil imidlertid si at påbygg med 2 etg på hovedbygget mot 

Hønefoss Sparebank ikke vil berøre min utsikt/innsyn i så stor grad som hvis tilbygget skal 

opp i 5 etg. Der vil påbygg til samme høyde som nåværende hovedbygg være å foretrekke. 

 

Med vennlig hilsen 

Karin Schia 

Leil.507 Sentrumskvartalet 



Fra: jotlie@gmail.com [jotlie@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: toveskjelbred@hotmail.com [toveskjelbred@hotmail.com]; gunny-busund@hotmail.com [gunny-busund@hotmail.com]; 

sylviamcolon@hotmail.com [sylviamcolon@hotmail.com]; a-hermun@online.no [a-hermun@online.no]; larsen@stoveren.net 

[larsen@stoveren.net] 

Sendt: 16.06.2019 21:11:03 

Emne: Byggegrense for Felt BS10-Adr. Hønefoss Bru 1B 

Vedlegg:  

Merknader til foreslått Utbygging av Vic Tronrud, felt BS10. 
 
På vegne av følgende beboere/eiere av leiligheter i Hønefoss bru 1d. 
Ruth Anni Larsen, leil. 704 
Jo Torkel Lie, leil. 703 
Sylvia M. Colon, leil. 607 
Arvid Hermundal, leil. 606 
Tove Skjelbred, leil. 508 
Gunny Busun, leil. 408 
Gunvor Jensen, leil. 407 
 
Merknader og kommentarer: 
Som beboere i Sentrumskvartalet, blir vi alle sterkt berørt av de foreslåtte utbyggingsplanene av Vic Tronrud Hønefoss Bru 1B. 
Vi er ikke enige i denne fortetningen av så kompakte høye hus i byen og nærområdet vårt, og mener at dette vil forringe verdien av dagens eiendom. Vi 
mener de foreslåtte utbygningsplanene vil føre til et totalt stilbrudd mot de gamle bygningene som ligger omkring og opp mot torget, disse som i dag preget 
utsikten og arkitekturen i bybildet i dette området. Videre vil den foreslåtte utbygningen sterkt føre til innsyn på våre verandaer, terrasser og leiligheter 
generelt.  
 
Vi ønsker derfor å stille følgende 5 punkter på nåværende tidspunkt. 

1. Hvor høyt vil det foreslåtte bygget bli i forhold til dagens bygningsmasse, og hvordan er det tenkt å minst mulig påvirke beboerne i 
Sentrumskvartalet som beskrevet i teksten ovenfor? 

2. Hva vil være bruken av lokalene, leiligheter eller næring? Tomme næringslokaler har vi nok av i byen fra før, trengs det flere? 
3. Vår utsikt vil reduseres betraktelig, ved å få en slik kompakt bygning så nær. Bla vil utsikten til Torvet og Videregående skole bli borte for mange av 

oss. Hva er tenkt kompensert dagens eiere ifht dette? 



4. Det vil bli innsyn på våre verandaer og terrasser og leiligheter generelt, dette vil i stor grad berøre verdien av våre leiligheter, hvordan tenker 
utbygger ifht dette? 

5. Vi ønsker å fremme et forslag om at tiltaket bli bygget smalere og ikke så høyt for å sikre minst mulig innsyn og minst mulig reduksjon av dagens 
utsikt. 

 
Vi ser fram til å høre fra dere med konstruktive og løsningsorienterte tanker på våre bekymringer.  
 
Mvh 
Jo Torkel Lie 
Leilighet 703 
Hønefoss Bru 1D 
3510 Hønefoss 
 
Mob. 98289893 
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Ringerike kommune
Att: Mathilde Høglund
Postboks 123, Sentrum

3502 HØNEFOSS

Hønefoss, 12.06.2019

TEAS365 - Stabellsgate - Flattumsgate
Begrenset høring felt BS9 - innspill

Vi viser til begrenset høring i fm med «Områdeplan Hønefoss» fo r endring av bestemmelser
for felt BS9 datert 15.5.19.

I planforslag for 1. gangs behandling (§ 5.4.9) er det angitt a t feltet kan bebygges med 2 – 5
etg med maks gesimshøyde på kote +97,0 meter. I den begrensede høringen er det angitt at
gesimshøyde er beregnet feil og at dette rettes opp slik at mak simal gesimshøyde blir kote
+99,0 meter. Kommunen har imidlertid samtidig vist til at denne høydebegrensningen
muliggjør 4 etasjer, noe som er en etasje lavere enn opprinneli g forslag.

Ved beregning av etasjehøyde har kommunen lagt til grunn at kot e + 99,0 meter er tilstrekkelig
for 4 etasjer. Vi mener i tråd med merknad datert 19.3.19 at de t bør beregnes 3,3 - 3,5 meter
pr etasje for å gi tilstrekkelig rom til bygningstekniske konst ruksjoner og ekstra romhøyde
(minst 2,7 meter). Ekstra romhøyde gir gode bokvaliteter i nye boliger og vil bidra til å øke
kvaliteten på boliger i sentrum.

Vi ber om at høyde for kvartal BS9 reguleres slik at det blir m ulig med 5 etasjer i kvartalet i tråd
med opprinnelig forslag til bestemmelser (evt. med føring om at det kan etableres inntrukket
etasje over regulert gesimshøyde).
For å fullføre kvartal bebyggelsen i feltet vil det være naturl ig å fylle inn med nybygg mot vest
(Flattumsgate). Vi mener det i denne gaten ligger godt til rett e for etablering av bygg med opptil
5 etasjer. I Flattumsgate er dagens kotehøyde ca kote + 85. For å gi rom for 5 etasjer foreslås
ny maksimal kotehøyde til kote + 103,0 meter.
Høyden inkluderer mulighet for etablering av ekstra etasjehøyde i 1. etg i tråd med
områdeplanens krav.
«Gesminshøyder» for ulike høyder er vist under. Det er ved bere gning avsatt 0,6 meter til
konstruktivt dekke inkl. gulv og nedforing (dvs. etasjehøyde 1. etg = 4,6 meter, etasjehøyde
for etasjer over 1. etg = 3,3 m)

Kotehøyde – gesims
Gateplan 85,0
Dekke over 1. etg. (min 4 meter romhøyde) 89,6 (innvendig romhø yde 4,0 meter)
Dekke over 2. etg (min 2,7 m romhøyde) 92,9
Dekke over 3. etg. (min 2,7 m romhøyde) 96,2
Dekke over 4. etg. (min 2,7 m romhøyde) 99,5
Dekke over 5. etg (min 2,7 m romhøyde) 102,8
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Forslag til bestemmelse i områdeplanen:

Høyde:
Gesimshøyde for feltet skal variere mellom kote + 93 (2 etg) og kote + 103 (5 etg).

Eventuelt for høyde
Gesimshøyde for feltet skal variere mellom kote 91 (2 etg) og kote 99,5 (4 etg) Det kan tillates
inntrukket etasje (5 etg) med maksimal gesimshøyde kote +103 mo t Flattumsgate.

Med vennlig hilsen
Tronrud Eiendom AS

Ellen Grønlund
Utviklingsdirektør

Mobiltelefon: 95 73 38 66
E-post: ellen@tronrudeiendom.no
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Ringerike kommune
Att: Mathilde Høglund
Postboks 123, Sentrum

3502 HØNEFOSS

Hønefoss, 14.06.2019

Høringsinnspill - Begrenset høri ng felt BKB9 – 431 Områderegule ring Hønefoss

Vi viser til sak 17/1379-287 «Begrenset høring av felt BS9 – 43 1 Områderegulering
Hønefoss».

Endringsforslaget innebærer at formålet for arealbruken i felt BKB9 utvides. Vi bifaller denne
endringen som vil gi større rom for etablering av virksomhet i området.

Figur 1 - Utsnitt av planforslag

Vi etterlyser imidlertid avklaring omkring avgrensning mellom f elt BKB9 og o_S2 som sikrer at
ikke unødig mye areal avsettes til vegformål ved vedtak av områ deplanen.

Områdeplanen har avsatt ett betydelig areal av vår eiendom på T ippen til vegformål. Vi har i
tidligere dialog med Ringerike kommune forstått at detaljering av vegen ville medføre at
vegareal snevres inn for å tilpasses den foreslåtte løsning. Vi etterlyser at dette inntas i planen
før vedtak av områdeplanen slik at byggeområdet på Tippen (BKB9 ) ikke berøres mer enn
nødvendig.
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Slik vegareal er definert i forslaget til plan vil det være ris iko for at dagens inngang til «Ringerike
Stormarked» ikke kan benyttes/rehabiliteres (pga at området er avsatt til vegformål). Vi ber om
at areal for o_S2 begrenses i samsvar med prosjektert løsning o g at områdeplanen ikke vil
hindre videre bruk av dagens inngangsparti.

Områdeplanen er en viktig forutsetning for utvikling av Hønefos s sentrum ved at arealbruken
avklares. Der områdeplanen beslaglegger privat eiendom til for eksempel vegformål er det av
stor betydning at makeskifte av areal, som er nødvendig for gje nnomføring av planen, gjøres
så snart planforslaget er vedtatt.

Med vennlig hilsen
Tronrud Eiendom AS

Ellen Grønlund
Utviklingsdirektør

Mobiltelefon: 95 73 38 66
E-post: ellen@tronrudeiendom.no



LIE JO TORKEL
LILLENGVEIEN 3 C
1358 JAR

jotlie@gmail.com

940100925
RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 16.6.2019

Tilbakemelding på Begrenset høring av felt BS10 - 431 Områderegulering Hønefoss

Tiltaket vil påvirke utsikt fra de fleste sørvendte leiligheter i Sentrumskvartalet, samt i stor grad
introdusere innsyn på terrassene i de samme leiligheter. Planene oppfattes som store stilbrudd med annen
bebyggelse i umiddelbar nærhet. Det bes herved om at tiltaket reguleres til en smalere og lavere
utbygging.



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO - 2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 91 7 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN - nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 14.06.2019
Saksref : 201901715 - 5
Deres ref . : 17/1379 - 204
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Åsne Fyhri
Telefon:
Mobil: +47 99641434
E - post: Asne.Fyhri@banenor.no

Ringerike kommune - Begrenset høring av 431 - Områderegulering Hønefoss - Byplan

Vi viser til brev datert 23.mai 2019 om ovennevnte.

Vi viser videre til vår uttalelse med innsigelse datert 26. februar 2019. Vi er ikke kjent med at det er
startet noen dialog eller prosess rundt våre innsigelser til planen.

Bane NOR har ingen merknader til endringsforslagene som nå er sendt ut på begrenset høring.

Med vennlig hilsen

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Åsne Fyhri
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur



STABELLS GATE 8 AS - Stabells gate 8, 3510 Hønefoss - o rg.nummer 985 532 397
Tlf . 32 12 27 22 – Mobil 47 3 5 50 17

STABELLS GATE 8 AS

post mottak@rin gerike.kommune.no
Ringerike kommune
Saksnr: 17/1379 - 288
Saksbehandler: Mathilde Høglund
Areal - o g byplan
Postboks 123 Sentrum
3 502 Hønefoss

fredag, 7. juni 2019

Merknad til endring i planforslag byplan
Gårdeier E iendom Gnr, bnr Tomt Plan k art
Sta bells gate 8 AS S t abells gate 8 A og B gnr. 318, bnr. 382 2.23 7 m 2 BH2
Flattumsgate 12 AS Flattumsgate 12 g n r. 318 , bnr . 393 1.276 m2 BS8

Vi viser til mottatt brev datert 15. mai 2 019 hvor foreslått utnyttelsesgrad for eiendommene
reduseres og at det innføres en byggegre nse på 30 me ter fra midt nærmeste spor.

V år merk nad og innsigelse mot den foreslåtte endringen i utnyttelsesgrad og byggegrense er at dette
vil medføre en kraftig verdiredu ksjon av våre eiendommer og vil med føre problemer med
gjenoppføring etter f.eks en brann. Begrensning en vil også være en sterk faktor i den videre
utvikli ngen av våre eiendomme r .

Vi ber følgelig om at dagens regulering og byggelinjer opprettholdes.

Med vennlig hilsen
Stabells gate 8 AS , Flattums g ate 12 AS og Grand Hotel Hønefoss AS

Frode S. Hage n Trond B. Jørgensen (sign)



Fra: Sindre Lafton [lafton@eiendomshuset.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: ivan@kontor-mobler.no [ivan@kontor-mobler.no]; Øivind Andreas Tandberg [oe-tand@eiendomshuset.no] 

Sendt: 04.06.2019 10:13:01 

Emne: Merknad felt BS9 - 431 Områderegulering Hønefoss 

Vedlegg:  

Det vises til endring innenfor felt BS9 og brev om dette av 15.05.19. Vi ber om at kote endres til +102, slik at det gis mulighet til å bygge bygg med inntil 5 
etasjer slik det var beskrevet i opprinnelig plan.  
 
Vennlig hilsen 
Flattums gate AS 
Sindre Lafton 



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Henriette Foss / 48279352 1 9/1 23991 - 3 1 7/1 379 - 294 29.05.201 9

Uttalelse til begrenset høring - Områderegulering Hønefoss - Ringerike

kommune

Vi viser til brev datert 23.05.201 9.

Områderegulering Hønefoss sendes på begrenset høring til naboer og berørte parter. Det er

flere mindre endringer i planen. Etter kommunens skjønn vil endringene i liten grad påvirke

gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke

berører hensynet til viktige natur - og friluftsområder.

Vi registrerer at ny atkomst til parkeringshuset skal opparbeides mellom eksisterende

atkomst og Nygata over felt B/ K2. Det tilføres en rekkefølgebestemmelse som skal sikre at

denne skal opparbeides før det kan bygges parkeringshus på felt o_SPA2.

Statens vegvesen har ingen merknader til endringe ne .

Vi forutsetter oversendelse av revidert planforslag før en eventuell trekking av innsi gelsen.

Plan og forvaltning

Vegavdeling Buskerud

Med hilsen

Anders O. Hagerup

Seksjonsleder Henriette Foss

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAM M EN

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1 502 MOSS



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO - 2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 91 7 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN - nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 26.06.2019
Saksref : 201901715 - 9
Deres ref . : 17/1379 - 302
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Åsne Fyhri
Telefon:
Mobil: +47 99641434
E - post: Asne.Fyhri@banenor.no

Ringerike kommune - Løsning på Bane NORs Innsigelse - 431 Områderegulering Hønefoss -
Svar fra Bane NOR

Vi viser til brev datert 19. juni 2019 om ovennevnte.

Ringerike kommune har sendt over forslag til løsning på Bane NORs innsigelse til
Områderegulering Hønefoss.

Bane NOR er tilfreds med endringene som foreslås. Under forutsetning av at de foreslåtte
endring ene innarbeides i reguleringsbestemmelsene og vedtas av kommunestyret, anser vi at vår
innsigelse i brev datert 26.februar 2019 er tatt til følge av kommunen .

Med vennlig hilsen

Med vennlig hilsen
Jostein B. Meisdalen
fungerende seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Åsne Fyhri
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  02.07.2019  2019/12614 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  19.06.2019  19/1379 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til 
områdereguleringen for Hønefoss 

Ringerike kommune har i brev av 19. juni 2019 oversendt en anmodning om Fylkesmannen kan 
trekke innsigelsen til planforslaget. 
 
Vi har i brev av 1. april 2019 fremmet innsigelse til forslag til områderegulering for Hønefoss for 
manglende plankrav for brukryssingene over Storelva/Begna og for åpning for etablering av kjørebru 
over Petersøya. 
 
Vi skrev at vi i utgangspunktet var positive til etablering av bruer for å legge til rette for gange og 
sykkel i byen og for å redusere biltrafikken. Vi valgte likevel å fremme innsigelse på grunn av at 
konsekvensene av tiltakene ikke var tilstrekkelig utredet. Vi anbefalte at dette ble utredet gjennom 
utarbeidelse av detaljregulering for tiltakene. Når det gjaldt bru over Petersøya og åpning for 
biltrafikk her, viste vi til at dette ville resultere i et større anlegg og støy fra trafikken og at det bør 
være tungtveiende grunner for å åpne opp for dette i et sentrumsnært rekreasjonsområde med 
viktig naturmangfold. 
 
I oversendelsen fra kommunen går det frem at kommunen aksepterer at det blir innarbeidet 
plankrav for bruene i bestemmelsene. Videre skriver kommunen at det gjennom prosessen med 
detaljregulering for bruene vil få det totale bildet av konsekvenser for blant annet naturmangfold, 
friluft, flom og grunnforhold. Hvorvidt det er aktuelt med kollektivtrafikk eller kun gange og sykkel 
over Petersøya vil avgjøres i detaljregulering for området. Det poengteres at det kun er snakk om 
åpning for kollektivtrafikk i ett felt og at dette bygger på transportutredninger som er gjort i 
samarbeid med Buskerud fylkeskommune. 
 
Under forutsetning av at plankrav for bruene blir innarbeidet i bestemmelsen slik det er skissert i 
oversendelsen, trekker Fylkesmannen innsigelsen til planforslaget. 
 
På slutten av brevet skriver Ringerike kommune at det skal utarbeides en egen detaljregulering for 
etablering av bru over Begna i forbindelse med prosjektet Nordre tangent. Dette er vist som 
båndleggingssone i plankartet og er lagt inn i planen på grunnlag av et skisseprosjekt i samarbeid 
med FRE16 og Buskerud fylkeskommune. Brua over Begna skal betjene gange og sykkel, kollektiv- og 
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biltrafikk. Dette for å oppnå målene om nullvekst i trafikken og samtidig klare å håndtere den nye 
situasjonen når Ringeriksbanen og E16 er etablert. 
 
Fylkesmannen har forståelse for og ser nødvendigheten av at det jobbes med håndtering av 
trafikken med tanke på planene om Ringeriksbanen og E16. I den sammenheng mener vi det er bra 
at kommunen har mål om nullvekst i trafikken og at dette er førende for arbeidet. 
 
I vår vurdering av planforslaget har vi ikke fanget opp at det skal åpnes opp for biltrafikk over Begna. 
Som vi skrev i uttalelsen er bru over Begna spesielt konfliktfylt i forhold til overvintring av andefugl. 
Videre er brua foreslått over den nedre delen av en naturtype med kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti som er vektet til å ha nasjonal interesse (A-verdi). Fylkesmannen vil komme 
tilbake til problemstillingen i forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringen. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 

Kopi til: 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

PB 5091 Majorstuen 0301 OSLO 

Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 ARENDAL 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 
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Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

 

   

Vår dato: 03.07.2019         

Vår ref.: 201707185-9     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 19.06.2019 Heidi Mathea Henriksen 

Deres ref.: 17/1379-300 

   

22959759/hmh@nve.no 
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NVEs uttalelse - innsigelse trekkes - Områderegulering for Hønefoss 

byplan - Ringerike kommune 

NVE trekker innsigelser til Områdereguleringsplan for Hønefoss, under forutsetning av at 

hensynssoner for flom og skred tegnes fullt ut (også over vannarealet).  

Vi viser til brev av 19.6.2019 der Ringerike kommune ber om at vi trekker innsigelsene til 

områdereguleringsplanen for Hønefoss. NVE hadde innsigelse til planen i brev av 28.3.2019. 

Bakgrunnen til innsigelsen var at sikkerhet mot skred ikke var tilstrekkelig ivaretatt i planen og videre at 

det var planlagt gang- og sykkelveier og bruer i tilknytning til elva og flomutsatte områder uten at 

virkninger var vurdert i tilstrekkelig grad.  

Inngrep i vassdrag 

I reguleringsplanen slik den var på høring tidligere i vår var det lagt opp til elvekryssinger og tursti og 

veier i områder nær og i/over elva uten at det var vurdert hvilke virkninger dette kunne ha på 

naturmiljøet, flomvannstand, erosjonsfare og skredfare langs vassdrag.  

I vårt brev av 28.3.2019 skisserte vi flere måter å løse innsigelsen på. Kommunen har valgt å sette krav 

om detaljregulering for disse tiltakene. Som en del av detaljreguleringsplanen må det vurderes hvilke 

virkninger tiltakene vil ha på flom-, erosjon- og skredfaren. Som en del av detaljreguleringsplanen må 

tiltakenes plassering vurderes for å minimere vassdragsrelatert fare. Videre må plasseringen også ivareta 

kantvegetasjon og elvelandskapet.  

NVE vil kunne ha innsigelse til detaljreguleringsplanen dersom virkninger av tiltakene medfører økt fare 

for flom, erosjon eller skred. Vi vil videre kunne ha innsigelse dersom tiltaket medfører store inngrep i 

viktig vassdragsnatur.  

Naturfare 

I kommunens brev av 19.6.2019 er våre innsigelser og merknader gjennomgått og søkt ivaretatt. NVE 

mener kommunen med dette har fått en plan som ivaretar sikkerheten mot skred og flom på en god måte. 

NVE har imidlertid en merknad knyttet til fremstillingen av hensynssonene på kartet. Hensynssonene er 

ikke vist i elvekorridoren. NVE mener dette gjør planen vanskeligere å lese og forstå. Videre mener vi 
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det er en mangel at ikke hensynssone for flom og skred vises i dette området. Det vil være vesentlig 

informasjon å ha med i det videre arbeidet blant annet med elvekryssinger. NVE forutsetter derfor at 

hensynssonene endres – slik at de følger avgrensingen i NVE Atlas for farene flom og kvikkleireskred.  

 

Med bakgrunn i at kommunen har imøtekommet våre innsigelser og faglige råd trekker vi 

innsigelsen til områdereguleringsplanen for Hønefoss. Vi forutsetter imidlertid at hensynsonene 

for flom og kvikkleireskred utvides slik at hele sonene vises, også i elvearealet.  

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

     

   

   
 

  

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 
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Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen
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Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø
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3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Henriette Foss / 48279352 1 7/1 04303 - 24 1 7/1 379 - 301 24.06.201 9

Anmodning om trekking av innsigelse - Områderegulering Hønefoss -

Ringerike kommune - Trekking av innsigelse

Vi viser til brev datert 1 9.06.201 9 med anmodning om trekking av innsigelse.

Det er oversendt utsnitt av revidert plankart og bestemmelser i samsvar med våre krav.

Vi har ikke lenger innsigelse mot planforslag et.

Vegavdeling Buskerud

Med hilsen

Rolf - Helge Grønås

Avdelingsdirektør Anders O. Hagerup

Seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
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431 Områderegulering Hønefoss - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til 431 Områderegulering Hønefoss 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 gjennomføre tekniske undersøkelser av 

infrastrukturtiltak med tanke på gjennomførbarhet og arealbeslag.  

Dette gjelder: 

a) Utstrekning av båndleggingssone H710, båndlegging i påvente av plan etter plan- 

og bygningsloven, for mulig lokalisering av ny vei fra Hønengata til 

Arnemannsveien inkludert bru over Begna. 

b) Muligheten for å vri landkaret sør for Hønefoss bru. Plankartet skal ved 2. 

gangsbehandling være justert, slik at kun framtidig lokalisering av denne 

veistrekningen skal reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.                                                                                          

 

3. Rådmannen skal før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn kvalitetssikre teknisk 

illustrasjonsplan filnavn L 70 00. Det delegeres til rådmannen å gjøre de nødvendige 

endringene innenfor avsatt samferdselsareal.     

 

4. Rådmannen skal gjennomføre en utredning av bru over Petersøya med tanke på teknisk 

løsning og finansiering, som grunnlag for beslutning om kollektivbru eller gang- og 

sykkelbru.  

 

5. Rådmannen bes om å igangsette prosjektering av manglende lenke i «Elvelangs» før        2. 

gangs behandling.  

 

6. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner:  

 

20 – Råduset, vedtatt 31.02.1956  

64-02 – Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 

64-51a – Kvartal 51A, vedtatt 13.03.1978 

64-03 – Hoffgårdsgate forlengelse, vedtatt 22.11.1978 

64-31-32-33-34 – Kvartal 31,32,33,34, vedtatt 29.11.1978 

128 – Adkomst Benterudgaten, vedtatt 04.01.1979 



- 

64-42 – Kvartal 42, vedtatt 02.02.1979 

64-51c – Kvartal 51 C, vedtatt 08.06.1979 

129 – Petersøya, vedtatt 29.10.1980 

64-23 – Kvartal 23, vedtatt 26.10.1981 

64-35-36 – Kvartal 35-36, vedtatt 23.09.1983 

64-21 – Ny adkomst Tippen, vedtatt 23.05.1984 

154 - Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 24.04.1986 

64-11 – Kvartal 11, vedtatt 21.10.1987 

64-16 – Kvartal 16, vedtatt 24.03.1988 

64-25 – Kvartal 25, vedtatt 26.10.1989 

64-55 - Kvartal 55, vedtatt 30.08.1990 

64-19 – Kvartal 19, vedtatt 27.09.1990 

64-48 – Kvartal 48, vedtatt 27.06.1996 

289 – Sentralt stoppested for kollektiv, vedtatt 31.10.2002 

292-02 – Rutebilplata, vedtatt 07.07.2004 

300-02 – Hønefoss Senteret, vedtatt 08.06.2006 

317 - Ankersgate 6-10, vedtatt 23.02.2012 

358 – Hønengata 18-20, vedtatt 29.11.2012 

314-01 – Brutorget, vedtatt 05.12.2012 

313-02 – Byporten, vedtatt 04.05.2015 

398 – Strandgata 1- showscene og restaurant, vedtatt 10.12.2015 

 

7. Det tas i tillegg sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner/ 

bebyggelsesplaner i listen under som overlappes av ny plan, ved vedtak av 431 

Områderegulering Hønefoss:  

 

223 – Gang- og sykkelvei ved Vesternbakken, vedtatt 28.09.2000 

281 – Helgesbråten, vedtatt 26.09.2002 

311 – Boligområde på Benterud, vedtatt 04.05.2006 

261 – Rabba – Storløkka, vedtatt 23.11.2006 

120-03 – Løkka og Schjongstangen, vedtatt 10.04.2014 

298-05 – Schjongslunden, vedtatt 21.10.2014 

 

  

Sammendrag 

Områderegulering for Hønefoss (byplanen) er et politisk oppdrag som er gitt rådmannen 

gjennom vedtak i formannskapet 02.12.2014, sak 208/14 «Planarbeid for Byplan Hønefoss skal 

startes opp».  

  

Rådmannen fremmer et planforslag som bidrar til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel 

om at 70 prosent av befolkningsveksten som er ventet, skal skje i Hønefoss. Som stasjon på 

Ringeriksbanen blir Hønefoss et viktig knutepunkt, som knytter byen og omlandet tettere til 

hovedstadsområdet. Gjennom planen skal regionhovedstaden Hønefoss styrke sin regionale 

posisjon på kultur- utdannelses- og næringslivsområdet. Planforslaget har et tydelig mål om at 

Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad med folkehelse som 

grunnleggende premiss.  

 

Planen skal tilrettelegge for en framtidsrettet og klimavennlig byutvikling, med 10 minutters- 

byen som et bærende prinsipp. Transportbehovet skal reduseres, ved å fortette i sentrum og 



- 

transformere industriområdene på Øya og Tippen til nærings- og boligformål. Gjennom nye 

elvekryssinger skal sentrum i Hønefoss bli mer tilgjengelig, og flere skal kunne bevege seg fra 

boligen til fots for de daglige gjøremål i sentrum. Veger skal bli til gater og gi prioritet til de 

myke trafikantene med sammenhengende gang- og sykkelveger.     

 

Et kvalitetsprogram følger planforslaget og inneholder strategier og prinsipper for 

mobilitetsløsninger, blågrønne løsninger, utforming av bebyggelse, gater og byrom 

Kvalitetsprogrammet synliggjør de tverrfaglige vurderingene og føringene som gir et helhetlig 

plangrep, og skal sikre disse videreført i gjennomføring av planen.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn  

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

vekstområdet på Østlandet. I årene som kommer er det en forventning om at Hønefoss og 

Ringeriksregionen skal vokse både i antall innbyggere og i arbeidsplasser. Når Ringeriksbanen 

er ferdigstilt, vil Hønefoss få et togtilbud som vil gi ca. 35 minutters reisetid til Oslo. Ny E16 

vil også styrke tilgjengeligheten til regionen.  

Som en intercity-stasjon på Ringeriksbanen forventes det at kommunen bygger opp under de 

store samferdselsinvesteringene. Det innebærer fortetting nær knutepunktet. Målet er at innen 

2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune og vi skal planlegge for at 70 

prosent av denne befolkningsveksten kommer i Hønefoss. 

 

Framdrift 

Planprogram for områderegulering Hønefoss ble fastsatt av formannskapet 2 20.02.2018. 

 

I samsvar med fastsatt framdriftsplan fremmes forslag til 431 Områderegulering Hønefoss 

(byplanen) til 1. gangsbehandling i januar 2019. 

 

Hensikt og målsetninger 

Overordnede mål for byutviklingen, fastsatt i planprogrammet for områdereguleringen er:  

(1) Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives.  

(2) Skape en framtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.  

(3) Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.   

 

Fire målsettinger og temaer er i planprogrammet gitt som føringer for arbeidet med byplanen: 

 Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal,  

drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen  

 Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og  

arbeidsplasser  

 Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel  

 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksisterende, og  

sikre nye når byen fortettes 

 

Beskrivelse av saken  

Planforslaget 

Planen som fremmes fastlegger overordnede rammer for videre utbygging og utvikling av 

Hønefoss som et bærekraftig regionsenter. Planen ivaretar framtidig vekst i form av 



- 

transformasjonsområder og fortetting, og sikrer god balanse mellom formål som bolig, 

tjenesteyting, handel og næring.  

 

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

og utbyggingstiltak i sentrum, deriblant byroms- og gatestrukturer og grønnstruktur. Plankart 

og bestemmelser skal sammen med kvalitetsprogrammet sikre en urban kvartalsstruktur med 

blandede funksjoner, indre gårdsrom skjermet for støy og forurensning, variasjon i høyder, 

fasadelengder og detaljutforming inkludert farger. 

 

Videre utbygging innenfor planområdet er i hovedsak omfattet av krav til detaljregulering. 

Detaljene knyttet til ny bebyggelse og utvikling må fastlegges i egne detaljreguleringer, og 

områdereguleringen vil være førende.  

 

Pågående plansaker innenfor byplanen, har vært behandlet som innspill til utforming av 

byplanen. I noen områder konkluderer byplanen annerledes enn de pågående planene.  

 

Kvalitetsprogrammet 

Kvalitetsprogrammet er forankret i Områderegulering Hønefoss, og viser gode løsninger for 

utforming av bebyggelse, offentlige byrom og felles uteområder tilpasset byens skala. Det 

inneholder retningslinjer for de valg som må tas i utviklingsperioden og som skal understøtte 

Hønefoss sin framtidige karakter og identitet.  

 

Fortettingspotensiale  

Det samlede fortettingspotensialet innenfor planområdet er 287 000 m2. Med en fullstendig 

realisering av byplanen er det beregnet at sentrum i et langsiktig perspektiv maksimalt vil 

kunne få 4000 nye innbyggere. Per i dag bor det under 1000 personer innenfor plangrensen. 

 

Transportsystem 

Det reguleres arealer for å sikre et helhetlig og framtidsrettet trafikksystem som reduserer det 

samlede transportbehovet, demper trafikkveksten, og tilrettelegger for gange, sykkel og 

kollektivreiser.  

 

Byplanen regulerer arealer for ombygging fra vei til gate, urban gateutforming med 

kantparkering der dette er mulig, grønnstruktur, hovedsykkeltrasé, sammenhengende 

Elvelangs, og flere bruer over elva, i tillegg mulighet for en bussfil på ny bro over Petersøya.  

Det reguleres arealer for mulig utretting av Kongens gate ved at man vrir landkaret sør for 

Hønefoss bru. Dette vil gi en bedre kryssløsning med Arnemannsveien, et stort nytt byrom og 

viktig mobilitetspunkt. Ved at Kongens gate bygges om til gate med gjennomgående 

sykkeltrasé og grønnstruktur vil visjonen om en by-boulevard i stedet for en gjennomfartsåre 

for biltrafikk kunne bli en realitet.  

 

Det foreslås båndlagt arealer for planlegging av ny vei med bru over Begna, som knytter 

Hønengata til Arnemannsveien ved stasjonen. Interntrafikken og transportbehovet til stasjonen 

vil forbedres, og i tillegg tilgjengeligheten til Hønefoss som kommunesenter og regionsenter.  

 

Teknisk illustrasjonsplan viser at det i plankartet er avsatt tilstrekkelige arealer for et nytt 

trafikksystem med prioritering av gående, syklende og kollektivtransport. Teknisk 

illustrasjonsplan viser profiler, funksjon og møblering av gaterommet, men valg av løsning må 

detaljeres i etterkant av vedtak av områdereguleringen.  



- 

 

Bebyggelsesstruktur og høyder  

Byplanen sikrer at kvartalsstrukturen som prinsipp bevares i sentrum. Gjennom byreparasjon 

bygges det videre på den urbane bystrukturen slik at sentrumskjernens identitet bevares med 

dens landskapstypologi, kulturmiljø og kvartaler i et rutenett. Bebyggelsen skal utformes med 

avkuttede hjørner mot kryss i samsvar med lokal byggeskikk.  

 

Det gamle rutenettet reetableres med gatetun/strøksgate og gangvei/gågate, noe som gir 

høyere kvalitet for framtidige bo-områder og vil gjøre byen mer tilpasset og attraktiv å ferdes i 

til fots og med sykkel. Bebyggelsen plasseres inntil fortau og torg, med skjermede gårdsrom på 

innsiden. Kvartalsstrukturen skal åpnes mot byrom og grønnstruktur. 

 

Bebyggelse og uterom skal gis et variert formspråk og utformes med høy arkitektonisk og 

materialmessig kvalitet. Det skal sikres variasjon i høyder, fasadelengder og detaljutforming 

inkludert farger. 

 

Byplanen gir føringer og bestemmelser for høyder i sentrum. Innenfor kvartalene er 

hovedprinsippet at bebyggelsen skal være høyest i nordøst og trappes ned mot sørvest for å gi 

tilfredsstillende solforhold og gi variert utforming av bebyggelsen for å skape identitet. 

Bestemmelsene angir maks høyde og variasjon i høyder som er førende for detaljregulering. Ny 

bebyggelse innenfor kvadraturen skal ha mellom 2 og 6 etasjer, med noe høyere bebyggelse for 

Scandic hotell ut mot Kongens gate. Det tas hensyn til eksisterende bebyggelse, og særlig torg, 

byrom og historisk viktig bebyggelse.  

 

Områdene Øya og Tippen tåler høyere bygninger enn andre delområder, da de har lite 

nærvirkning pga beliggenheten mot elva, lite bebyggelse i dag og ligger utenfor 

kvartalsstrukturen. Områdene skal transformeres og bør tilrettelegges med en høy andel bolig, 

dertil en høy andel kontor opp mot stasjonen. Det foreslås en bebyggelsesstruktur som gir 

gode felles utearealer og skjermer mot støy fra Arnemannsveien, Kongens gate og Hønefoss 

bru. Ny bebyggelse skal ha mellom 2 og maksimalt 10 etasjer, i tillegg kan det åpnes opp for to 

punkthus med opp til 12. etasjer.  

 

Nye byrom 

Byplanen peker på flere nye byrom for framtida. Arealene sør for Hønefoss bru 

(Tømmertorget) er beskrevet under transportsystem over.   

I forbindelse med utvikling av Øya, inkludert Lloyds marked og Tippen, som får svært høy 

utnyttelse, skal det sikres et offentlig byrom rundt den gamle pipa (Pipetorget).  

Det er også pekt ut en viktig siktlinje som foreslås ivaretatt ved utvikling av Øyaområdet -  en 

siktlinje mot elva og jernbanenbrua i forlengelsen av Fossveien.  

For å sikre god tilgjengelighet til elva over Tippenområdet er det innlemmet en bestemmelse 

som sikrer at det reguleres et byrom og en siktlinje fra arealene sør for Hønefoss bru 

østovermot Elva og Elvelangs.  

Ved Byporten er det illustrert noe annen bebyggelse enn det som reguleres, dette er det beste 

råd for god utnyttelse av eiendommen Byporten (Ford-tomta). Det er vist muligheter for en ny 

plass i krysset mellom Storgata og Owrens gate (se teknisk illustrasjonsplan). Ny gang- og 

sykkelbru fra Eikli vil lande på denne plassen. 

 

Handel og næring 
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For å sikre at Hønefoss blir sentrum for detaljhandel, bevertning og kultur settes det i 

reguleringsbestemmelsene krav om at bruksarealer på gateplan skal ha publikumsrettet 

virksomhet som detaljhandel, bevertning, og kultur konkrete steder. 

Dette gjelder rundt Søndre torv med gågater, rundt Fengselet, mot framtidige plasser sør for 

Hønefoss bru, rundt Nordre torv og i følgende gater vest for Kongens gate: Storgata, St. Olavs 

gate mellom Kuben og Søndre torv, Kong Rings gate mellom Kuben og Kvernberggata, 

Hønefoss Bru mellom Søndre torv og Arnemannsveien, Stabells gate og Kirkegata fra Søndre 

torv til Kvernberggata. 

 

Innenfor sentrumsformål og kombinerte arealformål skal lokaler på gateplan ha en innvendig 

romhøyde på minst 4 meter. Unntak fra dette framgår av bestemmelsene.  Hensikten er å sikre 

at bruksarealer kan bruksendres til næring etter hvert som byens, kommunens og regionens 

folketall øker.  

 

Kulturminner og kulturmiljøer  

Registrerte viktige områder for kulturminner og kulturmiljøer (viktig historisk bebyggelse) er 

lagt til grunn for analysene i planen og valg som er gjort med planforslaget. Disse områdene 

reguleres til hensynssone bevaring kulturmiljø, med noen unntak. Noen bygg er vurdert ikke å 

ha stor verdi og kan tillates erstattet med ny bebyggelse.  

 

Rekken med bygninger fra 1880 – 1900 sør for Fengselet og Stangs gate vestover til Holmboes 

gate er vurdert som viktige å ta vare på i byutviklingen, da disse er de siste som gjenstår fra 

denne tiden rundt Fengselet som er et vedtaksfredet anlegg. Da Kuben ble utvidet, ble resten 

av de små trehusene fra denne tiden revet. 

 

Kvartalet sør for Blomsgate mellom Storgata og Holmboes gate foreslås transformert med 

bymessig moderne bebyggelse, en kombinasjon av blokker og townhouses med en strøksgate 

mellom Blomsgate og Sundgata. De registrerte villaene foreslås fjernet. De ligger innenfor 

sonen med bevaringsverdig kulturmiljø på Helgesbråthen, og rådmannen mener at det er 

fornuftig å sette grensen mellom tettere bybebyggelse og småhusområde i Holmboes gate.  

 

Ved Hønefoss skole og Ringerike videregående foreslås de bevaringsverdige byggene å 

innlemmes i hensynssone bevaring kulturmiljø. Dette vil ikke komme i veien for et nytt 

skolebygg mot Kongens gate.  

 

Bestemmelsene krever at ny bebyggelse gis en plassering og utforming mht. størrelse, form, 

materialer, detaljering, farger og lignende som samspiller med den eksisterende verneverdige 

strukturen og bebyggelsen i området. Bestemmelsene inneholder også omfattende 

bestemmelser for hensynssonene. 

 

Sosial infrastruktur 

Byplanen skal ivareta kommunens arealbehov for tjenesteyting på lang sikt. Det reguleres 

derfor arealer til ny barneskole og barnehage på arealene til Hønefoss barneskole, arealer til 

offentlig/privat tjenesteyting og bolig. Store offentlige arealer sør for Kvernbergsund bru, blant 

annet Eikli skole, er regulert til bolig og offentlig/privat tjenesteyting. Kommunens 

eiendomsmasse er regulert med hensiktsmessig fleksibilitet for å ivareta tjenestetilbudet og 

være en byutviklingsaktør.  
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Blågrønne strukturer 

Det må være en god balanse mellom myke og harde flater. Som bilby er det mange flater med 

asfalt som gjennom byplanen skal endres til myke overflater med vegetasjon og trær. 

 

Planen legger vekt på en sammenhengende «Elvelangs» som skaper kobling mellom 

naturområdene i byen og den urbane bebyggelsen. Samtidig er det en turvei for rekreasjon, har 

stor helseeffekt både fysisk og psykisk, og bidrar til en trygg forbindelse mellom 

boligområdene og Schjongslunden.   

 

Etter hvert som folketallet øker vil Petersøya ha et stort potensiale for bruk og den vil gjøres 

mer tilgjengelig ved etablering av bru over Petersøya og sammenhengende Elvelangs mot 

Schjongslunden. Eksisterende grønnstruktur sikres i byplanen. 

 

Planforslaget sikrer arealer til et framtidig stasjonstorg for buss med frodig grønnstruktur og 

skaper en god sammenheng i grønnstrukturen mellom Søndre park og Søndre torv. Busstorget 

langs Kvernberggata skjermes med et ett etasjes bygg med grønt tak, der villaen ligger i dag. 

 

Grønnstrukturen i byen vil ha en viktig rolle i overvannshåndteringen, og teknisk 

illustrasjonsplan filnavn L 70 00 viser hvordan den kan opparbeides i gater og byrom.  

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner  

Samtlige gjeldende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen er vurdert i planprosessen, og 

alle med unntak av én foreslås med dette erstattet av byplanen. Unntaket er plan nr. 371 

Telegrafalléen 2, da det er problematisk å bake inn gjeldende detaljregulering.  

 

Gjenstående utbyggingspotensiale i en rekke eksisterende nyere detaljreguleringer er innlemmet 

i overordnet områderegulering og videreført uten plankrav. 

 

Medvirkning og involvering  

Helt fra planarbeidet startet opp har de folkevalgte vært klare på at arbeidet skal tuftes på en 

bred medvirkningsprosess.  

 

Det har vært gjennomført barnetråkk ved Eikli og Hønefoss barneskoler, og planverksteder for 

elever ved Veienmarka, Hov og Haugsbygd ungdomsskoler og for studenter ved USN. Det 

vises til presentasjoner for folkevalgte og rapport fra medvirkningsoppleggene fremmet som 

orienteringssak. I ettertid har strategi og utviklingsavdelingen presentert resultatene ved de 

skolene som har vært interessert. 

 

Det har vært gjennomført åpent folkemøte med planverksted, tre åpne planverksteder i 

forbindelse med utviklingen av en byutviklingsstrategi, og to åpne temaplanverksteder; 

Attraktivitet og Transportsystemet og grønn mobilitet.  

 

Resultatene fra medvirkningsverkstedene viser at de som har deltatt er relativt enige om hva 

som bør utvikles og hva som bør bevares. På verkstedene som handlet om transportsystem og 

grønne strukturer viser oppsummeringen at en ny løsning for gående og syklende over 

Kvernbergsund bru og ny bru over Petersøya er det som er viktigst og bør komme først når 

transportsystemet skal utvikles. Søndre torv og området rundt Fengselet er pekt på som 

verdifullt av de som deltok på verkstedene som handlet om hva som er byens identitet og sjel. 

Mange finner også verdier i Nordre torv og Hønefoss skole som enkeltbygg. 



- 

Medvirkningsverkstedene for barn og unge gjenspeiler det som kan oppsummeres for de 

voksne. Et viktig tilleggsmoment er at de unge ønsker mer tilgjengelighet til all grønnstruktur 

og flere aktiviteter der dette er mulig, spesielt i byrommene.    

 

For folkevalgte har det vært gjennomført planverksted for kommunestyret om transportsystem 

og grønn mobilitet og politisk styringsgruppe har underveis i planarbeidet blitt orientert om 

planarbeidet og presentert løsninger det har vært jobbet med, og det er fremmet prinsipp- og 

orienteringssaker. Det vises til punktet under om Tidligere behandlinger og vedtak.  

 

De fleste innspill til oppstart av planarbeidet var innspill til planprogrammet. Noen av 

innspillene dreide seg om selve planforslaget. Dette gjelder både utnyttelse, med høyde og 

arealformål, av spesifikke eiendommer og områder innenfor planområdet og styrking av 

Hønefoss som handelssentrum.  Dette er vurdert sammen med resten av planområdet. Gjennom 

kvalitetsprogrammet spisses handelssonene i Hønefoss sentrum.   

 

Den brede involveringen i planarbeidet har bidratt til å skape felles forståelse for hva som 

påvirker utviklingen av Hønefoss by og Ringeriksregionen fremover, hvilke utfordringer og 

muligheter vi som by, region og samfunn står overfor. Arbeidet med Byutviklingsstrategien har 

også bidratt til ny innsikt i hvilke grep vi må ta underveis for å nå målene for byutviklingen, 

felles kunnskapsgrunnlag og eierskap, og til at vi sammen eier og har et ansvar for målene for 

byutviklingen. Det kreves et felles engasjement for disse på tvers av politikk, næring, 

forvaltning og innbyggere. Med Byutviklingsstrategien er det også utformet en 

Samarbeidsplakat som vi vil legge til grunn for byutviklingsarbeidet framover.  

 

Markedsføringen av medvirkningsoppleggene har vært omfattende; i Ringerikes Blad (papir- 

og nettutgaven), kommunens hjemmeside, og på facebook.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

Sak: 20/17 – Oppstart av 431 – Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram 

Sak: 6/18  – Fastsetting av planprogram 

Det har vært fremmet flere saker underveis i planarbeidet, gjennomført dialogmøter og 

orienteringer med mer. 

 

Det vises til Notat – oversikt over vedtak og føringer 431 - Områderegulering Hønefoss – som 

ble lagt fram for strategi og plan 11.12.2018. 

   

Planavgrensning 

Det er kunngjort to utvidelser av planområdet etter fastsettelsen av planprogrammet; den ene 

var knyttet til behov for erstatning av gjeldende regulering, den andre utvidelsen ble gjort for å 

få regulert gang-/sykkelbro fra Ringeriksgata til Støalandet.  

 

Planområdet er også innsnevret. Mesteparten av områdene på Løkka/Schjongstangen og 

Schjongslunden er tatt ut, fordi det ikke er planlagt endringer her og fordi de har svært 

detaljert regulering. Kun Ringeriksgata og arealer langs elva i øst (manglende lenke av 

Elvelangs) er fremdeles innlemmet i planområdet.  

 

I tillegg er det fastsatt grensesnitt til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen, privat 

detaljregulering for Soknedalsveien 5-27 og offentlig detaljregulering av framtidig stasjonstorg 

for Ringeriksbanen.  



- 

 

Juridiske forhold  

Vedtak om offentlig ettersyn av forslag til plan nr. 431 Områderegulering Hønefoss, vil gjøres 

av formannskapet som styringsgruppe for planarbeidet. 

 

Økonomiske forhold 

Areal og byplan vil selv ha prosjektledelse for arbeidet med å gjennomføre undersøkelser og 

utredninger knyttet til vedtak nr. 2 a) og b), 4 og 5. Det vil være nødvendig å innhente 

konsulenthjelp for gjennomføring av tekniske undersøkelser og fagkyndige vurderinger. Det er 

ikke mulig å angi kostnader på nåværende tidspunkt.  

 

Det er heller ikke mulig å angi kostnader for kommunen i områdereguleringen knyttet til den 

veksten det skal tilrettelegges for.  

  

Oppfølging og gjennomføring av områdereguleringen – etter at planen er vedtatt 

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

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

grønnstruktur. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer forslag til byplan som framtidsrettet, og istand til å bygge opp under de 

store statlige samferdselsinvesteringene.  

 

Gjennom planen skal regionhovedstaden Hønefoss styrke sin regionale posisjon på kultur- 

utdannelses- og næringslivsområdet, og tilrettelegge for vekst i samsvar med målet i 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Rådmannen mener at byplanen sikrer god balanse mellom formål som bolig, tjenesteyting, 

handel og næring, samtidig som den bygger på byens identitet og balanserer utbygging og vern.  

 

Byplanen synliggjør godt potensialet for å skape gode kvaliteter i byrom og grønnstruktur.  

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Plankart – 431 Områderegulering Hønefoss  

2. Reguleringsbestemmelser - 431 Områderegulering Hønefoss 

3. Kvalitetsprogram - 431 Områderegulering Hønefoss 

4. Teknisk illustrasjonsplan filnavn L 70 00 - 431 Områderegulering Hønefoss 

5. Planbeskrivelse - 431 Områderegulering Hønefoss 

6. Konsekvensutredning - 431 Områderegulering Hønefoss 

7. Risiko og sårbarhetsanalyse - 431 Områderegulering Hønefoss 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2019 



- 

 

 Terje Dahlen 

 ass. rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Linda Nethus 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-141  Arkiv: PLN 431  

 

Sak: 3/19 

 

Saksprotokoll - 431 Områderegulering Hønefoss - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Forslag til 431 Områderegulering Hønefoss 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 gjennomføre tekniske undersøkelser av 

infrastrukturtiltak med tanke på gjennomførbarhet og arealbeslag.  

Dette gjelder: 

a) Utstrekning av båndleggingssone H710, båndlegging i påvente av plan etter plan- 

og bygningsloven, for mulig lokalisering av ny vei fra Hønengata til 

Arnemannsveien inkludert bru over Begna. 

b) Muligheten for å vri landkaret sør for Hønefoss bru. Plankartet skal ved 2. 

gangsbehandling være justert, slik at kun framtidig lokalisering av denne 

veistrekningen skal reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.                                                                                          

 

3. Rådmannen skal før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn kvalitetssikre teknisk 

illustrasjonsplan filnavn L 70 00. Det delegeres til rådmannen å gjøre de nødvendige 

endringene innenfor avsatt samferdselsareal.     

 

4. Rådmannen skal gjennomføre en utredning av bru over Petersøya med tanke på teknisk 

løsning og finansiering, som grunnlag for beslutning om kollektivbru eller gang- og 

sykkelbru.  

 

5. Rådmannen bes om å igangsette prosjektering av manglende lenke i «Elvelangs» før        2. 

gangs behandling.  

 

6. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner:  

 

20 – Råduset, vedtatt 31.02.1956  

64-02 – Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 

64-51a – Kvartal 51A, vedtatt 13.03.1978 

64-03 – Hoffgårdsgate forlengelse, vedtatt 22.11.1978 

64-31-32-33-34 – Kvartal 31,32,33,34, vedtatt 29.11.1978 

128 – Adkomst Benterudgaten, vedtatt 04.01.1979 

64-42 – Kvartal 42, vedtatt 02.02.1979 

64-51c – Kvartal 51 C, vedtatt 08.06.1979 

129 – Petersøya, vedtatt 29.10.1980 
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64-23 – Kvartal 23, vedtatt 26.10.1981 

64-35-36 – Kvartal 35-36, vedtatt 23.09.1983 

64-21 – Ny adkomst Tippen, vedtatt 23.05.1984 

154 - Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 24.04.1986 

64-11 – Kvartal 11, vedtatt 21.10.1987 

64-16 – Kvartal 16, vedtatt 24.03.1988 

64-25 – Kvartal 25, vedtatt 26.10.1989 

64-55 - Kvartal 55, vedtatt 30.08.1990 

64-19 – Kvartal 19, vedtatt 27.09.1990 

64-48 – Kvartal 48, vedtatt 27.06.1996 

289 – Sentralt stoppested for kollektiv, vedtatt 31.10.2002 

292-02 – Rutebilplata, vedtatt 07.07.2004 

300-02 – Hønefoss Senteret, vedtatt 08.06.2006 

317 - Ankersgate 6-10, vedtatt 23.02.2012 

358 – Hønengata 18-20, vedtatt 29.11.2012 

314-01 – Brutorget, vedtatt 05.12.2012 

313-02 – Byporten, vedtatt 04.05.2015 

398 – Strandgata 1- showscene og restaurant, vedtatt 10.12.2015 

 

7. Det tas i tillegg sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner/ 

bebyggelsesplaner i listen under som overlappes av ny plan, ved vedtak av 431 

Områderegulering Hønefoss:  

 

223 – Gang- og sykkelvei ved Vesternbakken, vedtatt 28.09.2000 

281 – Helgesbråten, vedtatt 26.09.2002 

311 – Boligområde på Benterud, vedtatt 04.05.2006 

261 – Rabba – Storløkka, vedtatt 23.11.2006 

120-03 – Løkka og Schjongstangen, vedtatt 10.04.2014 

298-05 – Schjongslunden, vedtatt 21.10.2014 

 

 

Rådmannen delegeres myndighet til å endre reguleringsbestemmelsenes paragraf § 10.1.1. Ras 

og skredfare, felt H310_1 før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn». 

 

Ny formulering; 

«§10.1.1 Ras og skredfare, felt H310_ 1 

Søknadspliktige tiltak innenfor område angitt som hensynssone ras og skredfare H310_1 

forutsetter at sikkerheten gitt i TEK 10 §7-3 kan ivaretas. 

 

Det tillates ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren. 

 

Innenfor hensynssonen skal det følge en geoteknisk utredning med forslag til detaljregulering, 

eventuelt ved søknad om tiltak dersom det ikke foreslås detaljregulering. 

 

Tilstrekkelig sikkerhet i henhold til TEK 10 §7-3 skal oppnås ved beskrivelse av nødvendige 

avbøtende tiltak som må innreguleres i detaljregulering, eventuelt sikres gjennom vilkår til 

byggesøknad dersom det ikke foreslås detaljregulering». 
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Følgende sendes ut med følgeskriv i forbindelse med høring: 

 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: 

«Evt. 2 felts bilvei». 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag som følger høringen: 

«Formannskapet har bedt om at det utarbeides et kvalitetsprogram for utforming av skilt (også 

på fasader), rekkverk, lyktestolper og annen lyssetting. Formannskapet ønsker ensartet 

utforming og farvesetting. Herunder også type lys (farge/styrke).» 

 

Kirsten Orebråten fremmet p.v.a H, Krf, V, Frp, Sp, SV og Ap følgende forslag som blir 

tatt med i skrivet som følger ut på høring: 

«Formannskapet varsler at man vil vurdere den fremlagte planen i detalj og eventuelt komme 

med forslag/endring, basert på høringsinnspill og partienes standpunkter». 

 

Helge Stiksrud (V) fremmet følgende forslag som følger høringen: 

«Prinsippet urbant landbruk skal legges til grunn for utviklingen av indre by. Dette tas med i 

bestemmelsene knyttet til planen og innebærer grønne tak, dvs. knytter matproduksjon, 

produksjon av energi og avfalls – og avløpssystemene sammen. 

Dette forslaget følger høringen». 

 

Anne Mari Ottesen (Sp) fremmet følgende forslag: 

I Rådmannens forslag til vedtak innarbeides følgende endringer før planen legges ut på høring: 

1. «Følgende endringer gjøres i reguleringsbestemmelsene. 

 I § 4-18 i planbestemmelsene innarbeides det at det minimum skal være 1 

parkeringsplass per boenhet i bolig. 

 I område BKB 10 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer. 

 I område BS 16 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer. 

 I område BKB 9 endres maksimal byggehøyde til 3 etasjer, - for å sikre godt 

utsyn og visuell kontakt med elven. 

 

2. Det utredes kun elvekryssing for gang/sykkelbru over til Petersøya. 

3. Før annen gangs behandling fremlegger administrasjonen egen sak som belyser 

kostnadene ved pkt. 2b i rådmannens forslag til vedtak». 

 

 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.01.2019: 

 

Rådmannen fremla følgende korrigering til forslag til vedtakspunkt i tillegg: 

«Rådmannen delegeres myndighet til å endre reguleringsbestemmelsenes paragraf § 10.1.1. 

Ras og skredfare, felt H310_1 før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn». 
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Ny formulering; 

«§10.1.1 Ras og skredfare, felt H310_ 1 

Søknadspliktige tiltak innenfor område angitt som hensynssone ras og skredfare H310_1 

forutsetter at sikkerheten gitt i TEK 10 §7-3 kan ivaretas. 

 

Det tillates ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren. 

 

Innenfor hensynssonen skal det følge en geoteknisk utredning med forslag til detaljregulering, 

eventuelt ved søknad om tiltak dersom det ikke foreslås detaljregulering. 

 

Tilstrekkelig sikkerhet i henhold til TEK 10 §7-3 skal oppnås ved beskrivelse av nødvendige 

avbøtende tiltak som må innreguleres i detaljregulering, eventuelt sikres gjennom vilkår til 

byggesøknad dersom det ikke foreslås detaljregulering». 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: 

«Evt. 2 felts bilvei». 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag som følger høringen: 

«Formannskapet har bedt om at det utarbeides et kvalitetsprogram for utforming av skilt (også 

på fasader), rekkverk, lyktestolper og annen lyssetting. Formannskapet ønsker ensartet 

utforming og farvesetting. Herunder også type lys (farge/styrke).» 

 

Kirsten Orebråten fremmet p.v.a H, Krf, V, Frp, Sp, SV og Ap følgende forslag som blir 

tatt med i skrivet som følger ut på høring: 

«Formannskapet varsler at man vil vurdere den fremlagte planen i detalj og eventuelt komme 

med forslag/endring, basert på høringsinnspill og partienes standpunkter». 

 

Helge Stiksrud (V) fremmet følgende forslag som følger høringen: 

«Prinsippet urbant landbruk skal legges til grunn for utviklingen av indre by. Dette tas med i 

bestemmelsene knyttet til planen og innebærer grønne tak, dvs. knytter matproduksjon, 

produksjon av energi og avfalls – og avløpssystemene sammen. 

Dette forslaget følger høringen». 
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Anne Mari Ottesen (Sp) fremmet følgende forslag: 

I Rådmannens forslag til vedtak innarbeides følgende endringer før planen legges ut på høring: 

4. «Følgende endringer gjøres i reguleringsbestemmelsene. 

 I § 4-18 i planbestemmelsene innarbeides det at det minimum skal være 1 

parkeringsplass per boenhet i bolig. 

 I område BKB 10 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer. 

 I område BS 16 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer. 

 I område BKB 9 endres maksimal byggehøyde til 3 etasjer, - for å sikre godt 

utsyn og visuell kontakt med elven. 

 

5. Det utredes kun elvekryssing for gang/sykkelbru over til Petersøya. 

6. Før annen gangs behandling fremlegger administrasjonen egen sak som belyser 

kostnadene ved pkt. 2b i rådmannens forslag til vedtak». 

 

Ordfører fremmet følgende omforente forslag: 

«Alle forslag fremmet i saken, følger følgeskrivet ut på høring». 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag med korrigert tillegg, samt ordførerens omforente forslag ble enstemmig 

vedtatt. 
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1. Innledning

Ringerike kommune utarbeider en områdeplan for Hønefoss sentrum . Hensikten er å fastlegge

overordnede rammer for utvikling av Hønefoss som et a ttraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter,
med en tydelig identitet og et bredt utvalg av funks joner.

I forbindelse med planleggingen ble det høsten 2018 gjennomført flere medvirkningsprosess er . Det ble
holdt planverksteder der politikere og innbyggere i Ringerike ble invitert til å bidra i arbeidet med
konkrete spørsmål . Planverkstedene hadde som hensikt å belyse problemstillinger, dele informasjon og få

innspill til bruk i det videre planarbeidet . Møtene var ikke konkluderende.

To sentrale tema for medvirkningsprosessen var:
1. Transportsystem og grønn mobilitet
2. Fysisk utforming, attraktivitet og b okvalitet

Fra p lanverksted om attraktivitet

I denne rapporten har vi gjengitt og oppsummert gruppearbeidene, med eksempler på gruppenes svar og
avmerking på kart . K omplett samling med gruppearbeide ne er å finne i v edlegg et, som inneholder
følgende:

• Notater (all tekst notert av referent ved gruppediskusjonene)
• Bilder (bilder av alle kart og prioriteringsrekkefølger gruppene produserte)
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2. Planverksted 1 og 2 : Transportsystem og grønn mobilitet

Dato : 06.09.2018 Deltakere : Kommunestyret

Dato : 13.09.2 018 Deltakere : Allmenheten

Formål : Skape forståelse for og innsikt i forslag og problemstillinger. Få fram et generelt inntrykk av
hvilken prioritet de ulike tiltakene har blant politikerne og befolkningen .

Kunnskapsgrunnlag : T rafikkutredning en for Hønefoss og tiltak ene i den, presentert av Linn Verde Thon

(Rambøll) .

Tiltakene er av tre kategorier: G ater, broer og sentrum , og inneholder følgende konkrete anlegg:
1. Hønengata Nordre del, 2. Hønengata søndre del, 3. Vesterngate, 4. Vesternbakken , 5. Klekkenveien, 6.
Bru over Petersøya, 7. Schjongslunden og bru til Eikli (og ev. Krakstad), 8. Osloveien søndre del, 9.
Osloveien nordre del, 10. Kvernbergsund bru, 11. Askveien, 12. Soknedalsveien/Arnemannsveien vestre

del, 13. Bru over Begna ved stas jonen, 14. Nordre torv (og Strandgata), 15. Hønefoss bru, 16. Kongens
gate nordre del, 17. Kong Rings gate, 18. Kongens gate søndre del, 19. Storgata søndre del, 20. Søndre
torv og gågatene rundt, 21. Brutorvet, 22. Arnemannsveien østre del, 23. Ny veilenk e til stasjonen fra
sør, 24. Bru Vesterntangen – Nordre torv ved Elvegata, 25. Lang vei utenom, 26. Ny forbindelse
Schjongslunden – Klekkenveien, 26b. Ny forbindelse Schjongslunden - Universitetet - Tandbergmoen, 27.
Gang - /sykkeforbindelse langs Parkgata og El ling M. Solheimsvei

Tiltakene i Hønefoss transportsystem
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Gruppearbeidet omhandlet å diskutere og prioritere tiltakene. Gruppene prioritert e de foreslåtte tiltakene
langs en tidslinje, markert på et kart.

Eksempel på prioriterte tiltak langs en tidsak se
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En sammenstilling av gruppenes prioriteringer gir følgende resultat.

Kommunestyrepolitikernes prioriteringer er vist med lilla farge . Mørkere fargenyanse innebærer flere

stemmer.

Kommunestyrepolitikernes prioriteringer
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A llmenhetens prioriteringer har blå farge . Mørkere fargenyanse innebærer flere stemmer.

Allmennhetens prioriteringer
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3. Planverksted 3 : F ysisk utforming, attraktivitet og bokvalitet

Dato : 19.09.2018

Deltakere : Allmenheten

Formål : Skape forståelse for betydningen av identitet . Få innspill om hva befolkningen setter pris på av
steder og bygninger i Hønefoss. Diskutere byggehøyder.

Kunnskapsgrunnlag :

1. Innlegg om byutvikling, bevaring og identitet v/B yplansjef Inger Kammerud og Alma Oftedal
(Rambøll) .

2. Innlegg om blågrønne kvaliteter v/K lima - og miljøsjef Bente Elsrud Anfinnsen .
3. Innlegg om fortetting med kvalitet v/ Petter Grimm (DRM A).

Innlegg om fortetting og kvalitet
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Prioriterte bygninger/områder

Deltakerne ble stilt følgende spørsmål:

- I hvilke bygninge r og steder ligger byens sjel?
- Hva i byen kan ikke endres på?

Følgende svar kan trekkes ut fra gruppenes arbeid:
- Søndre torv med S tabelsgate og S torgata , men Vogtgården ++ er aller viktigst
- Løkka, villabebyggelsen

- Lloyds kraftforbygget + broene
- Byberghaugen
- Bondehandelsgården
- Øya og buene
- Nordre torg

Gruppene markerte bygningene og stedene på kart , som gjengitt på de de neste sidene.
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Prioriterte plasser, grønne og blå arealer

Deltakerne ble stilt følgende spørsmål:

- Hvor går/ er du og hvor er det hyggelig å være/ hvor er det ikke hyggelig å være?
- Hvor kunne du tenke deg å gå/ være?
- Hvilke grønne (blå) arealer i byen kan ikke endres på?

Følgende svar kan trekkes ut fra gruppenes arbeid :
- Petersøya og elvekanten v ed Petersøya , området rundt kirken

- Livbanen
- Grøntområde på nordsiden
- Schjongslunden
- St Hanshaugen
- Fengselshagen
- Søndre park (selve parken må synliggjøres for å få folk til å bruke den!)

- Området på Nordsida av fossen

Gruppene markerte plasser, grønne og blå arealer på kart , som gjengitt på de neste sidene .
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F ortetting og utvikling

Deltakerne ble stilt følgende spørsmål:

- Hvor bør det ikke fortettes?
- Hvor bør det være åpent?
- Hvor er det greit å bygge høyere enn i dag?

Følgende steder kan trekkes ut fra gruppenes besvarelser:
- Området mellom torgene inkludert Tippen. Tippen og Hønefoss bru med forlengelse mot Søndre

torg.
- Fullføre elvelangs sør for Petersøya.
- Sentralt på Petersøya, Petersøya med badeplass
- Akebakke nord for Hønefoss bru tas i forbindelse med tun n elen
- Elvelangs Hønefoss Bru - hele veien til Kvernbergsund Bru. Plastring/erosjonsikring m/steinsetting.
- Fiskeplasser langs elva

- Grøntdrag mellom Søndre Torg og Søndre park

D eltakerne markerte hvor fortetting k an og ikke kan skje , som gjengitt på de neste sidene .

Fargebruk
Hvor bør det ikke fortettes

Hvor bør det være åpent

Hvor er det greit å bygge høyere enn i dag
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Vedlegg:
Vedlegg - Notater og kart til rapport fra planverksteder fo r Hønefoss områdeplan



Vedlegg : Notater og kart til
rapport fra p lanverksteder for
Hønefoss områdeplan
TRANSPORTSYSTEM OG GRØNN MOBILITET (6. OG 13.9.2018)
FYSISK UTFORMING, ATTRAKTIVITET OG BOKVALITET (19.9.2018)



Planverksted 1

Tema: Transportsystem og grønn mobilitet
Deltakere : Kommunestyret
Dato : 06.09.2018

Oppgave : Gruppearbeidet handlet om å diskutere og prioritere tiltakene i
trafikkutredningen for Hønefoss , inndelt i tre kategorier: Gater/veier , broer og
sentrum.

Gruppe 1

Vei
Hvor bundet er man av ve inormalene? Dette er prinsippene som man kan få plan til i store
deler av byen.
Får rundkjøringer flyt i trafikken, jf . helse for alle?
Er planene fordi vi ikke ønsker biler? Nei, planene er laget for å håndtere like mye biler som i
dag
Nytter ikke å prioritere buss foran bil når bussbilletten er så dyr
Flytte gang og sykkelvei vekk fra Hønengata og få plass til egne bussfiler.
I et lengre tidsperspektiv kommer det annen type kjøretøy
Skjønner ikke hvorfor det er så vanskelig å sykle/få som sykler i Hø nefoss. Og hva med
vinteren?
Enig i at man må sette av arealer. Hvorfor Ik k e flere forslag om kollektivprioritering?
Er det gateprinsipper man skal fatte prinsippvedtak om?
Vi må huske på de som bor i lokalsamfunnet rundt som ikke kan sykle, må,være tilgje ngelig
med bil
Husk også å ikke skape sentrumsdød
Det kan bli mer og mer attraktivt å etablere seg utenfor sentrum hvis sentrum blir mindre
tilgjengelig

Bruer
Gangbro fra Krakstadmarka kanskje aktuelt til Ringeriksgata
God idé å la folk kjøre inn feks ril Liubanen og gå derfra til byen
God idé med ringvei tett på byen
Flere som vil prioritere bru ved kvernb.sund bru
Tenker der er god effekt av bro over til vestern, men med kollektivt kan det bli dyrt
Hva med bro til Tolpinrud? Dyrt, stor høydeforskjell
Hv a med sniking via bru 5 til krysset mellom Arnernveien og Kongensgate. Fordeler i hvert
fall trafikken mellom denne og Hønefoss bru.
For noen år siden ble det vedtatt 0+, , Vesternkrysset. Var det rundkjøring og fire felter.
Finansiering?
Ikke kostnadsbere gnet
Ikke lag bruene for smale!nr 2 er kun kollektivbru
Bru inRingeriksgata vil løse mange problemer. Hvis den løser de samme problemene som
bru 2 så har den større nytte. Bilavvikling



Vi må få prioritert bussen mer, husk at generasjonen som bor i storbyen og flytter hjem vil ha
buss
Det gikk flere busser før, de må gå mer
Gratis buss for skoleungdom
Nytter ikke å prioritere bussen hvis folk ikke tar den
Hvis kollektiv prioriteres og det lønner seg å ta den, får vi midler og folk vil begynne å ta den

Sentrum
Det blir nok rabalder med buss over torvet. Vi ser for oss en ruslebuss
Hvorfor sentrumsstopp, hvorfor ikke flyttes til stasjonen?
Veldig effektiv gjennom torvet
Hva med 222/223 over ved Ringeriksgata og ikke igjennom sentrum? Ikke like effektiv, o g
skal gå videre til Heradsbygda
Petersøya: hva med konflikt med friluftsliv?
Godt førsteinntrykk. Tror ikke det er stort problem med torvet
Er tiltakene nok? Nei.
Dette er transportsystem/trafikale virkemidler
Tverrgate e (Kirkegata) kan bli enveiskjørte for å løse de trafikale utfordringene!
Buss over torvet? Da må bylivet flyttes til tverrgatene og bakgårdene, ikke alle er enige i det.
Det kommer jo flere torv og møteplasser
God idé å knekke brua
Fornuftig med enveiskjørte gater men kanskje ikke lyskryss
Ikke tro på at omkjøringsveien kommer. Systemet må være tilpasset utvikling, men dynamisk
Bekymret for at torgets handel vil dø når det bygges mer boliger. Men beboerne vil jo handle
der. Bør få utbyggere til å bidra til veitiltakene
Hvilke andre tiltak a v ikke - infrastrukturell art kan være nødvendig?
Bysykkel ved langtidsparkeringen
Regulere private parkeringsarealer
Flere bussruter, Tolpinrud, Ask, Rabba

Gruppe 2

Veier
Konflikt mellom gående og syklende når busspassasjerer går av på venstre side av veien.
Fotgjengerfelt, eller trafikklys for fotgjenger over sykkelfelt.
Positivt med kollektivfelt
Kantstopp for buss er et problem for syklister ved sykkelfelt
Viktig med separasjon av myke og harde trafikanter
Fokus på handel i sentrum
Kommunen må «styre» parkering i samarbeid med det private
Hvor langt vil man gå på innføre parkering? Tikki OK, Hverenkustet nei.
Kollektiv, viktig med lav pris

Bruer
Bru (bilparkering, parkeringshus) over Petersøya - bra! Ikke kollektiv Petersøya
Kråkstadmarka, ny b ru gang og sykkelvei
Bru 2 er viktig
Bru 5 bør være for alle trafikantgrupper



Mangler en bru: Benterud til Holmboesgate, kobling til stasjon, kobling for skolebarn på
Tolpinrud til Benterud skole.
Bru 5 sin plassering må vurderes avhengig av hvilke trafika nter som skal kjøre der. Bredde
blir godt synlig, noen mener at den må plasseres nær avgang Vinnebru
Tunnel under elva videre under St haugen
Hvis kobling med Remakrysset, blir ikke proppen enda verre da?
Parkering på nordsiden over til stasjon
Fokus på el vebyen må hensyntas i plassering av infrastrukturen i Hønefoss

Sentrum
Sykkelveinett mangler mellom Arnemannskrysset forbi Øya
Størrelsen på buss er avgjørende for valg av trasé
Liten Elvis hvis kjøring over gate
Liten buss kan kjøre Stabeksgate - Flattum - Norderhov
Liten bybuss
Føringer for buss over torget, bør verne for gående og syklende
Mindre busser med oftere avganger
Petersøya, med eller uten kollektivt
Lage en bue slik at ikke bruen/veien over ikke deler Petersøya i to
Fint å binde Petersøya sammen med Søndre Park
Våtmarksområde, naturhensyn
Hvis liten buss er ikke svingene umulige
Et prinsippspørsmål:
En eller annen form for kollektivtransport over brua? Alle utenom én vil ha det
En eller annen for for buss over torvet? All sier nei
Kartforklaring:
23 = ny bru over Benterud til Holmboesgate for gående og syklende
24 = busstrasé heller enn over torvet

Gruppe 3

Vei
Snøproblematikken til vinteren, drift og vedlikehold er viktig.
Kanskje også tenke på jernbanestasjon Sokna/Tyristrand . Disse menneskene kan bruke tog
istedet for buss og bil. Og Jevnaker.
Kanskje gå for de mest radikale forslagene siden vi skal legge til rette for befolkningsvekst.
Også mtp fremtidig bypakke.
Skal folk reise med buss, så må bussen prioriteres i nord/sør - aksen.
Bør ha busstrasé (eget bussfelt) på begge sider. Fra gummikrysset til sykehuset. Og
bussbillettene må bli billigere.
Bysykler
Kanskje en mindre (kortere) bybuss. Ruskbuss.
Buss slusing. I rushtrafikken skal alle biler kjøre rundt.
Ja! Til at bilen er nedprioritert. Enstemmig.
Andre alternativer enn sykkel på vinterstid, siden det er færre som vil sykle da.
Mye veksling mellom de ulike strekningene. Passe på overganger.

Bruer
Hva skal man med broen fra Eimen til Schjønslunden



Burde hatt en bru fra Schjønslunden over til Stealundet
Brua over Petersøya burde være en kollektivbru. Dette er en viktig bro.
Bro fra Benterud og TOlpinrud burde også bli bygget. Langt å gå fra Tolpinrud til Benterud.
Må ha flere broer! Kanskje flere enn de som er foreslått.
Gang/sykkelvei og kollektiv på mange av broen.
Frigjør arealet på Kvernbergsundet til bil og kollektivt,
Plan (uten?) gå/sykkel siden de kan bruke brua ved siden av hvis den er dimensjonert til det
Gang/sykkelbru under kvernøysundbrua
Mindre biler, flere g ående og syklende
Enkle kollektivløsninger, kombinert med gang og sykkel
Bro fra Petersøya til Stealandet, 4 buss i timen hver vei, så kan det kanskje holde med ett
felt?
Mange ved Schønslunden, tenk på de ved laging av buss stopp
Tilrettelegge for at færr e bruker sykkel som vinteren
Problemet med Hønefoss er elven, leireraviner
Fornuftig med mbroforslagene, men legge tilrette for kollektivt også
Kan bruke små busser internt!
Legge til rett for løsninger vi vil ha
Mangel på tilbud skaper økt biltrafikk

Se ntrum
Buss over søndre torg? Kan den gå andre steder? Virker rart. Heller foran kuben, så opp
stabensgate.
Det ser fornuftig ut
Det må kunne kobles sammen med bybuss /selvkjørende buss etter hvert
Ta hensyn til ambulansekjøretøy
Hvorfor skal den over torge t?
Viktig å få torget bilfritt
Spennende forslag
Krysset Hønengata / Hvitbrua er problematisk
Ruten er viktig, men det er også frekvensen
Små busser, ofte avganger, går fra tidlig til sent
Må være enkelt å bytte buss
Torget burde også være sykkelfritt
Torget er ikke universelt utformet. Flatt underlag!
Bysykler
Positive til de broene som er foreslått
Gågate i Norderhovsgate. Aktiviteter tilknyttet denne gaten. Gatesjakk.
Billige bussbilletter
Flere tilbud i sentrum, lengre åpningstider, mer aktivitet.
F ærre kjøpesentre utenfor sentrum
Hyggeligere i sentrum. Uteplasser, grønne områder, belysning.
Tilrettelegge for eldre
Gjøre noe med Petersøya, gjøre mer attraktiv.
Elvebyen! Gangvei langs elva. Bedre tilgang til elva. Sikre elvekanten mot utrasing, gangv ei
på begge sider av elven.



Gruppe 4

Vei
Osloveien
Utfordring med at bussen kjører og stopper
Utfordring med ar bussen stopper og at det blir avgang ut i sykkelfelt
Nye trafikkregler
Riktig med egen kollektivfelt
Fotgjengerfelt over sykkelfelt, rødt lys for syklister
Hønengata
Må separere gang og sykkelvei
Ser på begge muligheter for kollektiv på bru fra Vesterngata
Bysykler ved gangbrua
Regionhandel, fjerne. Lønnsomt med handel i byen. Legge inn
Regulere parkeringen, offentlig styrt parkering
Slippe inn distriktet og handelsparkering
Se til Gøteborg, eliminere trafikken inn til byen
Innfartsparkering
Priser på buss er ikke holdbart

Bruer
Bro 2 avlaste mye av trafikken
Bro 4 er en viktig bro
Legge inn gang - og sykkelveitrasé
Elever fra Tolpinrud til Eikele
Ikke beltefører på 5
Viktig å bevare elvebyen

Sentrum
Hvilken kurs, vi må ha el - buss, små busser
Positive til kollektiv gang - og sykkelvei over Petersøya
Stoppe buss utenfor kuben
Ikke buss på torget
Ønsker å bevare grøntareal på Petersøya

Gruppe 5

Vei
Schnedavn / Arnemannsvn - bra løsning, men hva med hus, hage, hekker?
Oskvn - en del arealer som ikke trenger å være
Nøkkel: sammenhengende nett, ikke må bytte
Heradsbygda - mye sykkel, vanskelig Stabellsgate, skal den bli gå - og sykkelgste, hva skjer
med den?
bra med sykkelvei i Arnemannsveien
Hva med buss, får den plass? Kolleveien trafikken er viktig
Folk sykler ikke så mye om vinteren, sykkelvei må vedlikeholdes om vinteren.
Trafikkberegninger: hva skjer med R6/E16
Schnedalsveien trenger k ollektiv



Hvor stort behov er det hovedfsartsåre igjennom byen? Når det kommer ny bom/vei
Pendlerparkering. System med shuttlebusser parkere på pendlerparkercing
Nymoen Eggemoen - gevinst størst for de som kommer fra J til Hv kastet?
Flensburg - tusen veier , en bort? Hva skjer med menneskene?
Vi må ha en definisjon på hvor vi skal kjøre inn til byen
Primære: hindre at folk kjører igjennom byen
Forskjell på sykkel til tur og til transport
Rød farge
Forflytningsmønster, jobb, butikk, barnehage. Behov for å kom me igjennom byen
Fra sør: Osloveien: buss - kollektivplass
Eikili skole kollektivfelt ved skole, ekstra rom
Hønengata Parkgata: gang/sykkelvei, skolevei til skolene
Finn et sted hvor det går an å ha overgang
Åpne opp for nye muligheter
Er areal tilgjengeli g?
Finansiering - Lage en hovedplan
Viktig at vi legger vekt på hovedtrekkene
Pisk eller gulrot, sykkel? Må ikke glemme vinteren

Bruer
Broer kan løse mye
1. Kvernbergsundbru - naturlig gang fra Vanmarka, Tolpinrud
To arealer skal treffe brua, Eikili og Tolpinrud
5. Vil gjøre mye for trafikken
Hva med Krakstadmarka? Hvor skal Støalandet? Ny bru gang/sykkelvei
Hvilke bruer skal prioriteres?
2. Lur bru hvis du tenker at du kommer med kollektiv
5. Viktig med denne pga stasjonen - avgjørende for systemet
Vikt ig med bro nr 5

Sentrum
Haugsbygd - Heradsbygda - positivt
Hvert 8 min opplever ikke forsinkelse
Kollektivakse er ok over petersøya
Hva med de som bor på nedre torv?
Trenger ikke å gå helt opp til stasjonen
Buss over torvet: bra hvis buss er elbuss, russe buss
Ikke bra hva er alternativet? Minst mulig trafikk
Problem idag: trafikken på torvet
Viktig å ha en buss/kollektiv som går fra stasjonen til Eikili
Viktig: gjøre det ubehagelig å kjøre bil. Bil skal ikke legge premissene, de myke trafikantene
skal
Vikt ig å få lov til å parkere i sentrum
Andre tiltak: Kollektivprising
Opplevelser
Lekeplass er bra
Kulturopplevelser
Vei/Bane næring i sentrum, kontorplasser, lunsjrestaurant
Klynger av bransjer
Må ha strukturer, tog/buss mat på veien
Servicepunkter v/knutepunkt



Gruppe 6

Vei
Rundkjøring til høyskolen ble ikke nevnt?
Signalsted for Ringerike og Hønefoss
Man sykler ikke fra veme om vinteren
Jerpekollen: 70% er avhengige av å komme seg til Hønefoss utenfra
Kanskje gang og sykkelvei kan flyttes fra Høhne ngata gata til Parkveien?

trygg skolevei og gir bedre plass i Høhnengata
kanskje plass til kollektivfelt i Høhnengata

Tenker man på hele Ringerike når man planlegger eller er der Hønefoss som er i fokus?
Folk står heller i kø enn å kjøre omkjøringsveien
For mange sideveier skaper dårlig flyt i trafikken
Askveien bør utformes som en bygate
Er det så trangt i trafikken i Hønefoss hvis man tar bort 10% med en ny vei som tar 10%?
Hvem skal man satse på, bilen, kollektivt eller sykkel?

Bruer
To nye gang og sy kkelbruer fra Benterud og Schjongslunden og østover.
Enighet om at gangbru nr 1 er den viktigste.
Det er på Lisletta og ikke i Vesternbakken det hadde vært nødvendig med ny gang og
sykkelvei.
Parkering for de som skal flytte inn i sentrum, får de plass?
Nå må man også betale for parkering på sykehuset

Sentrum
Førsteinntrykket er at man har glemt halve byen! Høyby, Veier, Ask
Kjøre over søndre torv er ikke en god idé
Kjøre over Sondre torv er en god idé hvis det blir grøn ved parkeringen ved bussgata
Syklene må i midten i Gågata
Er tiltakene nok?
Vi trenger flere bussruter og gjerne knyttet til pendlerparkering
Bussene må være mindre i størrelse
Buss over torget vil ødelegge for livet i byen
Kun gang og sykkelvei over Petersøya, ikke buss.
Oslobussen v il ikke stoppe å gå
Busstasjonen bør flyttes til stasjonen
Ekstra
Heve vannspeilet nedenfor fossen
Grønt på Søndre Torv
Bilindustri osv må ut av sentrum



Gruppenes prioriterte tiltak fra trafikkutredningen for Hønefoss. De ønskede tiltakene
er vist lan gs en tidslinje.





Planverksted 2

Tema: Transportsystem og grønn mobilitet
Deltakere : Allmennheten
Dato: 13.09.2018

Oppgave : Gruppearbeidet omhandlet å diskutere og prioritere tiltakene i
trafikkutredningen for Hønefoss , inndelt i tre kategorier: Gater /veier , broer og
sentrum.

Gruppe 1

Vei
Unødvendig mye bilkjøring, vintersyklistene er få
Trygge sykkelveier
Løsningen m være å skille myke og harde trafikanter
Vi vil sykle og gå mer dersom du føler at de er sikkert
Vi må bygge sentrum først og så utover
Fysisk skille mellom syklister og biler
Gående og syklende er på samme høyde, men annen høyde enn veien
Der er kanter som er problematisk på sykkel

Bruer
Kjempebra med bruer
Mulighet med en bru ved Follum/Hafsfossveien der hvor et er mulighet for kollektivtrafikken
gjøre den med et felt for buss + fotgjengerfelt/sykkel Da vil det aldri bli åpent for biltrafikk
(bru 2 og 5)
Bru nr 5 bør prioriteres først som gangbru, senere kollektiv
Først må det bygges sykkel/gang over eksisterende bruer. Hovedaksen gjennom byen.
Deretter over Petersøya
Bru over slik at man får et helhetlig system

Sentrum
Ikke buss over torvet
Haugsbygd - Heradsbygda over Petersøya er viktig
Bru over Petersøya må ikke ødelegge for elvelangs
Bussen fra Heradsbygda b ør endre trasé så snart som mulig i sentrum
Buss nord - sør om stasjonene etter at Ringeriksbanen er bygd



Gruppe 2

Vei
Førsteinntrykket av utforming av de ulike veiene:
Viktig med sykkel og gangbruløsning på Kvernbergsund Bro
Viktig med enhetlig gatepr ofil og sykkelvei hele veien
Flere er bekymret for kryssingsproblematikk for trafikantene, spesielt tosidig sykkelvei på én
side av veien. Hvordan sykkelveien fortsetter gjennom kryss hvis du skal over veien.
Ulempen med sykkelvei i to retninger uten skille mellom er at kollisjon mellom 2 syklister i
hver sin retning blir voldsom. Viktig at det er enhetlig sykkelvei - samme system og samme
side av veien
Det er bedre å ha samme profil for syklister hele veien enn å endre opna for lite areal. Heller
smal ne enn skille arealet mellom bil og sykle
Byggelinjene burde ha vært med i snittene
Må ikke tillate bygging som gjør veibygging vanskelig
Rundkjøring og ensidig toveis sykkelfelt er i konflikt
Skoleelever og ensidig toveis sykkelfelt er i konflikt (usikre situasjoner)

Bruer
Viktig med bussprioritering av Hønefoss bru inntil brua over Bregna er bygd.
Brua fra Ringeriksgata mot Vestern er viktig pga utbygging i krakstadmarka, men det er
problematiske grunnforhold sørover
Spørsmål om størrelsen av areal til innfartsparkering. Svar 25 - 30 plasser, men potensiale for
mer
Husk at et er mye naturverdier og vanskelige byggeforhold langs elva, (kan bli dyrt) og bør
vurdere plassering
På Hønefoss Bru bør sykkel prioriteres foran bussprioritering - hva er vel effekten om
bussen uansett må stå i kø før og etter brua?

Sentrum
Førsteinntrykket: Bussene må først gå helt nord i Hønengata og til Almemoen
Over Petersøya: Bør være på bakkenivå for gang/sykkel! Altfor stort inngrep i Petersøya
naturområde med bussbru.
Prisen på enkeltbillett er for høy til at folk bruker buss på fritidsreiser
Bussen må prioriteres slik at man kan stole på tidspunkt for avgang
Bør være bedre busstilbud til Schjongslunden men kort avstand fra bussholdeplass ved Eikli
skole
Flere mener at bussbru over Petersøya kan bli fint uansett. Det blir en avveining.
Idé om loop for buss Ringeriksgata - Vester - Petersøya - Sentrum - Eikli - Ringeriksgaten
feks.
Bussprioritering over torvet
Fordel for tilgjengelighet raskt til butikkene, spesielt for bevegels eshemmede
Trenger ikke være toveiskjørt
Må passe på lekeplassen på torvet
Buss over torget avhenger av bru over Begna
Andre tiltak:
Bedre, mer pålitelig busstilbud
Traikantbetaling
Holdningskampanjer



· Sterke reaksjoner fra flere om buss over Petersøya, vil redusere verdi grøntområde.
Kun sykkel og gange og bysykkel fra andre siden. Hvis velge dette av hensyn til
bussavviklingen, tenke mye på estetikken - sørge for at den bidrar til økt bruk av øya.
· Buss til stadion; svær mange besøken de, inkl også til høyskolen.
· Aktuelt med bussrute med faste avganger
· Buss over Torget: Første reaksjon negativ, men dersom det bidrar til mer liv på torget.
Kan være enveiskjørt. Kvartersavganger og lav hastighet.

Gruppe 3

Vei
Alternative traséer viktigst. Da trenger man ikke store inngrep i eksisterende veier. Er det tatt
høyde for snåhåndtering? Grønn buffer er tenkt til det.
Sykkel på egen sykkelvei har ikke biler vikeplikt for på samme måte som sykkelfelt i veien.
Sanering av kryss kan hjelpe på. Vannrenne mellom gang og sykkel for å skille - ikke en
kant man kan snuble i
Hvis det er smalt snitt er det bedre å prioritere ett bredt fortau enn to smale
Hva sier utrykningsetaten om veibredden?
En ROS analyse vil vise dette. Ved å ikke ha kanter mellom kan man slippe dem fram.
Bussfil i Osloveien fornuftig hvis det er plass

Bruer
Hønefoss bru mest sentral
Ny bru på sørsida av Hønefoss bru til bil, så inn under lysekraftbygget i tunnel. Bruke
eksisterende til g/s
Tunnel st hansh augen og bru til stasjonen er perfekt idé
Når man tar med absoluttene, har man ikke mer plass enn det man bruker i fag. Uenighet
om dette.
Å vri brukaret er et godt grep
Bilvei på begge sider av Schjongslunden og rett opp til toppen av vesternbakken

Sent rum
Førsteinntrykk: Ikke buss over søndre torv. Man må se for seg noe annet enn 50seters
busser. Russebuss en mulighet
Kollektivflter som gir at man kommer seg igjennom sentrum blir viktig.
Må tenke en annen type buss. Da kan det være mulig.
Kan man bruke sidegata i stedet for torget? Må tenke nøye igjennom bruker av torget for å
se hva man skal gjøre.
Petersøya:
Klokt å utvide pendelen. Høydeforskjell ned til Petersøya er en utfordring. Brua må bli
ganske ly. Utfordrende for syklister. Veldig kostba r. Bør vurdere noe annet først.

Kommentarer til kart:
· 13 a: Bygge bro først med kollektivfelt når jernbanen kommer, resten kan avventes

(13b tunell)
· Vesternbakken: Bør være lett match, burde vært gjort for lenge siden...(4 og5)
· Bro over Petersøya: Flere ønsker kun gang og sykkel (6a). Relativt raskt - 2020? Noen

også buss(6b)
· Ide om gang sykkelvei; inkl. bro 24 - Benterud og til pumpestasjon. Kun gang - sykkel.



· Ide om tunell fra stasjonen og under sentrum, se gule lapper på kartet (men andre
kommenterer at de tte er dyrt og at området har svært utfordrende grunn).

Hvordan få folk til å sykle og gå mer:
· Mulighet for bysykler som enten er transportsykler, eller sykkelvogn. Kunne låne disse

til og fra pendlerparkeringer og stasjon. F.eks. bysykkelparkering ved p arkering ved
Petersøya hvor en så kan bruke denne til og i sentrum, inkl. transportsykler for at man
kan få med seg det man handler. Tilrettelegge for at folk jo ikke bare går med henda i
lomma i sentrum .

· Husk på fremkommelighet for rullatorerer når veidekke legges. Også god belysning.
Videre bør gang og sykkelveier prioriteres å bli måkt og strødd før bilveier.

Gruppe 4

Vei
Rundkjøring i Høyskolekrysset? Er det hensyntatt at det er plass?
Mangler endel bredde i Vesternbakken for det snitte t som nå er vist
Bru ov er Petersøya? Bil? Buss. Fire busser i timen hver vei
Osloveien, hvorfor buss sørover? Kanskje lyskryss mot universitetet, prioritere bussen
Ar trua på rushtidsavgift
Bredde under brua i Hønengata? Kjøre gang sykkel i sidegater
Sykkelveier krever godt vedlikehold , målsetting er å øke syxkkelandel til 8 - 9%
Må redusere behovet for transport, flere leiligheter i byen
Parkering til døra på jobben
Skal ikke gjøre byen uattraktiv
Hovedak at det er vist skille mellom gang/sykkel - hvor for ikke sykkelvei på begge sider?
Hver vei på samme side. Kryssing av vei og rabatt på begge sider. Toveis sykkel der man
kan sykle i 30km/t ledig vanlig med egne sykkelfelt i utlandet. Har hørt folk er fornøyd med
det røde feltet.

Bruer
Skeptisk til bru ov er Petersøya. Brua blir lang, fordi den blir trygg hele året. Veldig smart
plassering, dårlige grunnforhold ved støalandet
Bruer 1,2,3 prioritet til gang/sykkelvei og buss
Bru 4 er viktigst, avlaster mye, mange unge ferdes her
Må være trebruer her på Ringerike. Ikke noe trua på å sykle over torget
Knekke bru ved tippen, lloyds her ligger det verneverdig bebyggelse
Petersøya brua hjelper
Men veldig skeptisk til naturområdet
Ikke noe trua på å kjøre sykkel over torget. Farlig med sykkel i gågate og torg
Enige om at syklisten kan sykle gjennom Kongensgate
Sykle mellom stabellsgate istedenfor torget fra stasjonen
Mye førre busser i sentrum i framtida, må innom stasjonen - færre busser i byen
Vesttangaten, det ved Rabba, er viktig - og hadde hjulpet mye
Soknedalsveien kommer til å bli viktigere



Sentrum
Overrasket over at de vil kjøre over torget. Bedre å kjøre stabellsgate og foran kuben.
Reagerer på buss gjennom gågata. Unødvendig å ha bussen over bybro og inn i sentrum.
Holde gatene bake nfor for kollektiv.
Det viktigste holdepunktet er å få bussen innom skolen, knyttes oppom stasjonsområdet
Har kanskje ikke behov for brua over petersøya
Best å dra folka gjennom ny tunnel
Sykle langs jernbanen fra hønengata til stasjonen, sykkel i dagen
Må kunne gå tur under brua ved petersøya, flom i petersøya!
Brua må kunne være høyt nok til å kunne kjøre båt under.
En av broene må være en signalbro ala ypsilon i drammen!
Mener det ikke er behov for buss ove petersøya med det første - men ser behovet
Ser ikke behovet for øst - vest buss. Ingen reiser fra Haugsbygda til Heradsbygda - men ser
behovet for pendelbuss til stasjonen, sentrum og sykehuset
Må vite at bussen kommer - forutsigbarhet
Veldig få bussruter som er lønnsomme
Kan kutte buss 200 til Oslo når intercitytoget kommer
Tror det er få som kjenne til hvor godt busstilbudet er i Hønefoss

Gruppe 5

Vei
Hvordan skal man få plass til alt?
Bra med bro fra jernbanestasjonen til hengsle med bro til hønengata. Denne bruen burde
være bilbro. Stenge by brua for personbiltrafikk siden bro over hengsle, eller ta bompenger
der
Kanske parkeringsplass under sthanshaugen
Positivt at man prioriterer gående og syklende
Samarbeide med huseiere i hønegatef
Fint med grønt mellom bil og gående
Kanskje tenke seg at d et er to typer syklister, de som sykler for kos og de som sykler for
transport. Det er for mye trafikk i hønengata for å kunne sykle koselig i sidegatene.
Har dere tenkt på barneskolebarn? Andre mener det er farlig. Forslaget fremstiller et fortau
som er m er enn bred nok
Hadde vært bedre med tuneller, ikke at skolebarn går langs hønengata
Trygg skolevei er kjempeviktig
Forlenge tuneller fra Hengsla til hønengaten til langt opp i hønengata (gummikrysset)
Bra med rabatt, bra for gamle og barn som kanskje vingler litt når de syker
Trivsel ro barn og ungdom med bredt gangfelt slik so forslaget er
Sykkelvei til røsholmstranda
Bro fra holtangen til vestentangen, hadde vært fint for lokalbefolkningen

Bruer
Alle broene som skal ligge inntil andre broer må være godt tilpasset eksisterende bro. Dette
gjelder spesielt broen ved siden av Begna bro
Lage vannskulpturer ved siden av broen
Lage broene fine
Ikke lage i samme stil som den ved siden av Hønefoss bro
Bevare petersøya



Alle broene burde være gang/sykkel unntat t den ved siden av Begna
Stedene for bruer er bra
Hvis man stenger bybrua kunne man ha hatt bilvei fra Eikli til støalandet over veien ovenfor
schjongslunden
Veldig bra med tunellen fra hengsle til hønengaten
Ikke bilbvei nord for scjongslunden
Viktig med gang sykkelvei fra støalandet til schjongslunden
Mange mener det ikke skal være bussvei over til petersøya
Dundrefri buss (elektrisk)
Bevare st hanshaugen

Sentrum
Drastisk med buss gjennom torget
Blir ikke buss over torget trafikkfarlig
Gul også kjøre arnemannveien?
Finne alternativer for gul rute over torget
Små busser. - kanske mulig å ha over torget da? Ruslebusser
Lekeplass like ved busstrasé om den går over torvet
Da må man finne alternative møteplasser hvis torvet ble bussgate
Tegneserie på buss siden, vent et kvarter på fortsettelsen!



Gruppenes prioriterte tiltak fra trafikkutredningen for Hønefoss. De foreslåtte
tiltakene er vist på en tidslinje.
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Tema: Fysisk utforming, attraktivitet og bokvalitet
Deltakere : Allmennheten
Dato: 19.9.2018

Oppgave 1: Prioriterte bygninger/områder
Deltakerne ble stilt følgende spørsmål:
- I hvilke bygninger og steder ligger byens sjel?
- Hva i byen kan ikke endres på.

Gruppene svarte med tekst og markerte bygningene og stedene på kart.

Gruppe 1 oppgave 1
Bruene på Løyds. Negativt at brua er høyere slik at side ikke synes like godt.

• Få opp bruene på den gamle trafoen som ble revet pga Hønefoss
• Søndre torv
• Stabelsgate
• Fønix (fengselet) - originalfa saden her bør komme frem
• Eldste delen av videregående er viktig - hele kvartalet her er viktig
• Storgaten bil (verneverdig)
• Hele storgata - blandet bebyggelse
• Askveien - nydelig parti
• Uenighet ang. Kirka
• Løkka - 50 - talls bebyggelsen, villabebyggelsen er st erkest identitetsmessig
• Byggene nord for søndre park (rosa bygget til ridderhus)
• Tannlegehuset (gata fra Pettersøya til Kongensgate)
• Skøyenvillaen og huset på andre siden av veier må restaureres. Spesielt huset med

svalgang (som vender ut mot Kongensgate).
• Rådhuset - > blandede meninger - signalbygg fra en annen tidsepoke.
• Ferieboligen - har mye med historikk til området å gjøre
• Kan ikke endre lloyds
• Nordre torv - og ned mot Riddergården
• Sveitservillaene på Benterud - lite miljø i samme stil.
• Gamle prestegården, grønnlievillaen

Prioritert :
1. Lloyds (området rundt fossen)
2. Søndre torv med stabelsgate og storgata
3. Løkka, villabebyggelsen

Elvelandskapet må bevares, Petersøya
Ikke noe mer bygging på Schjongslunden ved idrettsanlegget, som medfører at man må ta
mer friluftsområdet! Grøntområdene på Petersøya og Schjongslunden vil være mer verdt når
byen vokser.





Gruppe 2 oppgave 1
Hønefoss skole - karakterisktisk, historie fra før/etter krigen, bruke stil frivilligsentral i
fremtiden?
Gamle Narum beb yggelse - flotte i sentrum
Gamle JK - sport - blir ikke vedlikeholdt, uenighet om dette
Villaer i Hønefoss - er dette viktig, kanskje ikke, da det er et fremtidig utbyggingsområde -
man må gjøre noen valg
Kefasbygget må bort
Tronrud - bygget må tas vare på
Byg gmakerbygget må tas vare på
Lloyds marked må tas vare på
Pipa må tas vare på
Gamle Norum - rekka må tas vare på
Fengselet er selvfølgelig fredet
Ringerike vgs må tas vare på (opprinnelig del)





Gruppe 3 oppgave 1
Tenker at riktig at Riddergården og Fengselet er fredet
Nordre torv viktig og fint, byggene fine og sikten, helheten de gir. Enhetlig.
Parkering kan imidlertid gjerne forsvinne. Fint med utviklingen med Gledeshuset. Skulle
ønske at det skjedde noe mer på Nordre torg, brua som gågate. Kanskj e mer butikker? Mer
liv?

Øya og kraftverkbygningene. Teglstein og silhuetten gir identitet. Tårnet. Men utilgjengelig
for allmennheten. Bør bli tilgjengelig i større grad, f.eks. Boliger og kontorer. I eksisterende
og omliggende bygg.

Jernbanebrua vikt ig, ikke tull med den. Selve Hønefoss Bru ikke like viktig.

Søndre torv er en perle, kanskje inkludert Riperbakken og Stabellsgate. Bankbygget
tidstypisk og viktig. Vogtgården. Diskuterer grundige avgrensingen, se strek på kartet.
Inkludert Salt og Peppe r og gymnaset. Fontenehuset. Opplever at verdifullt rom, men er
plass til mer. Bør gjøres noe med virksomhetene rundt Søndre torg, bl.a. Bank gir ikke så
mye til bylivet.

Gult hus rett ved Kuben. Det gamle samfunnshuset/kulturhuset.
Gamle Eikeli skole, kjempefin. Kunne den vært kreativt verksted for byen. Rådhuset kan
rives.
Viktig at det som bevares forfaller, må brukes. Mener funksjonen til Søndre park burde vært
flyttet til Petersøya. Kongens gate: Bør helst ta østsiden. Gammel villa slitt.

Prioriteringsdiskusjon:
Søndre torg med omliggende gater viktigere enn Nordre torg. Bl.a. P.g.a. helhet og at bedre
bevart.
Søndre torgområdet pri 1, men Vogtgården ++ aller viktigst innen dette. Se prioritering A,B,
C og D. Men kommenterer at er litt sle mme med selve torget. Viktig at er en åpen torgplass.
Bør bare gjøre noe med virksomhetene og livet rundt.

Pri 2: Øya og buene. Kommenterer at fantastisk det som er gjort med Tronrudbygget
(markert B). Vern og bevaring går an.

Pri 3: Nordre torg. Det er et minus at det er parkeringsplass og kø av biler. Det som har sjel
er bygningene og fasadene rundt.

Og så ønsker de gjerne å ha med en prioritet 4: Villabebyggelse ned mot Storelva. Er en
verdi at det er variasjon i typen boligene. Gir atmosfære. E n oase også for turgåing.

Kommenterer også at det ville vært utrolig bra om disse tre områdene kunne vært knyttet
sammen. Få gågate (helt eller delvis) på brua. Få redusert biltrafikken. For å kunne få
utnyttet den må mange biler bort. Savner flyt i gan gtrafikken fra Søndre torg til nord, ikke
måtte krysse store gater.

Pri 0 som betyr at IKKE kan fjernes: I diskusjonene har også jernbanebrua høy prioritet, gir
identitet til byen. Men prioriterer ikke denne mye fordi de ikke er redd for at det skal gjør es
noe med den: - )





Gruppe 4 oppgave 1
I alle områdene med skravur ligger Hønefoss sjel og kan ikke endres, inkludert villaene
Sammenhengende Elvelangs også til stasjonen
Tilgjengelighet til elva gjennom øyaområdet
Aktivisere langs elva, feks ved gledeshuset
Tilrettelegge for å komme ut i elva feks ved petersøya
Knytte søndre park bedre til søndre torv
Ganvei over demningen
St hanshaugen ryddes og rustes opp og må bli mer tilgjengelig





Gruppe 5 oppgave 1
Akse fra Riddergården Nordre torg opp mot demningen, Hønefoss brug, stabellsgate,
meieriet.
Skal vi ta vare på historiske bygg er?
Nordsia er alle enige om å bevare
Villaen - hvorfor ikke skravert, Jugendstil?
B eholde trebygården sør for Kuben. Bondehandelsgården - nå kledd med eternittplater
Trist at trehusbebyggelsen måtte vike for Kubenutbygginga
Eierne av byggene må ha noe å si!
Hva synes vi er finne? Ikke det kubistiske moderne. Vi verdsetter det mer tradisjonelle, de
eldre strøkene med jugendstil og kvartals - og bygårdsstruktur.
Ta vare på huset ved hotel rigerike der gravstøtteforretningen ligger.
Bevare Petersøya. Kan elvepar k - må ikke være uberørt
JK - bygget må tas vare på - en del av byens sjel
Nordsia er byens sjel, samt områdene rundt Søndre Torg
Si hva man vil om Kuben, men Kuben er avgjørende for å holde liv i Hønefoss sentrum
Gruppa er tydelig engasjert for trehusbebyggelse, særlig i kvartalene rundt Søndre torg.

3 prioriterte:
1. Nordre Torv
2. Byberghaugen
3. Bondehandelsgården

På Benterud hadde vi tidligere en sirkusplass, flytte til Schjongslunden, med plass til
utstillinger osv, bystrand, fiskebrygge
Regionsbus sene Tyristrand, Sokna, Nes osv innom togstasjonen. Autonome busser - gratis -
mellom stasjon og rundt i sentrum
Flytte VGS ut av sentrum, til Hønefoss VGS én storskole





Oppgave 2: Prioriterte plasser, grønne og blå arealer
Deltakerne ble stilt følgende spørsmål:
- Hvor går/ er du og hvor er det hyggelig å være/ hvor er det ikke hyggelig å
være?
- Hvor kunne du tenke deg å gå/ være?
- Hvilke grønne (blå) arealer i byen kan ikke endres på?

Gruppene svarte med tekst og markerte bygningene og stedene på kart.

Gruppe 1 oppgave 2
Elvelangs: fra tippen til krematoriet, så mangler det litt sti
Bevares: Livbanen, søndre park, Petersøya, Schjongslunden

Hvor er det hyggelig å være:
Søndre torv, gågata rundt
Hvorfor: variasjon av bygninger (skole), lysforhold, aktivitet (mennekser), skulptur
Schjongslunden
Hvorfor: grøntareal, ingenting må fjernes, alléen er hyggelig.
Nordre park
Hvorfor: hyggelig, men har utviklingspotensiale. Litt mye trafikk.
Riddergården + gledeshuset
Hvorf or: historie, bevart som tun, fin utsikt til fossen

Hva ønsker vi å utvikle
Tippen
Stien fra Pettersøya til Schjongslunden
Søndre park/livbanen
Tilgjengelighet + visuelt. Må ha mye bedre inngangsparti. Turister må skjønne at det er en
park her. Må ha noe i inngangspartiet (piazza) sitteparti. Mye trær her som stenger for innsyn.
Ringeriksmuseum i inngangen til Livsbanen? Museet hus på høye sykler som man kan gå
under, også kommer man inn i en grønn lunge.
Det må lages en dialog inn til søndre torv. Urban iteten på søndre torv møter parken og
elvelandskapet. Grøntområde som skaper kontrast.
Byrom m mellom samfunnshuset og sentrumskvartalet (trappa med kunstgress)
Hvordan er forbindelsen mellom søndre torv og parkert - > må benytte busstasjon og rive
bygget.
Stjernefunksjon ut fra søndre torv.
Lage en gågate fra torvet til parken
st. Hanshaugen - tar det som en selvfølge at ingen skal bygge her.
Vannrenne inn i Fossveien Tippen, utvide fossen.
Kulturpark st. Hanshaugen

Prioritert:
Schjongslunden
Petersøya - må lages en kanal mellom Petersøta og Hønefoss kirke
Kulturpark/riddergården. Nordsiden av elvebredden, det må bl mer liv her,
kafé/servering



Må ikke stenge av vannet inn til tippen
Gamle trær må bevares i byen
Elvepark i området: hønefgoss br u til støalandet - > da må det lages en bru her
Brygger må etableres, sørspissen bystranda på schjønslunden
Bruk vegetasjon mer aktivt - > mye som ble hugget ved rådhuset (FY!)





Gruppe 2 oppgave 2
Eikili skole - uenighet he om det skal tas vare på - Flertall sier ta vare på
Nordsias sjel ligger i mange av de eksisterende bygningene. Må tas vare på.
Bakgårder er kanske ikke så viktig for identiteter

Ta vare på huset i vesternkrysset - treverklstil - uenighet da den er i veien for trafikken

Det som er verneverdig rundt torget mener en er viktig og en del av byens sjel
Hva skal an absolutt ta vare på? Viktig å ta disse beslutningene. Er egentlig Hønefoss skole
så viktig? Må prioritere hvilke bygg en vil restaurere
Hønefoss stasdonsbygg er viktig
Bygninger i Stabelsgate er viktige (enkelte bygg)
Gamle kredittkassen er viktig (flere bygg rundt torget)
Bygg på nordsiden av kuben

3 Viktige områder
1. Søndre torgs med bygningene rundt
2. Lloyds mares jraftforb ygget + broene
3. Nordre torg med alle byggene rundt (hønefoss skole uenighet om)

Tenk mer helhet ved å gjeninnføre gamle bygg (så det ser likt ut= uenighet vi trenger
moderne bygg - trenger flere bygg fra flere tidsepoker
Hva med samfunnshuset
Bær kommer fl ere parker i byen
Bystrand. Flere steder i byen





Gruppe 3 oppgave 2
Hva forbedre? Forlenge elvefangst sørover fra søndre park.

Øyene som dukker opp når det ikke er flom er spennende, men vet ikke helt hvordan bruke.

Grøntområde rett nord for Hønefoss bru; bevare. Norddelen av dette bør utvikles mer.
Elvelangs, utsikt. Kan bli veldig viktig hvis gangbru over til stasjonen.

Potensiell akepark: Grøntområde rett på nordsiden av Hønefoss bru. Akebakke kan gjøres
trygger e, flere bruker den allerede i dag. Hauger er karakteristisk for byen. Ville være synd
om forsvinner og kunne kanskje bli mer brukt enn i dag med tilrettelegging. Lage
utsiktspunkt ut mot elva og sentrum. Lage et turmål å gå til, få utsikt og sette seg å s e på
utsikt.

Utvikle sti elvelangs fra Tippen mot Petersøya. Blitt bygd betongbygningen der man nesten
kan ha beina i vannet.

Tippen; burde skapt torg. Kunne hatt parkering i 1. Etg. med torg oppå. Må være noe der for
å trekke liv. Binde sammen med no rdsiden og brua.
Hvis man ønsker økt bruk av nordsiden av elva bør det bli finere å se over til Tippen. Ser nå
på grå vegg.

Kanoutleie langs elva?

Elvelangs: Sammenheng viktig. Fra Hønefoss skole til Kvernbergsundbru. Det å kunne gå
en runde.

Bruk av Petersøya: Plass midt på ikke pen. Stort potensiale. Også badeplass kunne vært
utviklet. Bygge bro kan øke bruken og føre til at man også ruster opp øya forvridd. Mener det
er mulig å få til begge deler. Gjøre øya mer tilgjengelig. Skape joggerunde via både ny bro
og Hvitbrua.

Søndre park: er glad i den, men kunne skjedd mer på scenen. Men ligger litt i i bakevja. Er
en destinasjon, ikke et sted du passerer på vei til noe. Kunne vært videreutviklet. Viktig med
vann i fontene, manglet i sommer. Lys. All é via Livbanen kunne vært gjort mer koselig, inkl.
At ikke må krysse så mye trafikk. Mangler toalett og kanskje skulpturer.

Hage rundt Fengselet fin, men kunne vært mer tilgjengelig.

Grønne sammenhenger: Hadde vært fantastisk med noe grønt over brua o g bort til Søndre
torv, via fengselet, via dagens busstasjon og mot Livbanen og Søndre park. Må se på
krysning av trafikk i Kongens gate; bru over veien?

Prioriteringsdiskusjon:
Bevare:
Pri 1: Grøntområde rett nord for brua.
Pri 2: Elvelangs
Pri 3: Fengselshagen



Utvikle:
Pri 1: Området mellom torgene inkludert Tippen. Tippen og Hønefoss bru med forlengelse
mot Søndre torg.
Pri 2: Fullføre elvelangs sør for Petersøya.
Pri 3: Petersøya med badeplass
Pri 4: Akebakke nord for Hønefoss bru tas i forbindelse med tunellen





Gruppe 4 oppgave 2

(Kun kart)





Gruppe 5 oppgave 2
Bevare:
1. Søndre park og elvekanten v Petersøya området rundt kirken
1. 2. St hanshaugen
2. Området på Nordsia av fossen
Søndre park: selve parken må synliggjøres for å få folk til å bruke den!

Utvikle:
1. Sentralt på Petersøya
2. Elvelangs Hønefoss Bru - hele veien til Kvernbergsund Bru. Plastring/erosjonsikring

m/steinsetting. Fiskeplasser langs elva
3. Grøntdrag mellom Søndre Torg og Søndre p ark





Oppgave 3: Fortetting og utvikling
Deltakerne ble stilt følgende spørsmål:
- Hvor bør det ikke fortettes? (rød tusj)
- Hvor bør det være åpent? (grønn tusj)
- Hvor er det greit å bygge høyere enn i dag? (blå tusj)

Deltakerne svarte med notater og markerte hvor fortetting kan og ikke kan skje på kart.

Gruppe 1 oppgave 3
Hvor bør det ikke fortettes:
Søndre torv - nå er det godt med soltilgang
(Må ha krav til estetiske trekk) - > trebygg
Stabelsgate 4 - > tronrud (fått lov til å rive gammel teglsteinshus
Løkka (med muligheter for småprosjekt)
Storgata 83 etasjes murhus ved siden av kinahuset), sveitserhus ved siden av Ringerike vis - >
ikke fortett

Hvor bør det være åpent:
Gangsti inn til søndre torv
Må etableres kanal gjennom tippen
Må etableres friluftsarealer langsmed elven (Tippen)
Etablere vannstrukturer i Øya - området

M å bli synlig i bybildet, som markerer at det er et elvelandskap
Gladtvedt bør være åpent (kultur) - > reparere området estetisk. Parkeringsplass i området so m
kan fortettes

Hvor kan det fortettes:
Kuben
Løkka, bør bygges i en stil som samsvarer med annen bebyggelse. Villabebyggelse
Parkeringsplass, uten nødvendigvis bygge høyere (ved vikenbygget). Legger det litt lavere pga
solforhold
Muligheter i inngangspa rtiet til Hønefoss bilpleie, hyggelig uterom
Busstasjon, men det må tas vare på stien inn til søndre torv.
Ferdkvartalet, solforhold
Tippen - høyde: lave solforhold inn mot Kongensgate
Ringerike hotell - > bør rives og bygges noe annet
Øyaområdet
Brakka ved rådhuset
Området rundt Eikli skole
Ankersgate (gamle lokaler til Ringerikes blad)
Nordre torv her må den gamle strukturen repareres
Byrom med freezone, trappa med kunstgress





Gruppe 2 oppgave 3
Søndre park - dårlig tilgang
Petersøya - utfordrende ved flom
Grønn Nordsida langs elva

veldig fint, b ør bevares
utvikle bygningen langs med fossen som fu g å på taket på
Markerer hele gr øntdraget på nordsiden av Hønefoss bru
Ø y i fossen hvor en kunne ha en spektakulær restaurant

Rød Øyer i elva utenfor Petersøya
uenighet til denne linjen
Livbanen er å misbruke sentral tomt

Rød Lage grønn korridor fra sentrum til kirken
viktig begrep, viktig akse
bygate ned mot kirken

Grønn søndre park - petersøya (må også utvikles) - Livbanen skal brukes, mer tilgjengelig.
Livbanen, uenighet om denne skal bevares

Rød grøntområde på sørsiden av schjongslunden
Spesielt viktig for studentene, med forbindelse til schjongslunden

Rød elvelangs fra petersøya til schjongslunden
Rød strand under kver nbergsund bru

Prioriterte områder (flere er markert i kartet)

Grønn
1 - Livbanen - søndre park - petersøya
2 - Grøntområde på nordsiden
3a Schjongslunden
3b St hanshaugen

Rød
1. Gangakse mellom petersøya og schjongslunden
2. Område i elva (utenfor petersøya )
3. Grøntdrag fra søndre torg til kirken
Oppgave 3

Bør ikke bygges mer å mer på torget
By som er interessant å satse på næring
Enveiskjøring rundt hele sentrum - mer sykkel
Få en mer attraktiv kjerne
Boligtyper er viktig å få med seg flere valg

Blå tusj brukes om fortetting!

Blå Øya - Bygge høyere enn det er i dag
Elvelangs - Henvende seg mot fossen
Blå Tippen - Bygge høyere enn i dag
Blå Parkeringsplass ovenfor DnB - Bygge høyere
Grønn Elvelangs langs øya - Holdes åpen
Blå Kefasbygget - Her ka n det fortettes/bygges høyere
Blå Parkering ved Ringerike vgs (fortett/høyere)



Blå tomt ved rundkjøring nord for Kvernbergsund bru
Blå ved servicetorget - bygge høyere
Grønn - Søndre torg holdes åpent
Grønn - Sondre park holdes åpent
Rød Bør ikke fortettes på nordre org - uenig om Hønefoss skole skal være med
Blå - Brakke nord for Hønefoss skole - fortettes og høyere
Blå Sørsiden av Eikli skole - skal fortettes
Blå Rådhus området - fortett og bygg høyere - noe annet enn rådhus i fremtiden
Blå Området rundt søndre torg - bør ikke fortettes
Høyder Området rundt søndre torg - bør ikke fortettes
Høyder - Høyder på Øya, Lloyds, Tippen, ikke farlig da skuggen havner i fossen
Høyder i sentrum kan være mer problematisk
Gamle Glatvedt hotell - kan denne fortettes
Ka n godt fortette rundt st hanshaugen - ikke markert på kartet
Grønn holdes åpent øst for riddergården





Gruppe 3 oppgave 3
Merk ekstra fargekode: Orange = greit å fortette, men ikke høyere enn byggene rundt.

Ikke fortette:
De områdene de ønsket å bevare i første oppgave. Rundt Nordre og Søndre torg +
villabebyggelse mellom Søndre park og Storelva.
Ikke høyere rundt Søndre torg, men kanskje lenger bak. Bygge trapper inn mot torget for å
ikke stenge lys.

Viktigere at fasaden i første og andre etg henvender seg til gateplan så sant ikke lyset
forsvinner.

Greit å bygge høyere: Nord for torget mot St.hanshaugen. Økende høyde mot haugen, tåler
det. Ut mot Hønengata kan det også fortettes, men ikke høyere (orange).

Være åpent: Søndre torg, park nor d for hønefoss bru.

Fortette og høyere enn i dag: Langs
Delte meninger rundt bordet om høyder. Noen tenker maks 4, noen 4 - 6. Viktig å ta hensyn til
lysforholdene. Dersom bygget flyttes lenger inn på tomta kan det tåles noe høyere høyde.
Hadde vært kult med bro eller annen passage i høyden over Kongensgate. Opp trapper i
bebyggelse, kulvert i selve bygget med dagslys inn, masse grønt. Så komme ut på bro.

Parkering: Fra Tronrud påpekes det at dersom grunneiere skal akseptere å bygge igjen
lønnsomme park eringer må alternativet være lønnsomhet.
Andre: Kommunen må være klar og gi krav.

Fortette, men ikke høyere: Innimellom lommer i villabebebyggelse. Rød åpent
område/lekeområde midt i.

Tippen: Bør skje noe, men ikke høyt. Ikke ta utsikt til elva og Hø nefoss kirke. Kanskje 3 - 4
etater er OK uten å ta utsikt for de bak. Viktig med grønne lunger, passager, kanskje noe
vann; - invitere til ferdsel. Fint område å utvikle for barnefamilier?

Greit å bygge høyt: Opp mot Meieritomta og langs Arnemannsveien. Gre it med høyere inn
fra elva og litt lavere fortetting ut mot elva.

Fortetting: Området rett sør for Hønefoss bru. Enighet om at OK å fortette, men delte
meninger om høyde (blå vis. orange)

Rive rådhuset og bygge nytt med fortetting. Litt delte meninger om høyde. Ikke høyere enn i
dag, men muligens noe lavere enn dagens rådhus. Fortetting også rundt Eikli skole og
yrkesskolen.

Åpent (grønt): Petersøya og Søndre park.

I etterkant av diskus jon: Noen private kommenterte at utbyggerrepresentanter kanskje var
vel aktive i diskusjonen og at de var mer skeptiske til høyde.





Gruppe 4 oppgave 3

(Kun kart)





Gruppe 5 oppgave 3
Fordtomta må fortettes - her kan det bygges høyere - runde tårn heller enn kompakte
kvartaler skygge som passerer fort
Busstasjon + parkering - fortett og bygg høyere
Thoresengården - kun fortett
Kan noen bygg stå på stylter? 1 ett helt åpent for å gi mer luft
Fortette arkaden, men ikke mye høyere enn i dag
Brødr Helgesen - Flattumsgate. Huset på hjørnet er det eldste i Hønefoss sentrum. Fortett,
men ta vare åp dette bygget
Parkeringen ved kjerka - fortett, men ikke høyt
Bakgårdsparkering sør for Kuben må også fortettes og utnyttes bedre
Tippen - fortette med måte , må ikke forringe potensialet for «elvelangs»
Søndre Torg - sørg for å bevare de gode solforholdene - begrense høydene!

Variasjon i høyder gir godt bymiljø
Brutorvet - skulle aldri vært bygd, skulle vært åpne områder, m/blågrønne strukturer
Krysset Hønengata Vesterngata må fortettes. Alt for mye «dødt» areal.
Området ved Eikli skole: Fortett - administrasjonsbygg for kommunen, eller nytt rådhus?
Men spør barnehagen.
Rådhus kan alternativt være ved kjerra, m/parkering under bakken
Mye fortetti ngspotensiale nedover mot Schjongslunden. Fortett, men mer beskjedent og
tilpasset eksisterende bebyggelse.





24.09.2018 - v/ Arild Tjomsland, arild.tjomsland@boitano.no
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2664-26  Arkiv: M20  

 

Sak: 23/19 

 

Saksprotokoll - Grunnundersøkelser på Støalandet - sluttrapportering  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Ved tiltak i kvikkleiresonen «867 Støalandet» skal rapport «Geoteknisk utredning 

kvikkleirefaresone 867 Støalandet» fra 25.03.2019 legges til grunn.  

2. Rådmannen bes innarbeide et system hvor det kontrolleres for erosjon i yttersving 

Storelva, vest for Støalandet. Det skal utarbeides et overvåkningsprogram med 5 års 

intervall, og etter større flomhendelser. 

3. Rådmannen bes innarbeide finansiering for oppfølging av kvikkleiresonen. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2664-25  Arkiv: M20  

 

Sak: 60/19 

 

Saksprotokoll - Grunnundersøkelser på Støalandet - sluttrapportering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Ved tiltak i kvikkleiresonen «867 Støalandet» skal rapport «Geoteknisk utredning 

kvikkleirefaresone 867 Støalandet» fra 25.03.2019 legges til grunn.  

2. Rådmannen bes innarbeide et system hvor det kontrolleres for erosjon i yttersving 

Storelva, vest for Støalandet. Det skal utarbeides et overvåkningsprogram med 5 års 

intervall, og etter større flomhendelser. 

3. Rådmannen bes innarbeide finansiering for oppfølging av kvikkleiresonen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2664-21   Arkiv: M20  

 

 

Grunnundersøkelser på Støalandet - sluttrapportering  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ved tiltak i kvikkleiresonen «867 Støalandet» skal rapport «Geoteknisk utredning 

kvikkleirefaresone 867 Støalandet» fra 25.03.2019 legges til grunn.  

2. Rådmannen bes innarbeide et system hvor det kontrolleres for erosjon i yttersving 

Storelva, vest for Støalandet. Det skal utarbeides et overvåkningsprogram med 5 års 

intervall, og etter større flomhendelser. 

3. Rådmannen bes innarbeide finansiering for oppfølging av kvikkleiresonen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Sensommeren/høsten 2018 ble det gjennomført grunnundersøkelser på Støalandet, i NVE 

registrerte kvikkleieresone «867 Støalandet». Den geotekniske rapporten konkluderer med at 

det er usannsynlig å utløse et kvikkleireskred her. Likevel har det blitt vurdert at 

kvikkleiresonen «867 Støalandet» fremdeles skal gjelde ettersom det er en mulighet for 

rotasjonsskred i alle skråninger. Rapporten skisserer også mulige sikringstiltak, men disse er 

kun nødvendig om området skal utbygges ytterligere. Kvikkleiresonen skal tas hensyn til i både 

arealplanlegging og byggesaker. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kvikkleire 

Alle områder som har vært under marin grense kan ha forekomster av kvikkleire. Marin 

grense er satt til 220 moh. i Ringerike kommune, og viser til det høyeste nivået havet nådde 

under siste istid. Kvikkleire er opprinnelig leirpartikler som er avsatt i sjøvann. Saltvann gjør 

leirpartiklene elektrisk ladet (+/-) og fører til at kantene i leirpartiklene tiltrekkes hverandre 

og bindes sterkt sammen. Det dannes da en gitterstruktur med vann i hulrommene mellom 

leirpartiklene. Landhevingen etter siste istid har ført til at marine avsetninger har blitt 

liggende over havnivå, og over tid har ferskvann vasket ut saltet og redusert styrken til 

bindingene. Det er denne utvaskede leira som kalles kvikkleire. At det finnes kvikkleire i 

grunnen er ikke nødvendigvis farlig, så lenge stabiliteten av skråninger ikke blir forverret. 



- 

Ved ytre påvirkninger kan gitterstrukturen klappe sammen, og leirpartiklene flyter i det 

frigjorte vannet som tidligere var bundet i gitterstrukturen. Resultatet blir et kvikkleireskred. 

Kilde: NVE kvikkleireveileder. 

 

Rotasjonsskred  

Typisk for rotasjonsskred er at disse beveger seg i ett stykke og viser en tydelig rotasjon, som 

en nedsynkning i toppen av skråningen og utglidning/heving i bunnen av skråningen. 

Rotasjonsskred er begrenset av størrelsen (høyden) på skråningen skredet går i. Det kan ofte 

være kvikkleire involvert i rotasjonsskred, men på grunn av lagdeling og terrengforhold får 

ikke leire alltid fritt utløp og dette begrenser dermed skredet fra videre retrogresjon.  

Kilde: NVE kvikkleireveileder.  

 

I 2009 ble det gjennomført omfattende grunnundersøkelser i Krakstadmarka, herunder sone 

«867 Støalandet (tidligere Støaveien)». I NGI (Norges Geotekniske Institutt) sin rapport 

«Stabilitetsvurdering faresone Støaveien» fra 2009 konkluderes det med at Støalandet er å 

betrakte som et kvikkleireområde med utilfredsstillende områdestabilitet. Videre anbefalte NGI 

at det burde gjøres supplerende grunnundersøkelser for å bedre grunnlaget for 

stabilitetsberegningene, og vurdere mulige stabiliserende tiltak. 

 

Med bakgrunn i denne geotekniske rapporten søkte rådmannen om tilskudd fra NVE januar 

2016. Mai 2016 ga NVE tilsagn om tilskudd på 1 120 000 kr, forutsatt at kommunen dekker 

en egenandel på 20%. Det ble gjennomført en offentlig anskaffelse for prosjektet våren 2018. 

Romerike grunnboring med geoteknisk rådgivning fra Øvre Romerike Prosjektering ble tildelt 

oppdraget. Det ble gjennomført grunnundersøkelser sensommeren/høsten 2018. Den 

geotekniske rapporten var ferdig våren 2019.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet av kommunestyret 04.05.2017 (Sak: 52/17) «Egenandel til kartlegging av 

kvikkleiresone Støaveien» 

 

Vedtak i Kommunestyret:  

1. Kommunestyret tar saken til orientering  

2. Rådmannen bes innarbeide finansiering av kommunens egenandel i budsjettjustering 1. 

tertial.  

 

 

Oppsummering av funnene i den geotekniskrapporten 

Kvikkleiresonen har blitt evaluert av NGI ved tidligere undersøkelser (2004, 2006 og 2009) til 

å ha lav faregrad, med konsekvensklasse meget alvorlig. Det vil si at det ble vurdert som liten 

sannsynlighet for et kvikkleireskred, men hvis det skulle gå et kvikkleireskred ville det ha en 

alvorlig konsekvens ettersom området er tett bebygget. Samlet sett er kvikkleiresonen vurdert 

til å være i risikoklasse 3. Geoteknisk rapport fra 2019 konkluderer med at kvikkleiresonen har 

noe bedre stabilitet enn vurdert i NGI rapport fra 2009. Faregrad, konsekvensklasse og 

risikoklasse er uendret. 

Det ble ikke påtruffet fast fjell ved noen av boringene, dypeste boring gikk til ca. kote -7 moh., 

dvs. ca. 50 m under bunnen på Storelva. Det ble oppdaget/påvist kvikkleirelag i grunnen ved 9 

av 10 borpunkter. Det er viktig å vektlegge at et kvikkleireskred på Støalandet blir ansett som 

usannsynlig. Dette begrunnes med at kvikkleira ligger forholdsvis dypt under skråningsbunn, 



- 

og det argumenteres for at mest sannsynlig skredmekanisme er rotasjonsskred. Det har blitt 

vurdert at kvikkleiresonen «867 Støalandet» fremdeles skal gjelde ettersom området består av 

et ravinert terreng med bratte leireskråninger hvor det kan gå skred, både overflateskred og 

delvis dyperegående utglidninger. Figur 1 viser revidert kvikkleiresone «867 Støalandet». 

Skravert område viser mulig løsneområde for et skred, mens prikket område er utløpsområdet. 

Det ble ikke påvist kvikkleire innerst/nord på området (grått skravert området), og sonen er 

derfor trukket inn med ny grense.  

 

Det gjøres oppmerksom på at det også ble påvist kvikkleire i grunnen på eiendom Ole 

Thorkelsens vei 13, ca. 100m nord for dagens grense, i NGI rapport fra 1980 vedrørende 

pumpestasjon på Støa. Mest sannsynlig foreligger det kvikkleire i store deler av skråningene 

langs Storelva. I motsetning til Støalandet er topografien i bakkant av disse forholdsvis flat og 

jevnt. Derfor ble det valgt å ikke utvide sonen nord‐ /sørover. 

 

 
 

Figur 1: Revidert kvikkleiresone 867 Støalandet.  

 

Erosjon fra elva 

Elver eroderer sideterreng hovedsakelig i yttersvinger, boligfeltet på Støalandet er plassert i 

yttersving av Storelva. Erosjonsforholdene i Storelva ble vurdert ved å sammenlikne 

elvebunnsmålinger fra 1999 og 2016. Sammenligningen viste at det ikke er tegn til aktiv 

erosjon i Storelva vest for Støalandet. I 1988 ble elvekanten rett nord for planområdet 

erosjonssikret, med forlengelse og vedlikehold i 2005, se figur 2. Selv om det ikke er tegn til 

aktiv erosjon er oppbygningen av deltaene ved Tyrifjoren et tydelig tegn på at det er pågående 

erosjon fra bunnen/elveskråningene Storelva. Oppsummert kommer det frem i rapporten at det 

anbefales å utføre jevnlige målinger av elvebunnen i Storelva samt elveskråningene vest for 

Støalandet. Målingene bør utføres minst hvert 5 år, og/eller etter flomhendelser av større 
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omfang. Målingene sammenlignes med tidligere målinger og evt. pågående erosjon. 

Resultatene vil bli brukt for å vurdere behov for utvidelse av erosjonssikringen. For utfyllende 

informasjon se geotekniskrapport s. 18, vedlegg 1. 

 

 
 

Figur 2 Erosjonssikring i Storelva langs Støalandet, lilla strek.  

 

Bekkeleiet i ravinedalen 

Bekkeleiet i ravinedalen i sør er ca. 1m dyp med maks helning på ca. 1:35, dvs. ca. 1,6o fall, se 

figur 2. Skråningen mot boligfeltet ligger hovedsakelig i innersvingen på bekken. Strandsonene 

på begge sider av bekken er forholdsvis brede med lite tverrfall, dvs. eventuell aktiv erosjon vil 

ikke berøre de bratte skråningene umiddelbart. Bunnen av ravinedalen ble av økonomiske 

grunner ikke kartlagt. På sikt anbefales det å utføre mer nøyaktig kartlegging av 

erosjonsforholdene i bunnen av ravienen. Dette blir særlig aktuelt i forbindelse med eventuelle 

større utbygninger/fortetning innenfor østre/sørøstre del av kvikkleiresonen. 

 

Sikringstiltak og fremtidige tiltak 

Kvikkleiresonen skal tas hensyn til i både arealplanlegging og byggesaker. Motfylling i Storelva 

er skissert opp som aktuelt sikringstiltak, men dette er kun nødvendige om området skal 

utbygges ytterligere.  

 

Det er ikke tillatt å utføre tiltak i skråningen som kan påvirke skredfaren negativt. Grunnet lav 

sikkerhet mot overflateskred og delvis dyperegående utglidninger i randsonen er det satt 

strenge krav til tiltak i disse område. Randsonen er definert som skråningskanten til 

terrasseplatået, se s. 40 i geotekniskrapport for kart. Tiltak i randsonen må vurderes av en 

kvalifisert fagperson. Dette gjelder også «ikke søknadspliktige mindre tiltak» etter 

Byggesaksforskriften (SAK§ 4-1).  
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For resterende områder vil det fremgå av NVE kvikkleireveileder 7/2014 hvilke tiltak som må 

vurderes av geoteknisk fagkyndig. 

Rapporten konkluderer med at fortetning av eksisterende bebyggelse og større utbygninger 

innenfor kvikkleieresonen frarådes. Dersom det skal bygges ut for dette må sikringstiltakene 

som er beskrevet i rapporten (kap. 7.3) utføres først.  

 

 

Økonomiske forhold 

Totalt endte prosjektet på 1 397 426,42 NOK ekskl. mva, se vedlegg 2 for oversikt over 

medgåtte midler. NVE har gitt tilsagn om tilskudd på 80% av kostnadene for tiltaket, som 

tilsvarer 1 117 941,14 NOK ekskl. mva. Resterende 20 % har kommunen selv finansiert.   

 

Det vil også være en kostnad knyttet til overvåkning av kvikkleiresonen/erosjonsmålinger av 

Storelva. Det vil bli benyttet kjente metoder for å gjøre erosjonsmålinger av Storelva 

(tverrprofilering og bunnkartlegging). Sist erosjonsmåling ble gjennomført i 2016, så det bør 

gjøres en ny måling i 2021.  

 

På nåværende tidspunkt har det ikke blitt hentet inn et tilbud på dette.  

 

 

Juridiske forhold  

Naturskadeloven § 20 første ledd lyder: «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.» Formuleringen «samt ved nødvendige sikringstiltak» 

indikerer at kommunen har et ansvar for å forebygge risiko ved utbygging eller i bebygd 

område. 

 

Når det gjelder å forhindre skade på den enkeltes eiendom faller ansvaret først og fremst på 

grunneier – også hvis området som utgjør en fare ikke ligger på egen eiendom.  

 

Kommunen har ingen juridisk plikt til å gjennomføre sikringstiltak for egen regning i alle 

tilfeller der flom- eller skredfare blir avdekket i allerede bebygde områder; det ville innebære 

en urimelig stor økonomisk byrde. I områder hvor det avdekkes fare for liv og helse vil 

kommunen vurdere løsninger for sikringstiltak. NVEs bistandsordning til sikringstiltak er bygd 

på at kommunen er den som i første rekke bistår innbyggerne. Kommunen har hjemler til å 

gjennomføre sikringstiltak og kan etter naturskadeloven § 24 kreve utgiftene refundert av de 

som nyter godt av tiltakene. Der utfordringene er så store at det er urimelig å legge ansvaret på 

den enkelte eller kommunen, er det rimelig at staten ved NVE bistår. NVEs ordning med 

bistand til finansiering og gjennomføring av sikringstiltak har aldri vært rettighetsbasert, og 

NVE må ut fra samfunnsøkonomiske nytte-/kostnadsanalyser gjøre prioriteringer av hvilke 

tiltak som kan få bistand. Kommunen må for sin del gjøre tilsvarende prioriteringer. 

 

I brev 03.05.19 ble grunneiere orientert om at geoteknisk rapport fra 2019 vil ligge til grunn i 

alle plan- og byggesaker innenfor kvikkleieresonen. Videre har det blitt informert om lav 

sikkerhet mot overflateskred i skråningene, spesielt i randsonen, og hvilke tiltak som kan gjøres 

for å unngå løsmasseskred.  

 

Rådmannens vurdering 
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Erosjon fra elva 

Det kommer frem i rapporten at Storelva utgjør en potensiell erosjonsfare som kan utløse et 

skred. Det er derfor anbefalt å innføre et overvåkningsprogram, hvor det gjøres målinger hvert 

5 år og etter større flomhendeleser. Rådmannen mener det er viktig få på plass et 

overvåkningsprogram, og sette av midler til at dette kan gjennomføres. Støalandet er et 

forholdsvis tett bebygd området, og det er viktig at innbyggernes sikkerhet er ivaretatt.  

 

Bekkeleiet i ravinedalen 

På grunn av høye kostnader ved å frakte borriggen inn i ravinedalen ble det ikke prioritert å 

gjøre grunnundersøkelser her. Da det ble konstatert at rotasjonsskred var den mest sannsynlige 

skredmekanismen, og ikke et kvikkleireskred, innebar det at ekstrakostnadene med boring i 

ravinedalen måtte dekkes av kommunen. Dette fordi tilskuddet fra NVE var forbeholdt 

kvikkleiresonerevidering. På sikt bør det utføres mer nøyaktig kartlegging av 

erosjonsforholdene i elveleiet i ravinedalen.  

 

Ringerike kommune har mange bratte leireskråninger som kan utgjøre en potensiell skredfare. 

Det bør derfor gjøres en helhetlig vurdering over hvilke områder som skal prioriteres for 

nøyaktig kartlegging.  

 

Samlet vurdering  

Rådmannen mener at den geotekniske rapporten danner et godt grunnlag for vurdering av 

tiltak i sonen. Det stilles krav til geoteknisk kompetanse for tiltak som kan gi betydelige 

terrengbelastning eller terrenginngrep som kan virke negativt på skråningsstabiliteten. 

 

Rådmannen vil understreke at resultatene fra rapporten viser at stabiliteten i området er 

tilstrekkelig for eksisterende bebyggelse. Naturlige prosesser er en dynamisk prosess, og 

forhold kan forandre seg. Det er derfor viktig at det opprettes et overvåkningsprogram for 

erosjon i elva for å sikre at stabiliteten i skråningen ikke svekkes.   

 

På nåværende tidspunkt ser ikke rådmannen det som nødvendig å investere i skisserte 

sikringstiltak, da dette først kreves om det skal gjøres større utbygninger/fortetning av 

området.  
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Fig. 1: Bilde tatt ved Gartnerveien i retning vest/sørvest (kilde: Google Earth, 2018)
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Sammendrag :

Det har blitt utført geotekniske grunnundersøkelser i av NVE registrert kvikkleiresone nr. 867 «Støaveien» på
Hønefoss i Ringerike kommune.

Grunnen i området er hovedsakelig klassifisert som elveavsetninger av NGU. Utførte grunnundersøkelser viser
lagdelt, terrassert grunn, hovedsakelig bestående av leire, silt og sand. Mektigheten på løsmasseavsetningen er
ukjent, dypeste boring gikk til ca. kote 7 m.o.h. (80 m under terreng) uten at fjellgrunn ble påtruffet.

Det ble oppdaget/påvist kvikkleirelag i grunnen ved 9 av 10 borpunkter.

Foreliggende rapport beskriver gjennomført detaljert utredning av faresonen, samt ny klassifisering av faregrad,
stabilitetsberegninger, ny avgrensning av løsneområde, avgrensning av utløpsområde og anbefalinger av tiltak.

Etter ønske fra kommunen endres navnet på kvikkleiresone til «Støalandet» (tidl. «Støaveien»).

Rådgivende arkitekt og ingeniørfirma

Planlegging, prosjektering, oppmåling og prosjektledelse

Storgata 11 A, Pb 26, 2051 Jessheim Tlf 63 94 24 40

Org.nr no 938 182 787 mva Bank 1606.08.07802
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1 Innledning

I forbindelse med ønske av Ringerike kommune om utredning av områdestabilitet for boligfeltet øst
for veien «Støalandet» har det blitt utført geotekniske grunnundersøkelser. Feltet ligger på Hønefoss
og grenser til Storelva i vest, ca. på høyde med Petersøya. Området ligger innenfor av NVE registrert
kvikkleiresone nr. 867 «Støaveien» og er forholdsvis tett bebygd med ca. 70 stk. eneboliger samt
tilhørende infrastruktur. Kvikkleiresonen omfatter et areal på ca. 160 daa.

Det ble oppdaget/påvist kvikkleirelag i grunnen ved 9 av 10 punkter som ble boret ifm. utført
oppdrag. Det ble tidligere indikert og påvist kvikkleireforekomster enkelte steder i området, jfr. /17/,
/19/, /21/.

Grunnundersøkelsene ble utført av Romerike Grunnboring AS i oppdrag av Ringerike kommune.
Formål med undersøkelsene var fremskaffelse av grunnlag for en detaljert utredning av
kvikkleiresonen. Resultatene av grunnundersøkelsene fra felt og lab er presentert i /14/.

Foreliggende rapport beskriver utredning av områdestabilitet for kvikkleiresonen. Det ble dessuten
foretatt en mer nøyaktig avgrensning av faresonen for kvikkleireskred samt utløpsområder og
foreslått stabilitetsforbedrende tiltak.

Etter kommunens ønske endres navnet på kvikkleiresonen til «Støalandet». Dette pga. at
betegnelse «Støaveien» kan føre til misforståelser/forveksling av geografisk beliggenhet med flere
andre steder i Norge. Ny sonebetegnelse brukes i det følgende.

2 Grunnlag

2.1 Tidligere utførte utredninger

Ifm. nasjonal kvikkleirekartleggingen ble området klassifisert som kvikkleiresone av NGI i 1988, jfr.
/  20 / og  /18 /. Vurderingsgrunnlag for avgrensing av sonen ble utført ved hjelp av kvartærgeologisk og
topografisk kart samt befaring. /  20 / henviser bl.a. til NGI rapport nr. 77035 for mer informasjon om
kartlegging av sonen. Under utarbeidelse av foreliggende rapport var det kun delrapport nr. 77035
08 vi hadde tilgang til. Ifm. rev.2 av rapporten fikk vi tilsendt 17 stk. geotekniske rapporter fra
området av NGI. To av disse omtalte grunn og stabilitetsforhold i undersøkt området, jfr. /22/ og
/23/. Disse ble gjennomgått og det ble vurdert at innholdet i rapportene ikke gir nye opplysninger
som ville endre allerede foretatte vurderinger og beregninger.

Soneavgrensningen i /20/ ble mest sannsynlig utført på grunnlag av topografien, dvs. bunn ravine i
øst og sør, vassdrag Storelva i vest og forholdsvis flatt, lavere liggende terreng i nord.

Sonen ble i 2004 og 2006 evaluert av NGI mtp. skredfaregrad, konsekvens og risikoklasse, jfr. /  15 / og
/16/. Sonen ble tildelt:

Faregradklasse: Lav
Konsekvensklasse: Meget alvorlig
Risikoklasse: 3

Det ble i 2009 utført grunnundersøkelser av NGI i 5 stk. borpunkter med påfølgende stabilitets
beregninger i skråningen mot Storelva, jfr. /15/. Konklusjonen var at terrengstabilitet delvis er
bekymringsverdig lavt og at det bør utføres mer detaljerte undersøkelser.

Samtlige tidligere utførte grunnundersøkelser og utredninger av relevans er tatt med i foreliggende
rapport.
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2.2 Grunnundersøkelser

Data fra utførte grunnundersøkelser er gjengitt i /14/. Plassering av borpunktene, metoder og dybder
er vist i vedlagt tegning V03 og tegning V01 fra /14/.

Følgende felt og laboratoriearbeider ble utført i tidsperioden mellom 3.9.18 og 14.2.19:

17 stk. totalsonderinger. Sonderingsdybder ml. 30 og 80m under terreng (u.t.).
5 stk. CPTU sonderinger. Sonderingsdybder ml. 14 og 29m u.t., intervaller ml. 7 og 21m.
9 stk. prøveserier, bestående av totalt 24 stk. 54mm og 18 stk. 72mm sylinderprøver,
prøvetakingsdybder mellom 5 og 42m.
7 stk. hydrauliske poretrykks /grunnvannsmålere, fordelt på 3 lokasjoner, måledybder
mellom 7 og 18m.
Rutineanalyse av 42 stk. sylinderprøver med stedlige jordmasser på laboratorium hos NGI.
8 stk. CRS ødometerforsøk på laboratorium.

Det bemerkes at 3 stk. opprinnelig planlagte borpunkter i ravinen i sør av økonomiske grunner ikke
kom til utførelse, med derav resulterende usikkerhet rundt grunnforhold ved ravinebunn.

3 Terreng og grunnforhold

3.1 Topografi

Terrengkoter i undersøkt område ligger mellom ca. +60 m.o.h. ved bunn Storelva og ca. +120 m.o.h.
på de høyest liggende platåene nordøst på området. Bunn på ravinen i sør/sørøst ligger på mellom
koter +85 og +70 m.o.h.

Eksisterende bebyggelse ligger hovedsakelig på en leirrygg som begrenses av sterkt hellende terreng,
dvs. ravineskråninger i øst og sør og elveskråning mot Storelva i vest. Skråningene er svært bratte og
høye, med helning på opptil 1:1,5 og høydeforskjell på opptil 40 m. I nord begrenses området av
fylkesvei «Vesternbakken» som ble anlagt i skjæring/fylling i mot nord skrånende terreng,
høydeforskjell opptil 15m, helning opptil 1:1,5.

De øvre delene av området er preget av 3 til 4 stk. platåer/terrasser med mellomliggende skråninger
på ca. 5 til 15 m høyde og helning på ca. 1:2 til 1:3.

3.2 Stratigrafi

Løsmassene i området er av NGU klassifisert som elveavsetninger, samt avsetning av marin leire i
ravineskråningene i sør/sørøst.

Grunnen i skråningen er preget av terrasserte elvesedimenter i ulike nivåer, imellom havavsatte
blandingslag av siltig, sandig leire med varierende andel av fraksjonene. Stratigrafien har bakgrunn i
meandrerende elveløp, vekselvis fluvial og marin sedimentasjon som følge av landheving, endringer i
elve og flomløp, dannelse av kroksjøer og elvedeltaer. Fluvial nedskjæring/erosjon i tidligere
elveskråninger utløste lokale ras og utglidninger som førte til stedvis blanding av marin og
elvesediment. Oven nevnte forhold er bakgrunn for noe «rotete» fremstående stratigrafi, dvs. delvis
utydelig horisontal lagdeling og variasjon i massefraksjoner.
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Det er tilsynelatende høy lagringstetthet i elvesedimentet slik at det måtte brukes økt rotasjon, delvis
slag og spyling under utførelse av totalsonderingene. Høy tetthet skyldes mest sannsynlig at elve
avsetningene var utsatt for lengre uttørkingsprosesser etter terrassering/endring av elveleiet, før
disse ble igjen dekket over av marin leire og andre sedimenter.

Mektigheten på løsmasseavsetningen er ukjent, dypeste boring (borpkt. 3) gikk til ca. kote 7 m.o.h.,
dvs. ca. 50 m under bunne på Storelva uten at fjellgrunn ble påtruffet.

3.3 Poretrykk

Installerte hydrauliske poretrykksmålere viste relativt poreundertrykk (dvs. mindre enn hydrostatisk
trykk mellom to måledybder) øverst på området og midt i skråningen mot Storelva, og relativt
hydrostatisk poretrykk nederst ved elvebredden. I 2009 av NGI utførte poretrykksmålinger på platået
i sør (borpkt. 1_NGI 09, jfr. tegn. V01og V03) viste relativt hydrostatisk poretrykk.

Det bemerkes at målingene kun ble utført i høyereliggende leirelag. Dypeste måling ble utført 18 m
under terreng. Av økonomiske grunner ble det valgt å ikke installere poretrykksmålere i lag av
elveavsetninger eller i bunnen av ravinen. Dermed ble det altså ikke kartlagt evt. hengende
grunnvann, dvs. om lag av elveavsetningene virker drenerende eller ikke.

Fig. 2: Oversikt topografi, løsmasser, avgrensning kvikkleiresone før utredning (kilder: geo.ngu.no, atlas.nve.no)

Petersøya

N
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4 Soneavgrensning og klassifisering

4.1 Avgrensning av løsneområde

Følgende forhold ble tatt hensyn til ved vurdering av ny avgrensning av mulige løsneområder for
kvikkleireskred:

Topografiske forhold.
Sannsynlig utbredelse av kvikkleire på grunnlag av utførte/foreliggende
grunnundersøkelser.
Sannsynlige, mulige skredmekanismer, vurdert vha. empiriske prinsipper fra /13/.
Stabilitetsberegninger.

Avgrensning i sør og øst : Grensen følger bunnen av ravineskråningen som før. Dette pga. at et mulig
skred på naturlig vis stoppes der terrenget flater ut/begynner å stige på motsatt side. Sannsynlig
skredtype er rotasjonsskred. Kritisk glideflate med sikkerhet på 1,4 fra udrenert beregning vil strekke
seg ca. 50m bak skråningskant innover på platået.

Avgrensning i nord : Det ble lagt vekt på geoteknisk rapport FD513A 2 av Statens vegvesen hvor det
bl.a. ble påvist kvikkleire i skråningen over Nansenveien 31, jfr. /19/, samt vurdering av sannsynlig
skredmekanisme, jfr. kap. 6. Sannsynlig skredtype er rotasjonsskred med begrensning i løsneområde
ved Ivar Aasens vei nederst og ca. 20m bak skråningskanten øverst mtp. kritisk glideflate gjennom
kvikkleire med sikkerhet > 1,4.

Avgrensning i vest : Grensen følger bunnen av skråningen ved elvebredden som før, se begrunnelse
over. Mtp. beliggenheten av kritisk glideflate kan det diskuteres om grensen evt. bør utvides et
stykke ned i elveleiet.

Avgrensning midt/nord : Det ble trukket en ny grense innerst/nord på området. Bakgrunnen for at
denne sonen ble unntatt skredfare er at det ikke er indikasjon på kvikkleire ved borpunkt 5, ved
sondering fra /19/ i kryss Vesternbakken Oddliveien, samt dreietrykksondering nr. 44 fra /18/,
utført ved Vesternbakken 13. Denne delen av området ligger dessuten i såpass lang avstand fra
skråningskantene i øst, sør og vest at den ikke vil kunne bli påvirket av mulige rotasjonsskred.

Det gjøres oppmerksom på at det også ble påvist kvikkleire i grunnen på eiendom Ole Thorkelsens vei
13, ca. 100m nord for dagens grense, jfr. /21/. Mest sannsynlig foreligger det kvikkleire i store deler
av skråningene langs Storelva. I motsetning til Støalandet er topografien i bakkant av disse
forholdsvis flat og jevnt. Derfor ble det valgt å ikke utvide sonen nord /sørover.

Ny avgrensning for løsneområde er vist på tegning V04.

4.2 Faregradsklassifisering

Det ble utført en ny evaluering av skredfaregrad på bakgrunn av utførte grunnundersøkelser, se

fig. 3. Faregradsevalueringen i /15/ var basert på flere antakelser (forkonsolidering, sensitivitet,
poretrykk). Faregrad for kvikkleireskred blir vurdert som «lav».

Faktorene som påvirker konsekvens og risikoklasse er uendret.
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Evaluering av skredfaregrad for kvikkleiresone nr. 867 «Støalandet»

Faktorer Vekttall Score Poeng* Beskrivelse

Tidligere skredaktivitet 1 3 3 Flere registrerte skred i 0,5 til 2 km
omkrets. Nærmeste topografi tyder på
flere mindre og større historiske skred.

Skråningshøyde, meter 2 3 6 Opptil 40m.

Tidligere/nåværende
terrengnivå (OCR)

2 1 2 Ved elvebredden er OCR > 2 i øverste
kvikkleirelag, men < 2 de fleste andre
steder. På bakgrunn av utførte
ødometerforsøk.

Poreover / undertrykk 3/ 3 1 1 Delvis høyt undertrykk øverst, målt ca.
hydrostatisk trykk/ noe under nederst.
Ikke målt i ravinebunn.

Kvikkleiremektighet 2 1 2 Mektighet > H/2, men mesteparten av
kvikkleire dypere enn skråningsfot.

Sensitivitet 1 3 3 Opptil 280.

Erosjon 3 0 0 Erosjonssikring i Storelva i yttersving ved
pumpestasjon (se fig. 11), bred og flat
strandsone ved ravinebekken.

Inngrep:
forbedring/forverring

3/ 3 0 ( 1) 0 ( 3) Score 1 etter utførelse av anbefalt
motfylling mellom snitt 2 2 og 3 3.

SUM 15 (12)

Fig. 3: Faregradsevaluering *Poeng = vekttall x score

5 Sikkerhetskrav for fremtidige tiltak

Fortetning av eksisterende bebyggelse, større utbygging innenfor kvikkleiresonen frarådes. Slike
tiltak hører til tiltakskategori K4 iht. kvikkleireveileder /4/ (større tilflytting/personopphold), og
dersom det skal bygges ut for dette i sonen må sikringstiltakene beskrevet i kap. 7.3 utføres først.

Tiltak iht. tiltakskategori K0 K3 kan gjennomføres så fremt tilfredsstillende sikkerhet iht. /4/ kan
påvises. Siden kvikkleiresone «Støalandet» har lav faregrad, vil dette si at tiltak kan utføres dersom
de ikke medfører forverring av stabiliteten, jfr. tab. 5.1 og 5.2 i /4/. I randsonen bak skråningene må
slike tiltak utføres kompensert (‘ vekt av tilførte laster’ < ‘vekt av fjernete eller erstattete masser ’)
pga. at det er lav sikkerhet ift. overflateskred, og delvis dyperegående utglidninger i disse områdene.
Dette gjelder også mindre, ikke søknadspliktige tiltak iht. SAK10 §4 1, bokstav a), b), c), e) nr.6, e) nr.
7, dvs. oppføring av støttemurer, fyllinger, tilbygg og frittliggende bygg. Hva som defineres som
«randsone» er vist på tegn. V11.

Det skal ikke utføres tiltak i skråningene (bygging, utfylling, avgraving, fjerning av større trær etc.) så
fremt det ikke foreligger en vurdering ift. påvirkning på skredfare av en kvalifisert fagperson. Evt.
fremtidige utfyllinger/endringer ifm. erosjonssikring i elveskråningene på Storelva må prosjekteres og
utføres av kvalifiserte fagpersoner slik at lokal og områdestabilitet forbedres, både i anleggsfasen og
etter avsluttet tiltak.

Prosjektering og utførelse av fremtidige tiltak på Støalandet skal følge sikkerhetskrav fra gjeldende
N VE kvikkleireveileder, byggesaks /byggteknisk forskrift og øvrig relevant regelverk pga. at tiltakets
virkning ift. skredfare alltid må vurderes av kvalifisert fagperson, jfr. SAK10 §5 4 og TEK17 §7 3.
Utbygging på området innerst på Støalandet som er tatt ut av faresonen for kvikkleireskred skal også
følge gjeldende regelverk, men her er det ikke fare for kvikkleireskred.
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6 Grunnlag for stabilitetsvurderinger

6.1 Tolkning av materialparametere

6.1.1 Generelt

Materialparametere som ble tolket:

Overconsolidation ratio « OCR » (fra ødometerforsøk og CPTU korrelasjoner).
Forkonsolideringsspenning « p’c» (fra ødometerforsøk).
Udrenert aktiv skjærstyrke « suA» (se kap. under).
Anisotropiforhold « ADP » (fra rutine labforsøk og korrelasjoner fra NIFS rapport 2014/4).

Parametere «OCR» og «p’c» ble brukt ifm. tolkning av udrenert skjærstyrke og er ikke direkte
inputparametere for stabilitetsberegningene.

6.1.2 Prøve /forsøkskvalitet

En noenlunde pålitelig tolkning av materialparametere fra jordprøver forutsetter god/brukbar prøve
og forsøkskvalitet. Prøvekvalitet bedømmes vha. parametere fra utførte ødometerforsøk.

Uforstyrrede
Prøve

OCR
[ ]

Ødometerforsøk Prøve /forsøkskvalitet Kval.
klasse
(NVE)

Pkt. Dybde
[m]

M0/M L

[ ]
e/e0

[ ]
a

[%]
NVE
(/6/)

SVV
(/7/)

NGI
(/11/, /12/)

3 16,27 ca. 2,2 < 1 0,11 4,65 Forstyrret Dårlig Dårlig/
veldig dårlig

2

3 16,35 ca. 2,2 1,70 0,08 3,25 Akseptabel/
forstyrret

Akseptabel Brukbar/
dårlig

1

8 9,28 ca. 1,9 1,20 0,06 2,65 Akseptabel Akseptabel Brukbar/
dårlig

1

8 9,50 ca. 1,9 < 1 0,07 3,10 Akseptabel Akseptabel Dårlig/
veldig dårlig

1

8 15,50 ca. 1,8 1,10 0,10 4,50 Forstyrret Dårlig Dårlig/
veldig dårlig

2

10 29,50 ca. 1,6 1,20 0,09 4,00 Forstyrret Akseptabel/
forstyrret

Dårlig/
veldig dårlig

2

10 29,50 ca. 1,6 1,10 0,09 3,70 Forstyrret Akseptabel Dårlig/
veldig dårlig

2

13 9,45 ? < 1 ? ? Forstyrret Dårlig Veldig
dårlig

2

Fig. 4: Kvalitet jordprøver etter /6/, /7/,/11/, /12/

Bruddeformasjon på enaksialforsøkene lå på ca. ml. 5 og 15 %. Ifølge /7/ indikerer deformasjoner
over 5 % forstyrrete prøver for lite sensitiv leire. Sensitive prøver viser tendensielt mindre
deformasjoner ved brudd, dvs. en lavere tøyningsnivå ift. prøveforstyrrelse.

Tabell nedenfor gir en oversikt over kvalitet på foreliggende CPTU data. Klassifiseringen gjelder kun
nullpunktsavvik, helning og poretrykksrespons. CPTU sonderingsdata som ligger i anvendelsesklasse
1 2 vurderes som godt egnet til tolkning av jordparametere og jordart/lagdeling. Årsak og betydning
av stor stanghelning (anvendelsesklasser 3 og 4) er usikker.
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Sondering Anvendelsesklasse (kun nullpunktavvik)

KommentarPkt. Dybde
intervall
[m]

Spiss
motstand

Friksjon Poretrykk Helning

4_U 6,0 – 14,2 1 1 (2 til 4 i
få, korte
distanser)

1 4
(14o)

Veldig god poretrykksrespons.
Bq 0,5 til 0,9 under 10m, ellers
rundt 0,4. Delvis sug øverst.

5_U 10,0 – 20,0 1 1 (5 ml. 10
og 11,5m).

1 4
(5o)

«Merkelig» poretrykk, glatt
kurve i store deler. Ukjent
årsak.

11_U 8,0 – 15,0 1 1 1 3
(3o)

Veldig god poretrykksrespons.
Bq 0,4 – 0,9 under 12m og ml. 8
og 11m. Ellers < 0,4.

12_U 4,0 – 19,5 1 1 (2 i få,
korte
distanser)

1 4
(7o)

Veldig god poretrykksrespons.
Sug ml. 4 og 7,7m. Bq 0,4 1,1
under 8m. Ellers < 0,4

13_U 8,0 – 29,1 1 1 (1 til 5 ml.
19 og 25m)

1 4
(14o)

Veldig god poretrykksrespons.
Bq «hopper» ml. 0 og 0,9 under
14m, ellers rundt 0,4.

Fig. 5: Anvendelsesklasser CPTU etter /9/

6.1.3 Udrenert skjærstyrke

Udrenert skjærstyrke ble hovedsakelig tolket ved hjelp av korrelasjoner på CPTU feltdata, jfr. /  8 /.
Tolkningen av samtlige CPTU sonderinger viste en god overenstemmelse med empirisk SHANSEP
formel for  udrenert aktiv skjærstyrke suA= · p’0 · OCR, med = 0,30 og = 0,80, se også vedlegg 1.
Skjærstyrkeprofilene ble tilpasset ulike terrengnivåer vha. oven nevnt SHANSEP prinsipp. Tilpassete
profiler er eksempelvis vist for terrengsnitt 2 2 i vedlegg 5.

Hovedutfordringen for riktig bruk av oven nevnt sammenheng var korrekt vurdering av poretrykk
«u0» i grunnen pga. at denne påvirker effektivspenningene «p’0» direkte iht. kjent sammenheng
p’0 = p0 – u0, se kap. under.

Det ble i mindre grad tatt hensyn til skjærstyrke målt fra konus og enaksialforsøk, hovedsakelig pga.
betydning av poretrykk i prøvene under disse forsøkene avviker sterkt fra in situ forhold, se bl.a.
kommentarer i vedlegg 3.

For å ta høyde for sprøbrudd /tidseffekter ble udrenert skjærstyrke redusert iht. anbefalingen i /8/.
Reduksjonen ble «slått sammen» med ADP faktorene i stabilitetsberegningene, se kap. 6.1.6.

Udrenert skjærstyrke Sensitivitet St > 15 Sensitivitet St < 15

suA 12,5 % 5 %

suD 7,5 % 2,5 %

suP 2,5 % 0 %

Fig. 6: Reduksjon av udrenert skjærstyrke iht. /8/
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6.1.4 Anisotropi

For å ta høyde for anisotropiforhold ved ulik belastning av jordmassene rundt kritisk glideflate ble det
valgt følgende ADP forhold mellom aktiv, direkte og passiv udrenert skjærstyrke iht. NIFS rapport
2014/14 (/12/):

Plastisitetsindeks «Ip» suD/suA suP/suA

10 % 0,63 0,35

> 10 % 0,63 + 0,00425 · (Ip – 10) 0,63 + 0,00375 · (Ip – 10)

Fig. 7: ADP faktorer brukt i stabilitetsberegningene iht. /12/

6.1.5 Drenerte styrkeparametere

Friksjonsvinkel og attraksjon i leiremassene ble hovedsakelig tolket fra CPTU data. Tolkning av
attraksjonen vha. korrelasjon ml. effektivspenninger og spissmotstand, og tolkning av friksjonsvinkel
vha. NTH metoden (jfr. /11/) viste god konsistens ved 4 av 5 sonderinger, se også vedlegg 1.

Tolkete drenerte parameter fra CPTU data ble sammenlignet/kontrollert mot erfaringsverdier for
foreliggende jordmassetyper. Valgte design parametere ligger i nedre del av erfaringsskala.

6.1.6 Materialparametere

Nr. Jordlag
Romvekt
[kN/m3]

Drenert skjærstyrke Udrenert
skjærstyrke

Anisotropi inkl.
tidseffekter

Friksjons
vinkel [o]

Attraksjon
a [kPa]

Aktiv
skjærstyrke
suA [kPa]

A [/ ] D [/ ] P [/]

1 Topplag/skorpe 21,0 32 4,8

SHANSEP
= 0,30
= 0,80

(gjelder jordlag
4, 6, 7, 9, 10,
se vedlegg 5)

2 Forvitringslag 20,0 28 9,4 

3 Elveavsetning 1 19,0 30 1,7 

4 Leire 1 19,5 27 7,9 0,95 0,62 0,30

5 Elveavsetning 2 19,0 32 1,6 

6 Leire 2 20,0 27 7,9 0,95 0,62 0,30

7 Leire, kvikk 1 19,0 27 7,9 0,87 0,59 0,29

8 Elveavsetning 3 19,0 34 1,5 

9 Leire, kvikk 2 19,0 27 7,9 0,87 0,59 0,29

10 Leire 3 20,0 27 7,9 0,95 0,62 0,30

Fig. 7: Materialparametere brukt i stabilitetsberegningene

Forkonsolidering av jordmassene er tolket fra ødometerforsøk og CPTU data. Pga. at det mest
sannsynlig forela ikke hydrostatisk poretrykkforhold også i tidligere, erodert grunn over dagens
terreng er det vanskelig å angi et tidligere terreng /havbunnsnivå for området.
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Ødometerforsøkene tyder på at dagens elvedal har hatt ca. samme beliggenhet i postglasial tid.
Dette pga. at forsøkene indikerer ca. samme tidligere overdekning/forbelastning av terreng øverst og
nederst i skråningen mot Storelva, se fig. under.

Borpunkt Kote
terreng

[ ]

Kote
jordprøve

[ ]

Forbelastning
«p’c»

[kPa]

«OCR»

[ ]

Forbelastning
terreng
«p’c, terreng»
[kPa]

3_U +76,46 +57,11 700 2,2 320

8_U +98,30 +89,02 550 1,9 290

10_U +95,80 +66,3 810 1,6 310

Fig. 8: Forkonsolidering tolket fra ødometerforsøk

6.2 Poretrykksvurdering

Poretrykksforholdene ble vurdert på grunnlag av:

Poretrykksmålinger : in situ målinger vha. hydrauliske målere, jfr, kap. 3.3.
Ødometerforsøk : vurdering av poretrykk «u0» ut ifra tolket effektivspenningsnivå
(p’0 = p0 – u0 u0 = p0 – p’0).
Rutineforsøk : hvordan målt styrke ligger ift. CPTU korrelasjoner. Stor avvike kan evt. tyde på
in situ over /undertrykk pga. at dette trykket ikke vil kunne holde seg stabilt i prøven slik at
materiale vil være løsere/fastere under rutine styrkemålingene enn i reelle in situ forhold
(«unconfined/confined» tilstand).
CPTU data : sammenligning av OCR korrelasjon med OCR fra ødometer. OCR tolkning fra
CPTU data påvirkes av poretrykk som legges inn i tolkningen.
Stratigrafi, topografi : fritt drenerende lag kan motvirke oppbygging av over /undertrykk.
Poreovertrykk oppstår ofte i lavere liggende deler av skråninger, undertrykk i høyere
liggende områder.

Målte in situ poretrykksforholdene er grafisk fremstilt i vedlegg 4. Følgende in situ
poretrykksmålinger ble utført:

Måler/
borpkt.

Terreng
[moh]

Måler
[moh]

Vannspeil [moh] Poretrykk [kPa]
Kommentar

1. måling* 4.1.19 1. måling* 4.1.19

8P_10M +98,27 +88,27 <88,27 0 Måler 8P_10M tørr.
Poreundertrykk
(relativt) antas.

8P_18M +98,27 +80,27 +81,12 8,5

11P_9M +78,39 +69,39 +75,39 +73,15 60,0 37,6
Poreundertrykk
(relativt). 11P_14M +78,39 +64,39 +74,84 +69,59 104,5 52,0

12P_7M +68,55 +61,55 +67,91 +67,67 63,6 61,2

Hydrostatisk
poretrykk (relativt).

12P_13M 68,55 +55,55 +67,32 +67,12 117,7 115,7

12P_17M 68,55 +51,55 +67,78 +66,87 162,3 153,2

Fig. 9: Poretrykksmålinger *umiddelbart etter installasjon
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Forsøk på «tilbakeregning» vha. indikert effektivspenningsnivå på jordprøver fra ødometerforsøk ga
indikasjon på muligens hengende grunnvann i de øvre elveavsetningene. Dette vises i
poretrykksprofil for borpkt. 10, jfr. vedlegg 4. For å estimere sensitivitet av denne effekten på
skråningsstabilitet ble det utført beregninger med og uten hengende grunnvann, jfr. kap. 7.

Samlet vurdering av poretrykksforholdene er gjengitt i vedlegg 3. På dette grunnlaget ble det
bestemt design poretrykksprofiler som er vist i vedlegg 4. Profilene ble brukt til å tilpasse udrenert
skjærstyrke til ulike terrengnivåer vha. SHANSEP prinsippet. Profilene ble også brukt som input i
utførte stabilitetsberegninger.

6.3 Tolkning av lagdeling

Stratigrafien i undersøkt området viser antydning til lagdeling, jfr. også kap. 3.2. Det foreligger
elveavsetninger (Ea.) til stor dybde. Lag av elvesedimenter har en tykkelser mellom ca.
3 til 6m og ble hovedsakelig tolket fra totalsonderingsdata.

Fig. 10: Tolkning av stratigrafi på Støalandet (snitt øst – vest)

Det bemerkes at startnivåene på kvikkleirelag i skråningen i nord mot Vesternbakken og Ivar Aasens
vei er en del høyere. Der ble det oppdaget kvikkleirelag allerede på koter +85 og +80, jfr. /19/.
Kvikkleirefunnene på eiendommen Ole Thorkelsens vei 13 (nord for sonen) viser derimot samme
nivåene, jfr. /21/.

6.4 Erosjon

Erosjonsforholdene i Storelva ble vurdert vha. elvebunnsmålinger fra 1999 og 2016. Dataene er
offentlig tilgjengelige på NVE og Statens Kartverket sine nettsider («atlas.nve.no» og
«hoydedata.no»).

Dataene fra 2016 ble generert fra laserskanning. I foreliggende utredning ble punktskyen for
elvebunnen ekstrahert og sammenlignet med 2 stk. profiler som ble målt med ekkolodd i 1999.
Sammenligningen viste at det ikke er tegn til aktiv erosjon i Storelva vest for Støalandet.
Bunnprofilene fra 1999 og 2016 er vist på tegning V06.
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Det bemerkes at yttersvingen på Storelva langs bebyggelse ved strandsonene i Ole Thorkelsens vei og
forbi pumpestasjonen i sør ble erosjonssikret i 1988, samt forlengelse og vedlikehold i 2005, se fig.
under. Oppbygging av deltaene ved Tyrifjorden tyder derimot generelt på pågående erosjon/
transport av elvesediment fra bunnen/skråningene på Storelva.

Fig. 11: Erosjonssikring i Storelva langs Støalandet (kilde: atlas.nve.no)

Bekkeleiet i ravinedalen i sør er ca. 1m dyp med masks helning på ca. 1:35, dvs. ca. 1,6o fall.
Skråningen mot boligfeltet ligger hovedsakelig i innersvingen på bekken. Rennende vassdrag
eroderer sideterreng hovedsakelig i yttersvinger. Strandsonene på begge sider av bekken er
forholdsvis brede med lite tverrfall, dvs. evt. aktiv erosjon vil ikke berøre de bratte skråningene
umiddelbart.

6.5 Kritiske snitt og vurdering av skredmekanismer

Det ble totalt vurdert og beregnet 5 stk. kritiske snitt, snitt 1 1 til 5 5. Beliggenheten av disse er vist
på tegning V05 og figur under. Snitt 1 1 og 2 2 er ca. identiske med snittene beregnet av NGI i 2009,
jfr. /17/. Snittene ble valgt slik at alle kritiske skråninger og skråningsdeler rundt leirryggen på
Støalandet er representert. Innmålte bunnprofiler ble tatt med i beregningene. Beregningene ble
utført med hensyn til normalvannstand i Storelva på +66,70, jfr. NVE rapport nr. 2003/7:
«Flomsonekart – delprosjekt Hønefoss» (okt. 2003) .

Vurdering av sannsynlige skredmekanismer er utført på grunnlag av beregnete kritiske glideflater og
empirisk metode fra NIFS rapport 2016/14, jfr. /13/. Geometriske forhold som ligger til grunn for
disse vurderingene er gjengitt på tegningene V07a til V07e. Pga. at kvikkleirelag ligger forholdsvis
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dypt under skråningsbunn er mest sannsynlig skredmekanisme rotasjonsskred for 4 av de 5
undersøkte snitt. En samlet oversikt er gitt i fig. 13.

Fig. 12: Oversikt beregningssnitt 1 til 5 og bunnpropfiler

7 Stabilitetsvurderinger

7.1 Generelt

Det bemerkes innledningsvis at den mest sannsynlige skredmekanismen i skråningene er
rotasjonsskred, dvs. ikke kvikkleiretypisk skred, hverken bak eller forover rettet , jfr. figur under.
Mulig retrogresjon foreligger kun for snitt 3 3. Pga. begrenset utstrekning av leirryggen bakover og
«omslutning» av dette snittet mellom to snitt som ikke har samme skredmekanisme vil det i
realiteten ikke oppstå et kvikkleiretypisk områdeskred.

En har derimot likevel valgt å opprettholde klassifisering av området som kvikkleiresone med definert
faregrad. Dette pga. at området er forholdsvis tett bebygd og vurderingene rundt skredmekanismene
er basert på empiriske metoder som vil være under stadig utvikling i mange år fremover.
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7.2 Utførte beregninger

Det ble utført:

Udrenerte a analyser av terrengstabilitet, dvs. beregninger med drenerte parametere for
leirelag i kombinasjon med poretrykksprofiler.
Udrenerte su ADP analyser, dvs. beregninger med udrenerte parametere for leirelag.

Sistnevnte beregningene kan anses som en blandet analyse, pga. at det ble brukt drenerte
parametere for topplag og lag med elveavsetninger.

Dagens skråninger vurderes å foreligge i drenert tilstand. Med «drenert tilstand» menes at det kun
foreligger «utkonsoliderte» spenningstilstander i leirelag med udrenert lastrespons. Med hensyn til
sikkerhetskonseptet i gjeldende TEK17/NS EN 1997 vil en beregnet sikkerhetsfaktor på 1,25 i dagens
skråninger kunne anses som tilstrekkelig stabilt.

Ved belastningsendringer som følge av f.eks. ny bebyggelse, fyllinger, stenging av drensveier vil
leirelag under topplag respondere med oppbygging av poretrykk slik at tilstand i skråningene vil
endres fra drenert til udrenert. For udrenert tilstand vil det kreves en beregnet sikkerhetsfaktor på
1,40 mht. tilstrekkelig stabile forhold.

I mest kritisk snitt 2 2 viser utførte drenerte beregningene mobilisering av kritiske glideflater opptil
90%. Dagens skråninger har altså en viss robusthet ved en evt. plutselig opptredende, udrenert
tilstand forårsakende belastningsendring.

Stabilitetsberegningene ble utført vha. program Geosuite Stability versjon 15.4.0.0 med
beregningsmotor BEAST 2003 (likevektsmetode). Programmet anses som vel egnet for foreliggende
utredninger pga. mulighet for beregning med ikke lineare poretrykks og skjærstyrkeprofiler.

For 2 av 5 beregnete snitt ble det lagt inn forsiktig antatte faktorer for (ensidig) sidefriksjon for å ta
høyde for romlige effekter som elliptisk utforming av 3D glideflater i lengderetning og begrenset
utstrekning av skråningene (stabiliserende effekt i endene av glidelegeme), se tabell under.
Beregningene med sidefriksjon viser i underkant av 5% høyere stabilitet. Dette anses som
konservativt ift. i bransjen ofte brukt 10% «påslag» ved utpreget uregelmessig «romlig topografi».
Geometrien og beliggenheten på kritisk glideflate påvirkes i lite grad av valgte 3D faktorer, jfr. tegn
V10a til h.

Det ble lagt inn bygnings og trafikklaster hvor dette ble ansett som realistisk (f.eks. boliger uten
kjeller).

Tabell med beregningsresultater viser at det kun er snitt 2 2 som har kritisk lav sikkerhet. Dette
snittet ble også ansett som mest kritisk i NGI sine utredninger i 2009, jfr. /17/. Beregnet sikkerhet
ligger noe høyere enn beregningene fra 2009. I dette snittet ble det også utført en beregning med
hengende grunnvannsnivå i det øverste laget med elveavsetninger. Hengende grunnvann/
«drenering» av poretrykk er antydet i dette laget, jfr. kap. 6.2 og vedlegg 4. Beregningen ga ca. 4%
høyere sikkerhet.

Delvis lav sikkerhet mot lokale glideflater nederst og øverst i skråningene samt snitt 4 4 skyldes
konservativt valgte verdier for attraksjon i tørrskorpe og forvitringslag, se også fig. 7. Dette slår ut
for lokale glideflater som kun går gjennom disse lagene. Reell sikkerhet vurderes som en god del
høyere. Erfaringstall viser verdier for attraksjon i slike lag på opptil 100 kPa, jfr. f.eks. /9/ og /10/.

Resultatene på stabilitetsberegningene er på tegning V10a til V10h.
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Sn
it
t

3D
si
de
fr
ic
ti
on
(G
S) Sikkerhetsfaktor kritisk glideflate

udrenert ( drenert ) beregning Sannsynl.
skredtype

iflg.
NIFS

2014/16

Kommentar
beregningsgrunnlag

Glideflate
nederst(3)

Glideflate
øverst(3)

Lang
glideflate

I kvikkleirelag I kvikkleirelag I kvikkleirelag

J a Nei J a Nei J a Nei

1 0,000 1,78 1,71 / 1,56 1,72 /
Rotasjons
skred

2D beregning uten romlige
effekter. Konservative poretr.
forhold. Best dokumentert
snitt mht. grunnforhold
(4 sonderinger, 3 prøveserier)

2

0,007
2,52
( 1,47 )(1) / /

1,24
(1,07)(1)

1,19
1,22(2)

( 1,12)(1)

(1,31)(2)

/

Rotasjons
skred

Poreundertrykk i toppen.
Ingen hengende grunnvann,
hydr. trykk nederst. Bygnings
og trafikklaster på
toppen/midten. Best
dokumentert snitt mht.
poretrykk (5 stk. målere, 2 stk.
gode ødometerforsøk).

0,000
2,42
( 1,50 )(1) / /

1,17
(1,05)(1) 1,13

(1,08)(1) /

3 0,000 1,44 1,31(4) / 1,47
1,48
(1,48)(1) /

Retro
gressivt
skred(5)

2D beregning uten romlige
effekt. Konservative
poretrykksforhold (ingen
negativt trykk, ingen
hengende grunnvann,
overtrykk nederst).

4

0,004 / / / / 1,30(4)

(1,28)(1,4) 1,07(4)

Rotasjons
skred

Kvikkleireforekomst i nedre
del av skråningen usikker
(ingen boring i ravinen).
Konservative poretrykks
forhold (ingen negativt trykk,
ingen hengende grunnvann,
overtrykk nederst). Bygnings
og trafikklaster på toppen.

0,000 / / / / 1,24(4)

(1,24)(1,4) 1,04(4)

5 0,000 / 1,80 / 1,34(4) 1,55 /
Rotasjons
skred

2D beregning uten romlige
effekter. Bygnings og
trafikklaster på toppen.

(1)Drenerte beregninger.
(2)Beregning utført med hengende grunnvannshorisont på kote +68,5 m.o.h. (lag « Elveavsetning 1 »). Poretrykks og
skjærstyrkeprofilene ble tilpasset.
(3)Pga. usikkerhet/konservative antakelser ift. attraksjon i topplag ble det ikke tatt hensyn til veldig grunne glideflater (< 1m
dybde).
(4)Trolig en del høyere i realiteten pga. stor betydning av konservativt valg av attraksjon i øvre lag samt stabiliserende virkning av
rotsystem til høye trær.
(5)Kun teoretisk, se kap. 7.1.

Fig. 13: Oversikt resultater fra stabilitetsberegningene
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7.3 Sikringsbehov

Nedenfor omtalt krav om sikringstiltak gjelder kun ifm. evt. ny utbygging på Støalandet som vil
medføre tilflytting av personer eller økt personopphold. Situasjonen er ikke utpreget prekært pga.
at det er beregnet nesten er 12% margin i forhold til dyperegående terrengbrudd for dagens skråning
uten ytterligere belastning (drenert tilstand). Pga. høyt antall av eksisterende bebyggelse/person
opphold kan utførelse av sikringstiltak vurderes selv om det ikke legges opp til ytterligere utbygging.

Beregnet sikkerhet i nordre del av skråningen mot Storelva (snitt 2 2) ligger en del under omforent
sikkerhetsnivå. Med bakgrunn i krav fra NVE sin kvikkleireveileder for utbygging i kvikkleiresoner ble
det vurdert tiltak for økning av stabilitet, tilsvarende krav om prosentvis forbedring, jfr. fig. 5.1 i /4/.
Dette betyr at sikkerhet etter utført stabiliserende tiltak skal ligge 6% høyere ift. beregnet sikkerhet
fra udrenert analyse på 1,19.

Tradisjonelle tiltak for forbedring av skråningsstabilitet er:

1) Avlasting/planering av arealer på skråningstopp.
2) Motfylling i skråningsbunn.
3) Grunnforsterkning vha. kalk sement peler.
4) Avskjæring av kritiske glideflater vha. bakforankret spunt e.l.
5) Jordnagling.
6) Dreneringstiltak ved høyt poreovertrykk eller høy grunnvannsnivå.

Mulighetene diskuteres ikke i detalj pga. at det er åpenbart at forholdsvis tett bebyggelse gjør det
vanskelig å utføre andre tiltak enn tiltak nr. 2). Det bemerkes også at forholdsvis høy fasthet i grunt
liggende jordlag over kvikkleira og stor dybde til fjell utelukker tiltak nr. 3) og 4).

Nødvendig fyllingsvolumen for å øke stabiliteten i snitt 2 2 med 6% ble overslagsmessig beregnet til
16.000m3 fast volum. Geometri på motfyllingen ble forsøkt tilpasset slik at det blir minst mulig
inngripen i dagens elveleie. En evt. mer optimal plassering og utforming av motfyllingen vil være
gjenstand for detaljprosjektering.

Foreslått plassering av fylling og snitt er vist i tegningene V08 og V09.

Det bemerkes at sikkerhet mot forholdsvis dypt gående glideflater (ikke gjennom kvikkleire) i
snitt 4 4 er veldig lav , også ved bruk av høyere verdier for attraksjon i leirmassene. Grunnforholdene
i bunnen av ravinen ble av økonomiske grunner ikke kartlagt ifm. foreliggende utredning. Vi
anbefaler at dette gjøres til et senere tidspunkt. Muligens bør en da vurdere tiltak for stabilisering av
(deler av) ravineskråningene i øst/sørøst også. Dette blir særlig aktuelt ifm. evt. større utbygging/
fortetning innenfor østre/sørøstre del av kvikkleiresonen.

8 Avgrensning av utløpsområde

NIFS rapport 2016/14 angir maksimal utløpsdistanse for rotasjonsskred i alle type terreng til
utløpsdistanse «Lu» = 0,5 ·  løsnedistanse «L».

Dette ville for snitt 1 1 og 3 3 gir utløpsdistanser på ca. 120m, og ca. 60m for snitt 2 2 og 4 4.
I praksis vil skredutløpet bli begrenset av stigende terreng på andre siden av elve og ravinedalen.
Et skred i skråningen i nord vil kunne ha en utløpsdistanse på 25m.

Avgrensning av utløpsområde på grunnlag av disse betraktningene er vist i tegning V04.
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Fig. 14: Forklaring av terminologien (kilde: NIFS rapport 2016/14, fig. 2.1)

9 Konklusjon og anbefalinger

Stabilitet i skråningene i undersøkt området/kvikkleiresone «Støalandet» er noe bedre enn vurdert i
NGI rapport fra 2009, jfr. /17/. Ny avgrensning av sonen er omtrent som før, med mindre endringer
midt/nord på området. Faregrad, konsekvensklasse og risikoklasse er uendret.

Typisk frem /bakoverrettet kvikkleire skredutbredelse ved mulige kvikkleireskred vurderes som
usannsynlig. Sannsynlig skredmekanisme er rotasjonsskred i alle skråninger.

Det anbefales:

At sikringstiltak som beskrevet i kap. 7.3 og tegninger V08, V09 vurderes (strengt tatt ikke
nødvendig etter gjeldende regelverk hvis området ikke skal utbygges ytterligere).
Utføring av jevnlige målinger av elvebunnen i Storelva samt elveskråninger i 3 til 5 profiler.
Målingene utføres minst hvert 5 år, og/eller etter flomhendelser av større omfang.
Målingene sammenlignes med tidligere målinger og evt. pågående erosjon/behov for
utvidelse av erosjonssikring vurderes.
Mer nøyaktig utredning av erosjonsforholdene i ravinebekken samt kartlegging av
grunnforhold i bunnen av ravinen.
Utarbeidelse av system/rutiner for overvåking og registrering av evt. mindre
overflateglidninger eller synlige bevegelser (sprekker, skjeve trær, gjerder e.l.) i alle
skråninger, samt skråning i Storelva. Ved større avvik bør geotekniker kontaktes.
At fjerning av større trær i skråningene/avskoging unngås. Eksisterende vegetasjon i
skråningene, særlig i ravineskråningene i øst/sørøst bidrar til stabilitet i disse. Dette gjelder
spesielt høye trær.
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10 Tegninger og vedlegg

Tegning V01, V02:  se geoteknisk datarapport (/14/)

Tegning V03: Oversikt lokasjoner m/påvist eller indikert kvikkleireforekomst
Tegning V04: Oversikt ny avgrensning kvikkleiresone (løsne og utløpsområder)
Tegning V05: Beregningssnitt 1 1 til 5 5
Tegning V06: Bunnprofiler 1 til 3, Storelva
Tegning V07a: Beregningssnitt 1 1 m/kritiske glideflater, vurderinger iht. NIFS 2014/16
Tegning V07b: Beregningssnitt 2 2 m/kritiske glideflater, vurderinger iht. NI FS 2014/16
Tegning V07c: Beregningssnitt 3 3 m/kritiske glideflater, vurderinger iht. NI FS 2014/16
Tegning V07d: Beregningssnitt 4 4 m/kritiske glideflater, vurderinger iht. NI FS 2014/16
Tegning V07e: Beregningssnitt 5 5 m/kritiske glideflater, vurderinger iht. NIFS 2014/16
Tegning V08: Oversikt motfylling 6% forbedring
Tegning V09: Snitt A A motfylling 6% forbedring
Tegning V10a: Beregningsresultat snitt 1 1 fra GeoSuite Stability
Tegning V10b: Beregningsresultat snitt 2 2 (udrenert) fra GeoSuite Stability
Tegning V10c: Beregningsresultat snitt 2 2 (drenert) fra GeoSuite Stability
Tegning V10d: Beregningsresultat snitt 2 2 (hengende gv) fra GeoSuite Stability
Tegning V10e: Beregningsresultat snitt 2 2 (motfylling) fra GeoSuite Stability
Tegning V10f: Beregningsresultat snitt 3 3 fra GeoSuite Stability
Tegning V10g: Beregningsresultat snitt 4 4 fra GeoSuite Stability
Tegning V10h: Beregningsresultat snitt 5 5 fra GeoSuite Stability
Tegning V11: Oversikt avgrensning randsone med krav om kompensert fundamentering

Vedlegg 1: Tolkning CPTU feltdata.
Vedlegg 2: Tolkning ødometerforsøk.
Vedlegg 3: Vurdering/evaluering poretrykksforhold.
Vedlegg 4: Design poretrykksprofiler snitt 1 1 til 3 3.
Vedlegg 5: Design skjærstyrkeprofiler (aktiv udrenert), SH ANSEP terrengtilpasset.
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Vedlegg 3

Utredning kl sone 867 «Støaveien» Vurdering av poretrykkforholdene fra poretrykksmåling, CPTU sondering, ødometerforsøk,
stratigrafiske og topografiske betraktninger.

Pkt.
nr.

Profil Kote Posisjon i
skråning

Topografi
vest øst

Jordmasser, stratigrafi Ødometer/
rutine styrke

CPTU Målinger Samlet vurdering poretrykk

3_U

1

+73,46 Topp
skråning
0/1
terrasse 1

1:2 øvre 10m,
1:7 nedre 5m
(under vann),
60m fra
skråningsfot
2/1. Rett på

kanten.

Elveterrasser 0 til 6m,
27 til 31m. Leire med
tynne silt og sandlag.
KL 16 til 24m, 38 til
52m (tynnere lag 1
2m).
oo

Pore
undertrykk i
prøven fra
16,3m. Grei
prøvekvalitet.
p’c=650kPa.

/ / Gv på 5m, hydrostatisk til 15m
(bunn Storelva).

Poreovertrykk 15kPa/m ml. 15
og 25m (veldig konservativ
antakelse, argumentene for
undertrykk overveier).

Hydrostatisk videre nedover.
11_U +78,39 Bunn

skråning
2/1
terrasse 1
++

1:3 rett i
bakkant, 20m
høy, terreng
foran ca. 1:15,
60m til kant
skråning 0/1.
++

Elveterrasser 0 til
12m, 16 til 21m, 33 til
37m. Leire med tynne
silt og sandlag. KL 16
til 19m, 41 til 45m (lag
2 4m). oo

Rutine styrke
mye lavere
enn CPTU
styrke (tyder
på in situ
undertrykk/
høyere in situ
p’0/styrke)

8 til 15m. Dren lag 10
til 12m. God respons.
OCR tolkn. m/pore
undertr. = 3kPa/m
gir p’c,terreng= 370kPa
(passer med ødom.
pkt. 8, 10).

2,9kPa/m
undertr. fra 9
til 14m.
2 målere.

Gv på 5m, hydrostatisk til 12m
(vannspeil Storelva, uk
elveavsetning).

12 til 16m (ok elveavsetning):
poreundertrykk 5kPa/m.

Hydrostatisk videre nedover.

10_U +95,83 Topp
skråning
2/1
terrasse 2

1:3, 20m høy,
10m fra
kanten.

Elveterrasser 0 til 9m,
14 til 25m, 33 til 43m.
Leire med tynne silt
og sandlag. KL 43 til
>80m (tykt lag m/2
terrasser). oo

Poreundertr. i
prøven fra
29,5m.
Undertrykk ca.
4kPa/m. Grei
prøvekvalitet.
p’c=300kPa.

/ Hydr. trykk
ml. 8 og
12m. Gv på
ca. 4m (NGI
2009 måling,
ca. 15 m i
bakkant)
oo

Gv på 6m, poreundertrykk
6kPa/m til 30m (vannspeil
Storelva, ok elveavsetning).

Hydrostatisk videre nedover.



12_U

2

+68,55 Bunn
skråning
2/1
/topp
skråning
0/1
terrasse 1
ooo

1:2 øvre 7m,
1:5 nedre 5m
(under vann),
skråning 2/1
rett i bakkant
1:2, 30m høy.
15m fra
kanten. ++

Elveterrasser 0 til 4m,
19 til 25m, 39 til 41m.
Siltig leire med tynne
silt og sandlag. KL 11
til 19m, 25 til 39m
(tykke lag m/tynne
silt og sandlag).

/ 4 til 19,5m. Sug (neg.
poretrykk) ml. 4 og
7,8m. God respons.
OCR tolkn. m/
poreundertrykk=
9kPa/m gir
p’c,terreng=220kPa
o

Hydrost.
trykk ml. 7
og 17m,
9,2kPa/m. 3
målere. Gv
ca. 1m u.t.
o

Gv på 1m, hydr. til 12m (bunn
Storelva).

Poreovertrykk 15kPa/m til 25m
(som borpunkt 3, konservativ
antakelse).

Hydrostatisk videre nedover.
8_U +98,27 Topp

skråning
2/1
terrasse 2

1:2, 30m høy.
20m fra
kanten.

Elveterrasser 5 til
40m, nesten
gjennomgående,
tynnere leirelag i
mellom. Indikasjon KL
40 til 70m, tynnere
silt /sandlag imellom.
Utydelig lagdeling.
oo

Neg. poretrykk
i prøvene
9,3m, 9,5m,
15,5m ved p’0
(konsistent).
Grei prøve
kvalitet.

/ Måler på
10m tørr.
8,5kPa trykk
på 18m.

Gv ved 10m, poreundertrykk
2kPa/m til 20m (konservativt,
egentlig neg. trykk over).

Poreundertrykk 5kPa/m ned til
35m.

Hydrostatisk videre nedover
(som borpunkt 10).

13_U

3

+74,77 Topp
skråning
0/1
terrasse 1

1:1,5 øvre
10m, 1:7
nedre 5m
(under vann),
terreng i
bakkant mot
skråning 2/1
stigende 1:10
på 70m. 6m
fra kanten.

Elveterrasser 0 til 8m,
forholdsvis ren leire
derunder (til 30m). KL
12 til >30m (tykt lag).

Antydning til
poreundertr. i
prøven fra
9,45m ved p’0.
Men: dårlig til
veldig dårlig
prøvekval.

Rutine styrke
målinger noe
høyere enn
CPTU styrke.
+

8 til 29m. Mange
drenerende lag
(poretrykk nesten 0
ml. 12 og 18m). God
respons. OCR tolkn.
m/hydr. poretrykk
gir p’c,terreng=140kPa
(passer ikke med
ødom. pkt. 3).
o

/ Gv ved 6m, hydr. til 15m (bunn
Storelva).

Poreovertrykk 15kPa/m til 25m
(som borpunkt 3, konservativ
antakelse).

Hydrostatisk videre nedover.

9_U +101,35 Topp
skråning
2/1
terrasse 2

1:2 øvre 15m,
1:10 nedre
5m. 15m fra
kanten.

Elveterrasser 0 til 4m,
10 til 18m, 25 til 34m,
42 til 50m, 57 til 59m.
Forh.vis rene leirelag
imellom. Kl 36 til
>80m (tykt lag m/
tynnere silt /sandlag).

/ / / Gv på 8m, undertrykk 6kPa/m til
35m (vannspeil Storelva).

Hydrostatisk videre nedover.
(som borpkt. 10).



4_U 4 +105,06 Topp
skråning 3

1:2 på hele
30m høy
skråning. 35m
fra kanten.

Elveterrasser 18 til
22m, 27 til 34m, 42 til
45m. Forh.vis rene
leirelag imellom. Kl 38
til >60m (tykt lag m/
tynnere silt /sandlag).

Rutine styrke
mye lavere
enn CPTU
styrke (tyder
på in situ
undertrykk/
høyere in situ
p’0/styrke)

6 til 14m. Dren. lag
ned til 8,5m, delvis
sug. God respons.
OCR tolkn. m/pore
undertrykk= 2kPa/m
gir p’c, terreng= 340kPa
(passer med ødom.
pkt. 8 og 10).

/ Som borpkt. 8.

impliserer vanligvis undertrykk

+ impliserer vanligvis overtrykk

o impliserer vanligvis hydrostatisk trykk











Prosjekt: 040.18H

Sted Kvikkleiresone 867 "Støaveien"

Profil: 5-5, borpunkt 8 - negativt poretrykk øverst
Kommune Ringerike Erfaringsverdier til orientering:

S  m

0,20 1,00

19,50kN/m3 0,25 0,80

Antatt kote tidl. havbunn: 118,00 m.o.h. 
Antatt tidl. GV kote: 106,00 m.o.h. 0,28 0,60
Poretrykk/m 6,00 kPa/m 0,32 0,90

0,30 0,85

Kote topp skråning: 98,27 m.o.h. OBS! Hvis det foreligger su A-verdier fra f.eks. CPTU data kan disse manuelt
GV kote: 88,27 m.o.h. skrives inn i kolonne "D". Ellers beregnes su A automatisk ut i fra
Poretrykk 1: 9,17 kPa/m ned til kote +78, 0 valgte verdiene for alfa og beta.
Poretrykk 2: 5,00 kPa/m mellom kote +78,0 og +63,0
Poretrykk 3: 10,00 kPa/m fra kote +63,0 og videre nedove r
Forkonsolidering terreng : 338,36 kPa

0,80
0,30

CPTU/lab SH AN SEP
Kote u [kPa] p0' før [kPa] su A,etter [kPa] p0'etter [kPa] OCR su A,etter [kPa]

96,00 0,00 369,00 44,265 8,34 0,00
94,00 0,00 396,00 83,265 4,76 0,00
92,00 0,00 423,00 122,265 3,46 0,00
90,00 0,00 450,00 161,265 2,79 0,00
88,00 -65,00 477,00 265,265 1,80 127,25
86,00 -46,66 504,00 285,925 1,76 134,99
84,00 -28,32 531,00 306,585 1,73 142,73
82,00 -9,98 558,00 100,00 327,245 1,71 150,45
80,00 8,36 585,00 347,905 1,68 158,18
78,00 26,70 612,00 106,00 368,565 1,66 165,89
76,00 36,70 639,00 397,565 1,61 174,34
74,00 46,70 666,00 426,565 1,56 182,77
72,00 56,70 693,00 455,565 1,52 191,17
70,00 66,70 720,00 484,565 1,49 199,55
68,00 76,70 747,00 513,565 1,45 207,92
66,00 86,70 774,00 542,565 1,43 216,27
64,00 96,70 801,00 571,565 1,40 224,62
62,00 116,70 828,00 590,565 1,40 232,17
60,00 136,70 855,00 609,565 1,40 239,72
58,00 156,70 882,00 628,565 1,40 247,27
56,00 176,70 909,00 647,565 1,40 254,82
54,00 196,70 936,00 666,565 1,40 262,37
52,00 216,70 963,00 685,565 1,40 269,92
50,00 236,70 990,00 704,565 1,41 277,47
48,00 256,70 1017,00 723,565 1,41 285,02
46,00 276,70 1044,00 742,565 1,41 292,57
44,00 296,70 1071,00 761,565 1,41 300,12
42,00 316,70 1098,00 780,565 1,41 307,67
40,00 336,70 1125,00 799,565 1,41 315,22
38,00 356,70 1152,00 818,565 1,41 322,77
36,00 376,70 1179,00 837,565 1,41 330,32
34,00 396,70 1206,00 856,565 1,41 337,87
32,00 416,70 1233,00 875,565 1,41 345,42
30,00 436,70 1260,00 894,565 1,41 352,97
28,00 456,70 1287,00 913,565 1,41 360,52
26,00 476,70 1314,00 932,565 1,41 368,07
24,00 496,70 1341,00 951,565 1,41 375,62
22,00 516,70 1368,00 970,565 1,41 383,17
20,00 536,70 1395,00 989,565 1,41 390,72
18,00 556,70 1422,00 1008,565 1,41 398,27
16,00 576,70 1449,00 1027,565 1,41 405,82
14,00 596,70 1476,00 1046,565 1,41 413,37
12,00 616,70 1503,00 1065,565 1,41 420,92
10,00 636,70 1530,00 1084,565 1,41 428,48
8,00 656,70 1557,00 1103,565 1,41 436,03

SH AN SE P

Jordart
Sensitive OC/ NC leire

Middels/ lav sensitive OC/ NC leire
Norske leire

Ladd-SH AN SEP (OBS! SuD-tolkning!)

Jordart

Sensitive marine OC leire (Ip<30%, I L>1,5)

Silt, leirig silt, sitlig/ leirig finsand
N GI-SH AN SEP (OBS! Su A-tolkning!)

30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
82,00
84,00
86,00
88,00
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00

100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00

Ko
te
[m
.o
.h
.]

Design suA [kPa]

Utredning kl sone 867 " Støaveien"
Borpkt. 8

SHANSEP, alfa=0,30, beta=0,80 Rutine labforsøk

Leire,
sand /siltlag

Tørrskorpe

Forvitringslag =28o, a=10kPa

Kvikkleire

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00

poretrykk



Prosjekt: 040.18H

Sted Kvikkleiresone 867 "Støaveien"

Profil: 5-5, borpunkt 8 - neg. poretrykk, hengende gv
Kommune Ringerik e Erfaringsverdier til orientering:

S  m

0,20 1,00
19,50kN/m3 0,25 0,80

Antatt kote tidl. havbunn: 118,00 m.o.h. 
Antatt tidl. GV kote: 106,00 m.o.h. 0,28 0,60
Poretrykk/m 6,00 kPa/m 0,32 0,90

0,30 0,85

Kote topp skråning: 98,27 m.o.h. OBS! Hvis det foreligger suA-verdier fra f.eks. CPTU data kan disse manuelt
GV kote: 88,27 m.o.h. skrives inn i kolonne "D". Ellers bere g nes suA automatisk ut i fra
Poretr y kk 1: 9,17 kPa/m ned til kote +78, 0 val g te verdiene for alfa o g beta.
Poretr y kk 2: 5,00 kPa/m mellom kote +78,0 og +69, 0
Poretr y kk 3: 10,00 kPa/m fra kote +69,0 og videre nedover
Forkonsoliderin g terren g : 338,36 kPa

0,80
0,30

CPTU/lab SH AN SEP
Kote u [kPa] p0' før [kPa] su A,etter [kPa] p0' etter [kPa] OCR suA,etter [kPa]

96,00 0,00 369,00 44,265 8,34 0,00
94,00 0,00 396,00 83,265 4,76 0,00
92,00 0,00 423,00 122,265 3,46 0,00
90,00 0,00 450,00 161,265 2,79 0,00
88,00 -65,00 477,00 265,265 1,80 127,25
86,00 -46,66 504,00 285,925 1,76 134,99
84,00 -28,32 531,00 306,585 1,73 142,73
82,00 -9,98 558,00 100,00 327,245 1,71 150,45
80,00 8,36 585,00 347,905 1,68 158,18
78,00 26,70 612,00 106,00 368,565 1,66 165,89
76,00 36,70 639,00 397,565 1,61 174,34
74,00 46,70 666,00 426,565 1,56 182,77
72,00 56,70 693,00 455,565 1,52 191,17
70,00 66,70 720,00 484,565 1,49 199,55
69,00 71,70 733,50 499,065 1,47 203,74
68,50 0,00 740,25 580,515 1,28 211,54
68,00 5,00 747,00 585,265 1,28 213,43
66,00 25,00 774,00 604,265 1,28 220,98
64,00 45,00 801,00 623,265 1,29 228,54
62,00 65,00 828,00 642,265 1,29 236,10
60,00 85,00 855,00 661,265 1,29 243,65
58,00 105,00 882,00 680,265 1,30 251,21
56,00 125,00 909,00 699,265 1,30 258,76
54,00 145,00 936,00 718,265 1,30 266,32
52,00 165,00 963,00 737,265 1,31 273,87
50,00 185,00 990,00 756,265 1,31 281,43
48,00 205,00 1017,00 775,265 1,31 288,98
46,00 225,00 1044,00 794,265 1,31 296,53
44,00 245,00 1071,00 813,265 1,32 304,09
42,00 265,00 1098,00 832,265 1,32 311,64
40,00 285,00 1125,00 851,265 1,32 319,20
38,00 305,00 1152,00 870,265 1,32 326,75
36,00 325,00 1179,00 889,265 1,33 334,30
34,00 345,00 1206,00 908,265 1,33 341,85
32,00 365,00 1233,00 927,265 1,33 349,41
30,00 385,00 1260,00 946,265 1,33 356,96
28,00 405,00 1287,00 965,265 1,33 364,51
26,00 425,00 1314,00 984,265 1,34 372,07
24,00 445,00 1341,00 1003,265 1,34 379,62
22,00 465,00 1368,00 1022,265 1,34 387,17
20,00 485,00 1395,00 1041,265 1,34 394,72
18,00 505,00 1422,00 1060,265 1,34 402,28
16,00 525,00 1449,00 1079,265 1,34 409,83
14,00 545,00 1476,00 1098,265 1,34 417,38
12,00 565,00 1503,00 1117,265 1,35 424,93
10,00 585,00 1530,00 1136,265 1,35 432,48

8,00 605,00 1557,00 1155,265 1,35 440,04

Ladd-SH AN SEP (OBS! SuD-tolkning!)

Jordart

Sensitive marine OC leire (Ip<30%, IL>1,5)
Silt, leirig silt, sitlig/ leirig finsand

N GI-SH AN SEP (OBS! SuA-tolkning!)

SH AN SE P

Jordart
Sensitive OC/ N C leire

Middels/ lav sensitive OC/ N C leire
Norske leire

30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
82,00
84,00
86,00
88,00
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00

100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00

Ko
te
[m
.o
.h
.]

Design suA [kPa]

Utredning kl sone 867 "Støaveien"
Borpkt. 8

SHAN SEP, alfa=0,30, beta=0,80 Rutine labforsøk

Forvitringslag =28o, a=10kPa

30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
82,00
84,00
86,00
88,00
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00

100,00 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00

poretrykk

Elveavsetning

Tørrskorpe

Leire,
sand /siltlag

Kvikkleire

Elveavsetning



Prosjekt: 040.18H

Sted Kvikkleiresone 867 "Støaveien"

Profil: 2-2, midt- skråning
Kommune Ringerike Erfaringsverdier til orientering:

S  m

0,20 1,00
19,50kN/m3 0,25 0,80

Antatt kote tidl. havbunn: 100,00 m.o.h. 
Antatt tidl. GV kote: 94,00 m.o.h. 0,28 0,60
Poretrykk/m 3,00 kPa/m 0,32 0,90

0,30 0,85

Kote borpkt.: 85,00 m.o.h. OBS! Hvis det foreligger suA-verdier fra f.eks. CPTU data kan disse manuelt
GV kote: 80,00 m.o.h. skrives inn i kolonne "D". Ellers beregnes suA automatisk ut i fra
Poretrykk 1: 8,00 kPa/m til kote +73, 0 valgte verdiene for alfa og beta.
Poretrykk 2: 4,00 kPa/m ml. kote +73,0 og +69, 0
Poretrykk 3: 10,00 kPa/m fra kote +69, 0
Forkonsolidering terreng : 265,50 kPa p 'c, terren g

0,80
0,30

CPTU/lab SHANSEP
Kote u [kPa] p0' før [kPa] suA,etter [kPa] p0' etter [kPa] OCR suA,etter [kPa]

82,00 0,00 315,00 58,5 5,38 0,00

80,00 16,00 348,00 81,5 4,27 0,00

79,00 24,00 364,50 93 3,92 83,21
77,00 40,00 397,50 116 3,43 93,21

75,00 56,00 430,50 139 3,10 103,02
73,00 64,00 463,50 170 2,73 113,78

71,00 72,00 496,50 201 2,47 124,31
69,00 80,00 529,50 232 2,28 134,68

67,00 100,00 562,50 251 2,24 143,60
65,00 120,00 595,50 270 2,21 152,51

63,00 140,00 628,50 289 2,17 161,42
61,00 160,00 661 ,50 308 2,15 170,32

59,00 180,00 694,50 327 2,12 179,21
57,00 200,00 727,50 346 2,10 188,11

55,00 220,00 760,50 365 2,08 197,00
53,00 240,00 793,50 384 2,07 205,89

51,00 260,00 826,50 403 2,05 214,77
49,00 280,00 859,50 422 2,04 223,66

47,00 300,00 892,50 441 2,02 232,54
45,00 320,00 925,50 460 2,01 241,42

43,00 340,00 958,50 479 2,00 250,30
41,00 360,00 991 ,50 498 1,99 259,18

39,00 380,00 1024,50 517 1,98 268,06
37,00 400,00 1057,50 536 1,97 276,94

35,00 420,00 1090,50 555 1,96 285,81
33,00 440,00 1123,50 574 1,96 294,69

31,00 460,00 1156,50 593 1,95 303,56
29,00 480,00 1189,50 612 1,94 312,44

27,00 500,00 1222,50 631 1,94 321,31
25,00 520,00 1255,50 650 1,93 330,18

23,00 540,00 1288,50 669 1,93 339,06
21,00 560,00 1321,50 688 1,92 347,93

19,00 580,00 1354,50 707 1,92 356,80
17,00 600,00 1387,50 726 1,91 365,67

15,00 620,00 1420,50 745 1,91 374,55
13,00 640,00 1453,50 764 1,90 383,42

11,00 660,00 1486,50 783 1,90 392,29
9,00 680,00 151 9,50 802 1,89 401,16

7,00 700,00 1552,50 821 1,89 410,03

SH AN SEP

Jordart
Sensitive OC/ NC leire

Middels/ lav sensitive OC/ NC leire
Norske leire

Ladd-SHANSEP (OBS! SuD-tolkning!)

Jordart

Sensitive marine OC leire (Ip<30%, IL>1,5)
Silt, leirig silt, sitlig/ leirig finsand

NGI-SHANSEP (OBS! SuA-tolkning!)

30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
82,00
84,00

70,00 120,00 170,00 220,00 270,00 320,00

Ko
te
[m
.o
.h
.]

Design suA [kPa]

Utredning kl sone 867 "Støaveien"
snitt 2 2, midt skråning

SHANSEP, alfa=0,30, beta=0,80

30,00
32,00
34,00
36,00

38,00
40,00
42,00
44,00

46,00
48,00
50,00

52,00
54,00
56,00
58,00

60,00
62,00
64,00

66,00
68,00
70,00
72,00

74,00
76,00
78,00

80,00
82,00
84,00

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00

poretrykk



Prosjekt: 040.18H

Sted Kvikkleiresone 867 "Støaveien"

Profil: 2-2, midt- skråning, hengende gv
Kommune Ringerike Erfaringsverdier til orientering:

S  m

0,20 1,00
19,50kN/m3 0,25 0,80

Antatt kote tidl. havbunn: 100,00 m.o.h. 
Antatt tidl. GV kote: 94,00 m.o.h. 0,28 0,60
Poretrykk/m 3,00 kPa/m 0,32 0,90

0,30 0,85

Kote borpkt.: 85,00 m.o.h. OBS! Hvis det foreligger suA-verdier fra f.eks. CPTU data kan disse manuelt
GV kote: 80,00 m.o.h. skrives inn i kolonne "D". Ellers beregnes suA automatisk ut i fra
Poretrykk 1: 8,00 kPa/m til kote +73, 0 valgte verdiene for alfa og beta.
Poretrykk 2: 4,00 kPa/m ml. kote +73,0 og +69, 0
Poretrykk 3: 10,00 kPa/m fra kote +69, 0
Forkonsolidering terreng : 265,50 kPa p 'c, terren g

0,80
0,30

CPTU/lab SHANSEP
Kote u [kPa] p0' før [kPa] suA,etter [kPa] p0' etter [kPa] OCR suA,etter [kPa]

82,00 0,00 315,00 58,5 5,38 0,00

80,00 16,00 348,00 81,5 4,27 0,00

79,00 24,00 364,50 93 3,92 83,21
77,00 40,00 397,50 116 3,43 93,21

75,00 56,00 430,50 139 3,10 103,02
73,00 64,00 463,50 170 2,73 113,78

71,00 72,00 496,50 201 2,47 124,31
69,00 80,00 529,50 232 2,28 134,68

68,50 0,00 537,75 321 ,75 1,67 145,58
67,00 15,00 562,50 336 1,67 152,23

65,00 35,00 595,50 355 1,68 161,09
63,00 55,00 628,50 374 1,68 169,96

61,00 75,00 661 ,50 393 1,68 178,82
59,00 95,00 694,50 412 1,69 187,69

57,00 115,00 727,50 431 1,69 196,55
55,00 135,00 760,50 450 1,69 205,42

53,00 155,00 793,50 469 1,69 214,29
51,00 175,00 826,50 488 1,69 223,15

49,00 195,00 859,50 507 1,70 232,02
47,00 215,00 892,50 526 1,70 240,88

45,00 235,00 925,50 545 1,70 249,75
43,00 255,00 958,50 564 1,70 258,61

41,00 275,00 991 ,50 583 1,70 267,48
39,00 295,00 1024,50 602 1,70 276,34

37,00 315,00 1057,50 621 1,70 285,21
35,00 335,00 1090,50 640 1,70 294,07

33,00 355,00 1123,50 659 1,70 302,94
31,00 375,00 1156,50 678 1,71 311,81

29,00 395,00 1189,50 697 1,71 320,67
27,00 415,00 1222,50 716 1,71 329,54

25,00 435,00 1255,50 735 1,71 338,40
23,00 455,00 1288,50 754 1,71 347,27

21,00 475,00 1321,50 773 1,71 356,13
19,00 495,00 1354,50 792 1,71 365,00

17,00 515,00 1387,50 811 1,71 373,86
15,00 535,00 1420,50 830 1,71 382,73

13,00 555,00 1453,50 849 1,71 391,59
11,00 575,00 1486,50 868 1,71 400,46

9,00 595,00 151 9,50 887 1,71 409,32
7,00 615,00 1552,50 906 1,71 418,19

Ladd-SHANSEP (OBS! SuD-tolkning!)

Jordart

Sensitive marine OC leire (Ip<30%, IL>1,5)
Silt, leirig silt, sitlig/ leirig finsand

NGI-SHANSEP (OBS! SuA-tolkning!)

SH AN SEP

Jordart
Sensitive OC/ NC leire

Middels/ lav sensitive OC/ NC leire
Norske leire

30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
82,00
84,00

70,00 120,00 170,00 220,00 270,00 320,00

Ko
te
[m
.o
.h
.]

Design suA [kPa]

Utredning kl sone 867 "Støaveien"
snitt 2 2, midt skråning

SHANSEP, alfa=0,30, beta=0,80

30,00
32,00
34,00

36,00
38,00

40,00
42,00

44,00
46,00

48,00
50,00
52,00

54,00
56,00

58,00
60,00

62,00
64,00
66,00

68,00
70,00

72,00
74,00

76,00
78,00
80,00

82,00
84,00

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00
poretrykk

Elveavsetning



Prosjekt: 040.18H

Sted Kvikkleiresone 867 "Støaveien"

Profil: 2-2, borpunkt 12
Kommune Ringerike Erfaringsverdier til orientering:

S  m

0,20 1,00
19,5 0 kN/m3 0,25 0,80

Antatt kote tidl. havbunn: 88,00 m.o.h. 
Antatt tidl. GV kote: 85,00 m.o.h. 0,28 0,60
Poretrykk/m 11,00 kPa/m 0,32 0,90

0,30 0,85

Kote borpkt.: 68,55 m.o.h. OBS! Hvis det foreligger suA-verdier fra f.eks. CPTU data kan disse manuelt
GV kote: 67,55 m.o.h. skrives inn i kolonne "D". Ellers beregnes suA automatisk ut i fra
Poretrykk 1: 10,00 kPa/m til kote +56, 0 valgte verdiene for alfa og beta.
Poretrykk 2: 15,00 kPa/m ml. kote +56,0 og +43, 0
Poretrykk 3: 10,00 kPa/m fra kote +43, 0
Forkonsolidering terreng : 198,33 kPa p 'c, terreng

0,80
0,30

CPTU/lab SHANSEP
Kote u [kPa] p0' før [kPa] suA,etter [kPa] p0' etter [kPa] OCR suA,etter [kPa]

66,00 15,50 220,00 34,225 6,43 45,49
64,00 35,50 237,00 53,225 4,45 52,74
62,00 55,50 254,00 80,00 72,225 3,52 59,26
60,00 75,50 271,00 108,00 91,225 2,97 65,39
58,00 95,50 288,00 110,225 2,61 71,30
56,00 115,50 305,00 129,225 2,36 77,06
54,00 145,50 322,00 138,225 2,33 81,57
52,00 175,50 339,00 147,225 2,30 86,08
50,00 205,50 356,00 156,225 2,28 90,58
48,00 235,50 373,00 165,225 2,26 95,08
46,00 265,50 390,00 174,225 2,24 99,59
44,00 295,50 407,00 183,225 2,22 104,09
42,00 315,50 424,00 202,225 2,10 109,69
40,00 335,50 441,00 221,225 1,99 115,25
38,00 355,50 458,00 240,225 1,91 120,76
36,00 375,50 475,00 259,225 1,83 126,24
34,00 395,50 492,00 278,225 1,77 131,70
32,00 415,50 509,00 297,225 1,71 137,12
30,00 435,50 526,00 316,225 1,66 142,53
28,00 455,50 543,00 335,225 1,62 147,92
26,00 475,50 560,00 354,225 1,58 153,29
24,00 495,50 577,00 373,225 1,55 158,66
22,00 515,50 594,00 392,225 1,51 164,01
20,00 535,50 611,00 411,225 1,49 169,34
18,00 555,50 628,00 430,225 1,46 174,67
16,00 575,50 645,00 449,225 1,44 180,00
14,00 595,50 662,00 468,225 1,41 185,31
12,00 615,50 679,00 487,225 1,39 190,62
10,00 635,50 696,00 506,225 1,37 195,92
8,00 655,50 713,00 525,225 1,36 201,22

SH AN SE P

Jordart
Sensitive OC/ NC leire

Middels/ lav sensitive OC/ NC leire
Norske leire

Ladd-SHANSEP (OBS! SuD-tolkning!)

Jordart

Sensitive marine OC leire (Ip<30%, IL>1,5)
Silt, leirig silt, sitlig/ leirig finsand

NGI-SHANSEP (OBS! SuA-tolkning!)
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66,00

68,00

70,00 120,00 170,00 220,00 270,00 320,00
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te
[m
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.]

Design suA [kPa]

Utredning kl sone 867 "Støaveien"
Borpkt. 12

SHANSEP, alfa=0,30, beta=0,80 Rutine labforsøk

Tørrskorpe

kvikkleire

Forvitringslag =28o, a=10kPa

Leire, sand, silt,

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00
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44,00
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50,00
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54,00
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66,00
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0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00

poretrykk



Prosjekt: 040.18H

Sted Kvikkleiresone 867 "Støaveien"

Profil: 2-2, borpunkt 12 - elvebunn
Kommune Ringerike Erfaringsverdier til orientering:

S  m

0,20 1,00
19,5 0 kN/m3 0,25 0,80

Antatt kote tidl. havbunn: 88,00 m.o.h. 
Antatt tidl. GV kote: 85,00 m.o.h. 0,28 0,60
Poretrykk/m 11,00 kPa/m 0,32 0,90

0,30 0,85

Kote borpkt.: 56,52 m.o.h. OBS! Hvis det foreligger suA-verdier fra f.eks. CPTU data kan disse manuelt
GV kote: 66,70 m.o.h. skrives inn i kolonne "D". Ellers beregnes suA automatisk ut i fra
Poretrykk 1: 10,00 kPa/m til kote +56, 0 valgte verdiene for alfa og beta.
Poretrykk 2: 15,00 kPa/m ml. kote +56,0 og +43, 0
Poretrykk 3: 10,00 kPa/m fra kote +43, 0
Forkonsolidering terreng : 300,58 kPa p 'c, terreng

0,80
0,30

CPTU/lab SHANSEP
Kote u [kPa] p0' før [kPa] suA,etter [kPa] p0' etter [kPa] OCR suA,etter [kPa]

56,50 101,80 300,75 0,1 3007,5 0 18,18
54,50 131,80 317,75 9,39 33,84 47,13
52,50 161,80 334,75 80,00 18,39 18,20 56,21
50,50 191,80 351,75 108,00 27,39 12,84 63,33
48,50 221,80 368,75 36,39 10,13 69,62
46,50 251,80 385,75 45,39 8,50 75,43
44,50 281,80 402,75 54,39 7,40 80,96
42,50 311,80 419,75 63,39 6,62 86,28
40,50 331,80 436,75 82,39 5,30 93,86
38,50 351,80 453,75 101,39 4,48 100,87
36,50 371,80 470,75 120,39 3,91 107,52
34,50 391,80 487,75 139,39 3,50 113,90
32,50 411,80 504,75 158,39 3,19 120,10
30,50 431,80 521,75 177,39 2,94 126,15
28,50 451,80 538,75 196,39 2,74 132,09
26,50 471,80 555,75 215,39 2,58 137,93
24,50 491,80 572,75 234,39 2,44 143,71
22,50 511,80 589,75 253,39 2,33 149,42
20,50 531,80 606,75 272,39 2,23 155,08
18,50 551,80 623,75 291,39 2,14 160,70
16,50 571,80 640,75 310,39 2,06 166,29
14,50 591,80 657,75 329,39 2,00 171,84
12,50 611,80 674,75 348,39 1,94 177,36
10,50 631,80 691,75 367,39 1,88 182,85
8,50 651,80 708,75 386,39 1,83 188,33
6,50 671,80 725,75 405,39 1,79 193,79

Ladd-SHANSEP (OBS! SuD-tolkning!)

Jordart

Sensitive marine OC leire (Ip<30%, IL>1,5)
Silt, leirig silt, sitlig/ leirig finsand

NGI-SHANSEP (OBS! SuA-tolkning!)

SH AN SE P

Jordart
Sensitive OC/ NC leire

Middels/ lav sensitive OC/ NC leire
Norske leire
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10,00 60,00 110,00 160,00 210,00 260,00 310,00
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.]

Design suA [kPa]

Utredning kl sone 867 "Støaveien"
Borpkt. 12 elvebunn

SHANSEP, alfa=0,30, beta=0,80
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Arkiv: 411   Saksbehandler: 

Deres dato:    Ellen Elizabeth Davis Haugen 
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F11118 - tilsagn om tilskudd til gjennomføring av utredning av faresone 

for kvikkleireskred 867 Støaveien i Hønefoss, Ringerike kommune, 

Buskerud. 

NVE gir tilsagn om tilskudd på 80 % av kostnadene for tiltaket. NVE sin andel er oppad 

begrenset til 1 120 000 kr eks mva. Dette skal inkludere en uavhengig kvalitetssikring. NVE legger 

til grunn at vilkårene er akseptert dersom NVE ikke har mottatt klage på vedtaket innen 

utgangen av klagefristen. 

Bakgrunn for saken 

Vi viser til Ringerike kommunes søknad av 27.1.2016 om tilskudd til økonomisk støtte til 

grunnundersøkelser og geoteknisk utredning av faresone Støaveien i Hønefoss.  

Søknaden viser til faresonekart for kvikkleire i Hønefoss og til NGI-rapport 20091249-00-3-R 

Stabilitetsvurdering faresone Støaveien. Grunnundersøkelser og stabilitetsvurdering, 24.11.2009. 

Faresonen er klassifisert med meget alvorlig konsekvensklasse (ca 60 eneboliger og 4 rekkehus i 2005) 

og faregrad lav. NGI-rapporten viser sensitiv leire i nivå under elva og beregning av stabilitet i profil 

ned fra Oddliveien er ikke tilfredsstillende. I tillegg viser rapporten høyere poretrykk enn det som var 

lagt til grunn for faregradsberegningen, noe som kan tilsi at faregraden skulle vært høy. Iht. punkt 4.4 i 

OEDs regelverk for tilskudd dokumenterer opptegnet faresone og NGI-rapport at det er sannsynlig at 

aktuell bebyggelse i faresonen er betydelig utsatt for fare for skred og at en utredning for å avklare reell 

skredfare i sonen og behov for tiltak dersom stabiliteten er for lav. 

NGI-rapporten anbefaler videre undersøkelser for å avklare og dimensjonere eventuelle videre tiltak for 

å bedre sikkerheten. Ringerike kommune har mottatt et tilbud fra NGI datert 16.12.2015 for utredning av 

faresonen. Tilbudssummen ligger på 1 250 000 kr eks mva for både grunnundersøkelser og geoteknisk 

utredning av sonen. 

Ved utredning av faresoner for kvikkleireskred skal NVEs kvikkleireveileder følges (NVE-veileder 

7/2014). Denne krever en uavhengig kvalitetssikring av soneutredninger. Ringerike kommune har ikke 

innhentet tilbud på dette, men NVE forutsetter at det gjøres og anslår en sum oppad begrenset til 

150 000 kr eks mva for en slik kvalitetssikring. 

Utredningen og kvalitetssikringen har et samlet kostnadsoverslag på 1 400 000 kr eksklusive mva. 
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Begrunnelse for støtte 

Med bakgrunn i årlige bevilgninger i statsbudsjettets kap. 1820, post 60 forvalter NVE en 

tilskuddsordning der kommuner kan søke tilskudd til utredning, planlegging eller gjennomføring av 

fysiske sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak i vassdrag. Tilskuddsmidlene forvaltes i tråd 

med Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag. Dette 

regelverket er utarbeidet i henhold til reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten og fastsatt 

av OED. Det følger av tilskuddsregelverket at NVE vil vurdere om tiltakene tilfredsstiller nærmere 

angitte tildelingskriterier. Midlene dekker ikke alle de behov for tiltak som blir meldt. NVE må derfor 

prioritere de tiltakene som har høyest samfunnsmessig nytte i forhold til kostnadene. 

Det omsøkte tiltaket tilfredsstiller tilskuddskriteriene for denne tilskuddsordningen ettersom kommunen 

søker om utredning av skredfare og planlegging av fysiske tiltak for å redusere faren for skader fra skred 

på eksisterende bebyggelse (iht. punkt 4.1.1 i OEDs regelverk for tilskudd). 

Det følger av tilskuddsregelverket at tilskuddsmottaker normalt må dekke 20% av kostnadene ved 

tiltaket.  

Kommunen får normalt refundert kostnadene til mva., og mva. som blir refundert skal derfor holdes 

utenom tilskuddsgrunnlaget. I tråd med regelverket for tilskuddsordningen må kommunen dekker sine 

egne administrasjonskostnader, og heller ikke disse skal inngå i tilskuddsgrunnlaget.  

 

NVE finner at tiltaket har høy nytteverdi i forhold til kostnadene, og legger særlig vekt på at tiltaket vil 

gi grunnlag for økt sikkerhet for liv og helse til mange mennesker. NVE har vurdert denne søknaden opp 

mot andre innkomne søknader mottatt i 2016, og funnet grunn til å prioritere denne både ut fra vurdering 

av nytte/kost og risikoen (faregrad og konsekvens) ved skred.  

Vi understreker at vårt tilsagn verken innebærer noen form for tillatelse til utføre grunnundersøkelser. 

Nødvendige tillatelser, gravemelding osv. må kommunen selv sørge for at foreligger. Vi gjør også 

oppmerksom på at kommunen selv må ordne forholdene til de private interessene som er berørt av 

tiltaket, herunder få rett til grunn der det skal gjøres grunnboring. NVE vurderer ikke de privatrettslige 

forholdene ved gjennomføring av utredningen.  

Dersom kommunen ønsker å få dekket hele eller deler av egenandelen fra private som har nytte av 

sikringstiltaket, er dette kommunens ansvar. 

Vedtak 

Med bakgrunn i bevilgninger over statsbudsjettet kapittel 18.20, post 60 og tilhørende regelverk for 

tilskudd1 gir NVE med dette Ringerike kommune tilsagn om tilskudd til finansiering av utredning av 

faresone for kvikkleireskred 867 Støaveien i Hønefoss og kvalitetssikring av denne utredningen. NVE 

vil dekke 80 % av kostnadene. NVE sin andel er oppad begrenset til 1 120 000 kr. Kostnader til mva. og 

administrasjon skal ikke inngå i tilskuddsgrunnlaget.  

Vilkår 

Tilsagnet gis på følgende vilkår:  

1. Utredningen utføres av foretak med kompetanse på fagområdet og det skal gjennomføres en 

uavhengig kvalitetssikring av foretak med tilsvarende kompetanse. 

                                                      
1 Regelverk for tilskuddsordning, Tilskudd til flom og skredforebygging og miljøtiltak i vassdrag, (kap. 1820, post 

60) 
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2. Prosjektet må være sluttført og sluttregnskapet oversendt NVE innen 2.5.2019. 

3. Senest innen utgangen av februar året etter prosjektslutt skal Ringerike kommune oversende til 

NVE:  

a. En rapport som redegjør for hvordan støtten er benyttet. Prosjektrapporten skal omfatte 

en utredning av skredfare for faresonen Støaveien iht NVEs kvikkleireveileder (NVE-

veileder 7/2014) med revidert utstrekning av faresone for kvikkleireskred, ny 

klassifisering av faregrad, konsekvensklasse og risikoklasse, vurdering av profiler hvor 

et kvikkleireskred kan oppstå med bakgrunn i lagdeling og topografi, samt 

stabilitetsberegninger av disse med dagens stabilitet og evt. forslag til stabiliserende 

tiltak. Prosjektrapporten sal også omfatte en rapport uavhengig kvalitetssikring som 

dokumenterer at utredningen er gjort i tråd med NVEs kvikkleireveileder. 

b. En oversikt som viser hvordan tiltaket er finansiert og som spesifiserer utgiftene ved 

gjennomføring av tiltaket. Når tilskuddet overstiger 1 mill. kroner skal 

prosjektregnskapet være attestert av revisor.  

4. NVE Region sør gir faglig oppfølging til kommunen ila utredningen for å sikre at denne blir 

gjort iht. NVEs kvikkleireveileder slik at den reelle skredfaren blir kartlagt på et tidlig nivå og 

videre utredning blir tilpasset til dette. 

NVE legger til grunn at vilkårene er akseptert dersom NVE ikke har mottatt klage på vedtaket innen 

utgangen av klagefristen.  

Utbetalingsordning 

Tilskuddet utbetales når utredningen er gjennomført, gjennomgått av NVE og regnskapet er godkjent. 

Deler av tilskuddet kan betales underveis på grunnlag av regnskapsoversikt for medgåtte utgifter.  

Vi tar forbehold om at tidspunkt for utbetaling avhenger av tilgjengelige budsjettmidler på det aktuelle 

tidspunktet, og at det derfor kan bli aktuelt å forskyve utbetalinger noe utover i tid i forhold til 

kommunens ønsker.  

Tilskuddet utbetales på grunnlag av tilsendt faktura. Faktura sendes elektronisk i EHF-format til EHF-

adressen Norges vassdrags- og energidirektorat 970 205 039 MVA. Faktura merkes med 

tiltaksnummeret F11118 og tiltaksnavnet  ”Utredning av faresone for kvikkleireskred 867 Støaveien i 

Hønefoss”.  

Mulige kontrolltiltak og reaksjonsformer  

I samsvar med bevilgningsreglementets § 10 annet ledd tas det forbehold om at NVE og Riksrevisjonen 

kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. 

Såfremt tilskuddet ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom Ringerike kommune: 

 ikke aksepterer vilkårene for tilskuddet 

 opptrer i strid med målsettingen for tilskuddsordningen 

 

Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom:  

 det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra (navn på kommune) 

 tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt eller bryter med vesentlige vilkår i tilsagnet 
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Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 

til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Ellen Elizabeth Davis Haugen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

   

   
 

  

   

   

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/487-5   Arkiv: K55  

 

 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Egenandel til kartlegging av kvikkleiresone Støaveien  
 

Forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret tar saken til orientering 

2. Rådmannen bes innarbeide finansiering av kommunens egenandel i budsjettjustering 1. tertial. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kvikkleire opptrer under den marine grense, som er betegnelsen på hvor havnivået lå tidligere 

under siste istid, da Norge var dekket av et lag med ca 3000 meter is på det meste (ca 20 000 

år siden). Da isen begynte å smelte ble leirpartikler ført med smeltevannet og avsatt 

(sedimentert) i det som den gang var strandsonen i det salte havvannet. Med saltet fra 

sjøvannet fikk leira en intern gitterstruktur i det marine miljøet. 

 

Etter hvert som isen smeltet, hevet landskapet seg på grunn av at vekten av isen ble borte. 

Deler av leira som før lå under havnivå, ble dermed etter hvert liggende over havet. Den marine 

grense ligger i dag på om lag 250 til 300 moh. Etter at landområdene hevet seg etter siste istid, 

har saltet i denne leira gjennom årene blitt vasket ut av ferskt grunnvann. Når saltet som sørger 

for de elektrostatiske bindingene mellom leirpartiklene er vasket bort, blir leiras 

styrkeegenskaper endret. 

 

Hvis slik leire overbelastes, kan gitterstrukturen i leira plutselig kollapse. Slik leire betegnes 

som "kvikk". Dersom kvikkleire utsettes for belastning over sitt styrkenivå, eller omrøres som 

følge av naturlig eller menneskelig påvirkning, kan leirmassene plutselig bli til en flytende 

suppe i sitt eget porevann. Kvikkleireskred kan forplante seg raskt bakover over store arealer 

og skredmaterialet kan flyte over betydelige distanser. 

 

I Ringerike kommune finnes 17 registrerte forekomster av kvikkleire. Av disse er 5 rangert i 

nest høyeste risikoklasse 4 (skala 1-5), basert på faregrad og konsekvens av hendelse. NVE 

anbefaler at det gjennomføres ytterligere kartlegging av disse 5 forekomstene. 

 



- 

I 2009 ble det gjennomført omfattende grunnundersøkelser i Krakstadmarka, herunder også 

sone 867 Støaveien/Oddli. Dette området har forekomst av kvikkleire og sonen er klassifisert i 

risikoklasse 3 som følge av faregrad «lav» og konsekvens «meget alvorlig».  

 

Stabilitetsvurdering av Støaveien/Oddli i denne undersøkelsen konkluderte med lav stabilitet i 

området, og at faregrad sannsynligvis burde settes til «middels», dette vil føre sonen over i 

risikoklasse 4.  

 

Ringerike kommune søkte i 2015 om tilskudd fra NVE til videre undersøkelser i denne sonen 

ut ifra konsekvens «meget alvorlig» på grunn av stor boligtetthet, høyde på skråninger i 

terrenget og mulighet for oppdemming og påfølgende «dambrudd» i Storelva som et «worst 

case» scenario. 

 

NVE hadde ikke disponible midler i 2016, men har nå gitt tilsagn om tilskudd på 80% av 

kostnadene basert på tilbud fra NGI for kartlegging og vurdering av området. Tilskuddet er 

maksimert til kr. 1 120 000.- eks mva. NGI har i e-post i mars 2017 bekreftet at tilbudet står 

ved lag med en justering av enhetspriser som innebærer en økning på ca kr. 18 000.-. 

 

Økonomiske forhold 

 

Oversikt over kostnader i prosjektet 

 

Aktivitet Ekskl. mva Inkl. mva 

Grunnundersøkelser m rapport 1 050 000 1 312 500 

Ekstern kvalitetssikring (krav fra NVE) 150 000 187 500 

Prosjektledelse (forutsettes kjøpt eksternt) 150 000 187 500 

Sum kostnader 1 350 000 1 687 500 

Finansiering   

Tilskudd fra NVE 1 120 000 1 120 000 

Egenfinansiering 230 000 567 500 

 

Budsjett må inkludere merverdiavgift, siden refusjonen ikke tilbakeføres prosjektet. 

 

Det er ikke avsatt midler til oppfølging av hensynssonene med kvikkleire i gjeldende 

handlingsplan. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er i kommuneplanen registrert som hensynsone med mulig naturfare 

 

Juridiske forhold  

Kommunen har ansvar for å forebygge risiko ved utbygging eller i bebygd område. Dette 

framkommer i Plan og bygningslovens §§ 1-1, 3-1og konkretisert i 28-1. 

 

§1-1 Lovens formål 

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner» 

 

§3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven 

«Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov: 



- 

fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig 

infrastruktur, materielle verdier mv « 

 

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv. 

«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. 

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. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter om sikkerhetsnivå og krav til undersøkelser, 

sikringstiltak for person eller eiendom, dokumentasjon av tiltaket og særskilte sikringstiltak.» 

Rådmannens vurdering 

Støaveien/Oddli er ikke klasset i risikoklasse 4 etter vurderingene fra NVE i perioden 2001-

2006. Det ble i 2009 vurdert 2 profiler i dette området, og de funn som ble gjort her indikerer 

høyere faregradsklassing enn opprinnelig vurdert.  

 

Sett i lys av befolkningstetthet og konsekvens av en hendelse anbefaler rådmannen at det 

bevilges nødvendige midler til egenandel, slik at kartlegging kan gjennomføres og eventuelle 

restriktive krav stilles ved inngrep i terreng i området og mulige tiltak for å forbedre 

områdestabilitet kan beskrives. 

 

Som vist ovenfor har kommunen forpliktelse i plan- og bygningsloven til å legge inn 

restriksjoner i hensynssoner der dette er nødvendig for å sikre eiendom, liv og helse. Motsatt 

vil kommunen komme i erstatningsansvar dersom tiltak godkjennes som følge av manglende 

kartlegging og skade oppstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 



- 

Brev fra NVE med tilsagn om tilskudd 

Tilbud fra NGI 2015 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Asle Aker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5443-86   Arkiv: PLN 428  

 

 

428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen - Klage på vedtak  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra May Aagesen og Johnny Martinsen til 

følge. 

2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget.» 

3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42).  

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Vanligvis fremlegges klagesaker for hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen, 

formannskapet før endelig avgjørelse i kommunestyret. Grunnet politisk valg er det få 

politiske møter høsten 2019, og rådmannen ønsker derfor å legge klagesaken frem for 

kommunestyret.  

 

Kommunestyret vedtok i møte 27.06.19, sak 99/19 detaljregulering for 428 Nedre 

Klekkenhagen. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for oppføring av konsentrert 

småhusbebyggelse i form av to tomannsboliger og to firemannsboliger, samt gang- og 

sykkelvei langs Klekkenveien fv. 163, til Borgergata.  

 

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn en klage på vedtaket. Det klages på at 

utbyggelsen er i stort omfang, og at dette vil forringe bokvaliteten på grunn av økt trafikk i 

nabolaget. Klagen er mottatt innenfor klagefristen. 

 

Saken skal opplyses så godt som mulig. Rådmannen mener at opplysningsplikten er oppfylt.  

 



- 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 

 

Orientering om klageadgang  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28.  

 

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til 

vedkommende part, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

 

Beskrivelse av klagen 

Klager (May Aagesen og Johnny Martinsen) er eiere av Nedre Klekkenvei 11 (gnr./bnr 

102/132), og er nabo/gjenboer med rettslig klageinteresse, jf. fvl. § 28.  

 

Det klages på at utbyggelsen er i stort omfang som bryter med et rolig eldre byggefelt, og at 

dette vil forringe bokvaliteten på grunn av økt trafikk i nabolaget. Se klagen i sin helhet i 

vedlegg 2.  

 

De påklagde forholdene er forelagt motpart i saken.  

 

 

Forslagstillers kommentar til klagen  

Nedenfor har rådmannen oppsumert kommentaren til forslagstiller. Se kommentaren i sin 

helhet i vedlegg 3.  

  

Forslagstiller ber om at klagen ikke tas til følge, og begrunner det med følgende:  

 

 Uttalelsen ble kun sendt inn ved varsel om oppstart. Forslagstiller skulle ønske at det 

også hadde kommet et innspill etter 1. gangsbehandling slik at klagen kunne blitt 

avklart på et tidligere tidspunkt.  

 Det regulerte arealet er avsatt til boligformål i kommuneplanen og reguleringen ble satt 

i gang på grunnlag av dette. Klager som omhandler fortetting, ville således vært mest 

hensiktsmessig som innspill under arbeidet med kommuneplanen. 

 Det er ikke til å unngå at trafikken øker som følge av et nytt boligprosjekt. 

Opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs fv. 163 vil kunne bidra positivt til å redusere 

trafikken, da tryggere ferdsel langs hovedveier generelt sett vil bidra til mindre kjøring. 

Det skal også skiltes med gjennomkjøringsforbud ved avkjøringen benevnt SKV10 i 

plankartet. Dette skal primært hindre gjennomkjøringstrafikk langs del av Nedre 

Klekken vei mot Borgergata, men vil også bidra til å redusere unødig 

gjennomkjøringstrafikk for alle som bor langs Nedre Klekkenveg. 

 Utarbeidet støykart viser at støynivå på tilstrekkelig uteoppholdsareal og mot fasade 

oppfyller grenseverdikravet i tabell 3 i T-1442. Planlagt tiltak vil ikke gi ytterligere 

støybelastning for uteoppholdsareal og fasader for beboere langs Nedre Klekkenvei og 

Heggestubben. Det vises også til en miljøoppfølgingsplan som skal sikre 

tilfredsstillende støyforhold og sikkerhet i anleggsfasen.  

 Det er et overordnet ønske at man tenker fortetting, bl.a. for å redusere nedbygging av 

dyrket mark, av klimahensyn samt for å øke tilgangen på boliger/tomter for å ivareta 

lokalsamfunnene. Nedre Klekkenhagen ligger forholdsvis sentralt til i forhold til 



- 

Hønefoss, og det vil således være hensiktsmessig at arealer som faktisk er avsatt til 

boligformål i kommuneplanen kan bygges ut. Det vises til avsnitt i «Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023», som kommunen skal 

ifølge, se vedlegg 3.  

 Gang- og sykkelvegen er regulert inn etter oppfordring fra kommunen og etter krav fra 

Statens vegvesen. Videre skriver forslagstiller at ved en annullering av planen må gang- 

og sykkelveien reguleres på nytt, eller kommunen må endre plangrensen til 

Klekkenhagen. Det blir også færre til å dele kostnadene ved opparbeidelsen av gang- 

og sykkelveien, noe som kan resultere i at den ikke blir bygget. 

 Gang- og sykkelvegen er viktig å få på plass, både for å trygge de myke trafikantene i 

området og for at utbyggeren på nærliggende felt, «Klekken boligområde», skal kunne 

innfri sine krav for å få ferdigattester til sine boliger. Om klagen tas til følge, vil dette 

medføre problemer for beboere som venter på ferdigattest, gang- og sykkelvegen vil få 

en kraftig forsinkelse og skolebarna må fortsette å bruke veiskulderen til skolen. For 

utbygger av Nedre Klekkenhagen vil dette få store økonomiske konsekvenser. 

 Forslagsstiller har allerede imøtesett kravet om å regulere med gang- og sykkelveg 

langt utenfor selve boligfeltet, noe som har medført en kraftig forsinkelse av 

reguleringsprosessen og økte kostnader tilknyttet dette. Forslagsstiller har forsøkt å 

imøtese innspillene som har kommet så langt dette har vært mulig, men utbygger er 

også avhengig av et visst volum om prosjektet skal lønne seg. I forhold til hva som 

opprinnelig var ønsket på feltet, har forslagsstiller allerede redusert antall boenheter. 

 Ifølge kommuneplanens samfunnsdel skal Hønefoss by være motoren i 

samfunnsutviklinga, samtidig som det skal være et gjensidig godt samspill mellom byen 

og lokalsamfunna rundt. Et av målene til kommunen er at det i 2030 skal bo 40 000 

innbyggere i kommunen og at målet skal nås bl.a. ved gode og varierte boligtilbud, med 

variasjon i områder, boligtype, størrelse, beliggenhet og pris. Utbyggingen som er 

planlagt for det nye feltet vil bidra til å dekke ulike boligbehov i en rimelig avstand fra 

Hønefoss. Regulereringen bidrar også til å trygge myke trafikanter langs hovedveien 

samtidig som busstoppene også ligger forholdsvis nære. 

 Det bør være viktig for kommunen at arealer som er faktisk er avsatt til boligformål 

tillates bygget ut og at arealene utnyttes godt. 

 

Rådmannens kommentarer til klagen er inkludert under «Rådmannens vurdering».  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel  

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig befolkningsvekst, 

med fortetning i Hønefoss sentrum og seks prioriterte lokalsamfunn. Tenkt utbyggingen i 

Haugsbygd (Klekken) legger til rette for fortetning og økt vekst i tråd med samfunnsdelen. 

Videre legger reguleringsplanen opp til varierte boliger, samt forbedring av infrastruktur og 

tilrettelegging for trygg skolevei. 

 

Et av målene i samfunnsdelen er «Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike», som skal 

gjennomføres ved blant annet å «legge til rette for et sammenhengende gang- og sykkelnett, og 

god tilgang på aktivitetsanlegg, utearealer og turmuligheter». Detaljreguleringsplanen 

tilrettelegger for å forlenge eksisterende gang- og sykkelvei øst for planområdet. Dette vil gi en 

god og trygg skolevei for barn og unge i området.   

 



- 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.19 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål. Deler av det som er trafikkareal i planen ligger i LNF område. Planarbeidet er ikke 

i tråd med kommuneplanens arealdel, pga. at avgrensningen strekker seg inn i LNF område. 

Rådmannen anbefalte å omdisponere ca. 3 dekar med dyrket mark for å kunne anlegge 

tilfredsstillende infrastruktur for myke trafikanter og for en bedring av standard på bilvei i 

forbindelse med økt trafikk knytta til foreslått utbygging. 

 
Kommuendelplan for gående og syklende  

I kommunedelplanen for gående og syklende inngår planområdet i rute 10, som er et prioritert 

område for sammenhengende gang- og sykkelvei i kommunen. Det bemerkes i 

kommunedelplanen at det er stor trafikk langs Klekkenveien, og ingen opparbeidet gang- og 

sykkelvei.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf §1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages. Fylkesmannen i Oslo og Viken er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Hvis kommunestyret ikke finner grunn til å ta klagen til følge, sendes saken til 

fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Hvis kommunestyret finner grunn til å ta 

klagen til følge endres eller oppheves vedtaket, jf. forvaltningsloven § 33.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 25.04.2017 (Bh. Nr. 16/17).  

 Formannskapet vedtok 20.03.2019 sak 10/19 å legge planen på høring og offentlig 

ettersyn, jf. pbl §§ 5-2 og 12-10.  

 Kommunestyre vedtok 27.06.19 detaljregulering for Nedre Klekkenhagen, sak 99/19. 

 

 

Alternativt forslag til vedtak  

 

1. Klagen på vedtak av «Detaljregulering for 428 Nedre Klekkenhagen» tas til følge.  

 

Dersom kommunestyret velger å ta klagene til følge, vil dette kunne medføre at planen blir 

opphevet. For endring og oppheving av en reguleringsplan gjelder, i hovedregel, samme 

bestemmelser som for utarbeiding av ny reguleringsplan, jf. § 12-14. Konsekvensene kan da bli 

at forslagsstiller må utarbeide en ny reguleringsplan for dette området. 

 

 

Rådmannens vurdering 

En planvurdering innebærer at ulike og til dels motstridende interesser, både 

samfunnsinteresser og enkeltindividers interesser, veies mot hverandre. Av dette følger at en 

reguleringsplan kan ha negative konsekvenser for den enkelte, uten at dette hindrer 

godkjenning av planen. Spørsmålet er om kommunens vedtak baserer seg på relevante og 

saklige reguleringsmessige hensyn, og om kommunens skjønn synes å være basert på 

tilstrekkelige opplysninger av saken og påfølgende forsvarlig vurdering. 



- 

 

I denne saken står interessen ved å sørge for gang- og sykkelvei («sikker skolevei») og 

boligutbyggelse i form av to tomannsboliger og to firemannsboliger, opp mot naboenes 

interesse i å beholde området noenlunde slik det fremstår i dag. 

 

Bebyggelsens omfang og den økte trafikken, som det nå klages på, omtales i klagers uttalelse 

ved varsel om oppstart av planarbeid, vedlegg 2. De påklagede forholdene var altså kjent tidlig 

i planprosessen, og bringer ingen nye momenter i saken. Rådmannen opprettholder derfor den 

samlete vurderingen i saksfremlegget ved 1. gangsbehandling i formannskapet 20.03.2019, sak 

10/19, vedlegg 8. 

 

Gang- og sykkelvei langs Klekkenveien (fv. 163) 

Det er naturlig at en utbygging av 12 nye boenheter vil medføre økt trafikk. Forslagstiller 

utarbeidet en trafikkanalyse til 1. gangsbehandlingen som konkluderer med at trafikken fra 

tenkt utbygging ikke vil øke belastningen på Klekkenveien (fv. 163) i særlig grad, men på 

Nedre Klekkenvei og Heggestubben vil trafikken økes betydelig i forhold til dagens trafikk. I 

trafikkanalysen anbefales det å opparbeide gang- og sykkelvei langs Klekkenveien, og 

utarbeide Heggestubben og Nedre Klekkenvei i henholdt til vegvesenets standard, for å kunne 

håndtere den økte trafikken som vil følge av planlagt fortetning. Dette er satt som krav i 

reguleringsplanen, jf. reguleringsbestemmelsene §§ 4.1 og 4.2.  

 

Videre er det viktig å bemerke at en gang- og sykkelvei langs Klekkenveien vil tilrettelegge for 

en god og trygg skolevei for barn og unge i området. Statens vegvesen krever vedtatt 

reguleringsplan for å inngå en utbyggingsavtale av offentlige veiformål. Det vil si at om klagen 

tas til følge må det startes opp en ny reguleringsplan for gang- og sykkelvei, og «trygg 

skolevei» vil bli forsinket ytterligere. 

 

Det foreligger rekkefølgekrav i reguleringsplanene for 428 Nedre Klekkenhagen og 390 

Klekkenhagen om at gang- og sykkelvei må være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse av 

boligene. Flere av boenhetene i reguleringsplan 390 Klekkenhagen er nå innflytningsklare, og 

har fått midlertidig brukstillatelse med forbehold om opparbeidelse av gang- og sykkelvei innen 

skolestart (utgangen av august 2019).  

 

Saksbehandling av planforslaget 

Etter en gjennomgang av sakshistorikken og sakens dokumenter kan ikke rådmannen se at det 

er gjort saksbehandlingsfeil som skulle tilsi at planvedtaket er ugyldig.  

 

Konklusjon 

Rådmannen mener at den vedtatte detaljreguleringen bidrar til et løft for området ved å 

realisere en gang- og sykkelvei langs Klekkenveien. Videre vil boligutbyggingen bidra til 

fortetning i et sentrumsnært område i et av de prioriterte satsningsområdene i kommunen. Det 

legges også opp til boliger med variert størrelse, som vil si at et bredere spekter av 

befolkningen har mulighet til å etablere seg her.  

 

Rådmannen legger til grunn at reguleringsprosessen har fulgt vanlige prosedyrer og 

saksbehandlingsregler i henhold til plan- og bygningsloven med hensyn til varsling av oppstart, 

utleggelse til offentlig ettersyn samt framlagte dokumenter til politisk behandling. Alle 

bemerkninger som har kommet inn har fulgt saken. 

 



- 

Rådmannen kan ikke se at klagen tar opp nye forhold som gir grunnlag for å endre kommunens 

vurdering. Vi mener at vurderingene som er gjort baserer seg på relevante og saklige 

reguleringsmessige hensyn. Forholdene som er omtalt i klagesaken er tilstrekkelig opplyst.  

 

Ut fra overstående mener rådmannen at behandlingen av denne plansaken har vært forsvarlig 

og anbefaler at klagen ikke tas til følge.  

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Klagen 

Brev fra May Aagesen og Johnny Martinsen, datert 13.08.19 

Ønske om bekreftelse på klagen, datert 06.08.19 

Oppfordring om å utfylle klagen, datert 18.07.19 

Uttalese ved varsel om oppstart, datert 09.07.19 

3. Uttalelse fra motpart, Bolig Partner AS, 21.08.19.  

4. Plankart for detaljregulering 428 Nedre Klekkenhagen  

5. Reguleringsbestemmelser for detaljregulering 428 Nedre Klekkenhagen 

6. Saksfremlegg til 2. gangsbehandling av planforslaget, kommunestyret 27.06.19, sak 99/19 

7. Saksprotokoll fra 2. gangsbehandling av planforslaget, kommunestyret 27.06.19, sak 99/19 

8. Saksfremlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget, formannskapet 20.03.2019, sak 10/19 

9. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget, formannskapet 20.03.2019, sak 10/19 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder Areal- og byplan: Knut Kjennerud 

Fagansvar samferdsel: Ole Einar Gulbrandsen 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 

 

 





MARTINSEN JOHNNY
NEDRE KLEKKEN VEI 11
3514 HØNEFOSS

johnn-m2@online.no

940100925
RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 13.8.2019

Tilbakemelding på ØNSKE OM BEKFREFTELSE PÅ KLAGE PÅ VEDTAK AV 0605_428
DETALJREGULERING FOR NEDRE KLEKKENHAGEN

Bekrefter at vi opprettholder klagen.
May Aagesen og Johnny Martinsen



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
«f1»       

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5443-82 34556/19 PLN 428  06.08.2019 

 
ØNSKE OM BEKREFTELSE PÅ KLAGE PÅ VEDTAK AV 0605_428 

DETALJREGULERING FOR NEDRE KLEKKENHAGEN 

 

Viser til deres brev 09.07.19 hvor det informeres om at dere opprettholder deres tidligere 

innspill fra 28.05.17.  

 

Innspill til Detaljregulering Nedre Klekkenhagen – oppstart av planarbeid 

Ønsker ikke utbyggelse i så stort omfang, da vi mener dette vil forringe vår bokvalitet p.g.a 

økt trafikk i vårt nabolag. 

Johnny Martinsen / May Aagesen 

 

Vi ønsker at dere bekrefter at dette er en formell klage på vedtak av 0605_428 Detaljregulering 

for Nedre Klekkenhagen, datert 27.06.2019. Frist for å komme med tilbakemelding er onsdag 

21.08.19. 

 

Informasjon om saksbehandlingen  

Klager i plansaker vil behandles i tråd med forvaltningsloven (pbl. § 1-9).  

Når dere eventuelt har bekreftet at dette er en formell klage på vedtak av 0605_428 

Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen gjør vi en forberedende behandling av klagen, jf. fvl. 

§ 33. Her vil forslagstiller også få mulighet til å uttale seg om klagen.  

Klagen vil så bli behandlet politisk i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, 

Formannskapet før endelig vedtak i Kommunestyret. Dersom dere gis medhold vil 

Kommunestyres vedtak gi utsettende virkning på reguleringsplanen og ny behandling påkreves. 

Dersom klagen ikke tas til følge oversendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig 

avgjørelse.  

 

Dere vil bli tilsendt kopi av saksfremlegg og vedtak i saken når saken er behandlet. 
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Med hilsen   
    
Knut Kjennerud   
Enhetsleder areal- og byplankontoret 

 

  

  Hanne Christine Wilhelmsen 

  Arealplanlegger/saksbehandler 

  hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no 

  telefon: 905 35 168 

  
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Johnny Martinsen      

Nedre Klekken vei 11 

3514 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5443-81 33065/19 PLN 428  18.07.2019 

 

Svar - Tilbakemelding på 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen - melding 

om vedtak og klagerett 

 

Vi har mottatt deres klage på vedtak av 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen, 

datert 9.07.2019. Det klages på at utbyggelsen er i stort omfang, og at dette vil forringe 

bokvaliteten på grunn av økt trafikk i nabolaget. Om dere ønsker har dere fremdeles mulighet til 

å utdype klagen deres, frist for dette er fredag 26.07.19.  

 

Det er vanlig at en klage inneholder:  

- Vedtaket det klages på 

- Begrunnelse for klagen 

- Endringer som ønskes 

- Andre opplysninger som kan ha betydning 

 

 

Saksdokumenter er tilgjengelig på www.ringerike.kommune.no  kunngjøringer  vedtatte planer 

(https://www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende-planprosesser/vedtatte-

planer/428_Nedre_Klekkenhagen/).  

 

 

 

Med hilsen 

 

Hanne Christine Wilhelmsen 

arealplanlegger 

hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



MARTINSEN JOHNNY
NEDRE KLEKKEN VEI 11
3514 HØNEFOSS

johnn-m2@online.no

940100925
RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 9.7.2019

Tilbakemelding på 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen - melding om vedtak og
klagerett

Vi opprettopprettholder vårt tidligere innspill (28.05.2017)
Saksnr:16/5443-10
Og mener det er en fortetting og forringelse av vår bokvbokvalitet i et rolig eldre byggefelt.
Mvh
Johnny Martinsen og May Aagesen
Nedre Klekkenvei 11



Martinsen, Johnny og Aagesen May     28.05.2017 

Nedre Klekkenvei 11 

3514 HØNEFOSS 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

Areal- og byplankontor 
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Kommentar til innkommet klage på planforslag for Nedre Klekkenhagen .

Det vises til innkommet klage på vedtak i Ringerike kommunestyre 27.06.2019, sak
99/19; 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen.

Martinsen og Aagesen opprettholder sitt tidligere innspill, datert 28.05.2017 , hvor de
mener utbyggingen vil medføre en fortetting og forringelse av sin bokvalitet i et rolig
eldre byggefelt.

Forslags s tille r hadde helst sett at klagen fra Martinsen og Aagesen hadde kommet ett er
1.gangsbehandling slik at saken kunne blitt avklart på et tidligere tidspunkt. Det har
ikke blitt foretatt noen endringer mellom 1. - og 2. gangbehandling som medfører
endrede forhold for vedkommende nabo. Det regulerte arealet er avsatt til boligformål i
kommuneplanen og reguleringen ble satt i gang på grunnlag av dette. Klager som
omhandler fortetting , ville således vært mest hensiktsmessig som innspill under arbeidet
med kommuneplanen.

Innspillet som det vises til ble besvart av forslagsstiller ved innlevering av planforslag
til 1.gangsbehandling og hvor vi bemerket at økt trafikk ikke er til å unngå når det
utvikles nye boligfelt, men at bl.a. opparbeidelse av gang - og sykkelveg lang s
f ylkesvegen vil kunne bidra positivt for å redusere trafikken, da tryggere ferdsel langs
hovedveie r generelt sett vil bidra til mindre kjørin g . Det skal også skiltes med
gjennomkjøringsforbud ved avkjøringen benevnt SKV10 i plankartet. Dette skal
primært hi ndre gjennomkjøringstrafikk langs del av Nedre Klekken vei mot Borgergata ,
men vil også bidra til å redusere unødig gjennomkjør in gstrafikk for alle som bor langs
Nedre Klekkenveg .

Det er utarbeidet en støyvurdering for Nedre Klekkenvei/Heggestubben med
ut gangspunkt i foreslåtte plassering av boliger . I rapporten viser støykartene at støynivå
på tilstrekkelig uteoppholdsareal og mot fasade oppfyller grenseverdikravet i tabell 3 i
T - 1442, dvs. Lden 55 dB. Det planlagte tiltaket vil heller ikke gi noen ytterligere
støybelastning for uteoppholdsareal og fasader for beboere langs Nedre Klekkenveg og
Heggestubben .
I anleggsfasen er det stilt krav til en miljøoppfølgingsplan som skal sikre
tilfredsstillende støyforhold og sikkerhet i anleggsfasen.

Det er e t overordnet ønske at man tenker fortetting , bl.a. for å redusere nedbygging av
dyrket mar k , av klimahensyn samt for å øke tilgangen på boliger /tomter for å ivareta
lokalsamfunnene. Nedre Klekkenhagen ligger forholdsvis sentralt til i forhold til
Hønefoss, og det v il således være hensiktsmessig at arealer som faktisk er avsatt til
boligformål i kommuneplanen kan bygges ut. Kommunen skal ifølge nye « Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023 » tilstrebe følgende:

«Kommunene har en aktiv o g helhetlig areal - og sentrumspolitikk med vekt på styrking
av sentrumsområdene. Boliger, næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud
lokaliseres i eller tett på sentrum, med god tilrettelegging for kollektiv, sykkel og
gange » .
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« Kommunenes boligpolitikk og boligplanlegging er en integrert del av kommunenes
strategi for samfunns - og arealutvikling. Den legger til rette for en variert
befolkningsstruktur gjennom god tilgang på boligtomter som grunnlag for tilstrekkelig,
variert og s osial boligbygging.

« Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal og samfunnsplanleggingen gjennom krav
til boligstørrelse og nærområder, og ved å regulere nok boligtomter. »

Videre ønsker vi å nevne at gang - og sykkelvegen er regulert inn etter oppfordring f ra
kommunen og etter krav fra Statens vegvesen . Ved en annullering av planen må gang -
og sykkelveien reguleres på nytt , eller kommunen må endre plangrensen til
Klekkenhagen. Det blir også færre til å dele kostnadene ved opparbeidelsen av gang - og
sykkelveien , noe som kan resultere i at den ikke bli r bygget.

Gang - og sykkelvegen er viktig å få på plass , både for å trygge de myke trafikantene i
området og for at utbygger en på nærliggende felt, «Klekken boligområde » , skal kunne
innfri sine krav for å få ferdigattester til sine boliger . Om klagen tas til følge, vil dette
medføre problemer for beboere som venter på ferdigattest, gang - og sykkelvegen vil få
en kraftig forsinkelse og skolebarna må fortsette å bruke veiskul deren til skolen . F or
utbygger av Nedre Klekkenhagen vil dette få store økonomiske konsekvenser.
Forslagsstiller har allerede imøtesett kravet om å regulere med gang - og sykkelveg langt
utenfor selve boligfeltet, noe som har medført en kraftig forsinkelse av
reguleringsprosessen og økte kostnader tilknyttet dette. Forslagsstiller har forsøkt å
imøtese innspillene som har kommet så langt dette har vært mulig, men utbygger er
også avhengig av et visst volum om prosjektet skal lønne seg. I forhold til hva som
opprinnelig var ønsket på feltet, har forslagsstiller allerede redusert antall boenheter .

Ifølge kommuneplanens samfunnsdel skal Hønefoss by være motoren i samfunnsutviklinga,
samtidig som det skal være et gjensidig godt samspill mellom byen og lokalsamfunna rundt.
Et av målene til kommunen er at det i 2030 skal bo 40 000 innbyggere i kommunen og at
målet skal nås bl.a. ved gode og varierte boligtilbud, med variasjon i områder, boligtype,
størrelse, beliggenhet og pris. Utbyggingen som er planlagt for det nye feltet vil bidra til å
dekke ulike bo lig behov i en rimelig avstand fra Hønefoss. Regul ereringen bidrar også til å
trygge myke trafikanter langs hovedveien samtidig som busstoppene også ligger forholdsvis
nære.
Det bør være viktig for kommunen at arealer som er faktisk er avsatt til boligformål tillates
bygget ut og at arealen e utnyttes godt .

Med vennlig hilsen
fo r BoligPartner AS

v/ Line Danielsen
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DETALJREGULERING FOR:

1. Bebyggelse og anlegg

SIGN. DATO

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER
Nedre Klekkenhagen

RINGERIKE KOMMUNE
Strategi og utvikling

TEGNFORKLARING

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3. Grønnstruktur

PBL § 12-5 Arealformål
Linjesymboler

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:

Areal- og byplankontoret
Strategi og utvikling

PBL § 12-7 Områdebestemmelser

Mjøsplan AS

Eierform

PLAN ID:

0605_428

MÅLESTOKK: 1:1000 (A2)
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Bolig Partner AS
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RI N G E RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

REGU LERI N GSBESTEM MELSER
0605_ 428 Detaljregulering for

Nedre Klekkenhagen

Utarbeidet av Ringerike kommune / Boligpartner AS 22.03.2018
Sist revidert 31 .0 5 .2019

1 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 11.03.2019 , sak 20/19.
1. gangsbehandling i Formannskapet 20.03.2019 , sak 10/19
Høring og offentlig ettersyn 10.04.2019 – 29.05.2019.
2. gangsbehandling i formannskapet 2 18.06.2019 , sak 86/19
Vedtak i kommunestyret 28.06.2019 , sak 99/19

Endringsliste:
Nr. E ndring D ato S ign .
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:

1. Bebyggelse og anlegg Feltnav n

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BFS1 - 3

- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS1 - 2

- Renovasjonsanlegg BRE1 - 2

- Lekeplass BLK1 - 2

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg SKV1 - 1 1

- Gang - og sykkelveg SGS 1 - 2

- Parkering SPA1 - 4

- Annen veggrunn – tekniske SVT1 - 1 5

- Kombinert gang - og sykkelveg og annen veggrunn - tekniske anlegg SKF1 - 3

3. Grønnstruktur

- Grønnstruktur G1 - 3

Eierform:

o_ = offentlig

f_ = felles
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Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 1 Rekkefølgebestemmelser

§ 1.1 Før igangsettingstillatelse
1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse
for disse anle ggene.

2. Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsledninger og
annen teknisk infrastruktur skal teknisk plan for disse godkjennes av kommunen. Se § 5
for innhold. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkomr åder istandsettes og
terrenginngrep tilsås/tilplantes.

3. Før det gis igangsettingstillatelse for områdene BFS1 - 2 og BKS 1 - 2 skal det
dokumenteres at brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

4. Før det gis igangsettingstillatelse for boliger skal k rysset o_SKV1(fv.)/ SKV2 være
opparbeidet iht. statens vegvesens vegnormaler.

5. Før det gis igangsettingstillatelse til gang - og sykkelveg langs fylkesvei 163 skal det
foreligge byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal være inngått
gjennomføringsavtale med Statens vegvesen.

6. Før det gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger skal gjennomføringsavtale med
Statens vegvesen for bygging av gang - og sykkelvei langs fylkesvei 163 være inngått.

7. Før det gis igangsettingstillatelse ska l miljøoppfølgingsplan leveres til , og godkjennes av ,
kommunen. Denne skal bla. redegjøre for følgende:

- aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av trafikksikkerhetstiltak.

- forebygging av støy og støvplager i anleggsperioden

- hånd tering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i anleg gsperioden

Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi informasjon om
byggeforløp og avklare eventuelle klager.

8. Før det gis igangsettingstillatelse, og i forbindelse m ed søknad om tiltak, skal det
redegjøres for hvordan overskuddsmasser håndteres og hvor de eventuelt blir levert.

9. Før det gis igangsettingstillatelse, og sammen med søknad om tillatelse til tiltak, skal det
sendes inn en utomhusplan. Planen skal vise føl gende:

- Dokumentasjon på at krav til minste uteoppholdsareal, lekeareal og parkering er
oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt

- Bebyggelsens plassering, etasjetall, høyde, takform, samt en estetisk redegjørelse for
bebyggelsen som beskriver materialbruk og fargevalg. Høyde skal være målsatt ved
inngangspartier

- Adkomst, sykkel - og biloppstillingsplass(er) og garasje/carport med angivelse av
høyde og adkomst til bolig

- Gangforbindelse mellom feltene og fram til felles lekeplass BLK1 - 2
- Nye terrenghøyder som viser arrondering av tomta og forholdet til nabotomter, gjerder,

forstøtningsmurer og eventuell støyskjerming
- Profiler og snitt som viser eksisterende terreng og nytt terreng
- Renovasjonspunkt og snuplass for renovatør
- Leke - og uteoppholdsarealer med plasse ring av lekeapparater og sittebenker
- Plan for nyplanting og bevaring av eksisterende vegetasjon, hvor spesielt randsonene

er i fokus av hensyn til reduksjon av støv fra vei, landbruk og anleggsarbeid
- Eventuell plassering av nettstasjon
- Overvannshåndtering
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§ 1.2 Før brukstillatelse
1. Før det gis brukstillatelse for boliger skal g ang - og sykkelveg adskilt fra fv. 163 med

minimum 1,5 meter på strekningen Nedre Klek kenvei – Borgergata være opparbeidet iht.
statens vegvesens vegnormaler. På de deler av strekningen der s killet mellom fylkesvei og
gang - og sykkelvei er mindre enn 1,5 meter skal det være et fysisk skille i form av
rekkverk. Før tiltaket med gang - og sykkelveg kan igangsettes skal det foreligge
byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal være inngått gjennomføringsavtale
med Statens vegvesen.

2. SPA1 - 4 skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse innenfor tilhørende delfelt.

3. Før brukstillatelse kan gis skal veistandard som beskrevet i § 2.1 være utbedret.

4. Før brukstillatelse kan gis skal tilretteleggin g i form veistandard og snuhammer for
renovasjonsbiler være etablert i henhold til dokumentert godkjent løsning fra renovatør
( HRA ) .

5. Før brukstillatelse kan gis, skal det skiltes med gjennomkjøringsforbud ved avkjøringen
benevnt SKV10 i plankartet. Dette s kal hindre gjennomkjøringstrafikk langs del av Nedre
Klekken vei mot Borgergata. Skilting skal skje i samarbeid med ansvarlig veimyndighet

6. Før brukstillatelse kan gis for første bolig, skal lekearealene BLK1 - 2 ferdigstilles i henhold
til planen og lekearea let benevnt BLK2 i tilstøtende reguleringsplan, skal sikres med gjerde
eller tilsvarende mot vei SKV2, for å hindre barn i å løpe ut i vegen. Dersom det blir søkt
om brukstillatelse på vinteren, kan det tillates midlertidig brukstillatelse og lekeareal og
sikring tillates ferdigstilt senest innen uke 28 påfølgende sommer.

Formålsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 2.1 Utforming av bygninger og anlegg
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming og tilpasses
omgivelsene. Bygninger/anlegg skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk
utf orming innenfor hvert delfelt.

§ 2.2 Universell utforming
Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal uteoppholdsarealer sikres god tilgjengelighet
for alle ved vektlegging av prinsippene om universell utforming, jf. pbl § 12 - 7 nr.4. For
bebyggelsen legges gjeldende teknisk forskrift til grunn for eventuelt krav om tilgjenge lig bolig.

§ 2.3 Støy
Grenseverdiene i tabell 3 i Klima - og miljødepartementets retningslinje T - 1442/2016 gjøres
gjeldende for planen. Støy fra bygge - og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene
i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy.

§ 2.4 Kultur minner
Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de
berørte automatiskfredete kulturminnelokalitetene, id 236333 (kokegroper) og 236336 (fossilt
dyrkingslag), som er markert som bestemmelsesområde #2 og #1 i plankartet.

Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik
at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes..

Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme andre automatisk fredete kulturminne r
enn de som er nevnt over, gjelder varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.
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§ 2.5 Overvann
Overvann og drensvann skal i infiltreres eller fordrøyes lokalt for å sikre vannbalansen i
området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.

§ 2.6 Energi
Nettilk nytning og eventuell omlegging av høyspent - /lavspenningskabler skal skje i samarbeid
med netteier. Det er tillatt å oppføre mindre bygninger for leveranse av strøm til
boligområdene , som transformatorkiosker .

§ 2.7 Tekniske anlegg
Tekniske anlegg tillates utover byggegre nser men innenfor maksimalhøyde

§ 2.8 Grunnforhold
Grave - og fundamenteringsforhold skal utfør es i samråd med geoteknisk sakkyndig.

§ 2.9 Massehåndtering
Det skal ved utbygging sørges for at eventuell matjord utnyttes på beste måte. Det skal ved
byggesøknad en følge en konkret beskrivelse for hvordan overskudd av matjordlaget, som
må fjernes som følge av tiltak, skal bevares og tilbakeføres til dyrka mark. Det må beskrives
hvordan matjordlaget skal fjernes, hvor matjorda skal gjenbrukes og hvordan.

§ 2.1 0 Rød - og svartelistede arter
Hvis det innen planområdet ved igangsetting av tiltak, oppdages arter som står på rød - eller
svart liste skal miljøvernledelsen hos fylkesmannen og i kommunen varsles omgående og
arbeid som kan berøre artene stanses inntil videre arbeid er klarert. Nyplanting av giftige
planter og pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal unngås.

§ 2.1 1 Forurensningsloven
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet
varsles, jfr. Forurensningslo ven § 7.

§ 3 Bebyggelse og anlegg

§ 3.1 Boligbebyggelse, BFS1 - 2 og BKS1 - 2

§ 3.1.1 Bebyggelse og anlegg – Frittliggende småhusbebyggelse BF S1 - 2
Feltene BF S 1 - 2 skal utvikles med frittliggende småhusbebyggelse i inntil to etasjer og i
form av eneboliger eller to - mannsboliger.

Innenfor BF S 1 tillates det oppført inntil 2 boenheter .
Innenfor BF S2 tillates det oppført inntil 2 boenheter.

Parkering skal skje på felles parkeringsareal tilknyttet feltet og i henhold til kommunens
gjeldende parkeringsforskrift.

Bebyggelsen skal plass eres innenfor angitte byggegrenser i plankartet. Der byggegrensen
ikke vises i plankartet samsvarer byggegrensen med formålsgrensen.

BFS3 er del av eksisterende bolig eiendom med frittliggende småhusbebyggelse. Arealet
skal inngå i frisiktsone mot vei og ga ng - og sykkelvei.

§ 3.1.2 Bebyggelse og anlegg – Konsentrert småhusbebyggelse BKS1 - 2
Feltene BKS1 - 2 skal utvikles med konsentrert småhusbebyggelse i inntil to etasjer og i
form av to - mannsboliger eller firemannsboliger.

Innenfor BKS1 tillates det oppført inntil 4 boenheter.
Innenfor BKS2 tillates det oppført inntil 4 boenheter.
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Parkering skal skje på felles parkeringsareal tilknyttet feltet og i henhold til kommunens
gjeldende parkeringsforskrift.

Bebyggelsen skal plasseres innenfor angi tte byggegrenser i plankar tet.
Der byggegrensen ikke vises i plankartet samsvarer byggegrensen med formålsgrensen.

§ 3.1.3 Utnyttingsgrad
Maksimal utnyttelse i prosent bebygd areal (% BYA) beregnes ut fra hvert delfelt for bolig
med tilhørende parkeringsplass.

Maks tillatt prosent bebygd areal:

% BYA samlet for BFS1+SPA1 = % BYA=40
% BYA samlet for BFS2+SPA2 = % BYA=40
% BYA samlet for BKS1+SPA3 = % BYA=45
% BYA samlet for BKS2+SPA4 = % BYA=50

§ 3.1.4 Bygningshøyde og takform
Innenfor feltene BKS1 - 4 tillates det oppført bebyggelse i inntil 2 etasjer inkl. eventuell
sokkel. Tillatt takform er pulttak, saltak eller valmtak med takvinkel mellom 5 - 35 grader.

Tillatte høyder:

For BFS1 er maks tillatte byggehøyde kote + 209,0.
For BFS2 er maks tillatte byggehøyde kote + 208,0.
For BKS1 er maks tillatte byggehøyde kote + 201,0.
For BKS2 er maks tillatte byggehøyde kote + 199,0.

Maks mønehøyde: 9m over gjennomsnittlig planert terreng.
Maks gesimshøyde: 7m over gjennomsnittlig plan ert terreng.
Ark med bredde under 1/3 av hovedtaket regnes ikke med ved fastsetting av
gesimshøyde.
For underordnede bygninger er maks gesimshøyde 3,5m og maks mønehøyde 5,5m.

Ved ensidig pulttak skal høyeste gesims betraktes som mønehøyde.

§ 3.1.5 Terrengtilpasn ing
Bebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng der dette er mulig. Det skal legges vekt på
prinsippet om universell utforming for adkomst til boliger og utearealer i størst mulig grad.

Fyllinger/skjæringer inntil 1,5 meter tillates der det er hensiktsm essig. Ved oppføring av
støttemur høyere enn 1,2 meter skal det legges opp til en trappet løsning.

§ 3.1.6 Universell utforming
Nye boliger skal ha alle hovedfunksjoner (inngang, bad, toalett, k jøkken, oppholdsrom og
soverom/ - mulighet) på inngangsplanet. Disse ska l være tilgjengelig med rullestol ved
normal møblering. Boliger med inngang fra bakkeplanet og boliger med krav om heis, skal
ha trinnfri atkomst til inngangsplanet og til terrasse/privat uteplass. Disse kravene gje lder
også ved hovedombygginger/ restaureri ng dersom det ikke medfører uforholdsmessige
kostnader.

§ 3.2 Renovasjon, BRE1 - 2
Renovasjon skal løses på felles oppstillingsplass og i tilknytning til SKV2 eller SKV3. Det
tillates oppføring av takoverbygg over søppelbeholdere.

- BRE1 skal være felles renovasj onsareal for delfelt BFS1 - 2
- BRE2 skal være felles renovasjonsareal for delfelt BKS1 - 2
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§ 3.3 Lekeplass, BLK1 - 2
BLK1 er felles leke - og oppholdsareal for alle beboere innenfor planområdet.
Arealet skal som et minimum inneholde sandkasse, huskestativ og en fastmo ntert sittebenk.
Lekearealet skal tilrettelegges etter prinsippene om universell utforming for å sikre
tilgjengelighet for alle. Lekearealet skal sikres med støttemur/gjerde mot tilgrensende
adkomstvei i sør.

BLK2 er felles sandlekeplass for alle beboere innenfor planområdet og skal inneholde minst en
sandlekeplass og en fastmontert sittebenk.

Det tillates anlagt fordrøyningsmagasin i grunnen.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal
godkjennes av kommunen. Den skal vise:

- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.

- Løsning for vann og avløp

- Løsning for veiarea l, fortau og snuhammer

- Løsninger for strømforsyning

- Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.

- Belysningsplan

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

§ 4.1 Veg, SKV1 - 1 1
- Veg SKV1 er off entlig og del av eksisterende fylkesvei 163.

- Veg SKV2 er atkomstveg for alle beboere innenfor plano mrådet samt følgende eiendommer:
102/129, 102/138, 102/210, 102/132 og 102/95, 102/135, 102/146, 102/133, 102/157,
102/216, 10/47, 102/168, 102/166, 102/165, 102/173, 102/233 og 102/2

- Veg SKV3 er adkomstveg for alle beboere innenfor plano mrådet samt følgende
eiendommer: 102/95, 102/135, 102/146, 102/133, 102/157 og 102/216.

- SKV4 - 1 1 er private avkjørsler /veier til tilstøtende eiendommer.

For S KV2 skal total v eibredde være 8 meter inkl. grusskulder og grøfteareal. Veien skal ha
asfaltert bredde på 4 m eter . Kravet gjelder fra og med SKV1 og frem til og med innkjøring til
SPA1.

For S KV3 skal total veibredde være 7 meter inkl. grusskulder og grøfteareal. Veien skal ha
asfaltert bredde på 4 m eter .

§ 4.2 Gang - og sykkelveg, SGS1 - 2
Det skal etableres en offentlig gang - og sykkelvei langs fv . 163 som vist på plankart. Gangveg
SGS1 reguleres med bredde minimum 3 meter . Det tillates tilpassinger/optimaliseringer av
gangvegen innenfor SKF2 - 3.
Gangveg SGS2 reguleres med bredde 3.5 meter.

§ 4.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT1 - 1 5
Arealene SVT1 - 1 5 omfatter vegens vedlikeholdssoner som bl.a. skråninger, grøfter,
snøopplag og tekniske installasjoner. Arealene skal opparbeides pent og tilsås der det ikke
kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold.
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- SVT1 - 2 er offentlige sidearealer til SKV1 (fv. 163) og SGS 2.
- SVT3 - 1 5 er sidearealer til kjøreveg SKV2 - 3 og SKV11 .

§ 4.4 Parkering
Arealene SPA1 - 4 er felles parkeringsplasser og skal omfatte garasjer/carporter, utvendig
parkering og manøvreringsareal. Hver boenhet sk al ha minst én parkeringsplass i garasje eller
carport.

- SPA1 er felles for beboere på delfelt BFS1.
- SPA2 er felles for beboere på delfelt BFS2.
- SPA3 er felles for beboere på delfelt BKS1.
- SPA4 er felles for beboere på delfelt BKS2.

Adkomsten/man øvreringsarealet til parkeringsplass SPA4, skal også benyttes som snuplass
for renovatør.

Garasjer/boder skal plasseres innenfor angitte byggegrenser i plankartet.
Der byggegrensen ikke vises i plankartet samsvarer byggegrensen med formålsgrensen.

§ 4.5 Kombi nert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtrasseer
Arealet SKF1 - 3 reguleres til offentlig kombinert formål for gang - og sykkelveg og annen
veggrunn – tekniske anlegg.

Innenfor SKF1 skal det anlegges gang - og sykkelveg og avsettes areal til grø fter, snøopplag,
skilting, rekkverk o.l. L øsning skal godkjennes av Statens vegvesen.

Innenfor SKF2 - 3 skal det avsettes areal til grøfter, snøopplag, skilting , rekkverk o.l. Det tillates
forskyving er og optimalisering av SGS 1 innenfor disse arealene. Løsning skal godkjennes av
Statens vegvesen.

§ 5 Grønnstruktur

§ 5.1 Grønnstruktur, G1 - 3
Arealene G1 - 3 er avsatt til felles grønnstruktur og skal benyttes som tursti/gangforbindelse til
felles lekearealer. Arealet tillates beplantet og eventuelt opparbeidet med fas t dekke.

§ 6 Hensynssoner

§ 6.1 Frisiktsoner
H140_1 - 8 omfatter frisiktsoner. Innenfor frisiktlinjene vist i plankartet, skal det være fri sikt i
en høyde av min. 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. Enkeltstående trær og stolper
kan stå innenfor så lenge de ikke er til fare for trafikken.

- Frisikt mot offentlig kjøreveg SKV1 skal være 6x84m
- Frisikt mot adkomstvei SKV2 skal være 4x20m.
- Frisikt mellom SKV2 og GSV1 - 2 skal være 3x20m
- Frisikt mellom GSV2 og Borgergata skal være 8x20m

§ 7 Andre bestemmelsesomr åder
Innenfor bestemmelsesområde #1 og #2 skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte
automatiskfredete kulturminnelokalitetene, id 236333 (kokegroper) og 236336 (fossilt
dyrkingslag). Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.
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428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 2. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

  

 

Sammendrag 

Til orientering: 

Det foreligger en innsigelse fra Statens vegvesen til denne planen. Rådmann har forstått det 

slik, etter telefonsamtale 29.05.19, at denne innsigelsen trekkes grunnet tiltak som er 

innlemmet i planen. En skriftlig bekreftelse fra Statens vegvesen om at innsigelsen trekkes 

skal foreligge før saken behandles i kommunestyret.  

 

Planforslaget legger til rette for fortetning i et sentralt område i Haugsbygd, samt forbedring av 

infrastruktur og tilrettelegging for trygg skolevei. Det er tilrettelagt for å etablere gang- og 

sykkelvei langs fv. 163 får å sikre mye trafikanter. Strekningen er en del av 

hovedsykkelvegnettet i kommuneplan for gående og syklende. 

 

Planforslaget var på høring 10.04.19 – 29.05.19. Det kom inn 12 uttalelser til planforslaget. 

Det fremkom 1 innsigelse fra Statens vegvesen. Som følge av høring og offentlig ettersyn er 

det gjort mindre endringer i plankartet og bestemmelsene.  De viktigste endringene er: 

 I kartet er kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur lagt inn som nytt 

arealformål. 

 I reguleringsbestemmelsene er §§ 1.2 (før brukstillatelse, punkt 6), 2.4 (kulturminner) 

2.9 (massehåndtering) og 6 (hensynssoner) revidert. Videre er §§ 1.2 (punkt 5) og 4.5 

(kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur) nye. 

 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

Bakgrunn  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse 

i form av 2 tomannsboliger og 2 firemannsboliger. Planområdet består i dag av et avgrenset 
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jorde med dyrket mark, omkranset av boliger og vei. Planområdet vil være en naturlig utvidelse 

av et etablert boligområde. Store deler av planområdet er avsatt som boligområde i 

kommuneplan. Nordre del av planområdet strekker seg langs adkomstvei, ut i veikryss på fv. 

163 og videre langs fv. 163 til Borgergata. I tilknytning til vei og veikryss går en begrenset del 

av planområdet inn i det som er avsatt som LNF område i kommuneplan.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen vedtok 03.04.2017 (Bh. Nr. 26/17) å 

anbefale oppstart av planarbeidet for detaljregulering 428 Nedre Klekkenhagen. 

Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 25.04.2017 (Bh. Nr. 16/17). 

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

11.03.19 (bh. Nr. 20/19), hvor det ble vedtatt å sende planforslaget på høring og 

offentlig ettersyn. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen sin innstilling ble 

vedtatt mot 3 stemmer i Strategi og plan 20.03.2019 (Bh. nr. 10/19).   

 Vedtak i Strategi og plan:  

1. Forslag til detaljregulering for Nedre Klekkenhagen 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. Før 2. gangsbehandling skal det utarbeides en støyrapport, og eventuelle krav om tiltak 

som kreves for å oppfylle gjeldende støykrav skal innarbeides i planen.  

 

Det ble 25.04.2019 utarbeidet en støyrapport, se vedlegg 10. Rapporten konkluderer med at 

det er tilfredsstillende støynivå på tilstrekkelig uteoppholdsareal og mot fasade. Det er derfor 

ikke satt av ekstra arealer til støyskjerming i reguleringsplanen. Støyretningslinje T-1442/2016 

er gjort gjeldene for planen, jf. fellesbestemmelse § 2.3. Videre er det satt krav om 

miljøoppfølgingsplan som skal redegjøre for hvordan støy og støv plager kan forebygges i 

anleggsperioden, jf. rekkefølgebestemmelse § 1.1 punkt 7.  

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger 

Forslagstiller   Boligparner AS på vegne av Sandvold boliger AS 

Fagkyndig   Mjøsplan v/Line Irene Danielsen 

Eieropplysninger            1. Gnr/bnr: 102/101 og del av 102/55 – Utbyggingsområdet  

2. Del av Gnr/bnr: 102/2, 102/47, 102/55 og 2163/1 – Arealer til 

vei og gang-/sykkelveg 

Arealstørrelse             9,2 dekar  

Arealformål             Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 

Lekeplass (BLK) 

Renovasjonsanlegg (BRE) 

Kjøreveg (SKV) 

Gang- og sykkelveg (SGS) 

Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 
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Parkeringsplass (SPA) 

kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur (SKF) 

Grønnstruktur (G) 

Overordnet plan            Kommuneplanens arealdel 2019- 2030 

Gjeldene reguleringsplaner  Området er uregulert, planområdet grenser delvis til 

reguleringsplan «390 Klekkenhagen boligområde», vedtatt 

26.5.2016. 

Plantype              Privat detaljregulering  

Planforslaget  Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. 

gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringene etter 1.gangsbehandling i plankartet:  

 Det er regulert inn frisiktsone på 3x20m i krysset mellom fv. 163 og Nedre Klekkenvei. 

Stigningstallet er redusert til å være maksimalt 3% de siste 12 m på Nedre Klekkenvei 

inn mot fv. 163. 

 Frisiktsonen i krysset mellom Borgergata og fv. 163 er regulert inn med minimum 

8x20m.   

 Regulert inn kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur (o_SKF1-3) 

langs fv. 163. Dette for å ivareta sikkerheten til myke trafikanter i strekninger med 

begrensede muligheter mot naboeiendommene. o_SKF1-3 skal bidra til noe fleksibilitet 

i valg av løsning for gangforbindelse og sideareal på disse strekningene. Løsningene 

skal godkjennes av Statens vegvesen. o_SKF1-3 er knyttet opp til bestemmelse § 4.5.  

 

De viktigste endringene etter 1. gangsbehandling i planbestemmelsene:  

 § 1.2 (Før brukstillatelse) punkt 6, ferdigattest er blitt erstattet med brukstillatelse.  

 § 1.2 (Før brukstillatelse) punkt 5, hindre gjennomkjøring benevnt SKV10 i plankartet: 

«Før brukstillatelse kan gis, skal det skiltes med gjennomkjøringsforbud ved 

avkjøringen benevnt SKV10 i plankartet. Dette skal hindre gjennomkjøringstrafikk 

langs del av Nedre Klekken vei mot Borgergata. Skilting skal skje i samarbeid med 

ansvarlig veimyndighet». 

 § 2.4 (Kulturminner) er presisert etter innspill fra Buskerud fylkeskommune: «Før 

iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av 

de berørte automatiskfredete kulturminnelokalitetene, id 236333 (kokegroper) og 

236336 (fossilt dyrkingslag), som er markert som bestemmelsesområde #2 og #1 i 

plankartet. 

Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 

gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes..  

Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme andre automatisk fredete 

kulturminner enn de som er nevnt over, gjelder varslingsplikten jf. kulturminnelovens 

§ 8, 2. ledd. 
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 For å sikre at matjorda blir gjenbrukt i form av nydyrkning er følgende bestemmelse 

inkludert, er § 2.9 (Massehåndtering) pressisert: «Det skal ved utbygging sørges for 

at eventuell matjord utnyttes på beste måte. Det skal ved byggesøknaden følge en 

konkret beskrivelse for hvordan overskudd av matjordlaget, som må fjernes som følge 

av tiltak, skal bevares og tilbakeføres til dyrka mark. Det må beskrives hvordan 

matjordlaget skal fjernes, hvor matjorda skal gjenbrukes og hvordan». 

 § 6 Hensynssone (frisikt, H140), frisikt mellom GSV2 og Borgergata er inkludert: 

«Frisikt mellom GSV2 og Borgergata skal være 8x20m».  

 

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 10.04.19 – 29.05.19. I samme periode ble 

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

uttalelse. Det kom inn totalt 12 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For nærmere 

informasjon om innsigelsen, se brev til Statens vegvesen (vedlegg 7) og oppsummering av og 

kommentarer til høringsuttalelsene (vedlegg 5). Etter dialog pr. telefon med Statens vegvesen 

29.05.19 har det blitt forstått at innsigelsen trekkes. Kort oppsummert har planforslaget blitt 

justert med følgende: 

 Frisiktlinjer i krysset fv. 163/Nedre Klekken vei og fv. 163/ Borgergata.  

 Stigningen de 12 siste meterne inn mot krysset fv. 163 og Nedre Klekkenvei er redusert 

til å maksimalt være 3 %. 

 De siste 50 meterne av gang- og sykkelstien (SKF1-3) mot Borgergata har fått 

arealformålet «kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur». SKF1 har 

en bredde fra 4 m til 3,2 m på det smaleste. 

 

Med bakgrunn i Statens vegvesen sin innsigelse, har planavgrensningen blitt justert for å 

inkludere krysset mellom fv. 163 og Borgergata. Planavgrensningen er fremdeles innenfor 

varslingsgrensen som ble satt ved oppstart og varsel om utvidet planområde, se svart stiplet 

linje bilde 1.  
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Bilde 1: Bildet viser plangrensen som ble varslet ved oppstart av planarbeid markert med grønt. Den svarte 

plangrensen er den utvidete plangrensen som ble sendt på begrenset varsling. Den røde plangrensen er den 

som brukes i dette planforslaget og foreslås å legges ut på høring. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslått utbygging i planområdet vil bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud med 

variasjon i boligtype, størrelse, beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje på et fortetningsareal i 

et av de sju prioriterte lokalsamfunna i kommunen. Dette er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål. Deler av det som er avsatt til trafikkareal i planen ligger i LNF område. 

Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, pga. at avgrensningen strekker seg 

inn i LNF område (1.5 dekar).  

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 er anvendt i planmaterialet. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert og 

det er funnet at det ikke er registrert naturtyper eller arter som er verdt å ivareta i området. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 3 dekar og dyrkbart areal på ca. 

1,5 dekar.  
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De ca. 3 dekar med dyrket mark er omdisponert til boligformål gjennom kommuneplanen. De 

ca. 1,5 dekar med dyrkbar mark består av areal inntil vei og er nødvendig å omdisponere for å 

kunne anlegge tilfredsstillende infrastruktur for myke trafikanter og for en bedring av standard 

på bilvei i forbindelse med økt trafikk knytta til foreslått utbygging. For å få denne planen, og 

«390 Klekkenhagen boligområde», realisert må det tilrettelegges for en god og sikker skolevei 

som krever det en omdisponering av dykbar jord.  

 

Det omdisponerte arealet vil ikke kunne tilbakeføres og brukes til ny jordbruksproduksjon så 

lenge arealet benyttes som gang- og sykkelvei.  

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av uttalelser til høring og offentlig ettersyn fremgår fra vedlegg 5.  

 

Flere av uttalelsene omhandler veirett. Veirett er et privatrettslig forhold, og vil ikke bli avklart 

i reguleringsplanen. Dette løses via eget regelverk som ivaretas i byggesøknaden. Ettersom 

veg/adkomst må være på plass for å brukstillatelse er det ikke nødvendig for planprosessen at 

dette er på plass nå. Forholdet vil derfor ikke være relevant ved sluttbehandling av planen. 

 

Det har også vært bekymring for økt gjennomkjøring på veistrekningen mellom nedre del av 

Nedre Klekkenvei og Borgergata. Dette er ivaretatt med rekkefølgebestemmelse § 1.2, punkt 

5, som stiller krav om skilting med gjennomkjøring forbudt ved avkjøringen benevnt SKV10 i 

plankartet.   

 

Infrastruktur 

Trygg skolevei og sikkerhet for myke trafikanter blir ivaretatt i planforslaget med en gang- og 

sykkelvei langs fylkesvei 163 fra Nedre Klekkenvei til Borgergata som skilles fra fylkesveien 

med grøft. De siste 50 meterne til Borgergata har fått arealformål «kombinert 

samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur» (SKF). Ettersom det ikke er plass til å 

anlegge grøft skal sikkerheten ivaretas med et fysisk skille (rekkverk).  

 

Rådmannen vil vektlegge at foreslått tiltak er en vesentlig forbedring fra dagens situasjon. I 

utgangspunktet er trase for gang- og sykkelveg forbi eiendom 102/130 (siste 50 m mot 

Borgergata) regulert som en midlertidig fleksibel løsning. Det er tidligere avklart viktigheten av 

at planen vedtas slik at det gir mulighet for bygging av gang og sykkelvei til skolestart. Denne 

strekningen vil ved et senere tidspunkt inngå i planleggingen som en helhet i gang og 

sykkelveinettet mellom Haugsbygd og Hønefoss. Ringerike har i forbindelse med handlingsplan 

hatt denne strekningen som en av de prioriterte gang og sykkelveiene. Da vil man kunne 

optimalisere løsningen. 

 

 

 

Samlet vurdering 



- 

Planforslaget er godt bearbeidet og utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til 

utviklingsplanene i planområdet.  

 

Planforslaget legger til rette for varierte boliger i Haugsbygd, som er et av seks prioriterte 

lokalsamfunn som kommunen ønsker utvikling i, samt forbedring av infrastruktur og 

tilrettelegging for trygg skolevei.  

 

Rådmannen mener at planforslaget legger opp til riktig bruk av arealene innenfor planområdet. 

Størrelse og volum på bebyggelsen i planforslaget anses ikke å ha negativ påvirkning på 

eksisterende bebyggelse, og vil heller ikke påvirke den landlige karakteren i området i særlig 

grad. Selv om boligbyggene bygges som flermannsboliger har de en utforming og materialbruk 

som harmonerer godt med omkringliggende bebyggelse. 

 

 
Bilde 2: Illustrasjon viser tenkt bebyggelse, hentet fra planbeskrivelsen s. 19. 

 

Rådmannen mener at en omdisponering av LNF areal ikke bør være et hinder for å kunne legge 

til rette for boligutbygging i området, da omdisponeringen foreslås som følge av utbedring av 

veikryss og adkomstvei, samt etablering av fortau/gang- og sykkelvei. Dette vil føre til en 

forbedring av infrastruktur for flere beboere i området og ha virkning også for plan «390 

Klekken boligområde» mtp. rekkefølgebestemmelser som ennå ikke er oppfylt i den planen, og 

en etablering av trygg skolevei ses som en viktig faktor som kan veie opp for tap av noe LNF-

areal. 

 

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. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

b. Buskerud fylkeskommune 

c. Direktoratet for mineralforvaltning 

d. Statens Vegvesen 

e. Ringerike kommune – Byggesak 

f. Miljøretta helsevern – Kommuneoverlegen 

g. NVE 

h. DSB 

i. Aage Skov Clousen 

j. Eivind Stillingen 

k. Eli Strande 

l. Brakar v/Johan Sigander 

7. Brev til Statens vegvesen – Forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse 

8. Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget 

9. Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget 

10. Støyrapport  

11. Lengdeprofil - SKV2 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

Fagansvar samferdsel: Ole Einar Gulbrandsen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5443-79  Arkiv: PLN 428  

 

Sak: 99/19 

 

Saksprotokoll - 428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 8 stemmer. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5443-49   Arkiv: PLN 428  

 

 

428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Nedre Klekkenhagen 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. Før 2. gangsbehandling skal det utarbeides en støyrapport, og eventuelle krav om tiltak 

som kreves for å oppfylle gjeldende støykrav skal innarbeides i planen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse 

i form av 2 tomannsboliger og 2 firemannsboliger. Planområdet består i dag av et avgrenset 

jorde med dyrket mark, omkranset av boliger og vei. Planområdet vil være en naturlig utvidelse 

av et etablert boligområde. Det grenser delvis til reguleringsplan 390 «Klekkenhagen 

boligområde» vedtatt 26.5.2016. Store deler av planområdet er avsatt som boligområde i 

kommuneplan. Nordre del av planområdet strekker seg langs adkomstvei, ut i veikryss på fv. 

163 og videre langs fv. 163 til Borgergata. I tilknytning til vei og veikryss går en begrenset del 

av planområdet inn i det som er avsatt som LNF område i kommuneplan. Planen fremmes som 

en detaljregulering. 

 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Planforslaget legger til rette for varierte boliger i et sentralt område, samt forbedring av 

infrastruktur og tilrettelegging for trygg skolevei.  

 

Før 2. gangsbehandling skal veiavtaler og eierskap dokumenteres, samt støyutredning. 

 

Innledning/bakgrunn 



- 

Planarbeidet starter opp fordi forslagstiller Boligpartner AS ønsker å etablere konsentrert 

småhusbebyggelse i området. Planområdet er ikke tidligere regulert, men store deler av 

planområdet er avsatt til boligområde i kommuneplanens arealdel. Omfanget av planlagt 

bebyggelse utløser krav om regulering av området. En begrenset del av planområdet, tilknyttet 

veiareal som ble varslet ved oppstart strekker seg inn i et område som er avsatt til LNF i 

kommuneplanens arealdel. Forslaget ble derfor sendt til politisk oppstartsbehandling hvor både 

Hovedutvalget for miljø- og areal og formannskapet vedtok oppstart av planarbeid. Statens 

vegvesen kom med en uttalelse til oppstart som stilte krav om trygg skolevei. På bakgrunn av 

dette er planområdet utvidet innenfor det som er LNF område i kommuneplanens arealdel 

langs Fv. 163 for å kunne imøtekomme dette kravet. Utvidelsen er lagt til for å kunne etablere 

gang- og sykkelveg med skille mot fylkesveien i form av grøft. Strekningen er en del av 

hovedsykkelvegnettet i kommuneplan for gående og syklende.    

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Forslaget har vært til politisk oppstartsbehandling i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og i Formannskapet. 

 

Oppstart av planarbeid ble vedtatt 3.4.2017 Bh nr. 26/17 i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og i Formannskapet 25.4.2017 Bh nr. 16/17.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av eiendommene 102/101 og deler av 

102/55, 102/47, 102/2 og 2163/1. Området ligger ca. 4 km øst for Hønefoss, sør for fv. 163 

Klekkenveien. Planområdet ligger i et etablert eneboligområde og består i dag av et jorde med 

dyrket mark og veiareal. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Boligpartner AS, 28.01.2019.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Boligpartner AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 102/101 og deler av 102/55, 102/47, 102/2 og 

2163/1. 

 

 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 15.5.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 20.5.2017, 



- 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 12 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 11.  

 

Begrenset varsling – utvidet planområde 

På grunnlag av uttalelser til oppstart av planarbeid ble det behov for å utvide planområdet. 

Denne utvidelsen ble sendt ut på begrenset varsling til berørte parter og offentlige myndigheter. 

Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg 12. 

 

Utvidelsen som ble varslet var et større areal enn det som nå er en del av planforslaget som 

foreslås å sendes ut på høring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde 1: Bildet viser plangrensen som ble varslet ved oppstart av planarbeid markert med grønt. Den svarte plangrensen er 

den utvidete plangrensen som ble sendt på begrenset varsling. Den røde plangrensen er den som brukes i dette 

planforslaget og foreslås å legges ut på høring. 

 

Forholdet til overordna planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslått utbygging i planområdet vil bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud med 

variasjon i boligtype, størrelse, beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje på et fortetningsareal i 

et av de prioriterte lokalsamfunna i kommunen. Dette er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel.  

 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål. Deler av det som er trafikkareal i planen ligger i LNF område. 

 



- 

  

Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, pga. at avgrensningen strekker seg 

inn i LNF område. På grunn av dette ble forslaget sendt til politisk oppstart hvor det ble 

vedtatt oppstart i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 3.4.2017 Bh nr. 26/17 og i 

Formannskapet 25.4.2017 Bh nr. 16/17.  

 

Etter politisk oppstart, og på grunnlag av merknader som har kommet inn i forbindelse med at 

oppstart ble varslet, er planområdet utvidet. Trygg skolevei må ivaretas og derfor inkluderes en 

strekning som går lenger østover langs fv. 163, frem til Borgergata i planområdet. Dette for å 

legge til rette for sammenhengende trygg skolevei for området som ønskes utbygd. 

Arealformålet som utvidelsen ligger i er LNF område og er derfor ikke i tråd med 

kommuneplan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde 2: Bildet viser et utklipp fra kommuneplanens arealdel for å illustrere hvordan planområdet ligger i forhold til LNF-

område. Gult er boligformål og grønt er LNF-område. Planområdets avgrensning er markert med rødt.  

 

Energi- og klimaplan, Kommunedelplan for gående og syklende og Folkehelsemeldingen 

I alle planene nevnt i overskriften er det et mål om at det skal legges til rette for å øke antall 

gående og syklende. Dette begrunnes med et mål om å forbedre folkehelse og begrense bilbruk 

og utslipp av klimautslipp. Færre biler gir også mindre støy- og støvplager. 

I dette planforslaget legges det til rette for gående og syklende i form av gang- og sykkelvei fra 

Nedre Klekkenvei til Borgergata langs fylkesvei 163, som da knytter det foreslåtte 

utbyggingsområdet til eksisterende infrastruktur for myke trafikanter mot Haugsbygd sentrum. 

Det er også god tilgang til kollektivtrafikk fra en nyetablert bussholdeplass rett ved avkjørsel til 

Nedre Klekkenvei. 

 

Strekningen langs fylkesvei 163 er en del av hovedrute 10 i hovedsykkelveinettet fastsatt i 

kommunedelplan for gående og syklende.   

 

 



- 

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 er delvis i strid med kommuneplanen og 

legges fram for 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. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 3 dekar og dyrkbart areal på ca. 

1,5 dekar.  

 

De ca. 3 dekar med dyrket mark er omdisponert gjennom kommuneplanen. De ca. 1,5 dekar 

med dyrkbar mark består av areal inntil vei og er nødvendig å omdisponere for å kunne anlegge 

tilfredsstillende infrastruktur for myke trafikanter og for en bedring av standard på bilvei i 

forbindelse med økt trafikk knytta til foreslått utbygging.  

 

Det omdisponerte arealet vil ikke kunne tilbakeføres og brukes til ny jordbruksproduksjon så 

lenge arealet benyttes som gang- og sykkelvei. Viktigheten av omdisponeringen for å få planen 

realisert, for å få oppfylt rekkefølgekrav til plan 390 Klekkenhagen boligområde og til denne 

planen, og for å få tilrettelagt en god og trygg skolevei for barn og unge i området, gjør at 

rådmannen anbefaler omdisponering.  

 

 



- 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Utbygginga vil muligens kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

sosiale tjenester. 

 

Forslagstiller skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Rådmannen mener planforslaget legger opp til en riktig bruk av arealene innenfor planområdet. 

Boligtypen i området er i hovedsak eneboliger på store tomter. Størrelse og volum på 

bebyggelsen i planforslaget anses ikke å ha negativ påvirkning på eksisterende bebyggelse, og 

vil heller ikke påvirke den landlige karakteren i området i særlig grad. Selv om boligbyggene 

bygges som flermannsboliger har de en utforming og materialbruk som harmonerer godt med 

omkringliggende bebyggelse. 

 

At boligene bygges som flermannsboliger bidrar videre til å øke bredden og variasjonen i 

boligtilbudet i Haugsbygd, og gjøre området tilgjengelig for flere grupper i befolkningen. Dette 

er viktig for å sikre at unge etablerere har anledning til å bosette seg i et område som 

tradisjonelt har vært bebygd med store eneboliger. Med nyere tids prisutvikling er store 

eneboliger ofte forbeholdt de mest ressurssterke, og ikke nødvendigvis familier i 

etableringsfasen. Prosjekter med romslige flermannsboliger som i plan 428 Nedre 

Klekkenhagen kan bidra til å bøte på denne utviklingen og hindre en enspora utvikling av 

Haugsbygd-samfunnet.   

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart og endring av plangrense framgår av vedlegg 11 

og 12. Antallet innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området, og de viktigste 

merknadene er innarbeida i planforslaget som nå foreligger. De overordna samfunnsmessige 

hensyn har måttet gå foran private hensyn i stor grad, men visse justeringer er foretatt for å 

imøtekomme merknadene. Uttalelsene fra naboer har i stor grad dreid seg om motvilje mot at 

det bygges flermannsboliger i området.  

 

Infrastruktur 

Adkomst til området som foreslås utbygd skjer fra fylkesvei 163 Klekkenveien inn på Nedre 

Klekkenvei og videre inn på Heggestubben. De to firemannsboligene og den ene 

tomannsboligen vil ha adkomst fra Heggestubben, mens den ene tomannsboligen har adkomst 

fra Nedre Klekkenvei. Nedre Klekkenvei og Heggestubben er private veier. Begge veiene skal 

utbedres som asfalterte veier med bredde 4 meter (Nedre Klekkenvei får asfalt fram til 

innkjøring til SPA1) og med en samlet bredde inkludert skulder og grøft på 7-8 meter. Dette 

sikres i bestemmelsene.  

 

Trygg skolevei og sikkerhet for myke trafikanter blir ivaretatt i planforslaget med en gang- og 

sykkelvei langs fylkesvei 163 fra Nedre Klekkenvei til Borgergata som skilles fra fylkesveien 

med grøft – de siste 50 meterne anlegges uten grøft men med fysisk skille (rekkverk) på 



- 

bakgrunn av merknad fra nabo som må avse noe grunn for å få plass til G/S-veg. Asfaltert 

bredde på 3 meter skal etterstrebes med mindre det er vanskelig teknisk gjennomførbart.  

 

Parkering skal etableres i tråd med kommunens parkeringsforskrift. Det skal også avsettes 

plass til 2 sykler per boenhet.  

 

Tilrettelegging for renovasjon består av oppgradering av vei, plassering av fellesarealer for 

avfall lett tilgjengelig langs vei, samt etablering av snuhammer i enden av Heggestubben. 

Snuhammaren er plassert innenfor planområdet i område SPA4 som er adkomst og 

manøvreringsareal for parkeringsplass til boligene på BKS2. Krav om dokumentasjon på at 

dette er en løsning som HRA godkjenner er sikret i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Nye boliger skal påkobles eksisterende kommunal vannledning som ligger i langs Nedre 

Klekkenvei i østre del av planområdet. Det må avklares kapasitet og plan for VA skal 

godkjennes av kommunen.  

 

Forslagstiller har vært i kontakt med Ringerikskraft og fått et forslag til kabelplanløsning for 

boligene. Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og 

blant annet vise løsninger og avtaler knyttet til strømforsyning  

 

Lekeplasser 

Lekeplasser for boligområdet er vist i planforslaget. Det er planlagt to lekeplasser. Den en er 

en lekeplass på ca. 500 m2 og den andre på ca. 50 m2. Dette er godt innenfor kravet på 

størrelse av lekeplass fastsatt i kommuneplan. Planen har bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av lekeplassene før det gis brukstillatelse for boligene.  

 

Naturmangfold 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses som oppfylt. 

 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase, Artsdatabankens kartbase, NVE atlas m. fl. foreligger 

det ingen natur- og miljøforhold som kan forringes i området. Landbrukskontoret, Ringerike 

kommune viser imidlertid i sin uttalelse til oppstart at det kan være forekomster av dragehode, 

da det finnes registeringer av dette i nærområdet. Tatt i betraktning at arealet som skal bygges 

ut opprinnelig er benyttet i landbrukssammenheng, som således har medført jevnlige «inngrep», 

så anser forslagsstiller det som lite sannsynlig at planten vokser her, da den ifølge beskrivelsen 

har hatt en tilbakegang nettopp på grunn av bl.a. oppdyrking.  

 

Det kan forekomme mangelfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt 

undersøkt mht. naturmangfold, men det antas at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å 

avgjøre at tiltaket ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet. For å sikre eventuelle funn i 

anleggsperioden innlemmes det bestemmelser som skal sikre rett handlingsmønster. 

 

Kulturminner 

Ved varsel om oppstart varslet Buskerud fylkeskommune at det skulle gjøres 

kulturminneregistreringer i planområdet. Registreringene ble utført mellom 18. og 24. oktober 

2017, og avdekket et kokegropfelt og et dyrkingslag som er automatisk fredete kulturminner. 

Disse funnene er vist i vedlegg 9 og er gitt en sikringssone på fem meter jfr. kulturminneloven 

§ 6, og er avmerket som #1 og #2 i plankartet, vedlegg 1. Ettersom kulturminnene med 



- 

sikringssone innebærer at store deler av planområdet ikke kan bebygges, vil forslagsstiller søke 

dispensasjon fra kulturminneloven. I planbestemmelsene som legges fram til 1. 

gangsbehandling er det tatt forbehold om dette, og bestemmelsens nøyaktige ordlyd fastsettes 

etter at dispensasjonssøknad er behandlet, og før sluttbehandling. 

 

ROS-analyse 

Nedenfor er en sammenfatning av de mulige uønskede hendelsene som er beskrevet i ROS- 

analysen og hvordan disse håndteres i planforslaget. 

 

1. Ustabile grunnforhold 

En del av planområdets vestre del ligger under marin grense og grunnen består av 

forvitringsmateriale. GrunnTeknikk AS har gjort en vurdering av områdestabiliteten og 

forholdene er vurdert som tilfredsstillende. Vurderingen anbefaler likevel at grave- og 

fundamenteringsarbeid utføres i samråd med geoteknisk sakkyndig. Det er også aktuelt å 

utføre grunnundersøkelser som grunnlag for vurderinger. Planens bestemmelser ivaretar dette. 

 

2. Oversvømmelse - klimaendring og økt nedbør 

Terrenget heller mot vest og kan lede til at vann ledes ned mot naboeiendommer. Flere tette 

flater kan føre til problem med vannmengder både i feltet og på naboeiendommer. For å unngå 

slike konsekvenser må forslagstiller framlegge en plan for vann- og avløp og 

overvannshåndtering som skal godkjennes av kommunen. Dette er sikret i bestemmelsene.  

 

3. Kraftforsyning 

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise løsninger 

og avtaler knyttet til strømforsyning. 

 

4. Ulykkespunkt på transportnettet 

Langs fylkesvei 163 Klekkenveien er det registrert flere ulykkespunkter, spesielt ved kryss og 

avkjørsler. Planens bestemmelser sikrer fri sikt for å begrense ulykkesrisiko i kryss og 

avkjørsler. I bestemmelsene sikres det også at krysset fv. 163 Klekkenveien/Nedre Klekkenvei 

skal opparbeides iht. Statens vegvesenets vegnormaler.  

 

5. Trafikksikkerhet i anleggsperioden 

Da Nedre Klekkenvei benyttes som del av skolevei, vil anleggstrafikk i anleggsperioden kunne 

medføre økt risiko for ulykke med alvorlige konsekvenser som f.eks. tap av liv eller annen 

varig personskade. Miljøoppfølgingsplan skal leveres til og godkjennes av kommunen og skal 

bla. redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 

trafikksikkerhetstiltak. Dette er sikret i bestemmelsene. 

 

6. Miljø/landbruk – støy, støv og lukt. 

Å bo nær landbruksområder kan til tider medføre støv, støy og lukt. Selger må overholde 

opplysningsplikten og sørge for å informere kjøpere om mulige ulemper med å bo nære 

landbruksarealer.  

 

En økning i trafikk inn til nytt boligområde kan også bidra til mer støy og støv for den 

eksisterende bebyggelsen som ligger nærmest adkomstveien. Det kan bli spesielt plagsomt i 

anleggsperioden. Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan som skal godkjennes av kommunen. 

Den skal bl. a. redegjøre for hvordan støv- og støyplager skal forebygges i anleggsperioden. 
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Det skal også utarbeides en støyrapport og eventuelle krav om tiltak for å oppfylle gjeldende 

støykrav skal innarbeides i planen før 2. gangsbehandling.    

 

Følgende temaer er ikke tilstrekkelig utredet: støy. Støyutredning skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes ny 

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Samlet vurdering 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. Det vil 

kunne tilbys boliger i variert størrelse og type som kan være attraktive for mange. Området 

som ønskes utbygd er avsatt til boligformål i kommuneplan og er sentrumsnært både i forhold 

til Hønefoss og til Haugsbygd sentrum. Planen vil også bidra til å sikre trygg skolevei fra 

boligområdet i Nedre Klekken.  

 

Rådmannen mener at en omdisponering av LNF areal ikke bør være et hinder for å kunne legge 

til rette for boligutbygging i området, da omdisponeringen foreslås som følge av utbedring av 

veikryss og adkomstvei, samt etablering av fortau/gang- og sykkelvei. Dette vil føre til en 

forbedring av infrastruktur for flere beboere i området og ha virkning også for plan 390 

Klekken boligområde mtp. rekkefølgebestemmelser som ennå ikke er oppfylt i den planen, og 

en etablering av trygg skolevei ses som en viktig faktor som kan veie opp for tap av noe LNF-

areal.   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

1. Plankart 

2. Planbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Illustrasjoner 

5. ROS-analyse 

6. Sol- og skyggeanalyse 

7. Veiprofiler 

8. Geoteknisk rapport 

9. Arkeologiske rapport 

10. Trafikkanalyse 

11. Vurdering av uttalelser til oppstart, med rådmannens kommentar 

12. Vurdering av uttalelser til endring av plangrense, med rådmannens kommentar 

13. Referat fra oppstartsmøte 

14. Uttalelser til varsel om oppstart 

15. Uttalelser til varsel om endring av plangrense 
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 Ringerike kommune, 25.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Ass. rådmann: Terje Dahlen 

Enhtesleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Ole Sannes Riiser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5443-51  Arkiv: PLN 428  

 

Sak: 10/19 

 

Saksprotokoll - 428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Nedre Klekkenhagen 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. Før 2. gangsbehandling skal det utarbeides en støyrapport, og eventuelle krav om tiltak 

som kreves for å oppfylle gjeldende støykrav skal innarbeides i planen. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.03.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer (SV, Sp og V). 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4361-24  Arkiv: PLN 374  

 

Sak: 21/19 

 

Saksprotokoll - 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse og deler av Killingtjern vedtatt 27.03.2014 overlappes av ny 

plan.  

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4361-23  Arkiv: PLN 374  

 

Sak: 58/19 

 

Saksprotokoll - 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse og deler av Killingtjern vedtatt 27.03.2014 overlappes av ny 

plan.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan/Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4361-21   Arkiv: PLN 374  

 

 

0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 2. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse og deler av Killingtjern vedtatt 27.03.2014 overlappes av ny 

plan.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse, som er i tråd med gjeldene 

kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011. 

 

Planområdet er utvidet mot sydvest og vil også omfatte 

1. Adkomstvei fra eksisterende reguleringsplan 295_ Killingtjern. 

2. Tomt nr 101 – gnr/bnr 293/182 innenfor reguleringsplan Killingtjern 295, som 

planlegges endret mht utnyttelse til kombinert formål næringsformål og utleiehytter.  

3. Tomt merket som 114 i plankartet (kombinert formål næring/utleiehytter). Dette er en 

gammel tomt fra bebyggelsesplan fra 1970-tallet som er ferdig oppmålt og avmerket på 

kart, men ikke matrikkulert og realisert tidligere. 

 

Det er lagt opp til 17 tomter som er regulert til fritidsbebyggelse, hvor det åpner for at tomt 

127 og 130 kan bygges som tun tomter. 2 tomter er regulert til kombinert formål 

næring/tjenesteyting(utleiehytter). 

 

Ved 1. gangsbehandling ble det lagt fram 2 alternativer. 

Alternativ 1 

Det foreslås at 5 tomter (nr 127, 129, 130, 131 og 132) skal tillates å bygge leilighetsbygg opp 

til 4 leiligheter pr. hytte med maks 2 leiligheter i hver etg. Disse tomtene ligger noe lavere i 

terrenget enn de øvrige tomtene som ligger bak.  
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Utbygger vil legge ut dette alternativet, siden det er et marked i Norge på ca 10 % som 

etterspør leilighetshytter. Dette er en løsning som passer godt for både eldre hyttekjøpere, 

enslige, men også barnefamilier. Siden leiligheter blir noe rimeligere enn frittliggende hytter og 

det blir mindre vedlikehold. I forhold til andre steder hvor utbygger velger større 

leilighetsbygg, er det ønskelig med mindre leilighetsbygg (maks 4 leiligheter pr. bygg i 2 plan) 

som dominerer mindre i landskapet. 

 

Alternativ 2 

Er å bygge tradisjonelle enkelt hytter m/ bod, og åpne for at tomt 127 og 130 kan bygges som 

tun tomter. 

 

Rådmannens anbefaling var å legge alternativ 2 ut til offentlig ettersyn, noe som Hovedutvalget 

for miljø- og arealforvaltning valgte å vedta mot 1 stemme.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planprosessen har vært langvarig, 

både før kommunedelplanen ble vedtatt i 2011, og etterpå hvor avklaring mht krysset på 

Ringmoen stoppet reguleringsplanprosessen. Vår /sommer 2016 ble det avklaring i forhold til 

krysset, og planarbeidet kunne gjenopptas. Forslag til ny reguleringsplan Killingtjern 2 holder 

seg innenfor kommunedelplanen, samt det er justert å ta med tomt 114 og tomt 101 i 

reguleringsplan 295 Killingtjern, vedtatt 28.08.2003.  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

Tilført tekst under § 3.2.2.b; Det skal avsettes vegetasjonsskjerm på 4 meter på eiendommen 

BKB 2, mot eiendommene i vest og syd. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.05.2019 – 22.06.2019. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 17.06.2019. 
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Fylkesmannen har i brev 21. juni 2012 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 

planarbeidet. Hvor forholdene knyttet til friluftsliv, landskap, naturmangfold og energi blir 

ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Ved gjennomgang av planforslaget ser Fylkesmannen at 

planforslaget ikke kommer i konflikt med de interesseområdene som Fylkesmannen er satt til å 

ivareta. Fylkesmanne syns også det er positivt at det er satt krav om mørke eller ikke 

reflekterende tak for å dempe eksponering og at det er positivt at hyttene er punktfestet i kartet 

etter vurdering av landskapsforholdene. Det anbefales at det settes krav til farge- og 

materialvalg på resten av bebyggelsen for å dempe virkningen av byggene i landskapet. 

 Forslagstillers kommentar: Enig i uttalelsen angående krav til farge- og materialvalg på 

bebyggelse. Føler dette er ivaretatt i § 3.4. 

 Rådmannens kommentar: Mener dette er ivaretatt under § 3. 4: Fasadene skal være av 

naturmaterialer av tre evt. m/noe innslag av sten eller tilsvarende i deler av fasaden. 

Farger skal være av type tjære/jord i mørk nyanser. 

Det med punktfeste menes med at hyttetomtene er vist i terrenget med nummererte 

pæler. Pælene er målt inn og vist med eget punktsymbol på plankartet (midt på pil), 

som viser hoved-møneretning (se §3.3 i bestemmelsen). 

 

NVE, datert 18.06.2019.  

NVE ser at kommunen ikke har bedt om bistand i denne saken. Med dette har NVE ingen 

konkret uttalelse til saken og viser til generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs 

saksområder.  

 Forslagstillers kommentar: Trolig ikke nødvendig med noe bistand, siden risiko mht 

flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg er minimal 

 Rådmannens kommentar: Tatt til orientering. 

 

Hans Løken, datert 17.06.2019.  

Ønske er at søndre del av tomt 114 settes til LF, og legges inn som utvidet LF4 

 Forslagstillers kommentar: Dette er i praksis allerede ivaretatt ved plassering av bygg 

og areal for parkering utenfor bygg, som Løken også skriver, men i tillegg settes inn 

tilleggstekst i bestemmelse under § 3.2.2. b: Det skal avsettes vegetasjonsskjerm på 4 

meter på eiendommen BKB 2, mot i eiendommene i vest og syd. 

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

planforslaget. 

 

Buskerud Fylkeskommune, datert 21.06.2019.  

Buskerud fylkeskommune har ingen merknader til planen. 

 Forslagstillers kommentar: Ble registrert for kulturminner i 2012, og naturlig at det nå 

ikke er merknader. 

 Rådmannens kommentar: Tatt til orientering 

 

Petter Greaker, datert 02.07.2019 

Det er viktig med skjerming mot næringsdelen og mot nytt hyttefelt, men det er samtidig viktig 

at dette kan skje i samspill med ønske om å beholde/frigjøre utsikten mot nordvest. 

 Forslagstillers kommentar: Vegetasjonsskjerm skal også være mot syd (se forslagstillers 

kommentar til innspillet til Hans Løken). Videre dialog om skjerm/utsikt, er det dette 

en selvfølge uavhengig av status på tomten, og de 2 etablerte hyttevel Skarrudåsen Vel 

m/under Vel Killingtjern Panorama Vel, er etablert for å ivareta dette sammen med de 

aktuelle grunneiere. 
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 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

 

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 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 06.05.2016, sak 38/19.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldene betalingsreglement. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Med bakgrunnen til de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser rådmannen 

at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehanling er ivaretatt. 

 

Rådmannen er positiv til videre utvikling av fritidsbebyggelse ved Killingtjern på Vikerfjell. 

Ved at planen kan gi positiv ringvirkning for Ringerike kommune i form av økt bruk av 
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området, styrke næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i 

lokalmiljøet. 

 

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

vurdert og innarbeidet. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart, planområdet markert med rødt 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 17.06.2019 

b. NVE, datert 18.06.2019 

c. Hans Løken, datert 17.06.2019 

d. Buskerud Fylkeskommune, datert 21.06.2019 

e. Petter Greaker, datert 02.07.2019 

7. ROS sjekkliste 

8. Tverrprofil 

9. VA plan 

10.Notat Killingtjern 

11.Skissetegninger til garasje m/leiligheter 

12.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

ass. Rådmann: Terje Dalen 

leder: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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 RINGERIKE KOMMUNE 

Strategi- og utviklingsavdelingen 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
nr  0605_374 Detaljregulering for  

KILLINGTJERN 2 - alternativ 2 
 

Utarbeidet av Ringerike kommune / fagkyndig 17.02.2019 

Sist revidert 28.06.2019 

 

 

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019, sak 38/19 

BHNR  

Høring og offentlig ettersyn 06.05.2019 – 22.06.2019 

2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ____, sak BHNR  

2. gangs behandling i formannskapet 2 ____, sak BHNR 

Vedtak i kommunestyret ____, sak BHNR. 
 

 

 
Endringsliste: 

Nr. Endring  Dato  Sign. 

01 Mindre endring med tilleggstekst i §3.2.2. b 28.06.2019 OG 

02       «        «          «             «                « 02.07.2019 OG 

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

informasjon om planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål 
 

Området som er regulert er innenfor den regulerings-grense som er vist på plankartet. 

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

 

   

      §3. Bebyggelse og anlegg, 

1121: Fritidsbebyggelse-frittliggende, BFF 

1800 (1300/1171): Kombinert formål; 

næringsbebyggelse/tjenesteyting/utleiehytter, BKB (BN/BUH) 

1541: Område for drikkevannsforsyning, BVF. 

1510: Område for energianlegg, BE 

1542: Avløpsanlegg, BAV - nedgravd på hver tomt iht VA-plan og separate 

utslippssøknader, vises således ikke på plankartet. 

§4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 

2011: Kjøreveg, SKV 

            §5. Grøntstruktur, 

5130: Frilufts-formål, LF 

                  §6. Hensynssoner. 
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Bestemmelser om rekkefølge, endring plankrav. 
 

§ 1 Rekkefølgebestemmelser 

 

§ 1.1 Krav til veger 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter i planområdet, før det er gitt 

brukstillatelse for regulert samleveg til nærmeste punkt for den aktuelle tomta. 

 

§ 1.2. Vann- og avløpsledninger 
Før det gis tillatelse til tiltak for vann- og avløpsanlegg, skal tekniske planer for disse 

godkjennes av kommunen.  

 

§ 1.3 Brannvann. 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger i planområdet før det er 

dokumentert at brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.  

 

 

 

Formålsbestemmelser 

 
§ 2 Fellesbestemmelser 

 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

 

§ 2.1 Behandling av ubebygde arealer  
Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet bør unngås,  og skal så snart som mulig 

bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. Skogsjord påføres og tilsåes / plantes. 

 

§ 2.2 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 

varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd. 

 

§ 2.3 Strømtilførsel 
Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon, samt 

vann- og avløpsledninger og lignende skal innenfor planområdet legges i bakken. Jordkabler 

skal så langt det lar seg gjøre legges i vei. 

 

 

§ 2.4 Terrenginngrep 
Området regnes som et sårbart naturområde som er eksponert for innsyn. Alle inngrep skal 

derfor planlegges og utføres så skadevirkningene blir minst mulig. Skjæringer og fyllinger 

skal såes til med stedegne arter. 
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§ 2.5. Vann og avløp 
For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før vannforsyning 

og bortledning av avløpsvann er sikret. VA-plan for hytteområdet Killingtjern 1 og 2 skal 

legges til grunn for prosjektering av vann- og avløp. 

 

 

 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

 
§ 3.1 Fritidsbebyggelse - BFF 1-3.  

 

 §3.1.1 Formål 
Området som er regulert er innenfor den regulerings-grense som er vist på plankartet, 

og reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

 

§ 3.1.2 Fritidsbebyggelse, type: 
Fritidsbebyggelse, frittliggende; 

BFF 1-3. Tomt 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 

139, 140 og 141 

 

§ 3.1.3 Utnyttingsgrad 
Fritidsbebyggelse, frittliggende:  

Maksimal utnyttingsgrad beregnes i BYA og er totalt 170 kvm. Av dette kan 

maksimum 20 kvm brukes i uthus, maksimum 30 kvm til parkering og maksimum 120 

kvm brukes i hytte/fritidsbolig. 

 

Tomtene nr. 127 og 130 kan være tun-tomter med inntil 3 bygg pluss 1 uthus 

pr. tomt. Maks. tillatt BYA for tun-tomter er 300 m2, hvorav 75 m2 er 

øremerka parkering. BYA = 225 m2 kan fordeles på hytte og uthus. 

 

 

 § 3.1.4 Byggehøyde 
Bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget. Alle høyder er i forhold til planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

 

Fritidsbebyggelse, frittliggende; BFF 1-3, tomt 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 og 141 tillates gesimshøyde inntil 3,2 m og 

møne-høyde inntil 6,0 m. 

 

For tomtene 127, 129, 130, 131 og 132 tillates å bygge ramloft/oppstugu med 

tillatt gesimshøyde inntil 4,4 m og møne-høyde inntil 6,3 m. 

 

 

  Tak-form  
Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. 

Takvinkelen på oppstugudelen skal ikke overskride 25 grader. Det tillates 
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takoppløft som ikke er høyere enn møne for inntil 1/3 av takflaten. Taktekking 

skal utføres i materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, alternativt 

gress med stedegne gress-typer. Blanke plater tillates ikke som taktekking i 

området. 

 

 

 

§ 3.2, Kombinert formål; næringsbebyggelse/utleiehytter, BKB 1-2 – Tomt 

101 og 114. 

 

 §3.2.1 Formål 
Området som er regulert er innenfor den regulerings-grense som er vist på plankartet, 

og reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

  

a. Kombinert formål næring/utleiehytter BKB 1 – tomt 101 – gnr 293/bnr 182 

- «Skarrudsetra».  

 

 

b. Kombinert formål Næring/utleiehytter BKB 2 – tomt 114.  

Tilknyttet «Skarrudsetra»`s drift, samt øvrig drift av området til 

hytteservice, løypekjøring osv., reguleres til lager-/garasjebygg plan 1, samt 

3 utleiehytter i plan 2.  

 

 

§ 3.2.2 Type Kombinert bebyggelse 
a. Kombinert formål næring/utleiehytter BKB 1 – tomt 101 – gnr 293/bnr 182 - 

«Skarrudsetra».  

 

Det nye vil bli: 

 utvidelse av serveringsdelen inkludert større sanitæranlegg,  

 samt 3 små utleiehytter.  

 

b. Kombinert formål Næring/utleiehytter BKB 2 – tomt 114.  

 

Garasje/lager plan 1, samt 3 utleiehytter i plan 2.  

   

Det skal avsettes vegetasjonsskjerm på 4 meter på eiendommen BKB 2, mot 

eiendommene i vest og syd. 

   

 

§ 3.2.3 Utnyttingsgrad 
a. «Skarrudsetra»  tomt 101 -   

 

Følgende endringer legges nå til grunn: 

 

 Økning av kapasitet til innvendige sitteplasser og sanitæranlegg, 

betinger at det bygges en tilvarende serveringsfløy nr. 2 med 

mellombygg inntil dagens bygg mot nord, slik at dagens bygg kan øke 
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BYA med 120 kvm serveringsdel og 30 kvm mellombygg, til samlet 

BYA for «Skarrudsetra» på 307 kvm. 

 De 3 nye utleiehyttene settes til maksimal BYA på 45 m2 pr. 

utleiehytte.  

 

Det tillates ikke fellesparkering på tomten, men der er satt av 40 kvm 

uteplass til avlessing av varer. Felles parkering skjer på gammel, men 

utvidet plass ca. 200 m syd for «Skarrudsetra». 

 

Dette gir samlet BYA for de 2 eksisterende bygg, nytt tilbygg, eksisterende 

avlessingsplass ute og 3 nye utleiehytter på tomten på samlet 500 kvm. 

 

 

b. Næring/utleiehytter tomt 114 

 

En garasje/lager m/ utleiehytter til nevnte formål settes til maks BYA 300 

kvm.  

I tillegg kan det opparbeides parkeringsplass BYA 500 kvm, slik at samlet 

BYA blir 800 kvm. 

 

Maksimalt antall hytteleiligheter settes til 3.   

 

 § 3.2.4 Byggehøyde  
Bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget. Alle høyder er i forhold til 

planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

  

a. «Skarrudsetra» tomt 101 gnr/bnr 293/182 - Eksisterende bygg har maks. 

gesimshøyde 6,5 m, og maks møne-høyde 8 m på den høye del. Tilbygg 

skal bygges med samme gesimshøyde og møne-høyde som allerede 

bebygget mellombygg/serveringsdel (laveste del av «Skarrudsetra».), 

hhv inntil 3,1 m gesimshøyde / 4,6 m møne-høyde. 

De 3 utleiehytter settes tilsvarende gesimshøyde inntil 3,1 m, og møne-

høyde inntil 4,6 m. 

 

b. Næring/utleiehytter tomt 114 settes maks gesimshøyde til 7,5 m og 

maks møne-høyde topp utleiehytter til 10,0 m i maks 2 etasjer. I tillegg 

jevnes terreng mot vest 2-3 m opp på betong yttervegg plan 1, for å 

tilpasse bygget til å framstå mindre dominerende i terrenget.    

 

Tak-form 
Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. 

Taktekking skal utføres i materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, 

alternativt gress med stedegne gress-typer. Blanke plater tillates ikke som 

taktekking i området. 

 

 

§ 3.3 Punkt, plassering av hytte 
Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Pælene er målt inn og vist 

med eget punktsymbol på plankartet (midt på pil). Dette punktet skal ligge innenfor 

hyttas grunnflate.  Mindre justeringer av plassering av hyttene og adkomstveger kan 
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gjøres ved byggesøknaden, dersom det dokumenteres at endringene gir minst mulig 

inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng. 

 

Hoved-møneretning (lengderetning) skal være som vist på plankartet (pil-retning). 

 

Hoved-møneretning skal følge høydekotene.  

 

Kjeller/underetasje er ikke tillatt. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring 

og fylling. Fyllingen skal ikke overskride 1 m, og skal ikke strekke seg mer enn 2,5 m 

fra yttervegg til fyllingsfot. 

 

Byggegrense mot større veger er vist på plankartet. 

 

  

§ 3.4. Utforming 
Bebyggelsen skal gis en utforming som harmonerer med områdets byggeskikk, 

tilpasset tradisjon og/eller eksisterende bebyggelse mht material og fargebruk, 

stiluttrykk, vindussetting og det landskap og natur den inngår i.  

Byggene kan planlegges i samtidsarkitektur, såfremt disse harmonerer med tilliggende 

bebyggelse som naturlig hører til samme gruppe. 

 

Fasadene skal være av naturmaterialer av trem evt. m/ noe innslag av sten eller 

tilsvarende i deler av fasaden. 

 

Farger skal være av type tjære/jord i mørke nyanser. 

 

Uthus skal tilpasses hytte mht. materialvalg, form og farge. 

 

Utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde, og skal begrenses til hovedinngang og 

boder på bakkeplan. 

 

Oppføring av flaggstenger, spir eller klokketårn er ikke tillatt.  

 

Det kan settes opp enkle skigarder nær hyttene, med maks høyde inntil 90 cm. 

Inngjerdingen skal være sauesikker, og skal ikke omfatte mer enn 1/3 av tomta For 

øvrig tillates ikke gjerder. 

 

 

§ 3.5 Tomtedeling 
Tomtedeling er vist på plankartet. Ved fradeling av enkelttomter kan det for å oppnå 

bedre tilpasning til terrenget, iht matrikkellovens § 33 foretas mindre justering av 

grensene. 

 

 

§ 3.6. Område for drikkevannsforsyning – BVF 1-4. 
Vannforsyning skal skje ved borebrønner i (løs-masser) / fjell. Det skal dokumenteres 

at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann. Plassering 

og utføring av brønner må foretas av fagkyndig personell, og i tråd med VA-planen. 

Det er fellesbrønner for de frittliggende fritidshyttene BFF, vist som f_BVF 1-4 i 
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plankartet, mens det for tomtene 101 og 114 er separate brønner som ikke vises på 

plankartet. 

 

 

§ 3.7. Område for energianlegg - BE 1 
Det vil bli en nettstasjon (BE) og kabelskap i området.  

 

 

§ 3.8. Avløpsanlegg - BAV 
Det tillates lagt inn vann i hyttene. For hytter med innlagt vann skal utslipp av grå-

vann skje til separate renseanlegg beregnet for dette.  

Alle utslipp fra private avløpsanlegg skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. 

Hyttefeltets store tomter, grunnforhold og topografi, tilsier at det er mest 

hensiktsmessig med enkelt-anlegg – ref. VA-plan. 

Vannklosett kan tillates ved bruk av tett tank og vannbesparende toalett – ref. VA-plan 

som legger opp til Vakuum-toaletter med svært lavt vannforbruk.  

Avløpsanlegg skal oppfylle lokal og sentral forurensningsforskrift, forurensningsloven 

og plan- og bygningsloven. 

Plassering og utføring av avløpsanlegg må foretas av fagkyndig personell og i tråd 

med VA-plan for området.  

 

 

 

 

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 

§ 4.1 Kjøreveg SKV 1-2. 
Alle adkomstveger i området er regulert med bredde 8 m, som inkluderer kjørebane og 

skulder/grøft på begge sider. Tillatt opparbeidet bredde er 4,5 m inkl. skulder. 

Vegene opparbeides med standard som tilfredsstiller kravene til personbiler, lastebiler 

for transport til/fra hyttene, brannbil, avløpsvann-bil og utkjøring av tømmer med 

traktor/lassbærer.  

Vegene påføres bære-masse av grus/pukk til 10 tonns akseltrykk.  

Vegkanter/-skråninger og grøfter påføres skogsjord som tilsåes for å gli best mulig inn 

i omgivelsene. 

Adkomstvegene er felles for de fritidsboliger som sokner til dem. Rett til adkomst 

sikres i skjøte. 

 

§ 4.2. Parkering 
Innenfor planområdet skal det opparbeides plass til bil per tomt iht regler om utnytting 

i §§ over. Etter etablering av «Skarrudsetra», er parkeringsplassen 200 m syd for 

reg.plan 295 Killingtjern utvidet og opprustet, slik at besøkende i størst mulig grad 

skal parkere der for både besøkende til «Skarrudsetra» og hyttefeltene Killingtjern 1 

og -2.  
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§ 5 Grønnstruktur 
 

 § 5.1. Frilufts-formål, LF 1-6. 
 Vegetasjon i området skal bevares. 

 Innenfor området tillates tilrettelegging for stier, skiløyper, sitteplasser og grillplass. 

 

 § 5.2 Sti til Skarrudkollen 
 Stien skal sikres ved etablering i LF 5. 

 

 

 

§6 Hensynssoner 

 
Det er ikke avdekket faresoner, ras- eller skredfare innenfor eller i nærhet av 

planområdet.  
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Planbeskrivelse

0605_374

Detaljregulering for Killingtjern 2.

Utarbeidet av Ole Gamkinn, 17. april 2017. Sist rev idert: 28.03.2019

Planbeskrivelsen er utarbeidet som ett dokument inn eholdene 2 alternativer, mens
forslag til reguleringsbestemmelser, plankart, situ asjonskart og snitt, er utarbeidet i 2
separate alternativer og uavhengige dokumenter. For skjellen på de 2 alternativer
framkommer i kapittel 6 a. og kart under.



side 2

- I planbeskrivelsen er det som er unikt for alternat iv 1 uthevet med grå farge over tekst

- I planbeskrivelsen er det som er unikt for alternat iv 2 uthevet med gul farge over tekst

- I planbeskrivelsen er det som er likt, uavhengig av alternativ, IKKE uthevet med farge
over tekst.

I alternativ 1 er det for Fritidsbebyggelse foreslå tt regulert:

§ 3.1 Fritidsbebyggelse, frittliggende og blokk

BFF 1-3 – Tomt nr. 125, 126, 128, 133, 134, 135, 13 6., 137, 138, 139, 140og 141,
BFB 1-2 – Tomt nr. 127, 129, 130, 131 og 132

Mens det i alternativ 2 er det for Fritidsbebyggelse foreslått regulert:

§ 3.1 Fritidsbebyggelse, frittliggende

BFF 1-3 – Tomt nr. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 13 1, 132, 133, 134, 135, 136., 137, 138,
139, 140 og 141,

Alle øvrige forhold i planbeskrivelsen er identisk for de 2 planforslag – dette for at
Ringerike kommune skal kunne ta stilling til om det er riktig å bygge 4-mannshytter (BFB)
på Vikerfjell eller ikke. Etter politisk behandling i kommunen, fjernes det alternativ
kommunen ikke vil gå inn for fra planbeskrivelse og alternative kart og
reguleringsbestemmelser.
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Kart alternativ 1.
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Kart alternativ 2



side 7



side 8



side 9

Reg plan 295 – Killingtjern (1) til venstre. Denne planbeskrivelse = Killingtjern 2 til høyre for Kill ingtjern 1.
2 gamle tomter 293/182 = tomt 101 i Killingtjern 1, samt en oppmålt tomt fra 1970-tallet og fortsatt e n del
av 293/1 = tomt 114, er lagt inn i Killingtjern 2. For løvrig er omrisset av Killingtjern 2 helt ident isk med
kommunedelplanen.

Innhold

1. Sammendrag
2. Bakgrunn

a. Hensikten med planen
b. Hovedintensjonen i planen
c. Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold

3. Planprosessen
a. Innspill til kommunedelplan for Ådalsfjella
b. Varsel om oppstart
c. Informasjonsmøte
d. Høring og offentlig ettersyn

4. Planstatus og rammebetingelser
a. Kommunedelplan for Ådalsfjelle, vedtatt 30.06.2011
b. Gjeldende reguleringsplaner

5. Beskrivelse av planområdet
a. Beliggenhet og størrelse
b. Eksisterende bebyggelse
c. Samferdsel og teknisk infrastruktur
d. Terrengforhold, vegetasjon, landskap, vann og vassd rag.
e. Naturmangfold.

6. Beskrivelse av planforslaget
a. Bebyggelse og anlegg

• Alternativ 1
• Alternativ 2

b. Adkomst og parkering
c. Terrengforhold, landskap og fjernvirkning
d. Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling
e. Vann og vassdrag
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f. Friluftsliv
g. Naturmangfold
h. Kulturminner og kulturmiljø
i. Samfunnssikkerhet, ROS-analyse
j. Energi
k. Vann og avløp (VA)
l. Renovasjon
m. Universell utforming
n. Brannvann

7. Virkninger av planforslaget
8. Vedlegg

a. 4 vedlegg - Plankart «Detaljregulering Killingtjern 2» i PDF og Sosi-format.
• Alternativ 1
• Alternativ 2

b. 8 vedlegg - Situasjonsplan m/ 3 stk snitt i PDF.
• Alternativ 1
• Alternativ 2

c. 2 vedlegg skisser;
• garasjebygg m/hytter i plan 2, samt
• 4-manns leilighetshytter (gjeldende kun for alterna tiv 1).

d. 1 vedlegg - Sjekkliste risiko og sårbarhet
e. 2 vedlegg - Vann- og avløpsplan inkl. hydrologisk v urdering, samt notat fra VA-

teknisk konsulent Ecomotive AS
f. 3 vedlegg – Koordinater hyttepeler og veglinjer PDF og Kof.
g. 2 vedlegg – Forslag til reguleringsbestemmelser:

• Alternativ 1
• Alternativ 2

h. Navneliste
i. Innspill fra oppstart til sist revidert.

1. Sammendrag

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for f ritidsbebyggelse i tråd med
kommunedelplan for Ådalsfjella. Planen omfatter utb ygging av nytt delområde – Killingtjern
2.
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Innenfor planområdet åpner kommundelplanen for tota lt 18 nye hyttetomter. Det legges 17
nye tomter innenfor kommunedelplanens plangrense.

Planområdet utvides mot sydvest til også å omfatte

1. Adkomstvei fra eksisterende reg.plan nr. 295
2. Tomt nr. 101 – gnr/bnr 293/182 innenfor igangsatt r eguleringsplan Killingtjern

0605_295, som planlegges endret mht utnyttelse til kombinert formål næringsformål
og utleiehytter = «Skarrudsetra».

3. En gammel tomt fra begyggelsesplan fra 1970-tallet som er oppmålt og avmerket på
kart, men ikke matrikkulert og realisert tidligere = merket nr. 114 i denne plan, siden
det nr. er «ledig» fra reg.plan 295. Denne tomt til kombinert formål;
næringsformål/utleiehytter, og tilknyttet driftsmes sig til tomt 101.

Sum antall nye hyttetomter blir da 18 stk iht kommu nedelplan.

Tomt 101 gnr 293/182 i reg.plan 295 foreslås omregu lert gjennom

å inkluderes i dette planforslagt fra fritidsbolig med dispensasjon fra reg.plan
295(Skarrudsetra» varmestue), til kombinert formål næringsformål/utleiehytter
innenfor områdene et mer definert serveringssted og utleie av kalde-/varme senger
både innenfor eksisterende bygg på tomten, men også ved at det åpnes for å kunne
bygge 3 utleiehytter a ca 35 m2 hver på samme tomt , beliggende lavt i terrenget mot
nord og min 4 m fra tomt 103`s sydgrense.

Tomt 114 har en beliggenhet som

a) er nær den nye Skarrudsetra på tomt 101 i Reg. plan 295 og
b) har begrenset utsikt mot Vikerfjell på terrengnivå.

Derfor foreslås det å regulere denne tomt også til kobinert næringsformål /
utleiehytter, med ett bygg med 1. etasje på maks 30 0 m2 BYA i mur/betong
bestående av kald/varm garasje for områdets løypema skiner, traktorer m.m. I
tillegg søkes det om at det kan byggges 3 leilighe tshytter i sum maks 300 m2 BYA
oppå garasje-/verksted som plan 2.

Tomt 101 og 114 vil da kunne tilby området et komp lett og etterlengtet service-/serverings-
/overnattingssenter for både hytteeiere og andre tu rister. Dette vil også gjøre det lettere å
oppprettholde bærekraftige arbeidsplasser i området . Dette betyr kombinert formål (1800)
til næring (1300) / utleiehytter (1171).

De 17 nye tomtene foreslås regulert til fritidsbeby ggelse iht ett av nedenfor 2 alternativer ,
avhengig av kommunens vedtak:

Alternativ 1:

Totalt 5 av de nye 17 tomtene, hhv. tomtene nr. 127 , 129, 130, 131, 132 er foreslått som
tomter for Fritidsbebyggelse, blokk, opp til 4 leil igheter pr. hytte med maks 2 leiligheter i
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hver etg. Disse er foreslått på tomter som ligger l avere i terrenget enn de øvrige
tomter/hytter bak, og på tomter som er noe større e nn gjennomsnittet som allerede er
store.

Årsaken til at utbygger legger inn dette som altern ativ, er at det i Norge er et marked på ca
10% av det totale hyttemarked som etterspør leiligh etshytter. Dette som følge av at denne
løsning passer godt for både eldre hyttekjøpere, en slige, men også yngre familier med
inntekt under gjennomsnittelige hyttekjøpere, siden leilighetene blir noe rimligere enn
frittliggende hytter. Men i motsetning til hva de f leste andre utbyggere velger av størrelse og
arkitektur på sine leilighetsbygg, ønsker vi mindre bygg a maks 4 leiligheter i 2 plan tilpasset
tomter som gjør hyttene lite dominerende i landskap et.

De resterende 12 tomter – tomtene 125, 126, 128, 13 3, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 og
141 planlegges som ordinære Fritidsbebyggelse, frit tliggende m/ evt. frittstående bod.

Alternativ 2:

Hvis kommunen mener det ikke er riktig med leilighe tshytter, aksepteres at alle 17 tomter
bebygges med tradisjonelle frittliggende fritidshyt ter m/bod. Men tomtene 127 og 130 søkes
da med mulighet for tuntomt, og tomtene nr. 127, 12 9, 130, 131, 132 søkes med mulighet
for ramloft/oppstugu.

2. Bakgrunn
a. Hensikt med planen.

Planen legger til rette for utvidelse av områdene f or fritidsbebyggelse øst for
Killingtjernfeltet og nord for Hansemyrfeltet. Det er relativt stor etterspørsel etter
tomter/hytter i området.

b. Hovedintensjonen i planen

Ådalsfjella er et familieområde og et attraktivt om råde for fritidsbebyggelse, med godt tilbud
av turterreng og langrennsløyper, samt kort avstand til sentrale deler av Østlandsområdet og
Oslo. Gjeldende arealplanstrategier vektlegger bedre utnyttelse av områder som allerede er
tatt i bruk til fritidsbebyggelse, med fokus på «se nterområder» med utvidet tilbud til både
dagsturister og beboere. Derfor vil tomt 101 i eks isterende reguleringsplan Killingtjern 295,
kunne utvikles ytterligere utover dagens varmestue m/ enklere kiosksalg, til mer generell
servering, utleie av lokaler til mindre seminarer/f estligheter, og utleie av rom/småhytter til
overnatting osv. Dette utvider næringsgrunnlaget fo r grunneier og andre næringsdrivende,
så vel som for kommune.
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c. Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold, hjemme lshaver

Planområdet omfatter del av gnr/bnr 293/1, samt tom t nr. 101 gnr/bnr 293/182, som begge
eies av Gunvor Helen Gamkinn og Egil Eriksrud.

Planområdet unntatt tomt 101 - 293/182 og tomt 114, eies imidlertid av Killingtjern AS, som
eies av tidligere eiere av 293/1; Kari Marte og Ole Gamkinn. Killingtjern AS besitter tinglyst
urådighet i 293/1 for dette forhold.

Hjemmelshaver er Gunvor Helen Gamkinn og Egil Eriks rud.

Killingtjern AS er forslagsstiller.

Plankonsulent er Ole Gamkinn, som er bygg- og anleg gsingeniør fra 1977, og har vært
plankonsulent for reg. plan Killingtjern 295 og reg .plan Smilihaugen, i tillegg til å ha
prosjekterings-/utførelseserfaring og ansvar for ut allige bygg- og anleggsprosjekter i Norge
og utlandet.

Norconsult AS v/Anne Wilulmsen og Elin Dale har uta rbeidet kartene.

Asker Oppmåling v/Kjetil Bye og Ringerike Kommune v /Stinar Hagen har utført
koordinatsmålinger.

Ecomotive V/ Jostein Grevsgård / Jets AS v/ Andre M yren / Hønefoss VVS AS v/Vegard
Skredshol har vært faglige rådgivere til VA-planen.

Skalahus AS har utarbeidet skissene for leilighetsh ytter og garasjebygg m/hytter i plan 2.

3. Planprosessen

a. Inspill til kommunedelplan for Ådalsfjella

Planprosessen har vært langvarig, både før kommuned elplanen ble vedtatt juni 2011, og
etterpå hvor avklaring mht krysset på Ringmoen stop pet reguleringsplanprosessen. Nå følger
reguleringsplanen helt og holdent kommunedelplanen med 17 hyttetomter i nytt område
Killingtjern 2, justert til å inkludere tomt 114, s amt også tomt 101 i reg.plan 295..

b. Varsel om oppstart

Varsel om oppstart ble gjort i brev til myndigheter og naboer i 2012, samt i Ringerikes Blad.
Oppstartmøte ble avholdt 23.02.2012. Men pga rekkef ølgebestemmelse mht Ringmokrysset,
ble detaljregulering utsatt til 2017/2019.
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c. Informasjon til naboer

Alle berørte naboer og parter ble tilskrevet om for slag til regulering av Killingtjern 2 i 2012,
samtidig med ovennevnte 3.b. I tillegg er alle nye tomte-/hytteeiere i reg.plan 295 orientert
muntlig og skriftlig i kjøpekontrakt, at Killingtje rn 2 vil komme.

d. Høring og offentlig ettersyn.

Innspill ved oppstart:

23.02.2012 Ringerike Kommune, Miljø- og arealforval tning – referat fra
oppstartmøte

21.06.2012 Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdeli ngen - forespørselsbrev om
befaring av evt. automatisk fredede kulturminner.

21.06.2012 Fylkesmannen i Buskerud – brev om at nas jonale føringer blir ivaretatt
mht friluftsliv, landskap, naturmangfold og energi.

02.07.2012 Statens Vegvesen – brev om at grunnlag s kal bygge på kommunedelplan,
samt krav til nytt kryss ved Ringmoen.

11.07.2012 Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdeli ngen – kulturhistorisk
registrering og brev om et det ikke ble funnet auto matisk fredede eller nyere tids
kulturminner.

4. Planstatus og rammebetingelser

a. Kommunedelplanen for Ådalsfjella (vedtatt 30.06.2011)
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Hele området er i kommunedelplan for Ådalsfjella av satt som områder for fritidsbebyggelse.

Planforslaget følger rammene i kommunedelplanen, me n det foreslås følgende 3
endringer/tilegg/justeringer:

1. Et tillegg som er en endring i tidligere vedtatt r eguleringsplan Killingtjern 295, nemlig
at tomt 101 i reg.plan 295; Gnr./bnr. 293/182, omre guleres til kombinert formål
(1800) til næring (1300) / utleiehytter (1171), med hovedvekt på: Varmestue,
servering, utleie av senger, utleie av selskapsloka le, kiosk, utgangspunkt for
dagligvaretransport, og annet innenfor samme virkso mhetsområde. I tillegg er det
etablert liten akebakke, samt barneskiløype i forbi ndelse med varmestuen. Denne
endringsprosess er allerede delvis godkjent i forbi ndelse med byggesøknad for tomt
101, slik at endringen i denne planprosessen kun er delvis verifisering til
næringsvirksomhet og dernest i tillegg åpning for 3 små mini-hytter for utleie på
samme tomt 101 i reg. plan 295. Dette vil øke nærin gsgrunnlaget for fastboende i
Vestre Ådal for framtiden, samt at hytteeiere og tu rister får en bedre sikkerhet og
ikke trenger å kjøre bil til Hallingby for å skaffe elementære varer ved behov.

Det vises i denne sammenheng også til godkjenning a v byggesøknad og dispensasjon fra reg.
plan 295 – hytte med varmestue – delagasjonssak nr: 624/16, saksnr. 16/6167-3, løpenr.
44661/16, arkivkode GNR 293/182, dat. 13.12.16.

2. Tomt 114 ( som da blir en av 18 tomter i K2 iht kom munedelplanen, men er
beliggende i det tidligere Hansemyrfeltet, som gren ser til K2), søkes å benyttes som 2
delt

• Plan 1 betong/murgarasje og

• Plan 2 med 3 hytteenheter til utleie (evt . salg),

og som i sum vil bli et godt supplement næringsmess ig til tomt 101 i reg.
plan 295 og hele eiendommen Skarrud 293/1.

3a. Det foreslås også at det innenfor planområdet å pnes for at 5 av de (17)/18
predefinerte hytteenhetene kan bygges som 4-manns h ytter. Dette er nytt for
Vikerfjell-området, men er et vanlig, kosteffektivt og miljøriktig virkemiddel i mange
andre hytteområder i Norge. I tillegg er det flere henvendelser om dette fra godt
voksne potensielle hyttekjøpere som ønsker noe mind re framtidig
vedlikeholdsarbeid. I tillegg ser vi at det kan vær e mulig å bygge disse med lavere m2-
pris, slik at det også kan åpnes for familier med l itt lavre inntekt. Ca. 10 % av hyttene
som selges i Norge er tilsvarende, dog i større hyt tekomplekser som vi ikke ønsker.
Derfor bør dette også utprøves mot markedet i Viker fjellområdet. Er det ikke marked
for dette, vil planforslaget meget enkelt gjennom s øknadsprosessene kunne endre
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disse 4-manns hytter tilbake til en enhet, alternat ivt tun. Disse mulige opsjoner
gjelder tomtene 127, 129, 130, 131, 132 som alle er store tomter som ligger på en
lavere hylle i terrenget enn hyttene bak, hvilket g jør at feltet uansett vil framstå som
et naturlig hyttefelt med tradisjonshytter med torv tak og jordfarger, uten at noen
bygg vil bli for dominerende verken i lengde/bredde eller høyde.

3b. Men hvis kommunen mener det ikke er riktig med 5 stk 4-manns leilighetshytter i
området, vil detaljreguleringen omfatte 17 enkelthy tter innenfor planområdet iht
kommunedelplanen, samt endringer av tomt 101 og 114 . Og med tillegg at tomtene
127 og 130 kan benyttes som tuntomter.

b. Gjeldende reguleringsplaner.

Planen gir en liten endring av tomt 101 i eksistere nde reguleringsplan 295 Killingtjern (1),
nevnt over. I tillegg vil adkomstvei til/i reg.plan 295 også være adkomst til Killingtjern 2. Men
siden felles adkomst er helt i syd for reg.plan 295 , vil den relativt beskjedne trafikkøkning bli
fordelt uten særlig negativ påvirkning i Killingtje rn 1, eller hyttene i syd. Ytterligere vil
høgspent til Killingtjern 2, hentes fra nettstasjon i Killingtjern 1 (reg. plan 295). For øvrig vil
det være liten påvirkning av Killingtjern 2 mot Kil lingtjern 1. Pr. februar 2019 er 16 av 23
tomter i Killingtjern 1 solgt/bebygget/under byggin g, slik at det p.t. er 7 ledige tomter i
Killingtjern 1.

Så finnes det fortsatt 4 usolgte tomter i den eldre reguleringsplanen Smilihaugen, men
planforslaget gir ingen påvirkning der.

Planforslaget har i tillegg vurdert RPR for barn og unge, og krav til universell utforming
innenfor området.

5. Beskrivelse av planområdet

a. Beliggenhet og størrelse

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Spe rillen og omfatter ca. 100 da.

b. Eksisterende bebyggelse



side 17

Det er ingen eksisterende bebyggelse i planområdet, annet enn godkjent bygg på tomt 101 i
eksisterende reguleringsplan nr. 295, hvor denne pl an omfatter endring til kombinert
næringsvirksomhet/utleiehytter – ref. over.

c. Samferdsel og teknisk infrastruktur

Adkomst til området er fra Fylkesveg 172, via Elsru dsetervegen og Skarrudsetervegen inn på
Killingtjernvegen.

Det er ført fram strøm til reg.plan 295 Killingtjer n 1. Det blir innlagt vann fra fjellborrede
fellesbrønner, og det blir toalettløsning med Jets vacuumtoalett i tette tanker som tømmes
med septikbil, samt at gråvann går i Jets mini gråv annsrenseanlegg.

Kart viser beliggenhet i forhold til E16, fylkesveg 172 og private veger Elsrudseterveg,
Skarrudseterveg og Killingtjernveg til Killingtjern .
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Planområdet ligger på Skarrud

d. Terrengforhold, vegetasjon, landskap, vann og vassdr ag.

Vegetasjonsstrukturen i området består av åpne myrp artier, vann, skogkledde arealer og
hogstflater. Arealet strekker seg fra ca. 530 til 5 70 mmoh. Området faller fra øst mot vest.
Det ligger myrområde (Hansemyr) rett utenfor planom rådet mot øst, syd/øst, og deretter
stiger terrenget videre mot øst til Skarrudkollen 6 44 moh. Killingtjern ligger 511 moh mot
vest, og mellom det nye planområdet og vannet ligge r reg.plan 295 Killingtjern 1, samt noe
myr/småskog mot vannet.
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Utsikt fra planområdet mot syd-vest mot Vikerfjell og Killingtjern.

Utsikt fra planområdet mot nord.

Utsikt fra planområdet mot vest mot Råhaugen og Tre knatten i helt bakgrunn. Killingtjern ligger
gjemt bak trærne foran Råhaugen.
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Bildet tatt fra vestsiden av Killingtjern, med reg. plan 295 Killingtjern (1) i første høyde fra vannet ,
dernest ligger planområdet Killingtjern 2, og i bak kant er Skarrudkollen. Stigning fra Killingtjern i vest
på 511 moh til Skarrudkollen i øst på 644 moh, og h ar horisontal avstand på ca. 1 km.

Hele området er en del av det store landskapsrommet mellom Sperillen og Vikerfjell, og
ligger i ei vestvendt li mellom Skarrudkollen og Ki llingtjern, med gode solforhold.

e. Naturmangfold

Det er normalt med småfugleliv, og beitende småvilt og elg i området, tilsvarende hva som
er ellers på Skarrudåsen. Det er ikke kjente viltko rridorer i området. Planområdet ligger på
fast skogmark av lav bonitet, og rundt planområdet er det skog, hogstflater og myrer, samt
hyttefeltet Killingtjern (1) = reg. plan 295. Mot s yd/syd-vest er det også en del eldre hytter
fra 70-tallet, benevnt Hansemyrfeltet.
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Typisk bilde av naturen i området, som er tatt mot vest et par hundre meter fra planområdet som
ligger mot øst.

6. Beskrivelse av planforslaget.

Planområdet er ca. 100 daa totalt. Arealet fordeler seg på:

Bebyggelse og anlegg: Fritidsbebyggelse – frittlig gende

Fritidsbebyggelse – konsentrert m/ 4 enheter pr hytte

Serveringsted / Varmestue / kiosk / utleiehytter /
utleiesenger / næringsgarasje

Vannforsyningsanlegg

Avløpsanlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreve g og nettstasjon

Landbruks-, natur- og friluftsformål: Skogbruksomr åde rett utenfor
planområdet
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Friluftsområde

Bruk og vern av sjø og vassdrag: Friluftsområde i sjø og vassdrag.

a. Bebyggelse og anlegg

Det er foreslått 17 nye tomter for fritidsbebyggels e – nummerert fra 125-141. I tillegg er det
foreslått lager/garasje/utleiehytter på tomt 114, samt visse endringer av tomt 101 –
293/182 i reg.plan 295 Killingtjern (1). Av de 18 n ye tomtene er det alternativt foreslått
avsatt 5 stk til 4-manns hytter, hhv tomtene tomten e 127, 129, 130, 131, 132. Dersom
kommunen ikke ønsker leilighetshytter, vil alle 17 bli enkelthytter, alternativt tun på tomt
127 og 130.

Som i Killingtjern 1 er tomtene store – fra ca. vel 2 da til over 4 da.:

Skarrudsetra:

Den nye Skarrudsetra er tiltenkt som del av utvikli ng av tomt 101, gnr/bnr 293/182 i reg.plan
295 til kombinert næringsvirksomhet. Byggesøknad fo r tomten er allerede godkjent innenfor
de rammer som der er gitt, og dette bygget er helt ferdig. Det planlegges ytterligere 3 små
utleiehytter på tomten i tillegg til Skarrudsetra m /uthus. Viste parkeringsgarasje for
løypemaskin i situasjonsplan under, flyttes til tom t 114 – se eget punkt i planbeskrivelsen. I
tillegg er både arealet til servering og sanitæranl egg periodevis overfylt med gjester, slik at
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det med denne omregulering også søkes med en tilleg gsfløy m/mellombygg inntil venstre
del av bildet under.Tiltaket er et viktig serviceti lbud til brukere av området.
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Generelt for fritidsbebyggelse:

Alternativ 1: 12 frittliggende fritidsbebyggelse tomt 125-126, 128, 133-141

+ 5 fritidsbebyggelse blokk tomt 127, 129-132.

Alternativ 2: 17 frittliggende fritidsbebyggelse tomt 125-141.

Frittliggende fritidsbebyggelse:

I planområdet er det foreslått 12 (evt. 17) tomter – tomtene 125, 126, 128, 133-141 (samt
127, 129-132 hvis kommunen ikke ønsker leilighetsby gg) til frittliggende fritidsbebyggelse
med en hytte pr tomt, og i tråd med reguleringsbest emmelser for reg.plan. 295 – Killingtjern
(1):

Maks. tillatt BYA for enkelttomter er 170 m2, hvora v 30 m2 er øremerka parkering.
Maks tillatt BYA for hytte er 120 m2, og for uthus 20 m2.

Byggehøyder tar utgangspunkt i eksisterende terreng før bygging. Bebyggelse skal ligge
lavest mulig i terrenget.

Maksimal byggehøyde for gesims er 3,2 meter og for møne 6,0 meter over planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. Det tillates takoppløft
som ikke er høyere enn møne for inntil 1/3 av takfl aten. Taktekking skal utføres i materialer
som gir en mørk og matt fargevirkning, alternativt gress med stedegne gress-typer. Blanke
plater tillates ikke som taktekking i området.
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Bildet viser første nye hytte i reg.plan 295 – Kill ingtjern (1), tomt 104.
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De 2 bilder over viser visningshytten i Killingtjer n 1, tomt 102 – samme hyttestil vil bli lagt til gu nn i
Killingtjern 2 også.

4-mannshytter – fritidsbebyggelse blokk

Som opsjon og hvis kommunen åpner for det, kan det på de 5 tomtene 127, 129, 130, 131 og
132 bygges fritidsbygg med 4 leilighetsseksjoner i ett bygg.
Maks. tillatt BYA for leilighetstomter er 300 m2, h vorav 75 m2 er øremerka parkering.
BYA = 225 m2 kan fordeles på hytte og uthus.

Forutsetning for evt. leilighetshytter, er at tomte ne er større enn normalt til enkelt-hytter, samt
at de ligger slik topografisk til i terrenget, at d e vil gi et lite dominerende uttrykk i landskapet
og mot hyttenaboer.

For opsjonen/alternativet med leilighetshytter a 4 bruksenheter på tomt 127, 129, 130, 131 og
132 kan maks byggehøyde for gesims være 6,2 m gesim shøyde og 8,2 m møne-høyde.

Vi har utarbeidet følgende skisser for disse leilig hetshytter:

Fasade mot øst og nord
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Fasade mot vest.

Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 18 og 32 grader. Det tillates takoppløft
som ikke er høyere enn møne for inntil 2/3 av takfl aten. Taktekking skal utføres i materialer
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som gir en mørk og matt fargevirkning, alternativt gress med stedegne gress-typer. Blanke
plater tillates ikke som taktekking i området.

Tuntomter

Dersom kommunen ikke ønsker leilighetshyttene, fore slås at tomt 127 og 130 reguleres til
tuntomter for fritidsbebyggelse, med grad av utnytt ing;

Det tillates inntil 3 hytter samt ett uthus. Maks t illatt BYA for tuntomt er 300 m2, hvorav 75
m2 er øremerket til parkering. BYA = 225 m2 kan for deles på hytter og uthus.

Oppstugu/ramloft:

Det er ikke aktuellt med oppstugu på verken de frit tliggende- eller 4-mannshyttene iht
alternativ 1. Er det imidlertid ikke marked for 4-m annshytter, eller kommunen ikke ønsker
disse, kan det på tomtene som er foreslått som 4-ma nnshytte, tomtene 127, 129, 130, 131,
132 tillates oppstugu.

Maks gesimshøyde for evt. oppstugu/ramloft – maks, 4,4 meter

Maks mønehøyde 6,3 meter

Takvinkelen på oppstugudelen skal ikke overskride 2 5 grader.

Lager/Garasjebygg m/3 leilighetshytter til utleie ( evt. salg) i plan 2

I tilknytning til «Skarrudsetra», er det behov for et garasjebygg. Dette søkes bygget på tomt
114.

En garasje m/ utleiehytter til nevnte formål settes til maks BYA 300 m2. I tillegg kan det
opparbeides parkeringsplass BYA 500 m2.

For garasje m/utleiehytter i reg.formål § 2.3., set tes maks gesimshøyde til 7,5 m og maks
møne-høyde utleiehytter til 10,0 m.

Vi har utarbeidet følgende skisser for garasjebygg m/hytter i plan 2:
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Fasade mot vest, hvor garasje på plan 1 er nedgrave t, samt at terreng foran er løftet med samme
terrengvinkel som den vestre del av tomt.

Fasade mot nord.

Fasade mot øst.
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Snitt tatt fra syd mot nord. Stiplat linje viser ek sisterende terreng.

Plan garasje
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Plan 2. etasje.

For alle hyttetypene gjelder:

Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Pælene er målt inn og vist
med eget punktsymbol på plankartet (midt på pil). D ette punktet skal ligge innenfor
hyttas grunnflate. Mindre justeringer av plasserin g av hyttene og adkomstveger kan
gjøres ved byggesøknaden, dersom det dokumenteres a t endringene gir minst mulig
inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng.

Hoved-møneretning (lengderetning) skal være som vis t på plankartet (pil-retning).

Hoved-møneretning skal følge høydekotene.

Kjeller/underetasje er ikke tillatt. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring
og fylling. Fyllingen skal ikke overskride 1 m, og skal ikke strekke seg mer enn 2,5 m
fra yttervegg til fyllingsfot.

Byggegrense mot større veger er vist på plankartet.

Parkering utover det som er avsatt i punktene nevnt under utnyttingsgrader over,
henvises til stor og utvidet fellesparkering ca. 20 0 m syd for hyttefeltets adkomstveg
inn i planområdet.
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Universell utforming UU tilrettelegges ved behov ti l tomt 128, 129, og 131.

Bildet viser visningshytte på tomt 102 i reg.plan 2 95 Killingtjern (1).

Tomtestørrelse og utnyttelse:

Kommunedelplanen for Ådalsfjella fastsetter at tomt ene bør være minst 1,5 dekar. Dette er
gjennomført til snitt på over 3 da i planforslaget. Utnyttelsesgrad for bebyggelsen følger
kommunedelplanens bestemmelser. For tuntomtene/4-ma nnshyttene er gjennomsnittsareal
pr. tomt økt ytterligere i forhold til tomter for f rittliggende hytte til over 3,5 da.
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Samtidsarkitektur:

Kommunedelplanen åpner for samtidsarkitektur, men i planforslaget legges dette ikke til
grunn, men følger retningslinjene i reg.plan 295 ne vnt over. Dette for at feltene Killingtjern 1
og 2 skal få et enhetlig, harmonisk, naturlig og ro lig inntykk.

b. Adkomst og parkering

Kommunedelplan for Ådalsfjella gir rekkefølgebestem melse for opparbeiding av kryss ved
Ringmoen. Finansiering av krysset ble løst i 2015, og forventes bygget i 2017. De 18 tomtene
i Killingtjern 2 inngår i finansieringsavtalen for krysset.

Krysset mellom fylkesvegen og Elsrudsetervegen ble utbedret i forbindelse med
reguleringsplaner vedtatt tidlig på 2000-tallet, og skal således være akseptabel for å ivareta
dette planforslaget.

Vegen opp fra bygda (Elsrudsetervegen/Skarrudseterv egen) er av god standard iht utbygging
også i forbindelse med reguleringsplanene på Elsrud /Skarrud på 2000-tallet. I forbindelse
med bygging av Skarrudsetra, er parkeringsplassen i enden av Skarrudseterveien oppgradert
betydelig. Dette vil bli hovedparkering for alle be søkende til Skarrudsetra, men vil også være
parkering for besøkende til hyttene i både regplan 295 og 374.

Vegen inn til hyttefeltet Killingtjern 1, er også o ppjustert iht reg.plan 295, og vegen opp i
Killingtjern 2 vil få samme standard og tilpasset t errenget. Det er nesten ikke annen trafikk
enn til hyttene i området, og ingen gjennomkjørings trafikk. Men vegene blir i stor grad også
benyttet som turveger til fots, på sykkel og også m ed ski.
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Bildet viser vegen inne i reg.plan 295 – Killingtje rn (1).

c. Terrengforhold, landskap og fjernvirkning

Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bev isstheten rundt landskapet og
landskapskvalitetene omkring oss. Fjellområdene i Å dalsfjella har høy verdi både som
landskaps- og naturområder, for friluftsliv og for rekreasjon. Selve fjellområdene er ubebygd
og urørt av andre inngrep enn stier og løypetraseer . I randsona rundt fjellområdet er
hyttebebyggelsen lokalisert. Områdene er vurdert i kommunedelplanen for Ådalsfjella, og
legger opp til at utvikling skal bygges videre på e ksisterende utbyggingsstruktur. Området
mellom Killingtjern og Skarrudkollen er definert so m byggeområde som kan utvikles. Dette
er rammene for forvaltning av området. Den videre d etaljplanlegging skal ivareta
grøntstruktur, løypekorridor og vassdrag innenfor o mrådene foreslått til bebyggelse.

Terrenget i området er stigende østover fra Killing tjern og myrene rundt opp til
Skarrudkollen. Mellom er små og store hyller i ter renget, og det mindre myrpartiet
Hansemyr. Området har ikke gammelskog, men det er noen hogstflater fra perioden 1970-
2000-tallet.
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Mot vest ligger Killingtjern, skogsåsen Råhaugen, myr/skogområdene på Skarrudåsen, før
terrenget stiger opp til Vikerfjell. Mye av de høye religgende områder mot vest er en del av
det store frivillig verneområdet i Vikerfjell-områd et (Ådalsfjella) – Vikerfjell Naturresarvat.
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Utsnitt av kart over Vikrfjell Naturreservat, som v iser naturreservatet vest for rød linje.

Terrenget innenfor planområdet er også stigende mot øst, og er småkuppert / terrassert.
Terrengforskjellene er noe større enn i reg.plan 29 5 mot vest mellom planområdet og
Killingtjern, og bidrar til at området fortsatt bær er preg av å være et naturlandskap, da
bebyggelsen i stor grad vil skjermes av de topograf iske forhold og stor avstand mellom
bebyggelsen.

Bebyggelsen vil ikke bli plassert ytterst på utsatt e hyller i terrenget, men vil bli trukket
tilbake, samt at evt. oppstugu/høgere 4-mannshytter kun blir plassert godt tilbaketrukket fra
hyller og inn mot åsrygger.

d. Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling.

Tjern og større myrdrag sentralt på Skarrudåsen, sa mt flere høyder med relativt glissen skog
innimellom, utgjør den viktigste grøntstrukturen i området. Flere av de tørrere haugene
rundt og imellom myr-/tjern-områdene, er delvis beb ygd med gamle og nyere hytter fra
1960-tallet fram til i dag. De åpne myr-/tjernområd ene mellom de tørrere haugene, er en
viktig kvalitet for området, som danner rom og gir lys og luft til områdene. Det er ikke
foreslått bebyggelse i de åpne myr- områdene. Eksis terende vegetasjon i disse områdene
skal bevares så langt som mulig.
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Det er søkt å opprettholde grønne korridorer ut mot friområdene der dette er
hensiktsmessig. Skiløypene gjennom området følger e tablerte grøntkorridorer.

Skiløypene i nærområdet.
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e. Vann og vassdrag

Det er 4 tjern i omådet – nærmest ligger Killingtje rn, Langevann, Svarttjern og Damtjern. I
tillegg er det bekker/elver ut/inn av tjernene, og flere vannpytter i myrene mellom/rundt
tjernene. Ingen bekker, vann eller myrputter ligger innenfor planområdet, og det er god
avstand fra bebyggelse/teknisk infrastruktur i plan området til de nærmeste myrputter.
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f. Friluftsliv

Området er godt egnet til opphold og friluftsliv me d fine turområder både på godværsdager
innover fjellområdene, og mellom de ulike hytteområ dene. Det kjøres gode skiløypenett i
området både sydover mot Elsrudsetra, Vikersetra, T osseviksetra, Ringerudsetra og
Flaskerudsetra. I tillegg går løypenettet opp til h øgfjellet helt opp til Gyranfisen (1127 moh)
og Treknatten (1101 moh). Begge disse høyeste toppe r ligger i planområdets nærmeste
høyfjellsområde. Så går løypenettet også mot nord p å Knappåsen, og helt til Nes i Ådal.

Sommerstid er det utallige stier og skogsbilveger s om egner seg for gangturer, løping og
sykling både i nærområde og på lengre turer opp i h øyfjellet, ned til Sperillen og andre
urørte naturområder.

Nettopp turmulighetene er hovedattraksjonen i områ det, og årsaken til at folk ønsker å
etablere seg med fritidsboliger her. Stier og løype r ut mot fjellområdene ivaretaes i
planforslaget. Det viser seg også at folk i stor g rad benytter vegsystemet i nærområdet til
turbruk. Ved å bruke skiløypenettet på vinteren, og stier/skogsveger sommerstid, kan man
innenfor ca. 10 km en veg gå fra planområdet til Ne s i Ådal hvor det er nærbutikk og andre
fasiliteter. Likeledes på vinterstid kan man gå på ski samme strekning sydover til
serveringsmuligheter på Tossevikseter/Ringerudseter . Det er viktig for tur-/hyttefolk å ha
mulighet til å kunne skaffe seg fødevarer osv. uten å være nødt til å bruke bil, og kombinert
med en tur er dette mulig fra planområdet. Derfor e r det også i planforslaget en mulighet for
dette på tomt 101 i reg.plan 295 Killingtjern (1).

Skarrudåsen vel har hver høst dugnad for å oppretth olde stier og skiløypenett. I tillegg er det
dannet et «undervel» til Skarrudåsen Vel; Killingtj ern Panorama Vel, som vil samarbeide tett
med Skarrudåsen Vel om opparbeiding og vedlikehold av generelle fellestiltak, så vel som
tiltak innenfor planområdet til beste for både tur- og hyttebrukere.

Innenfor gjeldende plan er det avsatt område til ba llplass, samt at det i forbindelse med
tomt 101 i reg.plan 295 Killingtjern (1), er tilret telagt for akebakke for barn, samt at det
derfra også er tilkopling til det store skiløypenet tet til Vikerfjell Ski, og Nes Sti og Løypelag
(N SOL).

Alle 4 tjern i området har god bestand med abbor og ørret, og er en del av fiskekort-
/fiskekultur-samarbeidet underlagt Vikerfjell Fisk.
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g. Naturmangfold

Området er vurdert etter opplysninger fra Artsdatab anken, samt MIS, og det er ikke
registreringer innenfor planområdet.
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Skogbruket i området har lav til middels bonitet, u g utgjør svært begrenset inntektskilde.

Med hensyn til naturmangfoldloven §§ 8-12, har vi m ed bakgrunn i dette ikke funnet
opplysninger som viser at tiltaket vil ha vesentlig negativ virkning på naturmiljøet. Det
foreligger heller ikke forhold som gjør det nødvend ig å begrense tiltaket ytterligere.

h. Kulturminner og kulturmiljø

Planområdet ble registrert for kulturminner av Fylk esmannen i 2012, uten at det ble gjort
funn.

Reguleringsbestemmelsene omfatter en generell beste mmelse vedrørende funn av
kulturminner under anleggsarbeid.

i. Samfunnssikkerhet, ROS-analyse.

Det er planlagt adkomst fram til hver hytte. Sammen med eksisterende vegnett i området,
sikrer dette at beredskapsmessige forhold er tilstr ekkelig ivaretatt. Se vedlegg d. - sjekkliste
for risiko og sårbarhet hvor ulike tema er gjennomg ått. Det ble ikke funnet nødvendig å
utdype disse.
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j. Energi.

Det er strøm i området i dag. All strømtilførsel er lagt som kabel i bakken. Bruk av alternative
energiformer er ønskelig i størst mulig grad. Dette må imidlertid vurderes opp imot
kostnader ved utbygging. I et område med spredt beb yggelse som bygges ut over tid, er det
vanskeligere å oppnå effektive alternative løsninge r.

k. Vann- og avløp

Eksisterende bebyggelse på Skarrudåsen har lav til middelse sanitær standard, med unntak
av reg.plan 295 Killingtjern (1), og noen hytter so m har søkt oppgradering enkeltvis. Det er
ønske om å tilrettelegge for høy standard. Hydrolog isk vurdering og VA-plan fra 2018 følger
som vedlegg e. Ved innleggelse av vann skal det for eligge godkjent utslippstillatelse.
Områder for vannforsyning er vist på plankartet.

l. Renovasjon

Hytterenovasjon er pålagt etter renovasjonsforskrif ten, og i kommunedelplanen for
Ådalsfjella står det følgende:

Renovasjon skal medtas som et eget punkt i reguleri ngsplaner. I nye planer og ved
oppgradering av eksisterende hytteområder skal regu leringsplanen vise område for
plassering av søppelconteinere. Alle hytter må gjen nomføre renovasjon i tråd med til
enhver tid gjeldende forskrifter.

Området omfattes av ordning for Hadeland og Ringeri ke Avfallsselskap. Conteinere er nede
ved krysset langs Elsrudsetervegen inn til Geithatt en, ca. 200m vest for krysset
Elsrudsetervegen/Skarrudvegen. Conteinerne står på Elsrud grunn – gnr. 294, bnr. 1, men
veien er sameie mellom flere grunneiere, hvor eier av 293, bnr. 1 er største eier (44,7%), og
294, bnr 1 er nest største eier (33,3%). Brøyting a v plassen og adkomstveiene blir utført av
grunneierne, og bekostes gjennom årskort knyttet ti l adkomstvegen for hytteeiere. Denne
ordningen har fungert meget bra i årtier.
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Søppelconteinerne er plassert i krysset til venstre på kartet.

m. Universelll utforming.

Det er et krav i dag at det ved planlegging skal ta s hensyn til universell utforming.
Terrengmessig kan universell utforming være vanskel ig å løse i deler av området.
Områder/tomter som vurderes som egnet for universal utforming, er avmerket på
plankartet som U U. Kart med oversikt over tomter fo reslått med 4-manns leilighetshytter /
oppstugu, viser også disse forholdene. Det er ikke i reguleringsbestemmelsene stilt krav til at
områdene skal utformes med universell utforming.

n. Brannvann.

Generelt vil brannutrykning ha lang reisetid til Vi kerfjell. For at brann og redning skal kunne
betjene området med tankbil, stilles det noen krav til standard på tilkomstveger:

- 10 tonns akseltrykk

- Minst 3 m (helst 4 m) bredde på rette strekker, og minst 4,5 m bredde i svingene.
Vanlige hårnålssvinger går bra, men vinkelrette kry ss gir problemer.

- Behov for møteplasser

- Helning må være jevn.
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Forslagsstiller mener hovedadkomstvegene tilfredsst iller disse kravene. Hovedvegen opp fra
bygda er privat veg med min. 4 m kjørebredde, og sa mme er/vil adkomstvegene til hyttene
være. Mens stikkvegene ned til hver hytte vil ha ca 3 m kjørebredde på rettstrekk, og disse
stikkveger er korte.

Det bør være en viss avstand mellom hyttene, slik a t fare for spredning reduseres. Det
antydes min. 25 m, men dette er ikke noe krav. I pl anområdet er avstanden mellom hytter
vesentlig over 25 m, unntatt for avstand til uthus og evt. tuntomter med mer enn en
hytteenhet. For overnattingssted kan det utløses kr av om automatisk brannslukningsanlegg,
som oftest vil være sprinkleranlegg.

Brann og redning ønsker en kum eller hydrant i hytt eområder. En tankbil og en vanlig
brannbil har ikke nok vann i seg selv, men kan fyll es i kum/hydrant og kjøres til brannsted.

Dersom det er under 25 m fra kum/hydrant til branne n, kan slange brukes direkte. Ved en
slik løsning er det viktig å fordele ansvar for ved likehold, slik som rensing av rist til
kum/hydrant.

Forslagsstiller setter av 1 borrebrønn m/hus og til gjenglig nøkkel pr. 4-6 hytter, som også er
vannforsyning til hyttene – se VA-plan vedlegg 6. B rannvann er også tilgjenglig i bekken
mellom Svarttjern/Damtjern under Skarrudsetervegen. , ca. 1 km syd for planområdet .

Brannvann kan tankes opp i bekken fra Svarttjern, s om har relativt god vannføring i store deler av
året. Alternativt kan man pumpe vann fra Svarttjern , ca. 40 m fra Skarrudsetervegen, som har sikkert
vann hele året.
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Bildet viser at bekken mellom Svarttjern og
Damtjern er åpen helt inntil vegen også om vinteren , og med god dybde og vannføring for pumping
av brannvann til tankbil.

7. Virkninger av planforslaget.

Økt utbygging i Ådalsfjella vil sette Vikerfjell på kartet og markedsføre Ringerike kommune,
som kan dra nytte av denne type næringsvirksomhet. Kommunen har i den seinere tid vært
utsatt for nedlegging av spesielt industri-arbeidsp lasser. Denne type næringsvirksomhet kan
bidra til økt sysselsetting i bygda, men også for k ommunen totalt sett. Håndtverkere,
byggevareforretninger, handelsstanden og generelt n æringsliv i bygda, kan dra nytte av økt
utvikling i fjellområdene. Nærheten til Oslo-område t gir et unikt utgangspunkt i denne
sammenhengen.

Den viktigste konsekvensen av planforslaget er en s tyrkning av næringsgrunnlaget for
eiendommen, og for lokalsamfunn og kommune. Det nye planområdet for fritidsbebyggelse
vil medføre økning av trafikk i og til området. Tra fikken vil imidlertid fordeles utover i
området, og ha begrenset påvirkning. For landskap o g miljø utover trafikkspørsmålet, er
endringen av lokal karakter med betydning for nærom rådet.
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8. Vedlegg

a. 4 vedlegg - Kart «Detaljregulering Killingtjern 2» i PDF og Sosi-format.
1. 2 stk Alternativ 1
2. 2 stk Alternativ 2

b. 8 vedlegg - Situasjonsplan m/ 3 stk snitt i PDF.
1. 4 stk Alternativ 1
2. 4 stk Alternativ 2

c. 2 vedlegg – Skisser av 4-manns leilighetshytter og garasje m/3 hytter oppå.
d. 1 vedlegg - Sjekkliste risiko og sårbarhet
e. 2 vedlegg - Vann- og avløpsplan inkl. hydrologisk v urdering, samt notat fra VA-

teknisk konsulent Ecomotive AS.
f. 3 vedlegg – Koordinater hyttepeler og veglinjer.
g. 2 vedlegg – Forslag til reguleringsbestemmelser.
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Killingtjern 
2 

Ringerike kommune har i brev av 9. mai 2019 oversendt forslag til detaljregulering for Killingtjern 2. 
Detaljreguleringen er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella hvor området er avsatt til 
byggeområde for fritidsbebyggelse. 
 
Planforslaget legger til rette for 17 tomter regulert til fritidsbebyggelse og to tomter regulert til 
næring/tjenesteyting. Det er satt en begrensning i bestemmelsen på at hyttetomtene ikke kan 
bebygges med mer enn 170 m2. For selve hytta er grensen satt til 120 m2. 
 
Fylkesmannen har i brev av 21. juni 2012 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid. 
Vi ba om at forhold knyttet til friluftsliv, landskap, naturmangfold, og energi ble tilstrekkelig ivaretatt i 
tråd med nasjonale føringer. 
 
Etter en gjennomgang av saken kan vi ikke se at planforslaget kommer i konflikt med de 
interesseområdene som vi er satt til å ivareta. Vi mener det er positivt at det er satt krav om mørke 
eller ikke-reflekterende tak for å dempe eksponeringen og at hyttene er punktfestet i kartet etter 
vurdering av landskapsforholdene. Vi anbefaler at det også settes krav til farge- og materialvalg på 
resten av bebyggelsen for å dempe virkningen av byggene i landskapet. 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 
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seniorrådgiver 
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NVEs generelle innspill - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for 

Killingtjern 2 - Ringerike kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 09.05.2019.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg 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 innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi 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 konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 



 
Side 2 

 

 

 

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 

avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på 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, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Sør kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Ingvild Tillerbakk 

saksbehandler 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

   

   
 

  

   

   

 



Fra: Petter Greaker [pgreaker@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 02.07.2019 11:14:42 

Emne: 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - høring og offentlig ettersyn 

Vedlegg:  

REFERANSE: Saksnr: 18/4361-10 
Saksbehandler: Halvard Fiskevold 
 
 
Detaljregulering for Killingtjern 2 ble tilsendt meg 9 mai 2019, og jeg beklager at jeg er noen dager for sent ute med mitt tilsvar. 
 
Min hyttenabo Hans Løken ( 293/85,86,126) har sendt inn et innspill datert 17 juni 2019, med kopi til meg. 
 
Jeg er enig i og støtter i all hovedsak de merknader og forslag som fremkommer i tilsvaret fra Hans Løken.  
 
Når det gjelder evt bevaring/hugst på området mellom våre hytter og det nye hyttefeltet/næringsdelen (tomt 114) må dette også hensynta behov for utsikt. 
Det er absolutt viktig med skjerming mot næringsdel og mot nytt hyttefelt, men det er samtidig viktig at dette kan skje i samspill med ønske om å 
beholde/frigjøre utsikt mot nordvest. Skogen vokser og vokser!!  
Jeg håper dette temaet kan diskuteres med oss etter hvert som utvikling av området skjer. 
 
 
Mvh 
Petter Greaker 
 
G.nr 293/108,109 
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Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
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E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Killingtjern 2 - Ringerike kommune - detaljregulering - høring og
offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 09.05.2019 angående høring og offentlig ettersyn av detaljert regulering
for Killingtjern 2 på Vikerfjell i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her kulturminnefaglige
innspill til planarbeidet.

Kort om planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse, som er i tråd med vedtatt
kommunedelplan for Ådalsfjella. Det er foreslått 18 nye hyttetomter i området ved Killingtjern i
tilknytting til eksisterende fritidsbebyggelse., samt 2 tomter til kombinert formål
næringsformål/tjenesteyting.

Arkeologiske kulturminner
Ovenfor nevnte planområde er tidligere registrert av oss. Det ble ikke funnet automatisk fredete
kulturminner ved registrering i 2012. Videre mener vi planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til
automatisk fredete kulturminner gjennom planens reguleringsbestemmelser. Vi har derfor ingen
merkander til planforslaget.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi kan ikke se at verneverdige bygninger og etterreformatoriske kulturminneril bli berørt av
planen. Vi har ingen merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Halvard Fiskevold
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  21.06.2019  Vår referanse:  2019/6433 - 3 Vår saksbehandler:
Deres dato:  09.05.2019  Deres referanse:  18/4361-10 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 OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL





Sjekkliste for å vurdere potensielle risiko - og sårbarhetsforhold for område 0605 – Killingtjern 2.

Denne sjekklisten er kun ment som en huskeliste for å gå gjennom og vurdere om noen av de opplistede
forhold eller uønskede hendelser bør undersøkes nær mere mht risiko- og sårbarhet i et planområde. Hvis
svaret er ja , må det foretas en nærmere analyse eller utredning av de forhold som er avdekket.

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Ja Nei Merknad
Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x
Er det fare for utglidning (er området geoteknisk u stabilt)? x
Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? x
Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder luk ket bekk? x
Er det radon i grunnen x Ikke kjent
Annet (angi)?

Infrastruktur Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser som kan innt reffe på
nærliggende transport-årer, utgjøre en risiko for området?
Hendelser på veg x
Hendelser på jernbane x
Hendelser på sjø/vann/elv x
Hendelser i luften x
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan int reffe på
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) , utgjøre en
risiko for området?
Utslipp av giftige gasser/væsker x
Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsk er x
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle
ulemper for området?
Elektrisitet x
Teletjenester x
Vannforsyning x
Renovasjon/spillvann x
Dersom det går høyspentlinjer gjennom/ved området:
Påvirkes området av magnetiske felt fra el-linjer? x
Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master ? x
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett
for gående, syklende og kjørende innenfor området?
Til skole/barnehage x
Til nærmiljøanlegg/idrettsanlegg etc. x
Til forretning etc. x
Til busstopp x
Brannberedskap:
Omfatter området spesielt farlige anlegg? x
Har området utilstrekkelig brannforsyning (mengde o g
trykk)?

x Borebrønner i
fjell/åpen kilde

Har området bare en mulig adkomstrute for brannbil? x Hovedveg til fjellet

Tidligere
bruk

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virkso mheter?

Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. x
Militære anlegg; fjellanlegg, piggtrådsperringer et c. x
Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering x
Annet (angi)

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spes iell fare
for usikker is?

x



Finnes det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare(stup
etc)?

x

Annet (angi)

Ulovlig
virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger
Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x
Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærhe ten? x

Dato: 17.10.2018 Underskrift: Ole Gamkinn (sign)
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Killingtjern 2 (og -1 / reg. plan 295)

Skarrud 293/1 – Ringerike kommune

VA – PLAN og hydrologiske vurderinger

VA-planen, er utarbeidet av BA-ing. Ole Gamkinn, me d kvalitetssikring / -
kontroll inklusive befaring/feltundersøkelse 11.10. 2018 av:

Ecomotive AS v/ Jostein Grevsgård – mob. 911 71 631 – jg@ecomotive.no

Se også eget notat av 2018.10.15 fra Ecomotive AS

Jets AS v/ Andre Myren – mob. 941 52 800 – anm@jets .no

Comfort AS v/ Vegard Skredshol – mob. 932 90 216

Planen tar for seg forhold rundt avløpsbehandling. Anbefalinger og evt.
alternativer er utformet slik at det med stor sanns ynlighet ikke oppstår konflikt
med ønske om å forsyne hyttene i området med drikke vann via
grunnvannsbrønner, eller ønsket påvirkning av nærmi ljøet i området generelt.



Innhold

1. Innledning

2. Grunnundersøkelser og feltvurderinger

3. Resipientforhold

4. Vannforsyningskilder og anbefalinger

5. Gråvanns-avløp og tekniske beskrivninger av renselø sningen. Rense-
evne. Kapasitet. Drift- og vedlikehold.

6. Toalettløsninger

7. Vedlegg – kart med inntegnet drikkevannsbrønner, re nseanlegg for grå-
vann = tanker og infiltrasjonsgrøfter, samt svart-v ann tanker.

1. Innledning

Reg.plan 295 Killingtjern (1) rett til høyre for Ki llingtjernet – Killingtjern 2 til høyre for reg. pl an 295.
Killingtjern 2 er utvidet med en tomt 293/182, som er tomt nr. 101 i Killingtjern 1, samt en gammel
tomt oppmålt på 1970-tallet, men som fortsatt er en del av 293/1. Disse 2 tomter ønsker
hjemmelshaverne å utvikle til næringsvirksomhet i f orbindelse med
turisme/hyttebygging/utleie(servering osv. Nærmere om dette henvises til planbeskrivelsen for



Killingtjern 2. For øvrig følger omrisset av Killin gtjern 2 seg helt i henhold med omrisset avsatt i
kommunedelplan.

Siden topografi, grunn, tomtestørrelser og andre fo rhold mht VA er relativt like for både reg. plan
295(Killingtjern 1) og Killingtjern 2, kan denne VA plan også omfatte begge reguleringsplaner. Men
med tilhørende søke-/godkjenningsprosess for avløp separat for hver byggesøknad.

Planområdet omfatter del av gnr/bnr 293/1, samt tom t nr. 101 gnr/bnr 293/182, som eies av
Gunvor Helen Gamkinn og Egil Eriksrud.

Planområdet unntatt 293/182 eies imidlertid av Kill ingtjern AS, som eies av tidligere eiere av
293/1; Kari Marte og Ole Gamkinn. Killingtjern AS b esitter tinglyst urådighet i 293/1 for dette
forhold.

Hjemmelshaver er Gunvor Helen Gamkinn og Egil Eriks rud.

Killingtjern AS er forslagsstiller.

Plankonsulent er Ole Gamkinn, som er bygg- og anleg gsingeniør fra 1977, og har vært
plankonsulent for reg. plan Killingtjern 295 og reg .plan Smilihaugen, i tillegg til å ha
prosjekterings-/utførelseserfaring og ansvar for ut allige bygg- og anleggsprosjekter i Norge
og utlandet.

Vannforsyning: Felles borebrønner i fjell – 3-8 hytter pr. brønn a vhengig av brønnens tilsig.
Plassering av alle brønner langs og rett ved siden av felles adkomstveger.

Avløp/toalett: Siden tomtene i både Killingtjern 1 og 2 er store ( snitt mellom 2,5-3 da), og at
det er vekslende fjell i dagen / morenemasser i var ierende tykkelse fra 0 til ca. 2 meter, vil
felles renseanlegg bli svært kostbart pr. hytteenhe t, samt med omfattende terrenginngrep
og sprengningsarbeider for spesielt ledningsnettet. Samtidig er morenemassene på hver
tomt stort sett egnet for infiltrasjon. Derfor er d et valgt sanitærløsning med

kildeseparering og utslippsreduksjon,i tillegg til lavtspylende (vacum) toalett m/tett
tank, pr. tomt.

Avløpsanlegg: Prefabrikkerte og plassbygde gråvanns-renseanlegg a v type Ecomotive A02
fra Jets. Plassering av renseanleggene inne på hver tomt / lengst vekk fra fells borebrønn /
med terrengfall vekk fra borebrønn og vekk fra hytt e. Detaljert plassering blir en del av hver
enkelt utslippssøknad, siden dette må mer detaljert vurderes i forbindelse med
byggesøknadens situasjonsplan og byggesøknadsproses s, slik at også lokal adkomstveg for
tømming og vedlikehold av anlegget er hensyntatt.

Toalettløsning: Planen forutsetter bruk av lavt-spylende toalett ti l tett tank. Derfor velger
forslagsstiller bruk av Jets vakuum-toalettløsning og tett tank. Dette gir en totalløsning fra en
leverandør pr. hytte, som sikrer utprøvd og godkjen t totalløsning. Samtidig sikrer dette
installasjon med en godkjent rørlegger med spesial- kompetanse for både grå- og svartvann,



samt serviceavtale med årlig ettersyn av hvert anle gg. Svartvannstank plasseres i tilnærmet
samme område som gråvanns-renseanlegget på tomten.

Siden toalettløsning er tett uten noen form for uts lipp, omfatter denne vurderingen kun
hydrogeologiske undersøkelser med fokus på brønnpla sseringer i forhold til plassering av
renseanleggene for grå-vann.

Planen er utarbeidet med bruk av VA-miljøblad nr. 4 8, og 60, samt teknisk veileder som
følger ny forskrift på området. Feltundersøkelser e r gjennomført med basis i beskyttelse av
drikkevannskilder i kombinasjon med utnyttelse av l okale resipienter så langt dette er mulig

2. Grunnundersøkelser og feltvurderinger.

a. Vurdering av bergarter med strøk og fall, vanngiver evne og sprekksystemer.

Bergartene i området er grunnfjell fra urtiden/prek ambrium, som består av den mest vanlige
bergarten gneis, eller nærmere båndet gneis med amf ibolittlag. Samtidig er det i området
både granitt og granodioritt. Disse bergartene har som oftest liten porøsitet med varierende
oppsprekking. I overflaten fremstår bergarten i omr ådet som glattskurt fjell med lite
sprekkdannelser.

Eksempelbilde av grunnfjellgneis.



Vanngiverevnen i slike stive og krystallinske berga rter er lav, og gjenspeiler ofte et tettere
fjell og liten grad av sprekksystem. Det kan ofte f orventes en vanngiverevne som varierer
mellom 180 – 7200 liter/time (Grunnvannsmuligheter i Norge – GI N veileder)

Større sprekksystemer i dypere lag kan forekomme, n oe som forbedrer vanngiverevnen.

I fjellskjæringer generelt i området ser man et spr ekksystem i underliggende utsprengt fjellparti,
både loddrette og med fallretning i vinkel ca. 30 g rader. Lokale foldinger kan medføre at
sprekkmønsteret vil avvike fra det generelle. Disse fjellskjæringene har også vært utsatt for
mekaniske påkjnninger ved utsprengning, samt forvit ring over tid, som gjør sprekkene
overdimensjonerte i forhold til opprinnelig tilstan d.

b. Løs-masser i området og topografi

Vurdering av løs-masser.

Området består av et usammenhengende løs-masse-dekk e med blokk og stein i overflaten.
Løs-massene består av varierende morenemasser med s andig silt, samt torv og myr. Tett
bunnmorene ligger som oftest over fjell med en mer permeabel og løsere lagret
overliggende morene. Øvre morenelag har blitt påvir ket av frost/tinings prosesser som
gjennom mange år har ført til høyere permeabilitet. Dette lager bør utnyttes til infiltrasjon
av ferdig renset grå-vann. Myr-masser og underligge nde morenemasser er i stor grad tette,
og vil ligge som en barriere mot fjellet.



Det er benyttet gravemaskin til grunnundersøkelsene i forbindelse med grunnarbeider i
Killingtjern 1, samt opparbeidelse av hoved-adkomst veg til Killingtjern 2 (iht godkjenning av
bygging av traktor-veg til Skarrudkollen).

Undersøkelsene viser at løs-massene varierer mellom :

0-0,3 m Humusholdig topplag (torvjord)

0,2-2,0 m Sandig/siltig morene m/ noe stein.

Under 0-2 m er det fjell. Fjell-koten selv lokalt i nnenfor et lite område varierer svært mye.

Grunnundersøkelsene viser altså at løsmassene bestå r av tynt humus/morenelag og mye
bart fjell.

Det er ingen steder i planområdet som egner seg for naturlig infiltrasjon. Enkelte områder
(terasser) kan egne seg som mellomresipient for fer dig renset gråvann. Hydraulisk kapasitet
er i enkelte områder begrenset, og tiltak for eksem pel i form av infiltrasjon m/drenering må
vurderes.



3. Resipientforhold

Hovedresipienter i området er små bekker som renner inn til tjernene Killingtjern og
Svarttjern, som igjen har bekker/elver til de nedst røms tjern og elver, som deretter renner
ned i Sperillen.



a. Jord som resipient.

Løs-masser med god hydraulisk kapasitet er ofte egn et som resipient (eller mellomresipient).
Løs-massenes utstrekning, mektighet, sammensetning og opprinnelse avgjør behovet for
forbehandling av avløpsvannet. Dette varierer fra e nkel slamavskilling til biologisk og kjemisk
fullrensing. Under forutsetning av at det ikke er d rikkevanns- eller andre brukerinteresser
som direkte er knyttet til området, vil jord som re sipient normalt være å foretrekke.

I det undersøkte område er løs-massene av en slik k valitet, at infiltrasjon og transport av
slamavskilt avløpsvann frarådes. Massene kan imidle rtid benyttes som mellomresipient for
bortledning av renset grå-vann i enkelte tilfeller. Det forutsettes da at det tas tilstrekkelig
hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utfor ming av grøftene.

b. Grunnvann som resipient.

Det undersøkte område har i hovedsak grunnvannsmaga sin i fjell. I tillegg er det lokalt
hengende grunnvann i mineralske løs-masser, og uten for planområdet er det myrområder
med grunnvann. Grunnvannet i fjell er i Killingtjer n 1 – reg.plan 295 undersøkt og av god
drikkevannskvalitet.

Siden det er lite løs-masser og hengende grunnvann i området, er grunnvann som resipient
derfor også lite aktuelt.

c. Åpne vannspeil som resipient.

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der vannføringen er god, og
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyn ing og rekreasjon ikke forringes. Det er
relativt små bekker som renner ned i tjernene fra/g jennom planområdet, men primært
Killingtjern har god vannføring og vil kunne være e n god resipient for området.

4. Vannforsyningskilder og anbefalinger.

Det er ingen eksisterende brønner i planområdet, me n det er p.t. boret 2 fellesbrønner i
forbindelse med reg.plan 295, samt at det må bores 3 til, for å dekke de 22 ferdigregulerte
tomter der. Tomt 101 til varmestue osv. vil trolig ha behov for noe mer vann pr. time enn
hytter generelt, og må trolig borre separat borebrø nn. Plassering av brønnene i reg.plan 295
følger samme prinsipper som i denne vurdering for K illingtjern 2.



Plassering av nye brønner må ta hensyn til hyttetom tens plassering, utslipp av renset grå-
vann (avstand og fallretning), annen infrastruktur (strøm/veier/plassering av tett
svartvannstank), bergarter, sprekksystemer, vanngiv erevne og antall hytter som skal
forsynes.

Det er i vurderingen lagt stor vekt på å oppnå stør st mulig avstand fra utslippspunkt for
renset grå-vann, til brønnpunkt. I tillegg vil helh etsvurderingen vektlegge at de topografiske
forhold er slik at brønnen ligger høyere og/eller m ed motsatt fallretning i forhold til utslipp
av renset grå-vann. Alle brønntopper skal sikres fo r nedtrengning av overflatevann. Brønner
skal ikke plasseres slik at det er fare for at humu sholdig myrvann kan trenge ned i borehullet.
Dersom vanngiverevnen ønskes økt ytterligere, skal det trykkes. Derfor vil borebrønn bli lagt
i nærheten av veg, slik at bil med trykkeutstyr får framkommelighet. Dersom det skal
etableres brønnpunkter utenfor de områder som er op pgitt på kartet, må plassering avklares
med fagkyndig instans før boring.

De to brønnene som pt. Er boret i Killingtjern 1, g ir mer enn 1000l/time for den i syd, mens
den midt i feltet gir opp til 500l/time, og for ing en har det vært behov for trykking.

Fellesbrønnene i Killingtjern 1 og 2 vil ha isolert /oppvarmet brønnhus over/rundt brønnen,
med trykktank og fordelingsstokk til de enkelte hyt ter.

I tillegg til de 2 brønner som er boret i Killingtj ern 1, må det i tillegg bores 3 brønner til, for å
sikre vannforsyning til de ubebygde hyttene i nord og øst. For Killingtjern 2 vil det basert på
denne erfaring måtte bores fra 4 til 7 brønner.



Kontroll av vannkvalitet – NGU`s anbefalinger:

For Killingtjern 1 og 2 vil vannprøve bli analysert av Mattilsynet før det kan benyttes i
hyttene. Bergartene i Ådalsfjella har svært liten r adonkonsentrasjon – dog skal man være
obs på løsmasser som er fulgt med isen i istiden, s om kan ha høyere radonkonsentrasjon.

Vannprøver fra de to brønnene som er boret i Killin gtjern 1 hos Mattilsynet er meget bra,
selv om det sitter igjen noen ufarlige kim-sporer f ra fjellet etter boringen relativt lenge.

Brønnene bør uansett forberedes til å legge opp til bruk av U V behandling på
vannforsyningene. Uttak av grunnvann i fjell i komb inasjon med U V behandling vil gi to
barrierer, som vannforskriften krever. Dette regnes for å være et tilfredsstillende tiltak for
uttak av drikkevann til flere hytter.

5. Avløp – grå-vann.

Plassering av gråvanns-renseanlegg m/infiltrasjon a v renset grå-vann.

Tomteplasseringen i området er gitt gjennom reguler ingsplanen. Renseanleggene skal
plasseres som enkelt-anlegg eller fellesanlegg nært opp til hyttene. Anleggene må stikkes ut i
felt av fagkyndig instans, og vises på kartvedlegge t som vedlegges søknad om
utslippstillatelse, og tillatelse til tiltak etter hvert som disse blir utarbeidet. Utstikkingen skal
foretas etter en helhetsvurdering av foreliggende m ateriale, for å minimere fare for
forurensning av brønner i området - både etablerte og kommende.

I tillegg til mer eksakt påtegning av renseanleggen e på kart på hver enkelt utslippssøknad,
vedlegges et oversiktskart sammen med denne vurderi ng, som viser hytteplassering,
tomtegrenser, veier, plassering av brønner og plass ering av renseanlegg. Oversiktskartet
dekker både Killingtjern 1 og 2.

Ved plassering av samtlige infiltrasjonsgrøfter ska l det kontrolleres at det er et godt lag med
tette underliggende masser, som danner en beskytten de barriere mot grunnvann i fjell.



Disse forutsetninger kan også bety, at infiltrasjon sgrøft for en hytte må samles/samordnes
med nabohytte(er).

Anleggene etableres som vist i monteringsanvisninge ne fra Jets. Plassering av
infiltrasjonsgrøft er viktig, og grundig forklart i anvisningen. Under er kopiert fra
monteringsanvisningen til Jets de viktigste krav mh t. plassering av tank og grøfter.















For Killingtjern hyttefelt 1 og 2 vil man øke min. lengde i veilederen fra infiltrasjonsgrøft til
brønn fra min. 30 til min 40 meter.



Obligatorisk for Killingtjern 1 og 2 vil være: Skri ftlig vedlikeholdsavtale mht. utførelse av
periodisk vedlikehold med godkjent vedlikeholds-per son av både produsent og leverandør
en gang pr. år for alle anlegg.

Videre gjennomføring

Etablering av renseanleggene skal gjennomføres i næ rt samarbeid mellom prosjekterende og
utførende entreprenør. Nødvendig rapportering og ev t. avvik skal rapporteres til kommunen
fortløpende, slik at arbeidet blir utført iht. regu leringsplanen, utslippstillatelsen og denne
hydrogeologiske vurdering.

6. Toalettløsninger

Det anbefales å føre toalettavløp i tett oppsamling stank, eller det kan benyttes biologisk-
eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utsli ppet på organisk materiale fosfor, og ikke
minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en renseløsning med rensning av
avløpsvann. Dette er også av stor betydning i forho ld til valgte resipient.

a. Tett tank

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med alarm for varsling av full tank. Volum mellom
varsling og helt full tank må være så stor at tømme bil kan komme senest et par dager etter
bestilling av tømming. Normalt vil dette volumet ut gjøre ca. 200 liter avhengig av antall
personer i hytta. Velges vakuum-klosetter, er vannf orbruket ytterligere redusert, hvilket
også forenkler nedgravning der det er fjell. Det bø r legges opp til felles tømming av alle
tanker på høsten før veiene blir glatte.

b. Biologisk klosett

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabel, slik av overskuddsvæske
fordampes og komposteringsprosessen har best mulige forhold. Kompostert materiale må
være fri for tarmbakterier (min 6 mnd. gammelt mate riale) før dette deponeres på egen
tomt. Overskuddsvæske og u-kompostert materiale må ikke deponeres på egen tomt eller
innenfor hytteområdet. Dette kan fort føre til at tarmbakteriene transporteres i bergartens
sprekksystem, og kan forurense nærliggende brønner.



c. Forbrenningstoalett

Forbrenningstoalettet forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig etter
anvisningen. En slik løsning krever strøm, men vil sørge for et null utslipp av tarmbakterier.
Restavfallet deponeres som oftest som vanlig hushol dningsavfall, og vil innenfor feltet ikke
føre til noen fare for forurensning.

Planområdets valgte toalettløsning:









Nivåvakt skal være obligatorisk i hyttefeltene Kill ingtjern 1 og 2.





Prinsippskisse avløpsløsning for enkelt-hytter og f or eksempel flere hytte-enheter pr. VA-
anlegg:





















 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4361-11  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 38/19 

 

Saksprotokoll - 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Killingtjern 2 (alternativ 2), 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 deler av følgende gjeldende reguleringsplan: Deler av gjeldende 

reguleringsplan 295 Killingtjern 1, vedtatt 28.08.2003, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_374 Killingtjern 2. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4867-71  Arkiv: M41  

 

 

Stadfesting av vedtak i klagesak Stabells gate 1 / Fossveien 1 B 
Fylkesmannen i Oslo og Viken stadfestet 09.07.2019 Kommunestyrets vedtak om å stenge 

bygården Stabells gate 1 / Fossveien 1 B (gnr./ bnr. 318/374) for beboelse og bruk grunnet 

overhengende fare for helseskade og økt risiko for smittespredning til omgivelsene fra 

kloakkluktende avløpsvann i åpen grop i bygården og bekreftet brudd på avløpssystemet.  

Klagen fra eier Braathen Eiendom AS førte ikke frem. 

 

Fylkesmannens vedtak er endelig. 

 

 

Vedlegg:  

Fylkesmannen i Oslo og Viken 09.07.2019. Vedtak i klagesak – miljørettet helsevern – 

Ringerike kommune gnr. 318, bnr. 374 – Stabells gate 1 (Fossveien 1 B) – stenging av bygård. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

 

saksbehandler: Unni Suther 

 

  
 
 



@ Fylkesmannen i oslo og viken Vår dato: Vår ref:

09.07.2019 2019/20759

Deres dato: Deres ref:

12.03.2019 18/4867

Saksbehandler, innvalgstelefon

Maria Giessing Kallevik Rødde, 22003578
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Vedtak i klagesak - miljørettet helsevern - Ringerike kommune - gnr. 318

bnr.374 - Stabells gate 1 (Fossvelen 1 B) - stenging av bygård

Fylkesmannen viser til Ringerike kommunes oversendelse av klagesak datert 12. mars 2019.

Vedtak om steng¡ng av Stabells gate 1 (Fossumveien 1 B) gnr. 318 bnr. 374 stadfestes. Klagen

har ikke ført frem.

Sakens bakgrunn

Ringerike kommune har gjennomført glentatte tilsyn på eiendommen og her funnet kloakkluktende
avløpsvann i åpen grop i bygården og bekreftet brudd på avløpssystemet, Ringerike kommune har

under alle tilsyn truffet vedtak om stenging med 24 timers varsel med utsatt effektuering såfremt

kompenserende tiltak ble gjennomført (tømming av septiktank og grop, samt utbedring av

avløpsforhold og skjerming inngangen til heis mot grop), Bygården tilhører Braathen Eiendom AS og

haradresseStabelsgatel ogFossveienl B(Gnr.31B,Bnr.374).1bygningenerdet3leiligheter,et
ervervsleiemål og en restaurant,

I vedtaket 28, novemb er 2018 (delegasjonssak 12/18) besluttet kommuneoverlegen i Ringerike

kommune å stenge Stabells gate 1(Fossveien 1B). I brev 30. november ble det foretatt en ny

vurdering av forholdene og gitt nylutsatt frist for stenging til 6. desember 2018 (delegasjonssak

13/18).I brev 6, desember 2018 ble vedtaket opprettholdt. I brev 7. desember 2018 ble det vedtatt at

bygningen skal stenges for beboelse og bruk gjeldende fra 7. desember 2018 kl, 16.00, De

delegert vedtakene er stadfestet av kommunestyret i sak 155/18 i møte 30, november 2018 og

7 /19 i møte 31 . januar 201 9. Stengingen 7. desember 201 B ble gjennomført med bistand fra Politiet

og låsesmed fra Brann og Låseservice AS.

Daglig leder for Braathen Eiendom AS påklaget 19. desember 2018 vedtakene i delegasjonssak 12l18

og 13/18.

Klagen ble ikke tatt til f ølge av kommunestyret i mØte 7 . mai 201 9:

E-postãd resse:

fmovoost@fvlkesma n nen. no

Sikker meld¡ng:
www. fvlkesma nnen-no/meld ¡n s

Postad resse:

Pb 325

1 502 Moss

Besøksa dresse:
Moss: Vogts gate 1 7

Drammen: GrØnland 32

Oslo: Tordenskiolds gate 1 2

Telefon: 69 24 70 00

www.fvlkesma n nen.no/ov

Or$.nr.974761 319
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"Ringerike kommunestyre stadfester delegasjonssakene 11/18, 12/18 og 13/18 - Vedtak om

stenging av Stabells gate 1/Fossveien 1 B (gnr.31 Bbnr.374), grunnet ikke fungerende kloakk,>

Fylkesmannen avgjør klager over vedtak truffet av kommunen eller kommunelegen etter kap. 3 i

folkehelseloven, se S 19.

Fylkesmannen syn på saken

Vi presiserer innledningsvis at det er delegasjonssak12/18 samt 13l18 som er påklaget og er

gjenstand for prøving. De delegerte vedtakene i sak 10118 og 11/18 er ikke påklaget og oversenrlt

Fylkesmannen.

Klageren har i hovedsak anført at:
- Forholdet har vært kjent for andre etater over lengre tid, det er urimelig at kommunen

plutselig gjennomfører et stengingsvedtak.
- Vedtakets omfang er ikke i samsvar med faren som foreligger. Vilkårene for stansing etter

folkehelseloven 5 16 foreligger ikke.

- Det er forvoldt skader på eiendommen iforbindelse med gjennomføringen av

stengi ngsvedta ket
- Forvaltningslovens saksbehandlingsregler er ikke fulgt,

Folkehelseloven 5 16

Fylkesmannen finner innledningsvis grunn til å kommentere klagerens anførsler vedrØrende at flere

offentlige etater har vært kjent med situasjonen over tid, uten å gripe inn og at dette innebærer at

kommunen ikke kan treffe vedtak etter foikehelseloven 5 16. Fylkesmannen har ikke opplysninger

om at andre offentlige etater i Ringerike kommune hadde kjennskap tll situasJonen. Dersom dette er

tilfelle, finner vi det svært uheldig at andre etater ikke har tatt kontakt med enten

forurensningsmyndigheten eller helsemyndighetene på et tidligere tidspunkt. Hvordan en annen

enhet i kommunen har vurdert situasjonen ut fra deres regelverk binder imidlertid ikke

helsemyndighetens kompetanse etter folkehelseloven. Det avgiørende er hvorvidt vilkårene i

folkehelseloven S 16 er oppfylt på tidspunktet for kommunens stansingsvedtak.

Folkehelseloven 5 16 lyder:

<Oppstår det forhold ved en virksomhet eller eiendom som medfører en overhengende fare

for helseskade, skal kommunen stanse hele eller deler av virksomheten eller aktiviteten inntil

forholdene er rettet eller faren er over. Stansing kan om nødvendig gjennomføres med

bistand fra politiet.>

Bestemmelsen er en videreføring av den tidligere kommunehelsetjeneste loven 5 4a-10. Dette

innebærer at forarbeider og praksis knyttet til denne bestemmelsen også vil ha betydning ved

vurdering av folkehelseloven 5 16. Bestemmelsen innebærer at kommunen har en plikt til å stanse

en virksomhet eller aktivitet eller deler av disse dersom det oppstår forhold som kan medføre en

overhengende fare for helseskade.

I hvilke situasjoner det er nærliggende for myndighetene å benytte seg av stansing er nærmere

drøftet i forarbeidene til den tidligere tilsvarende bestemmelsen i kommunehelsetjenesteloven 5 4a-

1 0. I Ot.prp. nr. 40 (1 986-1 987) S. 62 f remgåtr det bla nt annet:
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(Det må være en forutsetning at det foreligger en fare for helseskade og at denne faren er
overhengende, En Stansning skal følgelig ha karakter av en nødløsning, Oppstår det
imidlertid slike forhold som gjør Stansning nødvendig har helse - og sosialstyret plikt til å gi

pålegg om at virksomheten skal stanses,)

Hva som ligger i begrepet overhengende helseskade er ikke nærmere definert i hverken
forarbeidene eller i forskrift, Dette innebærer at det beror på en konkret vurdering av om forholdet
går inn under begrepet overhengende fare for helseskade. Ettersom pålegg om stansing av

virksomhet eller aktivitet er mer inngripende enn retting, må <forholdet> være mer inngripende og

alvorlig for de som rammes, enn for forholdene som rammes av retting, I merknader til 5 7 iforskrift
for miljørettet helsevern fremgår det blant annet følgende om hvilken helserisiko som må foreligge
for at kommunen skal kunne pålegge en virksomhet å foreta retting:

<Det heter i bestemmelsen at med helsemessig ulempe menes forhold som etter en

helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Med det
menes at forholdet må være av en viss alvorlighet eller overstige et minstemål av akseptabel
helserisiko, før det anses som en <helsemessig ulempe>. En viss grad av alminnelig risiko må

nødvendigvis aksepteres i samfunnet, Det aller meste kan utgjøre en potensiellfare for
omgivelsene, men det er verken ønskelig eller praktisk mulig å regulere enhver mulig negativ
helsemessig påvirkning, Forhold som ikke går utover dagliglivets alminnelige risiko vil ikke

omfattes av forskriften. Forhold som etter en helsefaglig vurdering må anses å være av liten
betydning vil altså falle under tålegrensen.>

Dette innebærer at for at kommunen skal kunne pålegge stansing er det ikke tilstrekkelig at det
foreligger forhold som påvirker helsen negat¡vt og at disse overstiger ett minstemål av en

helserisiko, det må foreligge forhold som overskrider disse forhold slik at det kan sies å innebære en

overhengende fare for helseskade. Fra Ringerike kommune sin oversendelse av klagesaken fremgår
det følgende vurdering av helsefaren:

<Grad av helsefare er en helsefaglig vurdering. Det er helsemyndighetens klare faglige

vurdering at åpent avløp fra boliger, kontor og restaurant i bysentrum representerer en

overhengene helsefare. Bygården rommer utleieboliger og næringsvirksomhet. Det samme
g¡ør nærliggende bygninger. Helsefaren retter seg mot stor risiko for spredning av

smittsomme sykdommer og skadedyr. Medfølgende luktplager er i tillegg en betydelig
helsemessig ulempe. Det er vurdert som skjerpende for stengingsvedtaket, at daglig leder
for Braathen Eiendom AS har vært kjent med brudd på avløpsledningen og utsiving av

avløpsvann til overflate over lengere tid i bygården uten å varsle helsemyndigheten,/ lov om

folkehelseorbeìd (Folkehelseloven) I 12. Opplysningsplikt. Langvarig eksponering av kloakkholdig

avløpsvann vil g¡øre gårdsrommet uhygienisk med en høyere smitterisiko i lang tid fremover>

Fylkesmannen viser til at en åpen byggegrop i bakgården av eiendommen hvor det siver ut
avløpsvann vil innebære en stor risiko for smittsomme sykdommer. Noen av de smittefarlige
organismene som finnes i avløpsvann er salmonella, legionella, hepatitt-A som medfører at personer
som kommer i direkte kontakt med avløpsvann kan risikere å bli svært syke og i alvorlige tilfeller
medføresepsisl, Ringerikekommunehartruffetflerevedtak,menhvoreierharhattmulighettil å

sette i verk tiltak for å awerge at stansing blir effektuert. Problemet har imidlertid gjenoppstått og

de rettingstiltaket som har vært gennomførl har vist seg å ikke være tilstrekkelig. Fylkesmannen er i

likhet med Ringerike kommune av den oppfatning at vilkårene i folkehelseloven 5 16 er oppfylt.

1 Folkehelseinstituttet smitteveileder
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Fylkesmannen viser til at avløpsvannet i byggegropen medfører en overhengende fare for at enten

beboerne eller andre skal bli alvorlig syke. Det har vist seg at tømming av tankene <ved behov> ikke

har fungert og at skaden har skjedd igjen etter bare få dager. Det fremgår av kommunens

klageoversendelse at etter stenging av eiendommen har det ikke kommet vann i byggegropen igien.

Når klageren ikke kan dokumentere at de har inngått avtale med tømmefrekvens slik som angitt av

kommunen, er det etter Fylkesmannens oppfatning en overhengende fare for at skaden vil skje igjen

innen få dager. Klagerens anførsel har ikke førtfrem på dette punktet.

Vilkårene for å gjennomføre stansing i medhold av folkehelseloven 5 16 foreligger

Ad anførsel at forvaltningslovens saksbehandlingsregler ikke er fulgt

Klageren har anført at flere av forvaltningslovens saksbehandlingsregler ikke er fulgt i forbindelse

med stengingsvedtaket. Klageren har blant annet vist til at kommunelege ikke har besvart deres

henvendelser, har lagt på telefonen midt under en samtale samt at kommunelegen har insistert på

at samtalen må foregå på dansk. Videre anf ører klageren at hun ikke er blitt veiledet tilstrekkelig i

forbindelse med stengingsvedtaket.

Ringerike kommune har vurdert klagerens anførsler som følgende ved oversendelse av klagesaken

til Fylkesmannen:

<Det er korrekt at kommuneoverlegen i Ringerike snakker norsk med dansk aksent. I

telefonsamtaler med M. F. Braathen ble det forsøkt snakket tydelig, det ble gjort forsøk på

engelsk som språk og det ble gjort bruk av tolk. Helsemyndigheten er enig i at ingen av

samtalene med M. F, Braathen førte frem til en dialog, og at vi har ulik forståelse av årsaken

til at det ikke førte frem. Helsemyndigheten har tilstrebet å besvare alle kontakter fra

Braathen Eiendom AS innenfor Forvaltningslovens bestemmelser, men bekrefter at ikke alle

oppringinger ble besvart umiddelbart. Det ble ringt tilbake ved flere anledninger.

Alle vedtak er skriftlige og formidlet til Braathen Eiendom AS på adresse registrert i

Brønnøysundregisteret. Skriftspråket er norsk bokmå1. I dialog med for Braathen Eiendom

AS's representant P. J. Braathen og skriftlig i vedtak ble det gitt veiledning i samsvar med krav

i helselovgivingen. Helsemyndigheten forsøkte å etablere en forsvarlig situasjon uten

stenging og fattet i alt tre vedtak med 24 timers varsel, uten at stenging ble gjennomført.

Forsøk på å finne en midlertidig og akseptabel løsningen for avløpet slik at det ikke skulle

representere helserisiko, fØrte ikke frem.

(...)

Ringerike kommune anerkjenner at kommuneoverlegen snakker norsk med dansk aksent, og

erkjenner at det kan påvirke forståelsen på telefon, Det ble gjort relevante korrigerende tiltak
for å imøtekomme denne utfordringen. Helsemyndigheten mener at forvaltningslovens krav

til saksbehandling og veiledning er ivaretatt>

Fylkesmannen viser til at i tillegg til reglene i forvaltningsloven om saksbehandlingen har vi et sett
uskrevne regler om god forvaltningsskikk som innebærer at forvaltningen skal sØrge for å være åpen

og serviceinnstilt, herunder innrette seg for å hjelpe publikum på en god måte, svare raskt og seriøst
på henvendelser, gi grundig, rask og korrekt saksbehandling, og praktisere likebehandling.

Fylkesmannen kan på bakgrunn av sakens informasjon ikke se at det foreligger brudd på

forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Fylkesmannen viser til at alle dokumenter i saken er
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skrevet på bokmå1, at en ansatt ikke har norsk som morsmå1, slik at muntlig dialog i saken ikke
hovedsakelig har skjedd på bokmål er ikke tilstrekkelig til å fastslå brudd på forvaltningslovens
saksbehandlingsregler. Fylkesmannen viser til at kommunen har forsøkt bruk av annet språk samt
tolk for å lette kommunikasjonen uten at dette har førtfrem,

I Forvaltningsloven 5 1 1d første ledd går det frem at parten har rett til samtale med tjenestemannen,
dersom han har <saklig grunn> og bare i den utstrekning en <forsvarlig utførelse av tjenesten
tillater> det. I utgangspunktet gjelder retten muntlig samtale på forvaltningsorganets kontor.
Bestemmelsen gir ikke parten krav på å få snakke med en bestemt tjenestemann. Vedkommende
må imidlertid kjenne saken og kunne gi konkret, faglig basert, veiledning ut fra det som foreligger
om saken.

I dokumentasjonen oversendt Fylkesmannen fremgår det at det har vært telefonisk kontakt mellom

kommunen og klageren, men at noen samtaler har blitt brutt samt at noen samtaler ikke harvært
besvart, særlig i forbindelse med stengingen. Fylkesmannen finner det uheldig at kommunen ikke

har besvart telefonsamtaler fra klageren og lite heldig at noen av telefonsamtalene er blitt brutt.
Kommunen skal i tråd med god forvaltningsskikk sørge for en god dialog og opptre som den

profesjonelle part, Likevel kan ikke Fylkesmannen på bakgrunn av informasjonen som ligger til
grunn for Fylkesmannens behandling av saken, se at detforeligger brudd på veiledningsplikten jf, fvl

5 11 eller god forvaltningsskikk. Kommunen har prøvd å holde en dialog med klageren uten at dette

harførttil noenløsning. Klagerenharværtorientertomgangenisaken,herunderharalle
avgjørende situasjoner, vært formidlet til klageren skriftlig,

Fylkesmannen kan etter dette ikke se at klagen har ført frem på dette punktet

Skader forvoldt ved stenging av bygningen

Klageren anf ører at det er forvoldt skader på bygningen i forbindelse med gjennomføringen av

kommunens vedtak.

Ringerike kommune har ved oversendelsen av klagen vurdert anførselen som følger:

<Helsemyndigheten ga Braathen eiendom AS i alt fire varsler om stenging, før endelig

effektuering av stengningsvedtaket. Adv, P, J. Braathen deltok under stengningen på vegne

av daglig leder for Braathen eiendom AS. Helsemyndigheten har ved flere anledninger
anmodet om informasjon om antall beboere og om adgangsnøkler. Siste anmodning var

07,12.2018, to timer før stengingen ble glennomført. Politiet bistod helsemyndigheten med

gjennomføring og sikring, Låsesmed bistod med å låse opp inngangsdørene fra

trappeoppgangen i to av tre boligetasjer og leilighetsdøren i 5. etasje. Femte etasje var ikke

bebodd. Leilighetsdørene i 3, og 4. etasje ble åpnet av beboerne. Restauranten i 2. etasje var

åpen og informasjon ble gitt direkte til ansvarlig på stedet. P.J. Braathen har advokatkontor i

1. etasje og var tilstede under deler av besøket. Helsemyndigheten forlot eiendommen
sammen med låsesmed og'politi, mens P.J. Braathen var på kontoret sitt og forlot bygningen

etter oss, Bygningen ble ikke plombert eller avlåst av helsemyndigheten. Alle leietakerne

beholdt sine nøkler og har hatt adgang til bygningen for å kunne hente ut eiendeler.

Konklusjon

Det ble gjort forsøk på å unngå bruk av låsesmed. Når det likevel ble nødvendig, selv når

leietakerne var hjemme, ble åpning av disse gjennomført av profesjonell låsesmed og med

bistand fra politiet. Det ble ikke åpnet lås iytterdør. Helsemyndigheten awiser at det gjort
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skader på eller i bygningen.>

Fylkesmannen har gjennomgått dokumentasjonen i saken, og kan ikke se at det er holdepunkter for
å fastslå at det oppstod skader på bygningen iforbindelse med gjennomføringen av stengingen av

eiendommen.

Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurdering. Klagen har ikke ført frem

Slutn¡ng

Vedtakom stengingavStabellsgate 1 (Fossumveien 1 B)gnr.318 bnr,3T4stadfestes. Klagen har

ikke ført frem.

Fylkesmannens vedtak er endelig

Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene.

Med hilsen

Odd Meldal
seksjonssjef

Doku mentet e r el ektro n isk god kjent

Kopitil:
Braathen [iendom AS Postboks 2 3502 HØNEFOSS

Marianna Fic Braathen

Maria Giessing Kallevik Rødde

rådgiver



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/102-9   Arkiv: M80  

 

 

Utredning om framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret ønsker å gå videre med alternativ 3 med to brannstasjoner. 
2. Kommunestyret ber rådmannen starte forarbeidet og å utrede kostnadene for bygging av ny 

brannstasjon i Hønefoss sør, avviking og salg av nåværende brannstasjon og å forberede et 

eventuelt offentlig-privat samarbeid om brannstasjon på Eggemoen. 

3. Kommunestyret ønsker å videreføre samarbeidet med Hole kommune, og eventuelt utvide 

samarbeidet til å omfatte Jevnaker og Modum kommuner. Rådmannen bes om å avklare et 

mulig utvidet interkommunalt samarbeid.    

 

Sammendrag 

Rådmannen følger med denne saken opp vedtaket om å utrede framtiden brann- og 

redningstjeneste i tråd med vedtak i sak 9/19.  

 

Utredningen er gjennomført i tråd med vedtaket. To viktig formål med utredningen var å finne 

løsninger for å lukke avvik i Hole kommune og å ha lokaler som sikrer de ansattes helse, miljø 

og sikkerhet.  

 

Kommunen har engasjert KS-Konsulent as til å bistå i arbeidet. Styringsgruppen har ledet 

arbeidet, og det er gjennomført arbeidsmøter med ledelsen og KS-Konsulent as.  

KS-Konsulent as har skrevet rapport med vurderinger og anbefalinger. Rapporten ble lagt fram 

for styringsgruppen 8. august. Styringsgruppen anbefaler å gå videre med alternativ 3 om å 

avvikle og selge dagens brannstasjon og å bygge to nye brannstasjoner; en i Hønefoss sør og 

den andre på Eggemoen.  

 

Ny brannstasjon i Hønefoss sør må prioriteres for å tilfredsstille HMS-krav for de ansatte, 

redusere innsatstidene i denne delen av Ringerike kommune, forbedre øvingsanlegg for 

brannmannskapene og lukke avvik fra innsatstider i Hole kommune. Dette gir økt trygghet for 

innbyggerne ved hendelser. Samtidig forbedres trafikksituasjonen rundt dagens brannstasjon på 

Eikli. 

 

Brannstasjon på Eggemoen vil dekke behov knyttet til økt bosetting og næringsutvikling, økt 

behov for flyplassberedskap på Eggemoen flyplass og brannberedskap for Forsvaret på 
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Eggemoen. Denne brannstasjonen kan realiseres gjennom et offentlig-privat samarbeid. 

Beredskaps- og sikkerhetstjenester på flyplassen vil være betalte tjenester.   

Begge de to brannstasjonene vil dekke et stort behov for øvingsanlegg.  

 

Det anbefalte forslaget til plassering av brannstasjoner vil dekke behov knyttet til planlagt 

befolkningsvekst og økt næringsetablering. Lokaliseringene drar også nytte av det nye 

vegnettet som er under utbygging i regionen. Lokaliseringene av stasjonene vil styrke 

beredskapen og øke tryggheten for innbyggere og næringsdrivende gjennom å sikre kortere 

innsatstider for en større del av kommunen, et større brannvesen med mulighet til økt 

spesialisering og å følge utviklingen med stor variasjon i type hendelser og nye metoder for 

slukking og annet redningsarbeid.  

 

Kostnadene til å utbedre eksisterende stasjon vil være så høye at det ikke er lønnsomt 

sammenliknet med å bygge ny brannstasjon. I tillegg er lokaliseringen av dagens stasjon 

uheldig med tanke på trafikksituasjonen med blant annet barnehage, skoler og 

handelsvirksomhet.   

 

Utredningen bygger på en videreføring av nåværende vertskommunesamarbeid med Hole 

kommune.  

 

En utvidelse av den interkommunale brann- og redningstjenesten til også å omfatte Jevnaker og 

Modum vil styrke brannberedskapen i regionen.    

 

Tidligere behandling/vedtak 

Kommunestyret vedtok i sak 9/19 – Framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike 

kommune:   

 Utredningen, inkludert evaluering av dagens situasjon, gjennomføres etter hovedtrekkene i 

saksfremlegg nr. 9/19.  

 Utredning/sluttrapport skal legges frem for politisk behandling i formannskap og 

kommunestyre medio mai 2019. Kommunestyret orienteres løpende om framdrift i prosjektet.  

 Formannskapet ved Alf Meier (Ap) velges som medlem i prosjektets styringsgruppe. 

 

Organisering av utredningsarbeidet 

 

Arbeidet har vært organisert med en styringsgruppe med representanter fra Ringerike og Hole 

kommuner. Styringsgruppas sammensetning er i vedlegg 1. 

Det er gjennomført to arbeidsmøter med ledere og tillitsvalgt i brannvesenet. I disse møtene er 

beskrivelser av nåværende brannstasjon og framtidig behov presentert og drøftet. 

Arealberegninger er utført av brannsjefen og hans ledergruppe. Materialet er presentert og 

drøftet i møter med KS-Konsulent. Informasjon og dokumentasjon fra disse møtene er en del 

av grunnlaget for rapporten. 

Tillitsvalgt for Fagforbundet i Ringerike brann- og redningstjeneste har deltatt i arbeidsmøtene, 

og har blitt informert om arbeidet. 

 

Hva er utredet? 

I tråd med vedtaket i kommunestyret 9/19 er følgende alternativ utredet: 

 

0-alternativet – dagens situasjon videreføres.  

Alternativ 1 –  oppgradere dagens brannstasjon og lukke avvik hva gjelder innsatstider i Hole. 



- 

Alternativ 2 –  Bygge én ny brannstasjon med lokalisering i Hønefoss syd, og lukke avvik i 

Hole. Selge dagens brannstasjon i sentrum.  

Alternativ 3 -  Bygge to nye brannstasjoner – en sør og en nord i byen. Selge dagens 

brannstasjon i sentrum. Dette skal løse avviket i Hole, og gi mulighet for 

samarbeid med Jevnaker. Alternativet skal omfatte brannberedskap for 

Eggemoen flyplass. 

Alternativ 4 -  Sammenslåing av Ringerike Brann og redning (Ringerike og Hole), Jevnaker og 

Modum. Danne et felles selskap og bygge to nye stasjoner.  

 

Det er gjennomført en vurdering av styrker og svakheter, trusler og muligheter for hvert av 

alternativene i arbeidsmøter med ledelsen og tillitsvalgt i brann- og redningstjenesten og 

ekstern konsulent.  

 

KS-Konsulent as har benyttet dette materialet sammens med juridiske krav, utviklingstrekk i 

brann- og redningstjenesten og kommunestyrets oppdrag. Ekstern konsulent anbefaler 

alternativ 3 som ovenfor. Fra anbefalingen gjengis: 

 

«KS-Konsulent anbefaler alternativ 3. Dette sikrer at kommunene innfrir lov- og 

forskriftskrav og styrker grunnlaget for videre vekts- og utvikling i kommunene i et langsiktig 

perspektiv der næringslivet og Forsvarets interessers ivaretas, og samtidig tar hensyn til 

bygging av veg og jernbane i regionen.  

 

Alternativ 3 legger også et godt grunnlag for å videreføre dagens interkommunale samarbeid 

mellom Hole og Ringerike kommuner, og eventuelt med andre kommuner.  

 

Større brannvesen er en ønsket utvikling i Norge for å ivareta innbyggernes sikkerhet.»   

 

For mer informasjon om vurderingene vises det til rapportens kapittel 9.  

 

Juridiske forhold  

Brann- og redningstjenesten er et velregulert tjenesteområde. Den viktigste lov med forskrift er 

brukt i vurderingene: 

 lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 

 forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

(dimensjoneringsforskriften) av 26. juni 2002 

 Forskrift om brannforebygging; gjeldende fra 01.01.2016 

 

Dimensjoneringsforskriften regulerer kommunens ansvar, lokalisering, bemanning og 

kompetanse i brann- og redningstjenestene. 

 

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med Ringerike brann- og 

redningstjeneste 01.09.15. Det ble funnet avvik ved brann- og redningstjenestens innsatstid til 

risikoobjekter, blant annet pleieinstitusjoner, i Hole kommune. I henhold til krav i Forskrift om 

organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) skal innsatstiden 

være 10 minutter. Innsatstiden overstiger til flere risikoobjekter 20 minutter. 
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Det anbefalte forslaget vil lukke dette avviket. Forslagene til lokalisering av de to nye 

brannstasjonene sikrer også lokaler i samsvar med krav til arbeidsmiljøet.   

 

Økonomi 

Utredningen har estimert kostnader for forslagene.  

 

Kostnadene ved bygging av nye brannstasjoner er ca. kr. 35 000,00 per kvadratmeter. Med 

arealbehovet for de to stasjonene (øvingsanlegg er ikke inkludert dimensjoneringen) blir 

kostnadene: 

 

Hovedbrannstasjon  – 3 703 kvm – sum     kr. 129 605 000 

Ny stasjon Eggemoen  - 2 132 kvm – sum     kr.   74 620 000 

Samlet kostnad for begge stasjonene     kr. 204 225 000 

 

 

Ombyggingskostnadene for dagens brannstasjon for å tilfredsstille HMS-krav og nødvendige 

tilpasninger til dagens utstyr og organisering er beregnet til kr. kr. 27,6 millioner inkl. mva. 

(Utført av Rambøll i august 2019). En ombygging av dagens brannstasjon gir ikke de gevinster 

for redusert innsatstid som en lokalisering lenger sør. En videreføring av dagens lokalisering vil 

derfor ikke lukke avvik i Hole kommune og vil kreve økte kostnader for Hole kommune.   

 

En taksering av nåværende brannstasjon er utført med tanke på salg. Taksten ble utført i august 

2018 og er satt til kr. 46 000 000. Verdien er basert på normal markedspris for eiendommen 

solgt i dagens eiendomsmarked. Normal markedspris er den pris flere sannsynlige investorer 

kan være villige til å betale for eiendommen.   

 

Kostnader til alternative tiltak i Hole kommune er estimert for økt bemanning og lokaler (se 

kapittel 9.2.2 og 9.2.3). Beløpene er: 

 

Økte årlige driftsutgifter for Hole kommune for å lukke avvikene er estimert til ca. kr. 6 

millioner for personell til en framskutt enhet; og ca. kr. 8 millioner for en deltidsstyrke. 

Behovet for lokaler for en framskutt enhet anslås til ca. 450 kvm til en pris på ca. kr. 15,7 

millioner. Bygging av ny brannstasjon på ca. 1 500 kvm vil koste ca. kr 52,5 millioner. Begge 

beregninger er ut fra en pris på kr 35 000 per kvm.  

 

Etter vedtak i kommunestyret om valg av løsning vil kostnadene bli beregnet som grunnlag for 

budsjettering og politisk behandling.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener utredningen gir et godt grunnlag for å ta stilling til det videre arbeidet med å 

lukke avvikene i Hole kommune og sikre lokaler som tar vare på de ansattes helse, miljø og 

sikkerhet.  

 

Forslaget om to brannstasjoner legger grunnlaget for vekst og utvikling i større deler av 

Ringerike kommuner, og i Ringeriksregionen. 

 

En ny brannstasjon i sør er beregnet til kr 129 605 000. Et salg av nåværende brannstasjon med 

tomt er taksert til kr 46 000 000. Det er grunn til å tro at salgssummen kan bli høyere.  
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Kostnadene til renovering er beregnet til kr. 27 600 000 uten å gi en optimal løsning for brann- 

og redningstjenesten og for innbyggerne når det gjelder innsatstider ved uttrykning til 

hendelser. Dette er heller ikke en langsiktig løsning med tanke på pågående og ønsket vekst i 

kommunen og regionen.  

 

Investeringene i nye brannstasjoner vil være den beste investeringen innenfor nåværende 

samarbeid med Hole kommune; og det legger et godt grunnlag for et utvidet samarbeid om 

brann- og redningstjenestene der flere kommuner deltar.  

 

Ny brannstasjon åpner også for at kriseledelsen i begge kommunene kan ha felles lokalisering 

med brann- og redningstjenesten og slik være en del av dette fagmiljøet. Det kan også gi 

muligheter for økt samhandling med andre samarbeidsparter ved en eventuell samlokalisering. 

Rådmannen vurderer dette som viktig for å styrke kommunens samlede beredskap i en tid der 

store og alvorlige hendelser kan oppstå.  

 

Rådmannen mener det er riktig snarest mulig å starte prosjektering av ny brannstasjon i sør, og 

å opprette samarbeidet med Eggemoen Utvikling AS om et eventuelt privat-offentlig 

samarbeid om bygging og drift av brannstasjon på Eggemoen. Et samarbeid med Forsvaret må 

også avklares.  

 

Ringerike brann- og redningstjeneste er en velfungerende tjeneste som bør videreutvikles. 

Rådmannen ser det som riktig å videreføre nåværende vertskommunesamarbeid med Hole 

kommune. Et utvidet interkommunalt samarbeid som også omfatter Jevnaker og Modum vil 

styrke brann- og redningstjenestene i regionen. Rådmannen vil fortsette arbeidet med å avklare 

dette. 

 

 

 

Vedlegg 

Rapport – Framtiden brann- og redningstjeneste – KS-Konsulent as - rapport nr. 15 - 2019  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst.kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Terje Reginiussen 

 



- 

 



1

Ringerike kommune
Utredning –
Framtidens brann - og redningstjeneste

KS - Konsulent as – R apport 15 - 2019



2

Innledning

Denne rapporten er utarbeidet av KS - Konsulent as på oppdrag for Ringerike kommune .
Ringerike kommune utfører etter avtale brann - og redningstjenestene i Hole kommune.

Oppdraget er utført for å følge opp Ringerike kommunestyres vedtak i sak 09 /19.
Utredningen er skrevet for å være en del av beslutningsgrunnlaget for kommunestyrets
behandling av saken. Hole kommune vil også bruke rapporten som beslutningsgrunnlag
for å ha en tilfredsstillende brannordning i kommunen.

Arbeidet er organi sert med en styringsgruppe med representanter fra Ringerike og Hole
kommuner. Det er gjennomført to arbeidsmøter med ledere og tillitsvalgt i brannvesenet.
Beskrivelser av nåværende brann stasjon og framtidig behov er utført av brannsjefen og
hans ledergrup pe. Materialet er presentert o g drøftet i mø ter med KS - Konsulent.
Informasjon og dokumentasjon fra disse møtene er en del av grunnlaget for rapporten.
D et er holdt møte med Tronrud Utvikling AS der behov og aktuelle felles løsninger for
brannstasjon på Egg emoen er drøftet. KS - Konsulent har hatt telefon - og e - post kontakt
med representant for Forsvaret på Eggemoen.

KS - Konsulent as takker for oppdraget og ønsker lykke til i den videre arbeidet .
Oppdraget er utført av seniorrådgiver Arild Sørum Stana .

Osl o, 5. august 201 9

Arild S Stana
Seniorrådgiver
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1 Bakgr unn

Ringerike og Hole kommune har et interkommunal samarbeid om brann - og
redningstjeneste. Denne utredningen omfatter begge kommunene, og er et prosjekt for
de to kommunenes interkommunale samarbeid .

Bakgrunnen for utredningen er:
bygningstekniske man gler og vesentlige HMS - krav ved eksisterende
brannstasjon
avvik på forskriftsfestede innsatstider i Hole kommune
antatt befolkningsvekst i regionen
Behov for økt brannberedskap på Eggemoen
Et mulig utvidet samarbeid med nabokommuner

Ringerike kommune
Rin gerike Brann - og redningstjeneste har tre brannstasjoner, en med kasernerte
mannskaper og to med deltidsmannskaper. Denne utredningen omhandler ikke
brannstasjonene med deltidsmannskaper.

Brannstasjonen med kasernerte mannskap er i Dronning Åstas gate 12 på Eikli i
Hønefoss. Stasjonen er fra 1986. Bygningen framstår som godt vedlikeholdt, men har
mangler sammenliknet med dagens helse - , miljø - og sikkerhets krav. Det er store behov
for oppgradering av dagens brannstasjon for bedre å ivareta HMS for de ansat te; blant
annet skitne og rene soner. Utstyr og biler har endret seg siden 1986, og det er behov for
større plass til biler og utstyr.

Før en eventuell investering gjennom renovering av dagens brannstasjon iverksettes,
mener rådmannen det er behov for å se på både organisering, dimensjonering og
lokalisering av brann - og redningstjenesten i et framtidsperspektiv . Rådmannen la derfor
fram sak for kommunestyret med forslag om å utrede framtidens brann - og
redningstjeneste.

Kommunestyret i Ringerike kommu ne behandlet i sak 9/19 spørsmålet om å utrede
framtidens brann - og redningstjeneste. Vedtaket er:

• Utredningen, inkludert evaluering av dagens situasjon, gjennomføres etter
hovedtrekkene i saksfremlegg nr. 9/19.

• Utredning/sluttrapport skal legges frem for politisk behandling i formannskap
og kommunestyre medio mai 2019. Kommunestyret orienteres løpende om
framdrift i prosjektet.

• Formannskapet ved Alf Meier (Ap) velges som medlem i prosjektets
styringsgruppe.

Hole kommune
Ringerike kommune har avtale me d Hole kommune om å utføre brann - og
redningstjenester i Hole. Gjeldende avtale er datert 26 . 03 .20 15 , og trådte i kraft
01.07.15. Avtalen gjelder for 5 år av gangen med automatisk forlengelse for fem år av
gangen med mindre den sies opp . Samarbeidet er et interkommunalt samarbeid regulert
i kommunelovens § 28 - 1a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommunelovens § 28 - 1 b. Ringerike kommune er vertskommune, og Hole
kommune er samarbeidskommune . I ny kommunelov er administrativt
verts kommunesamarbeid regulert i § 20 - 2. Denne trer i kraft høsten 2019.
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Avtalen innebærer at Ringerike brann - og redningstjeneste skal utføre følgende
oppgaver for Hole kommune:

informasjons - og motivasjo n stiltak i kommunen om fare for brann, farer ved
brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker
brannforebyggende tilsyn
ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlige stoff og
ved transport av farlig gods på veg og jernbane
nærmere bestemte forebyggende o g beredskapsmessige oppgaver i krigs - og
krisesituasjoner
være inns a t sstyrke ved brann
være innsa t sstyrke ved andre akutte ulykker der det bestemt med grunnlag i
kommunens risiko - og sårbarhetsanalyse
sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
beredskap og innsats mot akutt forurensing

Brannsjefen i Ringerike kommune er også brannsjef i Hole kommune. Kommunestyret
har delegert myndighet i henhold til kommuneloven og brann - og eksplosjonsvernloven til
brannsjefen i Ringerike kommune.

I forbindelse med denne utredningen har rådmannen informert KS - K onsulent om at Hole
kommune ønsker å vid e reføre dagens ordning med et avtalebaser t samarbeid i et
interkommunalt vertskommunesamarbeid.

Hole og Ringerike er é n b rannvernregion
To eller flere kommuner som sama rbeider om gjennomføring av noen eller alle
brannvesenets oppgaver er én brannvernregion . Lov - og forskrift s krav til kommunen e
gjøres da gjeldene for regionen. Dette omfatter blant annet krav til organisering,
innsatstider og dermed også lokalisering av br annstasjoner.

Gjennom samarbeidsavtalen er Hole og Ringerike é n brannvernregion.

Dersom flere kommuner i framtida inngår i en felles brann - og redningstjeneste, vil alle
kommunen være en felles brannvernregion. Dette omtales nærmere i kapitlet om
altern ativ 4 - Sammenslåing av Ringerike brann - og redningstjeneste (Ringerike og
Hole), Jevnaker og Modum.

R isiko - og sårbarhets analyse

Brann - og redningstjenestene i Norge skal dimensjoneres og organiseres ut fra
risikoanalyser både hva gjelder forebyggend e arbeid inkludert tilsyn og feiing og
beredskapsoppgaver. Ringe rike brann - og redningstjenestes risiko - og
sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) for brannvernregionen (Hole og Ringerike) er datert
15.04. 2016. Analysen gi r et grunnlag for å dimensjonere brann - og redningstjenesten,
for driftsbudsjett et og prioritering av arbeidsoppgaver. ROS - analyse n er et viktig
grunnlagsmateriale for denne utredningen.

Statlig tilsyn
Direktoratet for s amfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er statlig tilsynsmyndighet for
brann - og redningstjenesten.

DSB gjennomførte tilsyn med Ringerike brann - og redningstjeneste 01.09.15.
Tilsynsrapporten er datert 14.10 .15. Det ble funnet avvik ved brann - og
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redningstjenestens innsatstid til risikoobjekter , blant annet pleieinstitusjoner, i Hole
kommune. I henhold til krav i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften) skal innsatstiden være 10 minutter . Innsatstiden overstiger til
flere risikoobjekter 20 minutter.

Brann - og rednings tjenesten har ha tt dialog med Hole kommune om mulige løsninger. Å
opprette en lokal beredskap med ny brannstasjon i nærheten av kommunesenteret Vik
har vært vurdert. DSB er i brev datert 15.01.16 informert om arbeidet med å finne
løsninger . Kommunen har i brev, 09.11.2018 , bedt om utsatt frist for å komme med en
ny, forpliktende fremdriftsplan for lukking av avviket. DSB har i brev, 31.01.2019,
akseptert at frist for tilbakemelding utsettes til 01.07.2019.

Denne utredningen er en del av arbeidet for å presentere langsikti ge løsninger for å
lukke avvikene. Forslag og anbefalinger tar sikte på å lukke avvikene, og å organisere og
lokalisere brann - og redningstjenesten slik at nye behov i hele regionen blir tatt hensyn
til.

2 Om utredningen
Målsetting med utredningen

I rådman nens saksframlegg til kommunestyret i Ringerike står følgende :
« Målet med utredningen er å synliggjøre ulike alternativer som vil ivareta HMS for de
ansatte på en bedre måte enn i dag, og at alternativene skal bidra til større trygghet for
befolkningen. Ri ngerike kommune skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver, ha en
effektiv organisasjon, og ivareta krav til beredskap og samfunnssikkerhet på en god
måte. Ha tilgang til bedre og bredere kompetanse og mindre sårbarhet ved større
hendelser. »

Alternativ i utredningen
Følgende alternativer skal utredes ; i henhold til vedtakets henvisning til saksframlegget til
kommunestyre t:

O - alternativet – dagens situasjon videreføres. Dette ansees som uaktuelt, og vil
bli brukt som utgangspunkt og referansepunkt for vurde ringer og anbefalinger for
de øvrige alternativene.
Alternativ 1 – oppgradere dagens brannstasjon og lukke avvik hva gjelder
innsatstider i Hole.
Alternativ 2 – Bygge én ny brannstasjon med lokalisering i Hønefoss syd, og
lukke avvik i Hole. Selge dagens brannstasjon i sentrum.
Alternativ 3 - Bygge to nye brannstasjoner – en sør og en nord i byen. Selge
dagens brannstasjon i sentrum. Dette skal løse avviket i Hole, og gi mulighet for
samarbeid med Jevnaker. Alternativet skal omfatte brannberedskap for
Egg emoen flyplass.
Alternativ 4 - Sammenslåing av Ringerike Brann og redning (Ringerike og Hole),
Jevnaker og Modum. Danne et felles selskap og bygge to nye stasjoner. Dette
alternativet er avhengig av interesse fra Modum og Jevnaker kommuner. De
ønsker ikke å inngå i en slik utredning nå. I dette alternativet vil det være naturlig
å beskrive ulike organisasjonsformer.
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Rapportens innhold
Det skal utarbeides en rapport som grunnlag for videre behandling administrativt og
politisk i Ringerike og Hole kommuner . Rapporten skal inneholde uavhengige analyser,
vurderinger og anbefalinger for samarbeid framover.
Utredningen skal:

• gi svar på h va som er det totale behovet i dag, og i fremtiden (i et 20 - 40 års
perspektiv)

• synliggjøre mulige synergier av et større sa marbeid, og beskrive konsekvensen
av ikke å gjøre noe.

• synliggjøre de ulike konsekvensene av de ulike konseptene.
• vise k ostnader (drift og investering) av de ulike konseptene.
• vurdere u like organisasjonsformer ved et eventuelt interkommunalt samarbeid .

Organisering av arbeidet
Arbeidet har vært organisert med en styringsgruppe med representanter fra Ringerike og
Hole kommuner. Styringsgruppas sammensetning er i vedlegg 1 .

Det er gjennomført to arbeidsmøter med ledere og tillitsvalgt i brannvesenet. I disse
møtene er beskrivelser av nåværende brannstasjon og framtidig behov presentert og
drøftet. Arealberegninger er utført av brannsjefen og hans ledergruppe. Materialet er
presentert og drøftet i møter med KS - Konsulent. Informasjon og dokumentasjon fra d isse
møtene er en del av grunnlaget for rapporten.

Tillitsvalgt for Fagforbundet i Ringerike brann - og redningstjeneste har deltatt i
arbeidsmøtene, og har blitt informert om arbeidet.

3 U tviklingstrekk for brann - og redning

Brannstudien i 2013, Regjering ens samfunnssikkerhetsmelding «Risiko i et trygt
samfunn» i 2016, Nærpolitireformen «Morgendagens politi - Norge» i 2016, regjeringens
styrking av totalforsvaret og brann og redning sine oppgaver i totalforsvaret legger føring
for den kommunale beredskapen.

Risikobildet er sammensatt, og synliggjør er stort behov for samhandling mellom
nødetater og øvrige beredskapsstyrker. Det forventes sikkerhet på alle områder.
Noen forhold som påvirker arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet er:
• Naturskapte hendel ser – ekstremvær med flom, overvann og skogbranner
• Miljø – forurensing
• Demografisk utvikling – en økende andel eldre over 90 år, og et stort antall

hjemmeboende innbyggere med stor brannrisiko
• Hendelser med pågående livstruende vold (PLIVO) er pol itiets ansvar. Brann - og

redningstjenesten er en del av ressursen i slike hendelser.
• Hendelser med farlige stoffer og stridsgasser (CBRNE)
• 110 - sentralene er samlokalisert med politiets operasjonssentraler . Dette styrker

koordineringen og ressursu tnyttelse ved store eller flere samtidige hendelser. Dette
betinger mer koordinerte rutiner og bedre samhandling med det enkelte brannvesen.
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Brannvesenet har fått mange flere og mer krevende oppgaver . Dette krever økende
behov for lokal risikovurdering, økende grad av forebyggende arbeid, samhandling
mellom nødetatene, spesialisert kompetanse og øvelser på en stor variasjon av
hendelser. Utviklingen går i retning av flere s tørre brannvesen for å løse disse
oppgavene med nødvendig kompetanse, store nok fag miljøer, kapasitet og utstyr.

Et annet utviklingstrekk er at kvaliteten på brannvesenets arbeid får større
oppmerksomhet både fra myndighetene, forsikringsselskap, eiere av eiendom og andre
skadelidte. Evaluering av hendelser og øvelser for å sikre konti nuerlig forbedring og
læring er derfor et stadig viktigere virkemiddel for brann - og redningstjenestene.

Eksempel på dette er evalueringene av storbrannen i Lærdal og REVAC - brannen i
Vestfold . Den e kstern e evaluering en av REVAC - brannen, utført for Vestfo ld
Interkommunale brann IKS, hadde som formålet å få frem lærings - og
forbedringsmuligheter som et bidrag til brannvesenets kontinuerlige arbeid med å
videreutvikle seg innen forebygging, beredskap og håndtering av alvorlige hendelser.

De nasjonale prins ippene for krisehåndtering; ansvar, nærhet, likhet og samvirke,
forutsetter mer samarbeid om beredskap. Krisehåndtering bygger på at alle oppdrag skal
løses lokalt med lokale ressurser, og med samvirke og støtte fra andre nødetater og
kriseledelse på kommu nalt, fylkes - og nasjonalt nivå.

Erfaring med organisering av beredskap ved ulike hendelse som brann, akutt forurensing
og andre typer hendelser har avdekket behov for en mer ensartet organisering av
beredskapen uavhengig av type hendelse. Enhetlig lede l sessystem (ELS) er utarbeidet
av DSB, Kystverket og Klima - og forurensingsdirektoratet for å få en mer ensartet og
gjenkjennbar organisering av beredskapen i kommunene.

Brannstudien i 2013
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fikk i o ktober 2012 i oppdrag fra
Justis - og beredskapsdepartementet å opprette og lede en arbeidsgruppe som skulle se
på brann - og redningsvesenets organisering og ressurser. Mandatet åpnet ikke for å
vurdere flytting av ansvaret for å etablere og drifte brann - o g redningsvesenet. Det skal
fortsatt være et kommunalt ansvar.

Det ble utført et grundig arbeid og arbeidsgruppen kom, på bakgrunn av oppgavene og
de kritiske suksessfaktorene, fram til et sett av kriterier for organisering av framtidens
brann - og redning svesen. I tillegg ble det utledet kriterier på bakgrunn av demokrati,
styring og kontroll, samt økonomi.

De alternative modellforslagene ble analysert opp mot disse kriteriene, og det ble foretatt
en samlet vurdering av modellene mot hverandre. Det framko mmer i analysen at dagens
fragmenterte og dels svært små brannvesen skaper utfordringer. Noen stikkord er
økonomi, kompetanse, systematikk, utvikling, ledelse, analyse og læring, forebygging,
ansvar og styring.
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Gruppen anbefalte modell 1 med fylkesvise br ann - og redningsvesen. Modell 2
innebærer en organisering som skal dekke minst 100 000 innbyggere, eller følge
fylkesgrensene. Denne gir større fleksibilitet innenfor de største fylkene.
Modellene legger ingen formelle føringer for kommunenes organisering av brann - og
redningstjenestene.

Brannstudien var ute på bred høring. Brannstudien blir referert til i brann - Norge, og har
blitt og blir fulgt opp gjennom blant annet nye forskrifter; f eks. forskrift om
brannforebygging som trådte i kraft 01.01.2016 og ny dimensjoneringsforskrift som er
under arbeid.

Kommune r og deres brann - og redningstjenester bruker også brannstudien som et
grunnlag for sine beslutninger. Det er en forventning nasjonalt om større brann - og
redningstjenester. Antallet større brann - og redningstjenester med flere kommuner
sammen har økt de siste årene, og flere utredninger pågår for tiden.

Hendelser – utviklingstrekk
Brann - og redningstjenesten er i ferd med å bli samfunnets altmuligmann. U tviklingen de
siste årene har gått i retning av at brann - og redningsvesenet bruker en stor del av
ressursene på andre hendelser enn brann. Oppdragene deles i tre nesten like store
deler; brann, ulykker og andre oppdrag. Aldri før har brann - og redningsvesenet
gjennomført flere helseoppdrag enn de g jorde i 2017.Tall fra DSB for 2017 viser at
brann - og redningsvesenets samlede antall oppdrag fordeler seg slik:

Alle typer brannhendelser - 35 %
Håndtering av ulykker - 36 % - de største er transportulykker med 6 098 utrykninger
og helseoppdrag med 5 717 . I helseoppdrag ligger alt fra assistanse til
ambulansetjeneste n til oppdrag der man rykker ut for å redde personer. For
eksempel ved bruk av hjertestarter i påvente av ambulanse.
Andre oppdrag - 29 % - serviceoppdrag for kommunens innbyggere som redning av
verdier, forurensning, håndtering av naturhendelser, bistand til politiet og redning a v
dyr.

Først på skadestedet
Brannvesenet er stasjonert ut fra krav til innsatstider. Dette medfører at de ofte er først
på et hendelsessted uavhengig om det er brann eller annen hendelse. DSBs statistikk
over hvilken nødetat som var først på hendelsesstedet ved branner og ulykker i 2017
viser at brann - og redningsvesenet var først i 51 %, ambulansetjenesten i 22 % og
politiet i 18 % av hendelsene. I øvrige hendelser va r dette ukjent (7 %) eller at to eller
flere var samtidig (2 %).

Ut fra typer hendelser fører dette til at brannmannskapene må håndtere den enkelte
situasjon og utføre oppgaver som hører til en av de andre nødetatene inntil disse er på
skadestedet.
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4 Lov, forskrift og avtaler
Brann - og redningstjenesten er et velregulert tjenesteområde. Den viktigste lov med
forskrift er

lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann - og eksplosjonsvernloven) av 1 4. juni
2002 nr. 20
forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften) av 26. juni 2002
Forskrift om brannforebygging ; gjeldende fra 01.01.2016

Dimensjoneringsforskriften regulerer kommunens ansvar, lokalisering, bemann ing og
kompetanse i brann - og redningstjenestene. Forskriften er under revisjon. Det ikke er
kjent om forslagene blir vedtatt, og når ny forskrift trer i kraft. I denne rapporten benytter
vi gjeldende forskrift, og omtaler i noen tilfelle foreslåtte endrin ger. Forslaget inneholder
ingen endringer med krav som fører til organisatoriske endringer for Ringerike. Kravene
til å identifisere og analysere behov, og å omsette dette til prioritering og tiltak er en
forventing både i det forebyggende og beredskapsmes sige arbeidet. Kompetanse og
kapasitet til å utføre risiko - og sårbarhetsanalyser, forebyggende analyser og
beredskapsanalyser og ut fra disse behovsrettet innsats må vektlegges selv om
forskriften ikke er vedtatt.

Forskrift om brannforebygging plasserer et ansvar hos eiere og brukere av bygninger og
lokaler. Det forventes at brannforebyggende arbeid; blant annet tilsyn og feiing, utføres ut
fra behov; og mindre etter rutiner og frekvens.

Arbeidsmiljøloven med forskrifter regulerer blant annet arbeidsti d og helse, miljø og
sikkerhet.

Hovedavtalen og «brannavtalen», SFS 2404 Brann - og redningstjeneste, inngått mellom
arbeidstakerorganisasjonene og KS regulerer arbeidstid og arbeidsvilkår, lønn og
godtgjøring. Brannavtalen åpner på flere områder opp for lokale avtaler.

Nasjonale krav til forebyggende arbeid
Ny forskrift om brannforebygging ble gjort gjeldende fra 1.januar 2016.

Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense
konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Kommunen skal
kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø
og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i
kommunen som har en særlig risiko for å omkomm e i eller bli skadet av brann, og
brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.
Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende
arbeidet, og på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny
ku nnskap om risikoen for brann.

Tilsyn etter brann - og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på
bakgrunn av:
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a) risikoen for tap av liv og helse
b) risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier
c) risikoen for samfunnsme ssige konsekvenser
d) risikoen for brudd på forebyggende plikter
e) effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak.

Tilsyn, risikoanalyse, dokumentasjon og oppfølging av avvik er oppgaver som er viktig for
å sikre at huseiere og bruk ere av bygninger og lokaler selv tar ansvar for egen sikkerhet.
Brannvesenet fører også tilsyn med kommunale bygg.

Forskriften stiller nå krav om feiing og tilsyn med fritidsboliger. Forebyggende ressurser
og kompetanse skal brukes der risikoen er størst ; dvs. et risikobasert tilsyn; både for
risikoutsatte innbyggere og bygninger og anlegg. F eie - og tilsynshyppigheten skal skje ut
fra behov etter en slik risikovurdering.

Dimensjoneringsforskriftens § 3 – 2 sier : ”Brannvesenets forebyggende avdeling skal
være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets
gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles.
Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om
brannforebyggende tiltak o g tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller
brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg vil kreve
ytterligere ressurser.”

Kommunene står fritt til å organisere det forebyggende arbeidet. Minimumskravet for
antall årsverk gjel der for kommunens forebyggende arbeid etter forebyggendeforskriften.
Forslag til ny dimensjoneringsforskrift viderefører dette kravet. Arbeidsoppgaver utover
det forebyggende arbeidet etter forebyggendeforskriften krever et høyere antall årsverk.

N asjonal e krav til beredskap
Dimensjoneringsforskriften stiller krav til brannvesenets beredskapsstyrke.

Brann - og redningstjenesten gjennomgår en betydelig utvikling. Nedenfor nevner vi noen
viktige tema for beredskap.

Utstyrsutviklingen går med stormskritt o g oppdragsporteføljen endrer seg. Dette stiller
større krav til spisskompetanse og allsidighet. Det nye nødnettet har også vært et viktig
løft for nødetatene, og her tas digitale verktøy i bruk i førstelinja i stadig større grad.

Det er en utvikling med etablering av fagansvarlige innen de mange fagområdene den
operative virksomheten skal dekke. Dette er vesentlig for å lykkes i oppdragsløsningen.
Det er viktig å avsette ressurser til dette arbeidet.

Utviklingen i hendelser gir mulighet for bruk av såkal te framskutte enheter; dvs. små
brannbiler utstyrt for ulike typer hendelser der røykdykkeutstyr, tankbil eller høydeutstyr
ikke er nødvendig. De kan ha et mannskap på to personer som kan løse en rekke
oppdrag på en ressursbesparende måte.
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Det har de si ste årene vært en økt oppmerksomhet på HMS for den operative
virksomheten. Dette har gitt seg utslag i bedre personlig utstyr og tryggere rutiner. På
bakgrunn av ny forskning foregår denne utviklingen kontinuerlig.

Utdanning til brann - og redningstjeneste
Ny fagskole for stillinger i brann - og redningstjenester er besluttet etablert, og er under
planlegging. Dette vil være en høyere yrkesrettet utdanning. Fagskolestudentene skal
har praksis i brann - og redningstjenester. DSB forventer at det blir sterk kon kurranse om
å bli godkjent for å ha studenter i praksis. Et velfungerende og stort brannvesen vil kunne
tilby både en variert og spesialisert opplæring, og antas å være en attraktiv praksisplass.
Det vil medfølge økonomiske midler til veiledning.

Kommune ne bør tilby fagskolen praksisplasser, og på denne måten ta et nasjonalt
medansvar for utdanning av brannmannskap på fagskolenivå. Å ha fagskolestudenter i
praksis vil også kunne sikre framtidig rekruttering og gi god læring for egne mannskaper.

5 Ringerik e brann - og redningstjeneste
Ringerike brann - og redningstjeneste er et velfungerende brannvesen.

På mange områder går de foran i å ta i bruk nye metoder, og for å være en bidragsyter
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I innledningen i risiko - og sårba rhetsanalysen heter
det: « Gjennom prosessen med å kartlegge risiko tror vi at vi har påbegynt et viktig arbeid
som vil gi oss en varig endring i måten vi arbeider. RBR vil ved å videreføre dette
arbeidet bli et bedre forberedt, og mer utholdende brannvesen som i framtida vil være i
stand til å håndtere de utfordringene vi får. »

6 Risiko - og sårbarhetsanalyse – Ringerike
Trygghet for innbyggerne er det som må ha størst betydning i vurdering av framtidas
lokalisering og organisering av brann - og redningstjene sten i Hole og Ringerike .
Denne typen analyser må gjennomføres med jevne mellomrom som grunnlag for
dimensjonering , lokalisering og organisering av tjenesten . I forslag til ny
dimensjoneringsforskrift foreslås det å stille følgende krav:
«Kommunen skal or ganisere, bemanne og utruste brann - og redningsvesenet på
bakgrunn av: a) risiko - og sårbarhetsanalyse, b) forebyggendeanalyse og c)
beredskapsanalyse.

Brann - og redningsvesenet skal sørge for at relevante aktører inviteres med i arbeidet
med utarbeidels en av analysene. Analysene skal være oppdaterte.» (§ 7).

Brannvesenets evne til å håndtere ulike ulykkestyper knyttes til flere faktorer. De viktigste
for brann - og redning er den mannskapsmessige og den utstyrsmessige beredskapen,
kapasitet, lokalisering av brannstasjoner og brannvesenets mulighet til å påvirke til
reduksjon av risiko gjennom forebyggende tiltak. Riktig bruk av ressursene kre ver god
kompetanse om beredskap og forebygging.
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Nye risikosituasjoner krever nye løs ninger; både hva gjelder komp etanse i å vurdere
risiko, planlegge for å redusere, og å håndtere hendelser på best mulig måte.

Det er gjennomført felles risikovurdering for Ringerike og Hole kommuner . Kommunene
har 37 . 5 00 innbyggere, og et samlet areal på 1.750 km2. Det er tre branns tasjoner, en
med kasernerte mannskaper som også dekker Hole kommune; og to med
deltidsmannskaper.

ROS - analysen viser at det er flere tettsteder og særskilte brannobjekt i dekningsområdet
som Ringerike brann - og redningstjeneste ikke rekker innenfor krav. Det er også
gjennomført en egen analyse for sykehus og pleieinstitusjoner. For disse viser ROS -
analysen at en ikke klarer kravet på 10 minutter for 10 av 16 objekter. Videre viser
analysen at brann - og redningstjenesten i kke er utstyrt for å kunne bistå m ed evakuering
fra røykfylte tunneler. Dette er forhold som kommunene må finne en god og langsiktig
løsning for.

7 Innsatstider
Dimensjoneringsforskriften setter krav til brannvesenets innsatstid. Brann - og
redningstje ne sten har foretatt en registrering av in nsatstider til en rekke objekt i sitt
dekningsområde. For flere av pleieinstitusjonene oppfylles ikke kravene til innsatstid. Til
tett bebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning,
sykehus/sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfatte nde næringsdrift og lignende,
skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som
kompenserer den økte risikoen. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er
gjennomført. Slik e tiltak kan væ re at bygg har sprinklingsanlegg . DSB er tydelig på at
selv om et bygg er sprinklet vil ikke innsatstid over 20 minutter aksepteres.

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder
fordeles mell om styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike
tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.

Kjøretiden, som er en del av innsatstiden, beregnes etter fartsgrensene på aktuelle
strekninger. Fartsgrensen er satt etter hva som anses som forsvarlig hastighet på
strekningen ut i fra en risikobetraktning, og brannvesenet bør derfor ikke planlegge for
kjøring med høyere hastighet enn gjeldende fartsgrense på stedet.

Avvikene fra dimensjoneringsforskriften som framkommer av tilsynsr apport fra DSB og
kommunenes ROS - analyse er så store at Ringerike og Hole må se på
brannstasjonsstrukturen. Dette vil bli gjennomført i forbindelse med ny brannordning som
må oppdateres på grunn av de avvik som er avdekket i nåværende ROS - analyse.

Dagens beredskap i Hole kommune ivaretas av Ringerike brann - og redningstjeneste.
Brannstasjonen ligger i Dr onning Åstas gate 12 på Eikli i Hønefoss. Dette er årsak til den
lange innsatstiden.

Mindre og midlertidige avbøtende tiltak kan være aktuelle. En ny bran nstasjon lokalisert
slik at innsatstidene reduseres er mest framtidsrettet ut fra regionens befolkningsvekst,
næringsutvikling og statlig samferdselsutbygging på veg, jernbane og fly.
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8 Utvikling i regionen
R egion har de siste årene vært igjennom store i ndustrielle omstillinger, og det arbeides i
dag med flere planer for både samferdsel, boligbygging og næringsliv som vil ha
innvirkning på risiko og brannvesenet beredskap.

Befolkningsvekst, næringsutvikling, økt trafikk gjennom regionen både med bil og t og er
viktige forhold for å dimensjonere og utvikle brann - og redningstjenesten.

9 Framtidig organisering – alternativ i utredningen
I saksframlegget som er grunnlaget for utredningen skal følgende alternativ beskrives:

0 - alternativet – dagens situasjon v idereføres.
Alternativ 1 – oppgradere dagens brannstasjon og lukke avvik hva gjelder
innsatstider i Hole.
Alternativ 2 – Bygge én ny brannstasjon med lokalisering i Hønefoss syd, og
lukke avvik i Hole. Selge dagens brannstasjon i sentrum.
Alternativ 3 - Bygge to nye brannstasjoner – en sør og en nord i byen. Selge
dagens brannstasjon i sentrum. Dette skal løse avviket i Hole, og gi mulighet for
samarbeid med Jevnaker. Alternativet skal omfatte brannberedskap for
Eggemoen flyplass.
Alternativ 4 - Sammensl åing av Ringerike Brann og redning (Ringerike og Hole),
Jevnaker og Modum. Danne et felles selskap og bygge to nye stasjoner.

I dette kapitlet omtales og vurderes hvert alternativ ut fra styrker og svakheter basert på
en best mulig beredskap i henhold ti l dimensjoneringsforskriften, kompetanse i brann - og
redningstjenesten , framtidig vekst og utvikling i regionen og langsiktige løsninger. Å lukke
avvikene i Hole kommune og å forbedre helse, miljø og sikkerhet for de ansatte er
avgjørende for anbefalingene .

Lokalisering av brannstasjoner må knyttes til innsatstider som omtalt i kapittel 7. I
vedlegg 2 er kart for hver av lokaliseringene som er omtalt i denne rapporten . Disse viser
hvilke områder som nås fra hver av brannstasjonene på inntil 10 minutter og 20 minutter.

0 - alternativet
0 - alternativet – dagens situasjon med brannstasjon på Eikli med kasernert
heltidsmannskap videreføres. Det gjennomføres ingen bygningsmessige utbedringer.
Alternativet ansees som uaktuelt, og vil bli brukt som utgangspunkt og referansepunkt for
vurderinger og anbefalinger for de øvrige alternativene.

9.1.1 Styrker og svakheter
Styrker:

• Dagens struktur er kjent blant alle ansatte og viderefører dagens rutiner uten
endringer.

Svakheter:
• Lukker ikke avvik for innsatstid til særskil te brannobjekt i Hole.
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• Behov et for plass til brannbiler og utstyr er prekært. Behov for vognhall i full lengde
med minimum 10 porter/portløp. Det er 2 ekstra porter sammenliknet med i dag.

• Uhensiktsmessige uteområder for virksomhetens oppgaver . HMS ikke iv aretatt.
Området m å gjerdes inn.

• Mangel på øvelsesfasiliteter på område t. Kan ikke utføre varme øvelser på grunn av
beliggenheten .

• Gir ikke et godt grunnlag for faglig og organisatorisk utvikling av brann - og
redningstjenesten

• Ren og skitten sone er ikke tilfredsstillende – gjelder både for beredskapsstyrken og
feierne. Krever bygningsmessig e utbedringer med store økonomisk e kostnader uten
å få en framtidsrettet løsning

• Beliggenhet. Stor trafikktetthet og lite hensiktsmessig plassering med tanke på
naboer som er både industri - og boligformål.

• Uttrykning skjer i motbakke og ut fra et område som er skoleveg og med mye
trafikk av myke trafikanter, privatbiler og godstransport.

Trusler:
• Arbeidstilsynet kan stenge bedriften p å g runn a v mangler ved ren og skit ten sone.
• Lokaliseringen r eduserer mulighetene for utbygging av risikoobjekter i større deler av

kommunene – og særlig i Hole kommune
• Lokaliseringen t ar ikke hensyn til planlagt og ønsket befolkningsvekst
• Lokaliseringen t ar ikke hensyn til ønsket n æ ringsu tvikling

9.1.2 Økonomi
Alternativet forutsetter ingen investeringer i bygningene, og hel ler ingen tiltak for å
redusere innsatstidene i Hole kommune. I flere kommuner har krav fra Arbeidstilsynet
medførte strakstiltak for å utbedre rene og skitne soner på brann stasjoner . Dette
medfører kostnader til midlertidige løsninger.

9.1.3 Vurdering og anbefaling – alternativ 0
Alternativet er omtalt som uaktuelt gjennom kommunestyrets vedtak om utredning.
KS - Konsulent støtter denne vurderingen .

Alternativ 1

Alternativ 1 – oppgradere dagens brannstasjon på Eikli for å tilfredsstille helse - , miljø og
sikkerhet for de ansatte, og å lukke avvik hva gjelder innsatstider i Hole.

9.2.1 Styrker og svakheter
Styrker:

• Dagens struktur og stasjon er kjent for alle mannskaper.
• Vil tilfredss tille gjeldende HMS - krav for ren og skitten sone for alle mannskapene.

Svakheter:
• D et er ikke mulig å lukke dagens avvik i Hole med denne lokaliseringen. Andre

løsninger må gjennomføres.
• Store kostnader knyttet til ombygging uten at bygget blir funksjone lt og

hensiktsmessig med tanke på framtidige utfordringer.
• Uhensiktsmessige uteområder for virksomhetens oppgaver. HMS ikke ivaretatt.

Området må gjerdes inn.
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• Behovet for plass til brannbiler og utstyr er prekært. Behov for vognhall i full
lengde med minim um 10 porter/portløp. Det er 2 ekstra porter sammenliknet med
i dag.

• Mangel på øvelsesfasiliteter på området. Kan ikke utføre varme øvelser på grunn
av beliggenheten.

• Uttrykning skjer i motbakke og ut fra et område som er skoleveg og med mye
trafikk av m yke trafikanter, privatbiler og godstransport.

Trusler:
• Velger foreløpige løsninger som kan gi kortvarig gevinst – og på leng r e sikt økte

kostnader
• Lokaliseringen reduserer mulighetene for utbygging av risikoobjekter i større deler

av kommunene – og sær lig i Hole kommune
• Lokaliseringen tar ikke hensyn til planlagt og ønsket befolkningsvekst
• Lokaliseringen tar ikke hensyn til ønsket næringsutvikling

Muligheter:
• Etablere en framskutt enhet i Hole kommune
• Bygge en brannstasjon i Hole kommune, og bemanne m ed en deltidsstyrke

9.2.2 Framskutt enhet
Som omtalt ovenfor krever dette alternativet helt nye løsninger i Hole kommune.

En mulig løsning er framskutt enhet. En fremskutt enhet er definert til å være en lett
enhet , dvs. en liten brannbil utstyrt for ulike t yper hendelser der røykdykkeutstyr, tankbil
eller høydeutstyr ikke er nødvendig. Bilen kan ha et mannskap på to personer som kan
løse en rekke oppdrag på en ressursbesparende måte. V ed alarmering til større
hendelser, vil de nne bilen kunne rykke ut i tille gg til en hovedstyrke . P å grunn av sin
plassering lokalt , vil d iss e mannskapene være først på skadested hvor de kan
tilrettelegge, gjøre de første tiltak på skadestedet slik at hendelsesrekken forsinkes eller i
beste fall stoppes helt. Dette betyr redusert e konsekvenser på hendelsesstedet, og slik
at liv, helse, miljø og materielle verdier vil være spart.

En framskutt enhet må være stasjonert i Hole kommune med garasje og lokaler for
mannskapet. Mannskapene bør være en del av de kasernerte vaktlagene ved
b rannstasjonen i Hønefoss. Disse må utvides med to mannskaper per vaktlag.

Lokaliseringen er foreslått til Kjellerberget.

I tillegg til å være i beredskap, kan styrken brukes til andre enkle oppgaver som for
eksempel oppfølging og montering av røykvarsle re hos trygghetsalarmbrukere.

Vi har ikke beregnet kostnadene i detalj, men anslår årlige driftsutgifter til ca. kr. 6
millioner. Dette kommer i tillegg til dagens beredskapsstyrke som Hole også må ha i
henhold til dimensjonerinsgforskriften. En fortsatt deltakelse i det interkommunale
samarbeidet omtrent på nåværende økonomiske nivå er derfor en forutsetning.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er en del av selvkostberegningene og er holdt utenom
disse beregningene.

9.2.3 Deltidsstasjon i Hole
Som omtalt ovenf or krever dette alternativet helt nye løsninger i Hole kommune. En
annen mulighet for å lukke avvike t i Hole kommune er å etablere en deltidsstyrke
organisert under Ringerike brann - og redningstjeneste .
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Nåværende innbyggertall åpner for å gjøre dette ut fra dimensjoneringsforskriftens krav
for tettsteder med 3.000 - 8.000 innbyggere med en beredskap organisert i lag
bestående av deltidspersonell med dreiende vakt.

Ut fra forventet befolkningsvekst bør kravet for tettsteder med 8.000 - 20.000 innbyggere
være mer naturlig å planlegge for. Beredskapen skal da være organisert i lag bestående
av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær
arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med
dreien de vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke.

Dette forutsetter investering i ny brannstasjon, biler og utstyr. Plassering av
brannstasjonen og lokaler for framskutt enhet bør være i kommunesenteret Vik. I kartene
i vedlegg 2 er innsatst ider vist fra Kjellerberget.

Kravene til deltidsmannskap i Hole innebærer at man må ha mannskaper som både bor
og jobber i umiddelbar nærhet til brannstasjonen . Minimumsantallet er 16 mannskaper.
Ringerike brann - og redning har gode erfaringer med å ut vikle de to de ltidsstyrkene de
allerede har. D et tar imidlertid lang tid å bygge opp en slik tjeneste. Andre steder er det
vanskelig å få en deltidsstyrke til å være en stabil bemanning med nødvendig
kompetanse og fortløpende deltakelse i øvelser.

Deltid smannskaper har lengre innsatstid enn kasernerte styrker, siden de rykker ut fra
arbeidsplassen, hjemsted eller annet sted innenfor krav om oppmøtetid til
brannstasjonen på 4 minutter på dagtid og 6 minutter om natten . De vil derfor ikke
tilfredsstille kra vet til innsatstid til institusjonene på Røyse.

Vi har ikke beregnet kostnadene i detalj, men anslår årlige driftsutgifter til ca. kr. 8
millioner for en deltidsstyrke både på dagtid og natt. D e nne muligheten forutsetter fortsatt
deltakelse i det interko mmunale samarbeidet hva gjelder brannsjef og forebyggende
arbeid .

F eiing og tilsyn med fyringsanlegg er en del av selvkostberegningene og er holdt utenom
disse beregningene .

9.2.4 Andre midlertidige avbøtende tiltak
Det vil fortsat t ta tid før en tilfredsstill ende løsning for å lukke avvikene kan tas i bruk.
inntil videre, og med fordeler deretter, kan andre avbøtende tiltak gjennomføres.

Disse er å gjennomføre sprinkling av bygninger som er definert som særskilte
brannobjekter, og å sikre tilstrekkelig kapasi tet og vann trykk for sprinkling og slukkevann
ved en eventuell brann.

9.2.5 Økonomi
Rambøll har i august 2019 gjennomført en bygningstekniske vurdering, og har anslått
ombyggingskostnadene for eksisterende brannstasjon til kr. 2 7,6 millioner inkl. mva .

Øk t e utgifter f or Hole kommune for å lukke avvikene er estimert til ca. kr. 6 millioner for
personell til en frams k utt enhet; og ca . kr. 8 millioner for en deltidsstyrke.

Lokaler for en framskutt enhet anslås til ca. 4 50 kvm til en pris på ca. kr. 15,7 mill ioner.
Bygging av ny brannstasjon på ca. 1 500 kvm vil koste ca. kr 52,5 millioner . Begge
beregninger er ut fra en pris på kr 35 000 per kvm.
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L øsningen med framskutt enhet for å lukke avvikene i Hole kommune påvirker , slik vi ser
det , i liten grad Ringer ike kommunes kostnader for brann - og redningstjeneste n .

Dersom man velger å etablere en deltidsstyrke i Hole kommune ; eventuelt kombinert
med kasernert styrke på dagtid (i henhold til krav for tettsteder med mellom 8 000 –
20 000 innbyggere), vil det int erkommunale samarbeidet utvides betydelig . Ringerike
kommune må opprettholde nåværende beredskapsstyrke. Kostnadsfordelingen i dagens
avtale bør revideres.

9.2.6 Vurdering og anbefaling – alternativ 1
Alternativ 1 som er å oppgradere dagens brannstasjon på Eik li for å tilfredsstille helse - ,
miljø og sikkerhet for de ansatte, og å lukke avvik hva gjelder innsatstider i Hole er en
kostbar løsning for Hole kommune. En deltidsstyrke vil endre det interkommunale
samarbeidet og gi økte kostnader for begge kommunene u ten å styrke brann - og
redningstjenestene og tryggheten til innbyggerne.

Vår vurdering er at en oppgradering av dagens brannstasjon og beliggenhet er kostbart,
og i begrenset grad i varetar målsettingene for den framtidig e brann - og
redningstjenesten.

Vår vurdering er at en etablering av eget brannvesen i Hole med en deltidsstyrke heller
ikke vil dekke kravet til innsatstider til institusjonene på Røyse . I tillegg er det
erfaringsmessig kostbart, tidkrevende og gir en lite stabil bemanning v ed bruk av
d eltidsmannskaper. Dette har sammenheng med økt mobilitet i arbeidslivet og at mange
ønsker å disponere fritiden sin på aktiviteter eller reiser som ikke er forenlig med
oppmøtetidene i vaktperiodene.

En framskutt enhet er en bedre løsning for å lukke avvikene for innsatstider . Det gir
mannskape r med en annen kompetanse og trening, og styrker tilhørigheten til tjenesten
ved å høre til en kasernert vaktstyrke ved en stor brannstasjon .

Alternativ 1 oppfatter vi ikke tilstrekkelig å ta hensyn til bered skapens kvalitet og
innsatstider. Alternativet tilfredsstiller ikke det akutte behovet for mer plass, gir ikke
optimale løsninger for helse - , miljø og sikkerhet og alternativet imøtekommer ikke behov
ved den forventede veksten i bosetting, næringsetablerin ger og ny infrastruktur.

KS - Konsulent an befale r ikke alternativ 1 .

Alternativ 2
Alternativ 2 – Bygge én ny brannstasjon med lokalisering i Hønefoss syd, og lukke avvik i
Hole. Selge dagens brannstasjon i sentrum.

En ny brannstasjon i Hønefoss sør vil styrke brann beredskap en i Hole . Mannskapene vil
ved dette alternativet kunne nå fram til institusjonene på litt over 10 minutter, noe som vil
lukke avvik for innsatstid. Denne plasseringen av brannstasjonen vil styrke mulighetene
for utbygging av risikobyg g flere steder i kommunene.

Den foreslåtte lokaliseringen av brannstasjonene vil ha god nytte av vegutbyggingene i
kommunene.

9.3.1 Styrker og svakheter
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Styrker:
• Vil lukke avvik i Hole kommune.
• Bygges etter dagens og fremtidens krav til ren og skitten son e.
• Sikre øvelsesfasiliteter utendørs.
• Plassbehov dekkes med større vognhall.
• Bygge et funksjonelt bygg for samhandling mellom forebyggende, beredskap og

feierne
• U tkjøring ved uttrykning blir betydelig bedre
• K an tilrettelegge for bedre samhandling med Sivil forsvaret ved å etablere nye lokaler

Svakheter:
• Kostnader med nytt bygg er høye. Ved å bruke midlene fra salg av brannstasjon og

tomt i Dr. Åstas gate 12, vil dette redusere lånebehovet betydelig .
• Dekker ikke en fr a mtidig beredskap på Eggemoen/Hønefoss no rd.
• M å etablere nye lokaler for Sivilforsvaret – kommunen har plikt til å stille lokaler til

disposisjon

Trusler:
• Lokaliseringen tar ikke hensyn til planlagt og ønsket befolkningsvekst i nordre del av

Hønefoss
• Lokaliseringen tar ikke hensyn til ønsket næ ringsutvikling i nordre del av Hønefoss

Muligheter:
• Lokaliseringen øker mulighetene for utbygging av risikoobjekter i større deler av

kommunene – og særlig i søndre del av Hønefoss og i Hole kommune
• Lokaliseringen tar bedre hensyn til planlagt og ønsket b efolkningsvekst - særlig i

søndre del av Hønefoss og i Hole kommune
• Lokaliseringen tar bedre hensyn til ønsket næringsutvikling - særlig i søndre del

av Hønefoss og i Hole kommune
Åpner for at kriseledelsen i begge kommunene kan ha felles lokalisering me d
brann - og redningstjenesten og slik være en del av dette fagmiljøet
K an gi muligheter for økt samhandling med andre samarbeidsparter ved en
eventuell samlokalisering

9.3.2 Ny hovedbrannstasjon
Brannsjefen har gjennom internt arbeid lagt fram arealbehov for e n ny
hovedbrannstasjon. A realbehovet er beregnet til 3 964 kvm . I vedlegg 3 er oversikt over
behovet. Dette er basert på nøkterne vurderinger, og ut fra e rfaringer fra andre nybygde
brannstasjoner de siste årene.

Det er et mål å bygge brannstasjonen på e n funksjonell måte som støtter samhandlingen
mellom de ulike avdelingene og fagområdene i brann - og redningstjenesten . Dette er
viktig for å utvikle helhet og sammenheng i tjenestene.

L okalisering av en ny hovedbrannstasjon er i Hønefoss sør. De t er t o a ktuelle tomte r som
er vurdert - på Hvervenmoen og ved Kirkeskolen/Eplehagen. Begge tomtene vil gi god
forbindelse ti l hovedveg ved uttrykninger, og vil tilfredsstille kravene til innsatstider i Hole
uten å svekke disse vesentlig i Ringerike. For Ringerike kommune vil innsatstiden til
søndre del av kommunen mot Modum kommune bli redusert. Behovet for bistand fra
Modum vil dermed også bli redusert.

Mulighetene for utendørs øvingsanlegg er noe begrenset, men bedre enn ved dagens
brannstasjon.
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Representanter fra kommunen har hatt kontakt med grunneierne om de aktuelle
tomtene. I denne utredningen har vi ikke utredet va lg av tomtene ut over de vurderinger
som er gjort av brannsjefen og hans ledergruppe i møte med KS - Konsulent.

En lokalisering av ny brannstas jon på Helgelandsmoen er et tredje alternativ. Dette vil
øke innsatstidene for deler av Ringerike kommune.

Det er gjennomført besøk på andre nye brannstasjoner for å lære av deres erfaringer.

9.3.3 Bemanning og vaktstyrker
Antall og s tørrelsen på vaktstyrken e og antall medarbeidere i forebyggende arbeid, feiing
og tilsyn påvirkes av fortløpende oppdatering av risiko - og sårbarhetsanalyser og
forskrifter med dimensjoneringskrav. Ut fra nåværende befolkning vil dagens bemanning
opprettholdes ved den nye brannst asjonen.

Dette alternativet vil ikke kreve økt bemanning slik som alternativ 1 (omtalt i kapittel 9.2.2
og 9.2.3).

9.3.4 Økonomi
Kostnadene ved bygging av nye brannstasjoner er ca. kr. 35 000,00 per kvadratmeter.
Med et arealbehov på 3 964 kvm er kostnaden b eregnet til kr. 138 740 000.
Øvingsanlegg er ikke inkludert dimensjoneringen.

En taksering av nåværende brannstasjon er utført med tanke på salg. Taksten ble utført i
august 2018 og er satt til kr. 46 000 000. Verdien er baser t på normal markedspris for
eiendommen solgt i dagens eiendomsmarked. Normal markedspris er den
pris flere sannsynlige investorer kan være villige til å betale for eiendommen.
Markedsprisen for eiendommen må forventes å være attraktiv og at salgsverdi kan bli
betydelig høyere.

E ksisterende brannstasjon er Ringerike kommunes eiendom. Et salg her vil kunne gå inn
som en del av Ringerike kommunes finansieringen av ny brannstasjon.

I henhold til dagens avtale i det interkommunale samarbeidet mellom Hole og Ringerike
betaler Hole si n andel av husleien i brannstasjonen. Dette kan videreføres.

I et vertskommunesamarbeid er det ikke vanlig at kommunene eier bygg sammen. I så
tilfelle må de etablere et selskap som er juridisk person med de to kommunene som
eiere. Selskapet vil da kunne eie brannstasjonen og leie det ut til vertskommunen.

Dersom kommunene velger alternativ 4 som omtales seinere, vil brannstasjonen kunne
eies enten av kommunen hvor den er lokalisert; eller av det interkommunale selskapet
dersom dette er et selvstendig r ettssubjekt.

9.3.5 Vurdering og anbefaling – alternativ 2
Et viktig mål for vurderingen av framtidas brann - og redningstjeneste er å lukke avvikene
i Hole kommune, ha lokaler og utstyr der helse - , miljø og sikkerhet for alle ansatte er
ivaretatt og en brann - o g redningstjeneste som har høy kompetanse og sikrer trygghet
for innbyggerne.
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Alternativ 2 vil innfri disse behovene på et god måte for mange år framover. Alternativ 2
må sees i sammenheng med alternativ 3. Likevel slik at de kan gjennomføres med en
viss tid i mellom. En ny brannstasjon i sør for å lukke avvikene om innsatstid i Hole
kommune må ha første prioritet. Ringerike kommune vil også ha stor nytte av denne ny
brannstasjon; ikke minst med hensyn til HMS - kravene og betydelig bedre plassering for
ras kere uttrykninger; blant annet til sykehuset.

Dette alternativet åpner for at kriseledelsen i begge kommunene kan ha felles
lokalisering med brann - og redningstjenesten og slik være en del av dette fagmiljøet

Med denne plasseringen vil vi anbefale å o pprettholde at vertskommunen eier
brannstasjoner som er lokalisert i vertskommunen. Vi ser heller ingen grunn til å endre
kostnadsfordelingsmodellen i det interkommunale samarbeidet. Med en fordeling etter
innbyggertall vil de økte kostnadene fordele seg f orholdsmessig på hver av kommunene.

KS - Konsulent mener a lternativ 2 med ny brannstasjon i Hønefoss sør ivaretar behovet
for å lukke avvik . Alternativet tar ikke tilstrekkelig hensyn til framtidige behov. Alternativ 2
er en minimum sløsning som ikke tilfr edsstille r ønsket om dekke behov i et 20 - 40 års
perspektiv.

KS - Konsulent anbefaler primært alternativ 3 (kapittel 9.4). Dette alternativet omfatter
bygging av ny brannstasjon i Hønefoss sør som i alternativ 2. Ny brannstasjon i sør må
ha høyest prioritet og bør prosjekteres og bygges snarest mulig . Bygging av en ny
stasjon vil ta 2 - 4 år inkludert planlegging.

Alternativ 3
Alternativ 3 - Bygge to nye brannstasjoner – en sør og en nord i byen. Selge dagens
brannstasjon i sentrum. Dette skal løse avviket i Hole, og gi mulighet for samarbeid med
Jevnaker. Alternativet skal omfatte brannberedskap for Eggemoen flyplass.

9.4.1 Styrker og svakheter

Styrker:
• Lukker avvik i Hole kommune.
• Bedre og sikrere tjeneste for innbyggerne i Ringeriksregionen, herunder Ringeri ke ,

Hole og Jevnaker.
• Ivaretar dagens og fremtidens behov for brann og redning i regionen.
• Større slagkraft ved større hendelser.
• Større utholdenhet ved større og flere sammenfallende hendelser.
• Nytt fagfelt og større variasjon ved flyplasstjeneste.
• S tør re mulighet for retrettstillinger
• Økonomi, mulig het for økonomisk samarbeid mellom R ingerike brann - og

redningstjeneste, Eggemoen Utvikling AS, F orsvaret Eggemoen og eventuelt
Jevnaker kommune.

• Raskere responstid i søndre (Sundvollen og R øysehalvøya) og no rdre del av
distriktet (Åsbygda - Hensmoen). Ny infrastruktur med vei over til Olum og over til
Vågård. Ny E 16 til Sollihøgda.

• Spesialisttjenester kan videreutvikles med forsk jellig kompetanse og spesialisert
utstyr på hver av stasjonen e

• S pesialisert bran nberedskap for Eggemoen flyplass
• R edusert innsatstid og spesialisert brannberedskap for Forsvaret Eggemoen
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Svakheter:
• Kostnader ved etablering av to nye stasjoner.
• K ostnader ved to steder å drifte og vedlikeholde

Muligheter:
• Å gi den beste beredskapen f or Hole, Jevnaker og Ringerikes innbyggere
• Nye øvingsanlegg – for beredskap og feierne
• Øvelsesanlegg for varme øvelser og for feierne ved stasjon nord.
• Øvelsesanlegg for tau - , tung - og høyde redning ved stasjon syd.
• Øke muligheten for utbygging av nye risi kobygg i større deler av Hole , Ringerike og

Jevnaker
• Tar hensyn til økt næringsutvikling i regionen – med særlig vekt på Eggemoen
• Tar hensyn til planlagt og ønsket økt bosetting og innbyggertall
• Åpner for at kriseledelsen i begge kommunene kan ha felles lo kalisering med

brann - og redningstjenesten og slik være en del av dette fagmiljøet
• Muligheter for samlokalisering med andre samarbeidsparter og etater

9.4.2 L okalisering
Tomt for brannstasjon i sør – omtalt som hovedbrannstasjon – er som omtalt for
alternativ 2 (kapittel 9.3.2.) .

T omt for brannstasjon på Eggemoen flyplass er på østsiden og ved midt en av rullebanen
i flyplassens lengderetning. Tomten eies av Tronrud Utvikling AS. De er svært positive til
en etablering av brannstasjonen her.

De foreslåtte l okaliseringen av brannstasjonene vil knyttes til, og ha god nytte av
vegutbyggingene i kommunene.

9.4.3 Eggemoen 1

Eggemoen er et område med næringsetablering og økning i antall arbeidsplasser. Dette
gjelder både for næringsparken og for flyplassen. Det er st ore muligheter for videre vekst
med ringvirkninger for andre næringsinteresser og for økt bosetting i hele regionen.

Eggemoen Utvikling AS bygger nå opp et internasjonalt teknologisk miljø rundt flyplassen
som i løpet av 2019 vil passere 400 arbeidsplass er. De mener det vil være mulig med en
dobling av antall arbeidsplasser i et fem års perspektiv. Og videre en ny dobling i et 10
års perspektiv om de lykkes med arbeidet som nå er satt i gang. Som eksempel på
veksten, har den amerikanske droneprodusenten F lir Systems på Eggemoen uttalt at de
sikter mot å ha 100 arbeidsplasser på Eggemoen. Det er for tiden ingen særskilte
brannobjekter blant virksomhetene i næringsparken.

Flyplassen har rullebane og godkjent navigasjonsutstyr for å kunne avlaste Oslo
Luftha vn for blant annet private jetfly. Samtidig markedsføres flyplassen som lokasjon for
firma med service og vedlikehold av fly og helikoptre. De 10 nye ambulanseflyene som
nå tas i bruk av Luftambulansetjenesten skal vedlikeholdes på Eggemoen hvor hver
maski n skal inn til vedlikehold 2 ganger i året. I de to siste ukene i juni i år har alle flyene
vært inne til enkelt vedlikehold før de nå fordeles til basene i Norge og settes i drift.

1 Teksten i kapittel 9.4.3. er godkjent av Eggemoen Utvikling AS



24

Eggemoen Utvikling AS har mottatt forespørsel om mulig etablering av
ved likeholdsverksted for Airbus Helikopter på Eggemoen. De har et mål om å komme i
gang fra årsskiftet. Det er ønske om å etablere en base på det sentrale østlandsområdet,
eventuelt på svensk side i nærheten av den norske grensen.

Cascade er en større canad isk vedlikeholdsleverandør på fly og helikoptre. Selskapet
har ved flere anledninger besøkt Eggemoen de siste to årene, og søker en norsk
alliansepartner. De ser på muligheten for å gjøre vedlikehold på CJ130 Hercules hvor
vedlikeholdskontrakt utlyses i 20 20. De vil i tillegg kunne gjøre vedlikehold også på andre
fly og helikoptre på Eggemoen med Europa som marked.

Det er særskilte brannberedskapskrav ved flyplasser. Kravene varierer ut fra hva slags
type fly som lander eller tar av. Ringerike brann - og re dningstjeneste og Jevnaker
brannvesen har stilt seg positive til å ha beredskap ved landing og avgang på flyplassen,
og har utført denne beredskapen ved behov. Avtaler om slik ber edskap er under
utarbeidelse. Brannberedskap er en av flere faktorer som vil kunne bidra positivt til
etablering av flere nye selskaper og at miljøet på Eggemoen styrkes med flere
arbeidsplasser.

Eggemoen Utvikling AS stiller seg positive til å se på en løsning med offentlig, privat
samarbeid
(OPS) for oppføring av ny brannstasjo n på Eggemoen dersom Ringerike kommune
ønsker en slik lokalisering og samarbeid. Det er for tidlig å beskrive en anbefalt løsning
for et slikt samarbeid. En mulig modell er at Eggemoen Utvikling AS:

bygger ny brannstasjon på egen tomt for utleie til kommun en med leietid 20 – 25
år. Brannstasjonen overdras til kommunen etter utløpt leieperiode.
finansierer, helt eller delvis, innkjøp av brannbil og annet utstyr beregnet for
hendelser på flyplassen
kjøper tjenester fra kommunens kasernerte brann - og rednings tjeneste
selger eller på annen måte tilrettelegger for tomt for et øvingsanlegg som
etableres slik at det også har potensial til å kunne brukes av brann - og
redningstjenester utenfor regionen

9.4.4 Forsvaret på Eggemoen 2

I forbindelse med utredningen har KS - K onsulent hatt kontakt med Forsvaret Eggemoen,
Lokal koordinerende myndighet ved senioringeniør Bård Risøy. Han uttaler :

«Innen forsvaret på Eggemoen investeres det mange millioner i årene fremover.
Det er meget viktig å opprettholde anleggets funksjon i hele krisespekteret. I denne
forbindelse er det avgjørende at en raskt kan få kontroll på en brann for å redusere
skadevirkningene.

En etablering av brannstasjon på Eggemoen, vil gi en mye kortere uttrykningstid til vårt
anlegg og brannvesenet vil være mye raskere på plass dersom brann oppstår innen
forsvaret Eggemoen.

Forsvaret Eggemoen vil uttrykke sterk støtte til ideen om etablering av brannstasjon på
Eggemoen. Vi håper Ringerike kommune velger Eggemoen som lokalisering av en
eventuell ny brannstas jon. Vi er i utgangspunktet positive til å samarbeide om en brannbil
som er spesielt egnet for slukking av brann i elektriske installasjoner. Dette må drøftes
nærmere og besluttes på rett nivå i Forsvaret. »

2 Sitatet er godkjent av senioringeniør Bård Risøy
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9.4.5 B rannstasjoner og øvingsanlegg
Brannsjefen har gjennom internt arbeid lagt fram arealbehov for en ny
hovedbrannstasjon sør i Hønefoss og en brannstasjon på Eggemoen. Arealbehovet er
beregnet til henholdsvis 3 703 og 2 132 kvm. Størrelsen på hovedbrannstasjonen kan bli
noe mindre ved bygging av to stasj oner. I vedlegg 3 er oversikt over behovet. Dette er
basert på nøkterne vurderinger, og ut fra erfaringer fra andre nybygde brannstasjoner de
siste årene.

Det er et mål å bygge brannstasjonen e på en funksjonell måte som støtter
samhandlingen mellom de ul ike avdelingene og fagområdene i brann - og
redningstjenesten . Dette er viktig for å utvikle helhet og sammenheng i tjenestene.

Det er et utviklingstrekk at kvalitet på tjenestene har stor betydning for hvor godt arbeid
brannmannskapene utfører ved en hend else. Det stilles derfor store krav til spesialisert
kompetanse både innenfor kjente metoder, og ikke minst med nye metoder og nytt utstyr.

Øvingsanlegg både for beredskapsmannskapene, feiere og forebyggende medarbeidere
er derfor blitt mer og mer viktig . Miljøkravene blir strenger med tanke på utslipp og
forurensing. Det er behov for tilrettelagte øvingsområder som ivaretar HMS - krav både for
personalet, naturen og nærmiljøet. Med to brannstasjoner , og lokaliseringen av den ene
stasjonen på Eggemoen er de t gode muligheter for å etablere øvingsanlegg for egne
mannskaper. Et nytt øvingsanlegg vil kunne ivareta også andre nødetaters behov for
fasiliteter. Dette gjelder politi, ambulansetjeneste og sivilforsvaret. Et slikt fellesskap for
naturlige samvirkeaktø rer vil kunne gi mange positive effekter til innbyggernes beste, og
bør undersøkes dersom dette alternativet velges.

Å ha øvingsanlegg ved brannstasjonene åpner for øving samtidig som beredskapen
opprettholdes , og innenfor tida mannskapene er på vakt. Det te reduserer behovet for
overtid og innleie av vikarer. Gode øvingsanlegg vil også være en styrke for lærlinger
som har læretid , og for praksisstudenter fra brannfagskolen.

Brannsjefens anbefaling for øvingsanleggene er for stasjon nord:
• Øvelsesanlegg v arme røykdykker øvelser.
• Øvelsesanlegg for flybrann.
• Øvelsesanlegg for feiervesenet – utstyr ned med ildsted er og pipe r )

F or stasjon sør:
• Øvelsesfasiliteter og anlegg til øvelser i tau - , tung - og høyderedning.

9.4.6 Bemanning og vaktstyrker
Størrelsen på vaktst yrkene og antall medarbeidere i forebyggende arbeid, feiing og tilsyn
påvirkes av fortløpende oppdatering av risiko - og sårbarhetsanalyser og forskrifter med
dimensjoneringskrav.

Ved etablering av to brannstasjoner vil bemanningen i beredskapsstyrken måt te øke. Det
er for mange ukjente faktorer til å beskrive dette presist. De viktigste faktorene er
omfanget av brannberedskap på flyplassen, eventuelt samarbeid med Jevnaker
kommune og nye krav som følge av befolkningsvekst og størrelser på tettsteder innen for
brannvernregionen.

Eggemoen Utvikling AS kan også kjøpe flyplasstjenester av brann - og redningstjenesten.
Dette er vakt - og sikkerhetsoppgaver og andre oppgaver som naturlig hører til brann - og
redningstjenestens kompetanse.
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En slik brannstasjon må ha en minimumsbemanning på 4 mannskap per vaktlag, og fire
vaktlag.

Den kommunale v aktberedskapen har prioritet, og hendelser utenom brannstasjonen vil
gå foran beredskap på flyplassen. Dette vil kunne medføre at flyvninger til og fra
flyplassen blir ka nsellert inntil beredskapen igjen er operativ på flyplassen.

9.4.7 U tstyrsbehov

S tasjon syd :

Hovedfokus: F arlig gods, blant annet kjemiske og radioaktive stoffer og eksplosiver
R øykdykking og CCS (Cobra cold cut system) som er en ny skjæreslukker – en ny
slu kkemetode
R edning fra fastklemte personer ved ulykker, redning av dyr, tauredning i kraner,
skråninger og liknende
H øyde beredskap med stigebil
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)

Mannskap: minimum 5 mannskaper, anbefaler 6 i forhold til fo rskyving til stasjon nord .
A nbefaler 10 hybler .
A nbefaler minimum 10 porter med full lengde på vognhall , og verksted og vaskehall.

Stasjonen bør bygges med mulighet for utvidelse uten kompliserte bygningsmessige
utfordringer.

Opparbeidelse av øvelsesom råde ute må inkluderes på tomten, og alt må gjerdes inn.

Biler og utstyr:
• - Innsatsleder bil.
• - Mannskapsbil 4x4 3000L vann (B rannbil utstyrt for brann - og r e dning
• - Tankbil min 10000L – vanntankvogn for områder uten brannvannsdekning .
• - Redningsbil. 4x4, ram mevinsj, (støtter - puter - cribb - tau - overflate o.l. – et f remtidig

behov, da rednings oppdragene blir større og større)
• - Høydemat e riell, i dag en stige bil med arbeidshøyde på 32 meter .
• - Skogbrannbil – spesialbil for bruk ved skogbrann
• - UTV med belter – et kjø retøy for transport av mannskap og pasienter ved

skogbrann og i ulendt terreng .
• - Båt med lem som kan åpnes i baugen ved overflate tjeneste der mannskap

bruker tørrdrakt, dykkermaske svømmeføtter.
• - Reservebil for brann - og redningsoppdrag
• - R øykdykkerbil /fre mskutt enhet med hjertestarter og annet utstyr til bruk ved

hurtige uttrykninger og transport av mannskaper
• - Varebil/kippvogn 4x4 og hengerfeste min 2000kg.
• - Øvelsesfasiliteter/anlegg til redning - og høyde øvelser.
• - Tilpasset aspirantbehov fra fagskolen br ann og redning.
• - Tilpasset feier lærling behov i fremtiden.

Utstyrsbehov stasjon nord:
Hovedfokus på flyplass beredskap og skogbrann
M inimum 4 mannskaper, anbefaler 5 for å kunne ivareta flyplasstjeneste, anbefaler 6
hybler, anbefaler minimum 6 porter med full lengde på vognhall + Verksted og vaskehall.)
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Stasjonen bør bygges med mulighet for utvidelse uten kompliserte bygningsmessige
utfordringer. Opparbeidelse av øvelsesområde ute må inkluderes på tomten, og alt må
gjerdes inn.

Biler og utstyr:
• Mannska psbil 4x4 3000L vann (B&R).
• Flyplassbrannbil? (Eggemoen flyplass – i samarbeid med Eggemoen U tvikling

AS )
• Tankbil min 10000L.
• Skogbrannbil.
• UTV med belter.
• ATV 6x6.
• Reservebil (B&R).
• Fremskutt enhet.
• Øvelseshenger kurs.
• Varebil/kippvogn 4x4 og hengerfeste min 2000kg.

9.4.8 Ø konomi
Kostnadene ved bygging av nye brannstasjoner er ca. kr. 35 000,00 per kvadratmeter.
Med arealbehovet for d e to stasjonene (ø vingsanlegg er ikke inkludert dimensjoneringen )
blir kostnadene:

Hovedbrannstasjon – 3 703 kvm – sum kr. 129 605 000
Ny stasjon Eggemoen - 2 132 kvm – sum kr. 74 620 000
Samlet kostna d for begge stasjonene kr. 204 225 000
.

En taksering av nåværende brannstasjon er utført med tanke på salg. Taksten ble utført i
august 2018 og er satt til kr . 46 000 000. Verdien er basert på normal markedspris for
eiendommen solgt i dagens eiendomsmarked. Normal markedspris er den
pris flere sannsynlige investorer kan være villige til å betale for eiendommen.

Eksisterende brannstasjon er Ringerike kommunes eiendom. Et salg her vil kunne gå inn
som en del av Ringerike kommunes finansieringen av ny brannstasjon.

I henhold til dagens avtale i det interkommunale samarbeidet mellom Hole og Ringerike ,
betaler Hole sin andel av husleien i brannstasjonen. De nne o rdningen kan videreføres.

I et vertskommunesamarbeid er det ikke vanlig at kommunene eier bygg sammen. I så
tilfelle må de etablere et selskap som er juridisk person med de to kommunene som
eiere. Dette s elskapet vil da kunne eie brannstasjonen og leie d e n ut til vertskommunen.

Dersom kommunene velger alternativ 4 som omtales seinere, vil brannstasjonen kunne
eies enten av kommunen hvor den er lokalisert; eller av det interkommunale selskapet
dersom dette er et selvstendig rettssubjekt.

Kasernert vakt med 16 mannskaper fordelt på fire vaktlag med lønn og sosiale utgifter og
driftskostnader må beregnes. Et eventuelt interkommunalt samarbeid med Jevnaker
kommune og salg av flyplass tjenester til Eggemoen Utvikling AS vil ha innvirkning på
kostnadene for da gens brannvesen og Hole og Ringerike kommuner.
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9.4.9 Vurdering og anbefaling – alternativ 3
Vi har allerede anbefalt bygging av ny hovedbrannstasjon for å lukke avvik i Hole
kommune, og å sikre forsvarlig helse - , miljø - og sikkerhet for alle ansatte. Dette må ha
førsteprioritet, og bør prosjekteres og bygges snarest mulig . For Ringerike kommune vil
innsatstiden til søndre del av kommunen mot Modum kommune bli redusert. Behovet for
bistand fra Modum vil dermed også bli redusert.

Vurdering av eventuell etableri ng av ny brannstasjon på Eggemoen har
samfunnsmessige begrunnelser knyttet til næringsutvikling og nye arbeidsplasser både i
næringsparken og på flyplassen. Samtidig innebærer dette å ta et samfunnsansvar som
vertskap for Forsvaret på Eggemoen.

Vi mener at samvirket og kjøp og salg av tjenester til Eggemoen flyplass vil være positivt
for brann - og beredskapstjenesten. Et offentlig og privat samarbeid med Eggemoen
Utvikling AS, og et mulig offentlig – offentlig samarbeid med Forsvaret vil være positivt
for utviklingen i denne delen av regionen.

Den største gevinsten mener vi vil være om dette også ble et interkommunalt samarbeid
med Jevnaker kommune. Det er en nasjonal forventning om å øke samarbeidet mellom
kommuner om brann - og redningstjenestene. Størr e tjenester viser seg å gi økt
kompetanse, mer spesialiserte tjenester og interessante arbeidsplasser . Dette
alternativet åpner for at kriseledelsen i begge kommunene kan ha felles lokalisering med
brann - og redningstjenesten og slik være en del av dette f agmiljøet

Dersom Jevnaker opprettholder sitt brannvesen, vil en samarbeidsavtale måtte inngås
mellom de to nabobrannvesenene. Dette har sammenheng med at 110 - sentralene alltid
skal alarmere nærmeste brannmannskap. For branner i denne delen av Jevnaker kan
brannmannskapene på Eggemoen i en del tilfelle ha kortest innsatstid til hendelser i
Jevnaker kommune.

KS - Konsulent anbefaler Ringerike kommune å inngå en intensjonsavtale med Eggemoen
Utvikling AS om samarbeid om en framtidig brannstasjon på Eggemoen. D en videre
utviklingen på Eggemoen vil påvirke hvor raskt brannstasjonen bør bygges.
For å lukke avvikene i Hole, må ny hovedbrannstasjon i søndre del av Hønefoss
prioriteres foran brannstasjonen på Eggemoen.

Videre bør det avklares med Jevnaker kommu ne om de er interessert i et interkommunalt
samarbeid om denne flyplassen og på hvilken måte denne skal inngå i kommunens
brannordning.

Disse avklaringene vil være viktig for dimensjonering av både brannstasjonen, utstyr og
bemanning.

KS - Konsulent anbe faler alternativ 3. Dette gir sikrer at kommunene innfrir lov - og
forskriftskrav og styrker grunnlag for videre vekts - og utvikling i kommunene i et
langsiktig perspektiv der næringslivet og Forsvarets interessers ivaretas, og samtidig tar
hensyn til byggi ng av veg og jernbane i regionen.

Alternativ 3 legger også et godt grunnlag for å videreføre dagens interkommunale
samarbeid mellom Hole og Ringerike kommuner, og eventuelt med andre kommuner.

Større brannvesen er en ønsket utvikling i Norge for å ivar eta innbyggernes sikkerhet.
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Alternativ 4
Alternativ 4 - Sammenslåing av Ringerike Brann og redning (Ringerike og Hole),
Jevnaker og Modum.

Danne et felles selskap og bygge to nye stasjoner. Dette alternativet er avhengig av
interesse fra Modum og Je vnaker kommuner. De ønsker ikke å inngå i en slik utredning
nå.

I dette alternativet vil det være naturlig å beskrive ulike organisasjonsformer.

9.5.1 Styrker og svakheter

Styrker:
• Reduksjon i antallstillinger
• Omdisponering av stillinger
• Større fagmiljø
• Flere spesialiserte tjenester
• Nye behov kan møtes raskere
• Ny organisasjonsstruktur

Svakheter:
• Ha stasjonsansvarlige på stasjonene
• Ha egne stabsfunksjoner – eks. IKT, HR, fakturering av gebyr
• Blir lenger unna kommunen som organisasjon
• Må ha en annen administrat iv støtte og organisering

Muligheter:
• En større aktør – videreføre det gode utviklingsarbeidet
• Styrker rollen som regional nettverksbygger
• Styrker rollen som utviklingsaktør
• Hvis Jevnaker blir med, vil det redusere kostnader på kjøretøyinvesteringer

betr aktelig.
• Støtter videre vekst på Eggemoen – nyetableringer, arbeidsplasser, ringvirkninger

for lokalt næringsliv og kommunene
• Åpner for at kriseledelsen i begge kommunene kan ha felles lokalisering med

brann - og redningstjenesten og slik være en del av de tte fagmiljøet
• Muligheter for samlokalisering med andre samarbeidsparter og etater

Trusler:
• Lengre avstand til kommunestyrene
• Samhandlingen med andre kommunale enheter i alle kommunene

I og med at det ikke er avtalt en felles utredning om eventuelt et s tørre interkommunalt
brannvesen, velger vi å beskrive dette på generelt grunnlag uten en vurdering av og
anbefaling av alternative ne .

9.5.2 Et nytt felles interkommunalt brannvesen
Det dannes stadig flere interkommunale brannvesen i Norge. Det er nasjonale
for ventninger i dimensjoneringsforskriften om samarbeid mellom brannvesen.
Brannstudien fra 2013 anbefalte større brannvesen. Det er fastslått at det er kommunene
som bestemmer sin organisering av brannvesenet. Kommunene bør ta hensyn til
utviklingen av størr e brannvesen.
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De viktigste forh oldene ved felles brannvesen er omtalt nedenfor.

9.5.2.1 Én felles brannregion
Ringerike og Hole har i dag felles risiko - og sårbarhetsanalyse, og har dimensjonert sitt
felles brannvesen ut fra denne. Brannordning en og samarbeidet er også avtalt ut fra
denne analysen. Direktoratet for sikkerhet og beredskap opplyser at det først er ved
etablering av ett felles, interkommunalt brannvesen at kommunene blir godkjent som én
felles brannvernregion.

Dimensjoneringskrave ne skal dekkes i nnenfor brannvernregionen. Ved et felles
brannvesen er de deltakende kommunene en brannvernregion med en felles risiko - og
sårbarhetsanalyse og med krav til å fylle dimensjoneringskravet innenfor
brannvernregionen.

Ut fra innbyggertallsutviklingen vil de tte kunne ha stor betydning for de aktuelle
kommunene. Samtidig endres beredskapsbehovet i kommune ut fra næringsutvikling,
bosetting, utviklingen innenfor trafikk og andre risikofaktorer.

9.5.2.2 Reduksjon i antall lederstillinger
Ved et nytt felles brannvesen vil antall forskriftspålagte lederstillinger bli redusert . Dette
gjelder brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap. De frigjorte stillingsressursene
kan benyttes til oppgaver hvor det er for lav kapasitet.

I tilleg g til de frigjorte årsverkene, m å det forventes en effektivisering ved at mange
administrative lederoppgaver skal utføres bare i en organisasjon og ikke i to eller flere .
Erfaring viser imidlertid at dette først kan forventes etter etableringsfasen på ca. 1 år.
Effektiviseringsgevinsten bør gi mulighet til å styrke det strategiske lederarbeidet.

9.5.2.3 Intern organisering
Et nytt brannvesen må organiseres ut fra oppgavene som skal løses. Det er et krav i
dimensjoneringsforskriften at det skal være en leder for forebyggende arbeid og en for
ber edskap. I forslag til ny forskrift er det ikke krav til organisering. Likevel vil det være
naturlig å videreføre en forebyggende enhet og en beredskapsenhet. Innenfor hver enhet
vil det i et større brannvesen være mulig å organisere arbeidet på effektive o g
funksjonelle måter.

I et større brannvesen vil det også være naturlig å ha en liten administrasjonsenhet. En
spesialisering av funksjoner innenfor for eksempel økonomi, HR og informasjon vil være
mulig.

9.5.2.4 Styrking av fagområder og funksjoner
Hvert b rannvesen har ofte sine spesialkompetanser. Disse må vedlikeholdes og utvikles
slik at de blir en integrert del i det nye brannvesenet. Nye spesialistområder bør utvikles.
Dette gjelder også innenfor forebyggende arbeid.
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Ved en frigjøring av stillingsr essurser eller annen prioritering vil kapasitet til disse kunne
styrkes. Noen av fagområdene er her listet opp uten prioritering. Det sees på som en
lederoppgave å vurdere hvilke funksjoner som skal prioriteres ved økt kapasitet.

• Forebyggende arbeid
• Fagu tvikling innenfor prioriterte fagområder
• Øvelser og læring i organisasjonen
• Vedlikehold av materiell og utstyr
• Innkjøp
• Informasjon
• Juridiske oppgaver

9.5.3 M odeller for interkommunalt samarbeid
I dette kapitlet omtaler vi tre alternative organ iseringer av et felles brannvesen. Alle tre er
egnet og brukt i interkommunale samarbeid. Vi gi r ingen anbefaling om valg av alternativ.
Dette bør de aktuelle deltakerne ta stilling til når et samarbeid planlegges etablert.

9.5.3.1 Vertskommune - modellen
Vertskommunesamarbeid er organisert slik at én vertskommune får overført myndighet til
å utføre oppgaver på vegne av en eller flere deltakerkommune. Vertskommune - modellen
er en lovfestet samarbeidsmodell i kommunelovens kapittel 5. Formålet med denne
samarbeidsmodellen er sama rbeid om lovpålagte og individrettede tjenester.
Samarbeidet kan være administrativt organisert eller gjennom folkevalgt nemnd. Disse to
samarbeidsformene er regulert i henholdsvis kommunelovens §§ 28 - 1 b og 28 - 1 c. I
dette tilfellet vil administrativt sam arbeid bli benyttet.

Vertskommunesamarbeid er ikke eget rettssubjekt, men en del av vertskommunen som
rettssubjekt. Vertskommunen vil være arbeidsgiver, og vil alene forplikte juridisk og
økonomisk. Vertskommunen må plassere brannvesenet i den kommunale
organisasjonsstrukturen, og bestemme hvem som er brannsjefens nærmeste
overordnede.

Det inngås en samarbeidsavtale. Denne skal inneholde formål, det økonomiske
oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen samt regler for uttreden
og avvikling a v samarbeidet. Hver deltaker kan si opp deltakerforholdet sitt med ett års
skriftlig varsel, men er deltakerkommunene enige, kan samarbeidsforholdet oppløses
raskere.

Merverdiavgiftskompensasjonsloven gjelder på lik linje med den øvrige kommunale
driften.

9.5.3.2 Interkommunalt selskap - IKS
Et selskap for interkommunalt samarbeid kan opprettes etter lov om interkommunale
selskap. Deltakerne er kommune, fylkeskommune eller interkommunale selskap. Et
interkommunalt selskap er et eget rettssubjekt som er utskilt f ra den enkelte
deltakerkommune.
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Lov om interkommunale selskap er utformet med tanke på virksomhet som kan ha egne
inntekter, for eksempel næringsvirksomhet. Eksempler på virksomhet organisert som
interkommunalt selskap er revisjon, renovasjon, energi, br annvesen, havnevesen og
vann - og avløp. Det er et krav om at det interkommunale selskapet har egen
selskapsavtale; IKS - loven § 4. Det er minimumskrav til innhold, og hvert kommunestyre
må selv vedta avtalen.

Representantskapet er øverste organ og har min st én representant fra hver av
deltakerkommunene. Denne skal ha personlig varamedlem. Hver representant har én
stemme med mindre noe annet er fastsatt i selskapsavtalen. I så tilfelle benyttes ofte
stemmeandel tilsvarende innbyggerandelen for hver deltaker kommune.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til
stede, og disse representerer minst to tredjedeler av stemmene.

Representantskapet skal ha minimum 2 møter i året, og det er regulert hvilke saker
organet skal vedt a. Dette er årsbudsjett og økonomiplan, samt årsregnskap og
årsrapport. Selskapsavtalen kan regulere flere saker som skal behandles i
representantskapet. Budsjett med inntekter i form av tilskudd fra kommunene skal vedtas
i kommunestyrene i deltakerkommune ne.

Styret er et obligatorisk organ med minst tre medlemmer, og velges av
representantskapet. Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Hvis ikke annet er
bestemt, ansetter styret daglig leder. I selskap som har flere enn 30 ansatte, kan et
fle rtall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer
velges av og blant de ansatte. Ved flere enn 50 ansatte økes dette til to
styremedlemmer.

Interkommunalt selskap er godt regulert gjennom lov om interkommunale selskap. Roll e -
og ansvarsfordeling mellom eier, representantskapet som eierorgan, styret og daglig
leder er ryddig. Kommunestyrene kan gjennom selskapsavtalen og felles eierstrategi
legge premissene for selskapet og gjennom god eierstyring følge opp sine mål - og
resul tatkrav.

Representantskapet velger styret. Et kompetansesammensatt styre som utøver
verdiskapende styrearbeid vil både bidra i strategisk utvikling av brann - og
redningstjenesten og utøve kontroll med virksomheten. Styret ansetter og vil være
brannsjef/d aglig leders overordnede.

Denne selskapsformen er valgt for mange interkommunale brann - og redningstjenester
med gode erfaringer.

Deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskap.

Representantskapet er øverste organ og har minst én representant fra hver av
deltakerkommunene. Denne skal ha personlig varamedlem. Hver representant har én
stemme med mindre noe annet er fastsatt i selskapsavtalen. I så tilfelle benyttes
stemmeandel tilsvarende innbyggerandelen for hver deltaker eller avta lte eierandeler.
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Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til
stede, og disse representerer minst to tredjedeler av stemmene.

Representantskapet skal ha minimum 2 møter i året, og det er regulert hvilke saker
organet sk al vedta. Dette er årsbudsjett og økonomiplan, samt årsregnskap og
årsrapport. Selskapsavtalen kan regulere flere saker som skal behandles i
representantskapet.

Styret er et obligatorisk organ med minst tre medlemmer, og velges av
representantskapet. Styr et er ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Hvis ikke annet er
bestemt, ansetter styret daglig leder. I selskap som har flere enn 30 ansatte, kan et
flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer
velges av og blant d e ansatte. Ved flere enn 50 ansatte økes dette til to
styremedlemmer.

Representantskapet kan instruere styret og omgjøre beslutninger.

Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en prosent - eller brøkdel av
selskapets forpliktelser. Den enkelte de ltakers ansvar for selskapsforpliktelsene svarer til
deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. At den
enkelte deltakers ansvar er ubegrenset, innebærer at deltakeren hefter med hele sin
formue - både andel av selskapsfo rmen og den øvrige formuen - for sin del av selskapets
totale forpliktelser. Det ubegrensede ansvaret deltagerne har i IKS forsterkes ved at
lovens § 23 oppstiller et konkursforbud for interkommunale selskaper.

En selskapskreditor må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor
ikke oppnår dekning av selskapet innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve
den enkelte deltaker direkte for deltakerens andel av forpliktelsen.

9.5.3.3 Samvirkeforetak - SA

Samvirkeforetak opprettes etter regle ne i lov om samvirkeforetak 29.6.2007 nr. 81
(samvirkeloven). Eierne av et samvirkeforetak betegnes som medlemmer i foretaket.
Samvirkeforetaksformen kjennetegnes av at den typisk brukes der medlemmer ønsker å
løse en oppgave i fellesskap. Medlemmenes beho v for samarbeid er viktigere enn at
foretaket går med mest mulig overskudd.

Samvirkeforetak velges ofte der stifterne har en oppgave de vil løse i fellesskap. For at
en virksomhet skal være et samvirkeforetak, må den oppfylle tre sentrale vilkår i
samvirk eforetakslovens § 1:
· vilkåret om økonomisk hovedformål (formålskriteriet),
· vilkåret om omsetning mellom foretak og medlem (omsetningskriteriet), og
· vilkåret om at avkastningen kan fordeles etter omsetning (fordelingskriteriet).

Et samvirkeforetak sk al behandle alle medlemmer likt. Forskjellsbehandling krever saklig
grunn.

Hvert medlem har i utgangspunktet en stemme. Samvirkeforetaksformen kjennetegnes
ved at medlemskap er fleksibelt. I et samvirkeforetak skal medlemskap være åpent for de
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som kan få s ine økonomiske interesser ivaretatt av foretaket. Det er kort frist for
utmelding. Det kan inntas begrensninger for medlemskap i vedtektene, såfremt det er
saklig grunn for dette.

I et SA skjer innmelding ved en søknad til og behandling av styret. Styret k an nekte
innmelding ved saklig grunn.

Uttreden av selskapet skjer skriftlig og det kan som utgangspunkt ikke fastsettes en
lengre frist i vedtektene enn tre måneder. Fristen kan forlenges utover tre måneder,
dersom det foreligger «tungtveiende, saklige gru nner». jf. § 22 andre ledd.
Samvirkeloven regulerer også oppløsning av samvirkeforetaket.

Årsmøtet har den øverste myndighet. Alle medlemmene har rett til å møte. For
samvirkeforetak er reglene tilsvarende som for aksjeselskap. Hovedregelen er alminnelig
f lertall av de avgitte stemmene. Et medlem har som utgangspunkt anledning til å gi
fullmakt til en annen til å møte og stemme på sine vegne i årsmøtet, såfremt annet ikke
er fastsatt i vedtektene, jf. samvirkeloven § 36.

For samvirkeforetak krever vedtektse ndring to tredjedeler av de avgitte stemmene, jf. §
54.

Dersom det er fastsatt i vedtektene kan foretaket ha representantskap som skal velges
på årsmøtet. Representantskapets rolle vil være å føre tilsyn med formålet for foretaket
er innenfor lov, vedtekte r og vedtak på årsmøtet og ellers de oppgavene som er fastsatt i
vedtektene. Vedtektene kan også fastsette at foretaket skal ha en kontrollkomite.

Foretaket skal ha et styre, som velger styreleder selv, dersom ikke årsmøtet gjør det eller
er regulert i ved tektene. Foretaket skal også ha en daglig leder, som ansettes av styret
dersom ikke vedtektene regulerer det. Dersom foretaket har flere enn 30 ansatte kan et
flertall av ansatte kreve at et styremedlem med vara velges blant de ansatte.

Medlemmene har ikke ansvar for samvirkeforetakets gjeld utover et eventuelt
andelsinnskudd.

Samvirkeloven regulerer medlemmenes rettigheter og plikter. Blant annet har man rett til
innkalling og deltakelse på årsmøte, rett til å ta opp saker og stemme på årsmøtet, rett til
t ilgjengelig informasjon fra ledelsen, tilsendt formelle dokument som årsregnskap,
årsmelding og revisjonsmelding og rett til del av overskudd basert på omsetning.

Loven regulerer også plikter som plikt til å betale et eventuelt innskuddsbeløp og
etterleve vedtektene.

Kostnadsfordeling
En kostnadsfordeling i et interkommunalt samarbeid må bygge på samarbeidets innhold
og kostnad og må reguleres i avtalen. Ved et nytt, felles brannvesen må kostnadene
fordeles på hver kommune. Dette må reguleres i avtalen. Fo rdelingen kan gjøres ut fra
følgende modeller:

Innbyggerandel – et beløp per innbygger beregnet ut fra samlede årlige utgifter
dividert med samlet innbyggertall i begge kommunene per 01.01. hvert år. SSBs
befolkningsstatistikk benyttes som grunnlag.
Basis tilskudd for hver kommunene og innbyggerandel – innbyggerandelen
beregnes som ovenfor etter at basistilskuddet er fratrukket samlede årlige utgifter.
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Tilleggstjenester utført i egenregi for en eller begge kommune beregnes etter
selvkostprinsippet og faktu reres ut fra kjøp av tjenester

KS - Konsulent anbefaler bruk av innbyggerandel. Dette er en enkel og forutsigbar
fordelingsmodell som i de fleste tilfelle sørger for at kommunene dekker sin andel av
kostnadene.

Virksomhetsoverdragelse
Ved en etablering a v et felles brannvesen som et selvstendig rettssubjekt (f eks.
interkommunalt selskap), vil alle ansatte få ny arbeidsgiver. Hvis det velges en løsning
der en av kommunene er rettssubjekt, vil de ansatte i den eller de andre kommunen e få
ny arbeidsgiver. E tableringen av et nytt, interkommunalt brannvesen er en
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. Alle nåværende fast ansatte i dagens
brannvesen vil bli tilbudt ansettelse i samme stillingsstørrelse i det nye brannvesenet.

1 0 Kilder
L ov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann - og eksplosjonsvernloven) av 14. juni
2002 nr. 20
F orskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften) av 26. juni 2002
Forskrift o m brannforebygg ing gjeldende fra 01.01.2016
Arbeidsmiljøloven med forskrifter
Hovedavtalen og «brannavtalen», SFS 2404 Brann - og redningstjeneste
Brannstudien fra 2013
Risiko - og sårbarhetsnalayse for Ringerike og Hole kommuner, datert 15.04.16
Tilsynsrap port etter DSBs tilsyn med Ringerike brann - og redningstjeneste,
14 . 1 0.15
Evaluering etter brannen hos Revac i mai 2018 - Oppdrag for Vestfold
Interkommunale Brannvesen IKS . PwC - rapport – datert 1. november 2018

Vedlegg 1 – Medlemmer i styringsgruppen

N avn Stilling/funksjon Kommune
Styringsgruppe
Gunn Edvardsen Kommunalsjef

Leder av
styringsgruppa (til
01.04)

Ringerike kommune

Hilde Brørby Fivelsdal Kommunalsjef
Leder av
styringsgruppa (fra
01.04.)

Ringerike kommune

Arne Ihle Skuterud Hovedverne ombud Ringerike kommune
Ole Johan Mala Hovedtillitsvalgt Ringerike kommune
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Terje Reginiussen Brannsjef Ringerike kommune
Per Christian Frøislie Teknisk forvaltning,

Eiendom
Ringerike kommune

Alf Meier Folkevalgt -
Arbeiderpartiet

Ringerike kommune

N ina Josefine Halsne Kommunalsjef Hole kommune
Roger Sørslett Tjenesteleder

teknisk/eiendom
Hole kommune

Åge Andre Sandum Leder areal og
byggesak

Hole kommune

Deltakere i arbeidsseminarene
Terje Reginiussen Brannsjef Ringerike brann - og redning stjeneste
Bodil Lafton Le der forebyggende Ringerike brann - og redningstjeneste
Even Moan Leder beredskap Ringerike brann - og redningstjeneste
Jostein Dahl Leder feiertjenesten Ringerike brann - og redningstjeneste
Kjetil Engelstad Tillitsvalgt Ringerike brann - og redningstjenest e

V edlegg 2 – K art med illustrasjon av innsatstider fra de
ulike forslag til plassering av brannstasjoner

Lokalisering av brannstasjoner knyttes til innsatstider . Dette er omt alt i kapittel 7. I dette
vedlegg et er kart for hver av lokaliseringene som er omtalt i denne rapporten. Disse viser
hvilke områder som nås fra hver av brannstasjonene på inntil 10 minutter (innerste
grønne felt); og på inntil 20 minutter (ytterste grønne felt) .
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V edlegg 3 – Investeringsbehov med prioritering

o

Forslag til
investeringstiltak

Behov Konsekvenser Økonomi

8. Carport feierbiler

PRI ORITET 8

Alle feierbiler
oppbevares utendørs.
Det blir brukt
uforholdsmessig mye
tid på kosti ng av snø og
skraping av is vinterstid.
Carport vil frigjøre mere
tid feiing og tilsyn.
Minimum 4 elbil ladere.
11 biler. Plassering?

Mere effektivt
Miljøvennlig
HMS

12,5 m2 pr. bil x11 biler. Ca.
150m2. Isolert grunn, med
stripefundamenter og innvendig
as falt.

2 mill.

6. Påbygg vognhall

PRIORITET 6

Vognhallen ble bygd i
en tid da brannbilene,
var mindre. Og
omfanget av utstyr var
mindre. Det er
plassmangel i
vognhallen i dag, det er
stort behov for å bygge
på vognhallen med
minimum to porter.
Det er p lass på området
til å bygge ut
vognhallen.

Bedre arbeidsmiljø
Plass til lagring av eget
utstyr.

Ca 130 m2. Lik dagens bygg, med
nødv. belysning, betongdekke,
eksosavsug varmevifter ved
portene, 2 nye porter m.m.

6 mill.

3. Rehabilitering av
gymsal

PRIORI TET 3

Ansatte i Brann og
redning har krav på at
det tilrettelegges for
fysisk aktivitet. På
brannstasjonen er det
gymsal som er mye i
bruk, gymsalen er ikke
rehabilitert siden
bygget sto nytt. Det er
behov for rehabilitering
av både golv og vegger.

HMS ( k rav til
rettelegging)

Ca 150 m2
Vegger kles med lakkert
kryssfiner i 4,5 m høyde, ca 180
m2, kr 100.000, -
Nytt gulvbelegg 150m2 x 150m2,
ca 100.000, -
Ny belysning i led. Ev.
bevegelsessensor

Kr. 300.000, -
7. Lys

PRIORITET 7

Behov for å bytte ut
lysarmatur er på hele
bygget.

I vognhall og verksted er det
skiftet lys i 2015 og 2016. Led i
nedsenket himling, kr 2000, pr
lampe.

Kr. 350 000, -
4. Inngjerding av

øvingsplass
Utenfor brannstasjonen
er det øvingsplass. Der

250 m med gjerde, med 2 porter
for store biler.
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PRIORITET 4
oppbevares en del
gamle bilvra k, buss osv
som
brannmannskapene
trener på. Det er behov
for å sikre dette
området bedre enn i
dag for å forhindre at
barn og andre kommer
inn på området.

Gjerde 2 m høyde, kr. 450 x 250
=140 000. -
Porter 3,5 m bredde kr.15.000, -
x2=20.000, -

Totalt 170 000, - kr.

5. Masseutskifting og
drenskum utenfor
portene.

PRIORITET 5

Brannstasjonen er
senket ned i terrenget
dette gjør at
kjøretøyene som er blitt
større med årene ,
skraper ned i når de
skal kjøres ut. Det
samler seg også en del
overvann, det er behov
for en drenskum i
tillegg til den som er
der allerede.

Skade på kjøretøy
Dårlige grunnforhold

Masseutskifting, ny drenskum og
ny asfalt ca. 10 m ut fra vegg i
hele vog nhallens lengde ca. 40 m

40m x 8,0 m = 320 m2
320m2 x 700, - pr m2 = 224.000, -
2 nye sandfangkummer á
Kr. 20.000, - = 40.000, -

Summert kr. 364.000, -

1. Ombygging av
arealer til feier.

PRIORITET 1

8 feiere har i dag eget
areal i brannstasjonen.
Arealene er små, lite
hensiktsmessige og ikke
tilrettelagt godt nok for
å skille rein og urein
sone. Noe som er veldig
viktig i et forebyggende
helseperspektiv. Det er
lovkrav for hvordan
dette skal ivaretas. Vi
oppfyller ikke lovkravet
godt nok slik det er i
dag.

I dag har sivilforsvaret
lokasjoner i
brannstasjonen. RK er
pliktig til å stille arealer
til disposisjon.

Vi bør finne nye lokaler
til sivilforsvaret og
bygge om arealene i
brannstasjonen til
feierne.

Det er i dag 9 ansatte i
feiervesenet. Det er
ikke til fredsstillende
løsning for dame og
herre, ren og uren
sone. Det bør vurderes
om hele løsningen i 1
etasje som er fra
gangen til kontorene
og mot arealene som i
dag er utleid til
Sivilforsvaret. Er det
mulig bygningsmessig
å rive vegger og
utnytte arealene
annerledes? Her trengs
det et forslag til
romprogram før det
kan gis budsjettpris

Driver ikke forsvarlig
med den løsningen
som er i dag. utsetter
ansatte for helsefare?

Det bygges da, i eksisterende
bygg, to helt nye avdelinger for
mannskapene. En i hver etasje for
hhv feiervesenet og en for
brannmannskaper.

Det bygges da løsninger for ren
og uren sone. Garderober for
begge soner, dusjer og toaletter
for mannskaper og vaskerom
med vaskekapasiteter for
arbeidstøy. Det må også lages
adkomster til disse områ dene.

Det er her kun vurdert plass og
kostnad pr m2 ombygging.
Kostnadsnivået vurderes å være
noenlunde det samme så lenge
man benytter arealene som er
omtalt.

Det bygges like løsninger for
kvinner og menn. Man har da
antatt 120m2 til hver etat og en
m2 pris på kr. 35.000, - inkl mva.

Nye fasiliteter feiervesen antas å
koste kr. 4.2 millioner inkl mva
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2. Rein og urein
sone.

PRIORITET 2

Det er krav til å skille
mellom rein og urein
sone brannstasjonen.
Den løsningen som er i
brannstasjonen i dag er
ikke e n løsning vi kan ha
på lengre sikt. I dag må
våre brannfolk kle av
seg ute, putte møkket
klær i en pose som blir
sendt til vask.
Det er utfordrende å få
til en god løsning i
brannstasjonen slik den
er utformet i dag, dette
vil kreve en stor
ombygging for å få til
en løsning som ivaretar
urein og rein sone.

Det trengs arealer for
ren og uren sone for
inntil 12 personer som
kommer inn etter
utrykning. Arealkrav er
ukjent. Kan dette løses
med å bygge om
arealene bak dagens
garderober som i dag
er kurs lokale?

Driver ikke forsvarlig
med den løsningen
som er i dag. utsetter
ansatte for helsefare?

Det antas å bruke samme arealer,
feiervesen i 1 etasje og
brannvesen i 2 etasje.

Det bygges like løsninger for
kvinner og menn.

Man har da antatt 120m2 til hver
eta t og en m2 pris på kr. 35.000, -
inkl mva.

Nye fasiliteter brannvesenet
antas å koste kr. 4.2 millioner inkl
mva.

9. Utskiftingsplan for
biler.

Se egen liste

Forslag på driftstiltak:

Forslag på tiltak Behov Konsekvenser Økonomi
Skogbrannøvelse Det er behov for å

øve på større
skogbrann.

250 000kr.

PLIVO øvelser Krav fra
direktoratene til alle
nødetater

50 000kr årlig
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Arkivsaksnr.: 19/969-39  Arkiv: 141  

 

Sak: 16/19 

 

Saksprotokoll - Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 - sluttbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Ringerike kommune vedtar endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 for 

område R3 masseuttak i Nes i Ådal og N4 næringsområde på Hensmoen med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 11-15. Områdene F2 (fritidsboliger Smørhølkollen) og 

B31(Boliger Kvernkollen Veme) tas inn 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil 

og mangler i plandokumentene. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 27.08.2019: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende tillegg til Rådmannens forslag pkt. 1: 

«Områdene F2 (fritidsboliger Smørhølkollen) og B31(Boliger Kvernkollen Veme) tas inn». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Aasens (Sp) tillegg til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/969-33   Arkiv: 141  

 

 

Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 - sluttbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune vedtar endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 for 

område R3 masseuttak i Nes i Ådal og N4 næringsområde på Hensmoen med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 11-15. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler i plandokumentene. 

 

 

  

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Ringerike 

kommune. I vedtakets pkt. 3 ble rådmannen bedt om å starte en prosess med endring av planen 

for å innarbeide fire områder som tidligere hadde vært tatt ut av planforslaget. Innarbeiding av 

disse områdene innebærer at det gjøres en endring av arealbruk i kommuneplanens arealdel i 

Nes i Ådal (masseuttak og fritidsbebyggelse), Veme (boligbebyggelse) og Hønefoss (næring).  

 

I perioden mai-august var endringen ute på høring og offentlig ettersyn. Det kom inn 3 

innsigelser fra overordende myndigheter; Bane NOR, Statens vegvesen og Fylkesmannen i 

Oslo -Viken. Innsigelsene fra Bane NOR og Statens vegvesen er løst. Fylkesmannen i Oslo – 

Viken har fortsatt innsigelse til områdene fritidsbebyggelsen i Nes i Ådal og boligebeyggelsen 

på Veme. 

 

Rådmannen har utarbeidet en konsekvensutredning og med dette vurdert alle de fire områdene 

på nytt. Med bakgrunn i konskvensutredningen og overordnede føringer anbefaler rådmannen 

at masseuttaket i Nes i Ådal og næring på Hensmoen vedtas. Rådmannen anbefaler ikke 

utbygging av fritidbebyggelsen i Nes i Ådal og boligbebyggelsen på Veme da det ikke er i tråd 

med overordnede føringer og det er innsigelse til områdene. 

 

 

Bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Ringerike 

kommune. I vedtakets pkt. 3 ble rådmannen bedt om å starte en prosess med endring av planen 

for å innarbeide fire områder som tidligere hadde vært tatt ut av planforslaget. Innarbeiding av 

disse områdene innebærer at det gjøres en endring av arealbruk i kommuneplanens arealdel i 
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Nes i Ådal, Veme og Hensmoen. Områdene ser en av tabell, og kodene vises i vedlagte kart 

(Vedlegg 1, 2, 10 og 11). 

 

Sted Område Kode 

Nes i Ådal 

 

Fritidboliger Smørhølkollen F2 

Masseuttak Gravlimoen R3 

Veme Boliger Kvernvollen B31 

Hønefoss Næring Geiteryggen N4 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Kommunstyret vedtok 31.01.2019 om å starte en prosess for å innarbeide fire områder 

i kommuneplanens arealdel. 

 Planprogram ble fastsatt av Strategi og plan, 15.05.2019, Bh. NR 12/19.  

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Strategi og plan, og vedtatt sendt på høring og 

lagt ut til offentlig ettersyn 15.05.2019, Bh. NR 13/19.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel skal ha et overordnet, langsiktig og helthetlig perspektiv. Det kan 

derfor være at forslag og innspill som isolert sett virker positive, i en større sammenheng ikke 

er å anbefale. Utbyggingsmønsteret er vurdert blant annet ut fra følgende kriterier som lave 

samfunnskostnader til infrastruktur, begrenset behov for privatbiltransport, mulighet for god 

kollektivtransport, bevaring av produktive jordbruksarealer, bevaring av den "grønne" 

hovedstrukturen og god landskapstilpasning, samt attraktivitet. Kriteriene er i samsvar med 

gjeldende samfunnsdel av kommuneplanen. 

 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka sluttbehandling, og består av:  

- Forslag til plankart, Nes i Ådal (R3) 

- Forslag til plankart, Hønefoss (Hensmoen, N4) 

- Revidert konsekvensutredning av nye utbyggingområder 

- Reviderte kommuneplanbestemmelser 

- Planbeskrivelse (vedtatt 31.01.2019) 

 

Planbeskrivelse og kommuneplanbestemmelser, vedtatt 31.01.2019, er vedlagt. Disse har ikke 

vært en del av høring og offentlig ettersyn. Kommuneplanbestemmelsene vil være gjeldende for 

de nye områdene som vedtas inn i kommuneplanens arealdel. Som følge av varsel om 

innsigelse fra Statens vegvesen er to bestemmelser tilført, disse beskrives nærmere under. 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling.  

 

 

Beskrivelse av områdene og forhold til overordnede føringer 

Videre følger en beskrivelse av de fire områdene, med forhold til kommunens overordnede 

føringer, konsekvensutredningen og innspill fra overordnede myndigheter. 

 

Fritidsboliger Smørhøkollen, Nes i Ådal (F2) 
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Området ligger i Nes i Ådal, ca. 3.5 km nordøst for Nes sentrum. Arealstørrelsen er ca. 430 

daa. Formålet er å legge til rette for 20-30 hytter. Gjeldende formål er LNF-område. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel kommer det fram at aktuelle arealer bør utvikles til mer 

fritidsbebyggelse. En bør lokalisere slike områder i tilknytning til eksisterende hytteområder, 

eller i satsingsområder for hyttebygging. Et slikt område er for eksempel kommunedelplan for 

Ådalsfjella. Område F2 er ikke i tråd med disse overordnede målene. 

 

I konsekvensutredningen kommer det frem at området er nært store naturområder og med 

gode solforhold. Det har ingen eksisterende infrastruktur utover grusveien inn til området, og 

er ikke i tilknytning til eksisterende hytteområde. Forslaget innebærer inngrep i relativt urørt 

natur, samt at det grenser til et naturreservat. I konsekvensutredningen er den samlede 

vurderingen gul, og det kommer frem at rådmannen ikke anbefaler utbygging av hytteområder 

på F2. 

 

Når det gjelder innspill fra overordnede myndigheter, har Fylkesmannen i Oslo-Viken 

innsigelse til dette området. Innsigelsen er begrunnet i at forslaget resulterer i omfattende 

inngrep i et naturområde hvor det ikke er hytter i dag. Fylkesmannen mener ny 

fritidsbebyggelse bør styres til eksisterende hytteområder i form av fortetting eller utvidelse av 

disse. 

 

Masseuttak Gravlimoen, Nes i Ådal (R3) 
Området ligger i Nes i Ådal, nord for Nes sentrum og øst for Begna. Arealstørrelsen er 

redusert fra 93 dekar til ca. 30 daa. Formålet er å etablere et masseuttak, og det antydes et 

uttak på 3-5000 m3 årlig. Gjeldende formål er LNF-område. 

 

I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er de vedtatte utvidelsene av flere masseuttak i tråd 

med kommuneplanens samfunnsdel, hvor det vektlegges at eksisterende uttak skal prioriteres. 

Ringerike kommune har store sand- og grusressurser av høy verdi og nasjonal og regional 

viktighet, og en videreutvikling av eksisterende uttak er viktig for å sikre tilgang til disse ikke-

fornybare ressursene. Områdene ligger i god avstand til støyfølsom bebyggelse, og for 

utvidelse av masseuttak kreves reguleringsplan med konsekvensutredning. Konsekvenser vil da 

behandles i større detalj. Foreslått område R3 er ikke i tråd med overordnede føringer som sier 

at eksisterende uttak skal prioriteres fremfor å åpne nye områder. Da dette området har vært i 

lokal drift siden 1960-tallet, mener rådmannen likevel at de landskapsmessige virkningene ikke 

vil være like omfattende. Forekomsten er av Norges geologiske undersøkelser (NGU) vurdert 

som viktig, med lokal betydning. Nes i Ådal er et prioritert tettsted, og det ønskes utvikling 

her. Dette medfører ofte behov for råstoffmateriale.  

 

Når det gjelder konsekvensutedningen er området nær eksisterende veinett, med avkjøring fra 

Østsideveien som er kommunal. Masseuttaket generelt vil genere økt trafikk med 

tungtransport. Det er skog av høy og middels bonitet i området og ingen kjente kulturminner 

eller naturverdier. Det er nå samsvar mellom ny avgrensning og NGUs vurdering av 

forekomsten. Landskapsinngrepet er vanskelig å skjerme. Enkelte boliger i nærheten kan bli 

utsatt for støy/støv. Jordfaglig arealvurdering klasse A. I konsekvensutredningen er den 

samlede vurderingen gul, og det kommer frem at rådmannen anbefaler å legge dette området 

på høring og offentlig ettersyn.  
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Fylkesmannen i Oslo og Viken vil fraråde et masseuttak her. Dette med bakgrunn i hensynet til 

landskap og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Fra tidligere dokumenter i forbindelse med 

kommuneplanarbeidet går det frem av saken at deler av dagens adkomstvei benyttes som 

skoleveg. De viser til at masseuttaket er foreslått kant i kant med dyrka mark og vil kunne få 

negative virkninger for produksjonsarealene. De viser til nasjonale føringer knyttet til jordvern. 

 

Boliger Kvernvollen, Veme (B31) 

Området ligger på Veme, mellom Sokna og Hønefoss. Arealstørrelsen er ca. 11 daa. Formålet 

er å etablere boligbebyggelse i området. Gjeldende formål er LNF-område. 

 

I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er en stor del av områdene hvor det er vedtatt framtidig 

bolig lokalisert i allerede eksisterende tettsteder, både i Hønefoss by og i de prioriterte 

tettstedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby, Heradsbygda, Haugsbygd og Ask/Tyristrand. Denne 

utbyggingen/fortettingen er etter kommunens oppfatning i tråd med overordna føringer om 

samordna bolig-, areal- og transportplanlegging, herunder statlige planretningslinjer og 

regionale planer. Dette gjelder i mindre grad for område B31 «Kvernvollen, Veme». Området 

ligger i nærheten av Rv. 7 med et begrenset kollektivtilbud mot Hønefoss, hvilket betyr at 

reiser til og fra dette området i større grad vil være bilbasert.  

 

I konsekvensutredningen kommer det frem at området ikke er et satsningsområde i 

kommuneplanens samfunnsdel – forslaget er derfor ikke i tråd med overordna plan. Det er 

manglende kommunal infrastruktur på avløp, manglende trygge skoleveier og 

sammenhengende G/S-veg mot Hønefoss. I tillegg gjør nærheten til jernbane mot nord at 

området er støyutsatt. I konsekvensutredningen er den samlede vurderingen rød, noe som vil si 

at tiltaket ikke er i tråd med overordnede planer, og samfunnsnytten ikke veier opp store 

negative konsekvenser. Rådmannen fraråder utbygging av boliger her.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har innsigelse til boligområde Kvernvollen (B31). 

Boligbebyggelse ved Veme bygger ikke opp under nasjonale og regionale føringer for 

samordnet areal og transportplanlegging med blant annet mål om kompakte byer og tettsteder. 

Videre er området støyutsatt og har ikke trygg skolevei. Den aktuelle skogteigen ligger i dag 

som visuell skjerming mot jernbanen for de som bor her i dag i tillegg til å fungere som 

nærrekreasjonsområde.  

 
Næring Geiteryggen, Hensmoen (N4) 

Området ligger på Hensmoen, nord for Hønefoss. Arealstørrelsen er ca. 40 daa. Formålet er å 

etablere næring i området. Gjeldende formål er LNF-område. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel kap. 5 kommer det frem at kommunen skal ha tilstrekkelige 

planavklarte arealer til næringsformål. Det er viktig med rett lokalisering av 

næringsvirksomhet. Dette området er i tilknytning til eksisterende industriområde og med 

etablert infrastruktur. Området er plassert i nærheten av boliger som fra før ligger i tilknytning 

til eksisterende næringsområde. Det er skog av høy bonitet og dyrkbar jord på området. I 

samfunnsdelen kommer det frem at jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov. Det er 

i dag etterspørsel etter næringsområder, og Hensmoen er et område kommunen ønsker å satse 

videre på som et næringsområde.  

 

I konsekvensutredningen kommer det frem at utvidelse i tilknytning til eksisterende 

industriområde beslaglegger 30 daa skog av høg bonitet og 12 daa skog av middels bonitet – 
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hele området er også vurdert som dyrkbar jord. Nærhet til område er definert som viktig 

naturtype (Sætervadtjernet og Setervadmyra). Det er ingen kjente kultur eller naturverdier 

innenfor foreslått område. I konsekvensutredningen er den samlede vurderingen gul, og det 

kommer frem at rådmannen anbefaler å legge dette området ut på høring og offentlig ettersyn.  

 

Det er en viktig naturtype med lavlandsmyr nord for industriområdet. Lokaliteten ligger vest 

for elva og vil ikke bli negativt berørt så lenge det sikres et tilstrekkelig grøntbelte langs 

vassdraget. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken mener at det i dag er store arealer innenfor vedtatt 

byggeområde som bør utnyttes bedre før det åpnes opp for nye arealer. Ut fra nasjonale og 

viktige regionale interesser har de ingen spesielle merknader til en utvidelse av dagens 

industrivirksomhet. Dette under forutsetning av at vegetasjonsbeltet og allmenne interesser 

langs vassdraget i vest blir ivaretatt.  

 
Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Kommuneplanbestemmelsen § 4.1.9 er tilført etter varslet innsigelse fra Statens 

vegvesen (vedlegg 4). Konsekvensutredningen er også revidert i tråd med denne 

endringen (vedlegg 3). Endringen gjelder område R3 masseuttak i Nes i Ådal og er som 

følger; “Eksisterende avkjørsel fra E16 til Østsideveien må vurderes i påfølgende 

reguleringsplanprosesser. Dette gjelder også en vurdering av myke trafikanter langs 

Østsideveien». Innsigelsen er trukket. 

 Kommuneplanbestemmelsen § 4.1.10 er tilført etter varslet innsigelse fra Statens 

vegvesen (vedlegg 4). Konsekvensutredningen er også revidert i tråd med denne 

endringen (vedlegg 3). Endringen gjelder eventuelt område B31 boligområde på Veme 

og er som følger; «Planområdets adkomstveg og kryss mellom Kvernvollveien og 

riksveg 7 skal ferdigstilles før nye byggeområder tas i bruk». Innisgelsen fra Statens er 

dermed ikke fremsatt. 

 Område B31 på Veme er tatt ut av planforslaget etter innsigelse fra Bane NOR for 

deres eiendom gnr/bnr 92/59 og etter innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken på 

hele B31. Innsigelsen fra Bane NOR er trukket. Innsigelsen fra Fylkesmannen er bedt 

om å bli trukket.  

 Område F2 fritidsboliger i Nes i Ådaler tatt ut av planforslaget etter innsigelse fra 

Fylkesmannen i Oslo og Viken. Innsigelsen fra Fylkesmannen er bedt om å bli trukket.  

 Naturmangfolsloven §§ 8-12 er lagt til grunn. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.05.2019 – 05.08.2019. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det 

kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg 5.  

 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Oslo og Viken og Bane NOR fremmet innsigelse til planforslaget ved høring. 

For nærmere informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til 
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høringsuttalelsene. Etter dialog/ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er 

innsigelsen fra Bane NOR nå trukket og Fylkesmannen er bedt om å trekke sin innsigelse.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Strategi og plan jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfold 

Næringsområdet Geiteryggen (N4) på Hensmoen grenser mot elva Væla, og et registrert viktig 

naturtypeområde med intakt lavlandsmyr i innlandet. Det er registrert fire forekomster av sopp 

innenfor området. Det er viktig at det i videre detaljregulering utarbeides en plan som på en 

god måte ivaretar naturmangfoldet i området på et høyere detaljert nivå.     

Området for masseuttak Gravlimoen (R3) i Nes i Ådal ligger i nærhet til bekk, og det er ingen 

kjente naturverdier i området. Det er viktig at det i videre detaljregulering utarbeides en plan 

som på en god måte ivaretar naturmangfoldet i området på et høyere detaljert nivå. 

Ved boliger Kvernvollen (B31) på Veme er det ingen kjente naturverdier i området. Det er tre 

mindre bekker i området. Det er viktig at det i en eventuell detaljregulering av området 

utarbeides en plan som på en god måte ivaretar naturmangfoldet i området på et høyere 

detaljert nivå.    

Fritidsbebyggelse Smørhølkollen ved Nes i Ådal (F2) Grenser til Selsjøen naturreservat. Et 

inngrep her vil kunne ha store konsekvenser for naturreservatet. Ingen registrerte naturverdier i 

området. Det er viktig at det i en eventuell detaljregulering av området utarbeides en plan som 

på en god måte ivaretar naturmangfoldet i området på et høyere detaljert nivå og hensyntar 

naturreservatet på en god måte.    

 

Jordlova 

Arealregnskap (daa) for kommuneplanens arealdel 2019-2030, vedtatt 31. januar 2019, ser en 

av tabell under.   

 

 
Nytt planforslaget medfører en omdisponering av dyrkbart areal på ca. 40 dekar. Dette er 

næringsområdet på Hensmoen, og vil endre tabellen om fremtidig næring fra 101.551 dekar til 

141,551 dekar. Område B31, som rådmannen fraråder, ligger også på dyrkbart areal (ca. 11 

dekar).  
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Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. 

 

Samlet vurdering 

Masseuttak i Nes i Ådal (R3): Det kommer frem i kommuneplanens samfunnsdel kap. 5 at en 

skal drive en bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og uttaksområder for 

framtidig behov samt redusere miljø- og samfunnsbelastning. Utnytting av eksisterende uttak 

skal prioriteres framfor å åpne nye områder. Rådmannen mener likevel at siden dette området 

har vært i lokal drift i en lengre periode, vil ikke de landskapsmessige virkningene være like 

omfattende. Dette området har fått en redusert planavgrensning, og vil ikke gjøre like stort 

inngrep i området som tidligere foreslått. Forekomsten er av NGU vurdert som viktig, med 

lokal betydning. Ved dette anbefaler rådmannen at området vedtas. 

 

Næring på Hensmoen (N4): Det kommer frem i kommuneplanens samfunnsdel kap. 5 at 

kommunen skal ha tilstrekkelige arealer planavklarte arealer til næringsformål. Det er viktig 

med rett lokalisering av næringsvirksomhet. Dette området er i tilknytning til eksisterende 

industriområde og med etablert infrastruktur. Området er plassert i nærheten av eksisterende 

boliger som fra før ligger i tilknytning til eksisterende næringsområde. Det er skog av høy 

bonitet og dyrkbar jord på området. I samfunnsdelen kommer det frem at jordvernet må 

balanseres mot storsamfunnets behov. Det er i dag etterspørsel etter næringsområder, og 

Hensmoen er et område kommunen ønsker å satse videre på som et næringsområde. Ved dette 

anbefaler rådmannen at området vedtas. 

 

Fritidsbebyggelse i Nes i Ådal (F2): Det kommer frem i kommuneplanens samfunnsdel kap. 

5 at aktuelle arealer bør utvikles til mer fritidsbebyggelse. I regional plan for areal og transport 

skal en sørge for en bærekraftig lokalisering av fritidsbebyggelse. Da området ikke er lokalisert 

i tilknytning til eksisterende eller satsingsområde for hyttebygging, ikke har teknisk 

infrastruktur og innebærer inngrep i et relativt uberørt område som grenser til Selsjøen 

naturreservat anbefaler rådmannen ikke utbygging her. I tillegg har fylkesmannen i Oslo og 

Viken innsigelse til dette området. 

 

Boligbebyggelse på Veme (B31): Det kommer frem i kommuneplanens samfunnsdel at en 

skal drive boligutvikling som styrker sentrum, både i Hønefoss by og de prioriterte 

lokalsamfunna. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og i nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. Der det finnes veletablerte kollektivforbindelser i 

området Hønefoss, Haugsbygd og Heradsbygda kan det også vurderes å etablere boliger. 

Veme er ikke et satsingsområde i kommuneplanens arealdel, og oppfyller ikke de ovenstående 

kriteriene. I tillegg er det manglende kommunal infrastruktur på avløp og jernbanen mot nord 

gjør at området er støyutsatt. Ved dette fraråder rådmannen utbygging av boliger her. I tillegg 

har fylkesmannen i Oslo og Viken innsigelse til dette området. 

 

Rådmannen gjør oppmerksom på at kommunestyret kan vedta de områdene som det ikke er 

heftet innsigelser til med rettsvirkning, mens områdene med innsigelse ikke kan få rettsvirkning 

før departementet har gjort endelig vedtak. Hele planen kan kunngjøres av kommunen først når 

departementets vedtak foreligger. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen med områdene N4 

næringsområde på Hensmoen og R3 masseuttak i Nes i vedtas.  



- 

 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til plankart, Nes i Ådal (R3) 

2. Forslag til plankart, Hønefoss (Hensmoen, N4) 

3. Revidert konsekvensutredning av nye utbyggingområder 

4. Reviderte kommuneplanbestemmelser 

5. Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling, med kommentarer 

6. Uttalelser til 1. gangsbehandling 

7. Planbesrivelse (vedtatt 31.01.2019) 

8. Saksutredning 

9. Saksprotokoll 

10. Område med innsigelse, Veme (B31) 

11. Område med innsigelse, Nes i Ådal (F2) 
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1 Sam la vu rdering
Kommunestyret vedtok 31 . januar 201 9 kommuneplanens arealdel 201 9 - 2030. I vedtakets
punk 3 ble rådmannen bedt om å starte en prosess med endring av planen for å innarbeide
fire områder som tidligere hadde vært ta tt ut av planforslaget. I denne rapporten er disse fire
områdene konsekvensutredet . Områdene presenteres etter en ny vurdering av kommunens
a dministrasjon. Områdene gjelder;

F2 – Fritidsbebyggelse, Nes i Ådal
R3 – Masseuttak, Nes i Ådal
B31 – Bolig, Nes i Ådal
N4 – Næringsområde, Hensmoen

1 .1 Konsekvensutredning

Bolig

I kommuneplanens arealdel 201 9 - 2030 er e n stor del av områdene hvor det er vedtatt
framtidig bolig i allerede eksisterende tettsteder, både i Hønefoss by og i de prioriterte
tettstedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby, Heradsbygda, Haugsbygd og Ask/Tyristrand.
Denne utbyggingen/fortettingen er etter kommunens oppfatning i tråd med overordn a
føringer om samordna bolig - , areal - og transportplanlegging, herunder statlige
planretningslinjer og regionale planer. Dette gjelder i mindre grad for område B 31
« Kvernvollen, Veme». Området ligger i nærheten av r v. 7 med et begrenset kollektivtilbud
mot Hønefoss, hvilket betyr at reiser til og fra dette området i større grad vil være bilbasert.

B31 er heller ikke tilknyttet nødvendig teknisk og sosial infrastruktur. Området vil få en
støyproblematikk fra jernbanen, men dette må løses som en del av en eve ntuell
reguleringsprosess.

De fleste boligforslagene i kommuneplanens arealdel har samlet sett begrensede
konsekvenser, med lite dyrk bar mark som foreslås omdisponert . Alt i alt gir det totale
antallet innspillsområder for framtidig bolig med liten eller ingen negativ konsekvens en god
fordeling av nye boligområder og fortetting. Med område B31 vises hele området som
dyrkbar mark (1 1 dekar), og er ikke i tråd med overordnede mål, slik de eksisterende
boligområdene i større grad er .

Næring

I kommuneplanens arealdel 201 9 - 2030 ligger de vedtatte framtidig næringsområdene i
tilknytning til eksisterende næringsområder , og har overordnet sett få negative
konsekvenser. Områdene skaper ikke nye transportbehov til områder som ikke har dette i
dag, utover en økning av arbeidsplasser i de angitte områder og transport til og fra disse.
Dette gjelder også i stor grad for område N4.

N4 er i tilknytning til eksisterende næring sbebyggelse på Hensmoen, men beslaglegger 30
dekar skog av høy bonitet, 1 2 dekar skog av middels bonitet og hele området er vurdert som
dyrkbar jord (40 dekar). Det er også i nærhet til område definert som viktig naturtype, og i
nærhet til bolig. Dette er ikke i tråd med overordnede mål, men i kommuneplanens
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samfunnsdel kommer det frem at forhold som jordvern må bala nseres mot storsamfunnets
behov. Ringerike kommune har behov for flere næringsområder for å sikre vekst og det er et
ønske om å videreutvikle n æring i dette området.

Masseuttak

I kommuneplanens arealdel 201 9 - 2030 er de vedtatte u tvidelse ne av masseuttak i tråd med
kommuneplanens samfunnsdel, hvor det vektlegges at eksisterende uttak skal prioriteres.
Ringerike kommune har store sand - og grusressu rser av høy verdi og nasjonal og regional
viktighet, og en videreutvikling av eksisterende uttak er viktig for å sikre tilgang til disse ikke -
fornybare ressursene. Områdene ligg er i god avstand til støyfølsom bebyggelse, og for
utvidelse av masseuttak krev es reguleringsplan med konsekvensutredning. Konsekvenser
vil da behandles i større detalj .

Foreslått område R 3 er ikke i tråd med overordnede føringer som sier at eksisterende uttak
skal prioriteres fremfor å åpne nye områder. Da dette området har vært i lokal drift siden
1 960 - tallet , mener administrasjonen likevel at de landskapsmessige virkningene ikke vil
være like omfattende. Forekomsten er av Norges geologiske undersøkelser ( NGU ) vurdert
som viktig, med lokal betydning. Nes i Ådal er et prioritert tet tsted, og det ønskes utvikling
her. Dette medfører ofte behov for råstoffmateriale.

Fritidsbebyggelse

I kommuneplanens samfunnsdel kommer det fram at aktuelle arealer bør utvikles til mer
fritidsbebyggelse. Kommunen har som mål å lokalisere slike områder i tilknytning til
eksisterende hytteområder, eller i satsingsområder for hyttebygging. Et slikt område er for
eksempel kommunedelplan for Ådalsfjella. Område F2 er ikke i tråd med disse overordnede
målene. Området har ikke teknisk infrastruktur og innebærer inngrep i relativt uberørt natur
som grenser til Selsjøen naturreservat.

Trafikk og kollektivtransport

Når det gjelder trafikkbelastningen på veinettet i kommunen er i nnspillsområdene r elativt
jevnt fordelt på de ulike tettstedene , og d en totale trafikkø kningen for alle boligområdene er
beregnet til omtrent 1 800 ÅDT (uten B31 ) . Ringerike kommune tar forb ehold om at
beregningene er gjort på et detaljnivå som er tilpassa kommuneplannivå, basert på
størrelsen på de enkelte innspillsområdene. Detaljregulering av de enkelte områder vil
kunne føre til avvik fra beregnet økning i ÅDT .

Den økte trafikken vil i varierende grad belaste riks - og f ylkesveinettet, i hovedsak Fv. 241 og
1 63 for Haugsbygd, Fv. 1 74 for Heradsbygda, E1 6 for Hallingby, Nes i Ådal og Ringmoen,
R v. 35 for Ask, Tyristrand og Nakkerud , samt kommunalt lokalveinett innenfor de ulike
områdene.

Ask, Tyristrand, Nakkerud, Halling by, Nes i Ådal og Åsa har sparsomt kollektivtilbud p.t. og
legger i større grad opp til bilbasert transport . Ringerike kommune vil benytte seg av
muligheten til å stille krav om rekkefølgebestemmelser for gang - og sykkelvei der d ette ikke
allerede er på pl ass og vurderinger tilsier at det må opparbeides. Ringerike kommune har
som mål å begrense vekst i persontrafikk med bil og begrense økning i CO2- utslipp.
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B31 og F2 som vil genere mer trafikk, vurderes til ikke å være i tråd med overordna føringer
og plan er, men uten særskilte overordna konsekvenser utover det som gjelder enkeltvis for
hvert område.

1 . 2 Risiko - og sårbarhetsanalyse

Støy

Fortetting i sentrale områder innebærer i mange tilfeller at områdene er berørt av støy fra vei
og bane i mindre eller størr e grad. Dette vil i de fleste tilfeller la seg løse gjennom avbøtende
tiltak, men det er viktig at støyfaglige utredninger blir gjort ved detaljreguleringer, slik at
nødvendige sikringstiltak gjennomføres.

Grunnforhold

Mange av de vurderte områdene ligger under marin grense og på marine avsetninger.
Grunnforholdene er i flere områder uavklarte, og i enkelte områder er det usikkerhet rundt
områdestabiliteten. Ved detaljregulering må det gjøres vurderinger av grunnforhold, og der
vurderingene tilsier det må det gjøres geotekniske grunnundersøkelser.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet for myke trafikanter er også gjennomgangstema for mange områder, og
vurderinger av gode, trafikksikre forbindelser for gående og syklende må gj øres i
reguleringsprosessene. Dette vil også bidra til å øke andelen gående og syklende.

Utover de nevnte forhold har det ikke blitt identifisert alvorlige overordna risiko - og
sårbarhetsforhold i tilknytning til innspillene.
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2 I n n l edn i n g
Ringerike kommune er i ferd med å endre kommuneplanen s arealdel 201 9 - 2030 . Arbeidet
ble påbegynt i 201 9, etter vedtak i kommunestyret 31 . januar 201 9 . Konsekvensutredningen
av nye utbyggingsområder er utarbeidet av fagkyndig i Ringerike kommune. Alle områd ene
med unntak av B31 har vært konsekvensutredet tidligere, men alle er oppdatert ut fra ny
kunnskap. R3 har fått ny planavgre n sning. Alle utbyggingsområdene er vurdert på lik linje
som de vedtatte utbyggingsområdene i gjeldende kommuneplan. På bakgrunn av nye
vurderinger og informasjon som ikke framkom i opprinnelig konsekvensutredning , er
områdene nå klar for ny behandling .

For konsekvensutredningene og ROS - analysene er det benytta e n metode som sikrer at
plan - og bygningslovens krav til utredninger er t ilfredsstilt. Fokus har vært på vesentlige
virkninger på det overordna nivået kommuneplanen er på.

Alle arealendringene som inngår i konsekvensutredninga er gitt en vurdering når det gjelder
naturmessige og samfunnsmessige konsekvenser, samt en overordna ROS - analyse med
fokus på naturfare, teknisk og sosial infrastruktur og virksomhetsrisiko. Vurderingene som er
gjort bygger på kunnskap i tilgjengelige databaser som beskrevet i kildelista. Kommunen
har i tillegg vurdert innspillene opp mot egen arealbrukss trategi.

Merk: avgrensningene som er vist i denne konsekvensutredning a er ikke endelige. Endelige
og tilpassa avgrensninger er vist i plankartet.
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2.1 Metodikk

2.1 .1 Generelt

I henhold til p lan - og bygningsloven skal planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og
samfunn konsekvensutredes. På kommuneplannivå er det særlig virkningene av foreslåtte
utbyggingsstrategier og av de samlede virkninge ne av planens arealendringer som skal
utred es. Men også alle nye områder for utbygging, samt formålsendring av eksisterende
byggeområder må utredes.

2.1 .2 Konsekvensvurdering

Planforslag med konsekvensutredning skal være tilpassa plannivået, være
beslutningsrelevant og basere seg på foreliggende kunnska p. I tråd med forskrift om
konsekvensutredning skal planer som har vesentlig virkning konsekvensutredes, og dermed
er det også planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes. Kommuneplanens
arealdel har ikke til hensikt å beskrive konkrete løsning er for detaljutforming og effektene av
disse.

Drøftinger av konsekvenser av forslag til endra arealbruk er gjort med utgangspunkt i
relevante nasjonale retningslinjer, fylkesplaner, sam t kommuneplanens samfunnsdel.

De enkelte innspillene er vurdert ut fra temaene som er listet opp i tabellen under. Disse er
basert på temaer som er omtalt i planprogrammet, samt en videreføring av temaer og
vurderinger fra grovsili ngen. For hvert tema er det under de enkelte innspillene gjort en
vurdering for å komme fram ti l hvilken konsekvens tiltaket vil ha. Tabellen under beskriv er
hva som betegnes som liten/ ingen, middels og negativ konsekvens for temaene.

Tema Liten/ ingen negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Forhold til
overordna planer :
kommuneplanens
samfunnsdel og
øvrige regionale
og nasjonale
føringer

I tråd med føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen og
øvrige overordna
planer.

Delvis i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen og /
eller øvrige overordna
planer.

Ikke i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen
eller øvrige
overordna planer.

T eknisk og sosial
infrastruktur

God kapasitet / ingen
store kostnader knyttet
til infrastruktur som
følge av tiltaket.

Krever noe utbygging
av infrastruktur.
Omfang for
infrastruktur må
vurderes i forhold til
behov for tiltaket som
foreslås.

6

Tiltaket medfører
større utbygging av
teknisk og / eller
sosial infrastruktur,
som ikke står i
forhold til størrelsen
eller behovet for
tiltaket.

Trafikksituasjon Med fører min dre
økning i trafikk (< 1 0 0
ÅDT) , og/eller utløser

Medf ører økning i
trafikk ( 1 00 – 300
ÅDT), og/eller kan

Medfører stor økning
i trafikk (> 300 ÅDT),
og/eller vil utløse
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ikke behov for
utbedring av vei, G/S -
vei.
Beregningsgrunnlag:
ant. dekar × 6 = ÅDT

medføre behov for
utbedring av vei og
G/S - vei.
Beregningsgrunnlag:
ant. dekar × 6 = ÅDT

b ehov for utbedring
av vei og G/S - vei.
Beregningsgrunnlag:
ant. dekar × 6 = ÅDT

Landskapsbilde L iten eller ingen nær /
fjernvirkning. Små
terrenginngrep.

Terrenginngrep og /
eller tiltak som gir noe
negativ
landskapsvirkning.

Stor negativ
landskapsvirkning .

Naturmangfold
og vassdrag

Ingen kjente lokaliteter
blir berørt.

Noe inngrep i viktige /
verdifulle lokaliteter.

Viktige / verdifulle
lokaliteter får store
negative virkninger
eller går tapt.

Kulturmiljø Ingen kjente
kulturminner blir
berørt.

Noen kjente mindre
viktige kulturminner
går tapt.

Kjente viktige
kulturminner /
kulturmiljø får store
negative virkninger
eller går tapt.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav bonitet.
Ikke dyrka mark.

Mindre områder dyrka
eller dyrkbar mark går
tapt. Vanskelig
tilgjengelig skog av
høy bonitet.

Dyrka eller dyrkbar
jord og / eller skog av
høy bonitet går tapt.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn og
unge/universell
utforming

Gangavstand til
sentrum / skole.
Nærhet til friområder.
Gode boforhold.
Universelt utformet.
Ingen negativ virkning
for eksisterende
friområder.

Litt lengre avstander,
forhold som er noe
negativt for bomiljø o g
/ eller negative
konsekvenser for
eksisterende
friom r åder.

Tiltaket vurderes som
negativt med tanke
på folkehelse /
bomiljø / nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Bussholdeplass
og – tilbud

Kort vei til
bussholdeplass (<400
meter) og/eller
busstilbud som
muliggjør f.eks.
pendling til og fra jobb
med buss

Noe lenger vei til
bussholdeplass (400 -
600 meter) og/eller
busstilbud som
vanskeliggjør pendling
til og fra jobb.

Lang vei til
bussholdeplass
(>600 meter)
og/eller få
bussavganger, ikke
mulig å pendle med
buss til og fra jobb.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Ingen kjente faktorer
som utgjør en
naturfare. God avstand
til vassdrag, fravær av
marin leire i grunnen,

Marin leire i grunnen,
ukjent stabilitet. Bratte
skråninger. Nærhet til
elv. Behov for
ytterligere

Kjente fareområder
for kvikkleire eller
skred i bratt terreng.
Innenfor flomsone for
200 - årsflom. Stor
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slake skråninger, ikke
påvist radon.

undersøkelser ,
avbøtende tiltak .

radonfare. Høy risiko
for ulykker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Lite trafikk ( < 4000
ÅDT) , god sikkerhet
for alle trafikanter –
f.eks godt G/S - veinett,
oversiktlige kryss, god
veistandard, ingen
ulykker

Middels trafikk (4 -
8 000 ÅDT) ,
akseptabel sikkerhet
for biler og myke
trafikanter – f.eks god
veistandard, G/S - vei,
få ulykker

Høy (8 - 1 2000 ÅDT)
eller svært høy
( > 1 2000 ÅDT) trafikk
kombinert med lite
sikkerhet – f.eks
smale veier, farlige
kryss,
ulykkesstrekning,
mangel på G/S - vei

Vir ksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Utenfor støysone,
ingen påvirkning.
Ingen fare for grunn -
/vann -
/luftforurensning,

Innenfor gul støysone.
Ukjent/middels fare for
grunn - /vann -
/luftforurensning.

Innenfor rød
støysone, stor
støypåvirkning. Stor
fare for grunn - /vann -
/luftforurensning.

Basert på de temavise konsekvensvurderingene er det gitt en samlet vurdering for hvert
innspill. Tabellen under beskriver hva som legges til grunn for samlet sett å v urdere at et
tiltak har liten/ ingen, middels eller st or negativ konsekvens.

Liten/ ingen negativ
konsekvens

Positivt tiltak for Ringerike kommune. I tråd med føringene i den
vedtatte samfunnsdelen av kommuneplan. Ingen eller få negative
konsekvenser.

Middels eller usikker
negativ konsekvens

Middels eller uavklarte konsekvenser innenfor flere tema.

Stor negativ
konsekvens

Viktige verdier går tapt.
Tiltaket er ikke i tråd med overordna planer .
Samfunnsnytten veier ikke opp store negative konsekvenser.

Beslutningene knyttet til kommuneplanens arealdel gjelder i hovedsak avklaring av
arealformål, og denne konsekvensutredningen baseres derfor på kunn skap som er
tilstrekkelig for å avklare hva de aktuelle arealene skal brukes til. Vurderingene som er gjort
er tilpassa det overordn a nivået, og det vil være mange nyanser innenfor de ulike fargene.
Dette synliggjøres i beskrivelsene av de enkelte områdene. Stor negativ konsekvens for ett
av temaene kan gi stor negativ konsekvens for innspillet som helhet, avhengig av områdets
størrelse og del av området som bl ir berørt.

Ved reguleringsplaner er det dokumentasjonskrav knytta til flere av de ovennevnte temaene.
Alle reguleringsplaner skal vurderes i henhold til naturmangfoldlovens kap. II og
kulturminnelovens § 9, samt at det skal utarbeides risiko - og sårbarhe tsanalyse med omtale
av blant annet flom - og skredfare. Det betyr at temaer som vurderes i denne utredningen,
uavhengig av utfall, også skal beskrives i nærmere detalj ved en eventuell reguleringsplan.
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Avbøtende tiltak

Som en del av en planprosess kan det gjø res tilpasninger av et prosjekt for å redusere
eventuelle negative konsekvens er. Denne konsekvensutredningen på kommuneplan nivå
har ikke lagt til grunn eller gått i detalj på mulige avbøtende tiltak. For innspill som tas inn i
kommuneplanens arealdel, må man i det videre planarbeidet vurdere avbøtende tiltak som
kan redusere de negative virkningene som er påpekt i denne konsekvensutredningen .
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2.2 Kunnskapsgrunnlag

Vurderingene er basert på nasjonale, regionale og faglige databaser. Temakart på
kommunens nettside har vært brukt, samt temautredninger som er utarbeidet i forbindelse
med kommuneplanrevisjonen. Det er i tillegg brukt faglig skjønn og lokalkunnskap.
Vurde ringene baserer seg i all hovedsak på eksisterende kunnskap. Gjeldende
kommuneplan er også en viktig del av kunnskapsgrunnlag et i planprosessen.

F ølgende datagrunnlag blitt brukt:

Aktsomhetskart for jord - og flomskred (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=jordflomskredaktsomhet

Aktsomhetskart for radon (NGU):
http://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/

Aktsomhetskart for flom (som WMS - tjeneste i kommunens karttjeneste):
http://www.kart.ringerike.kommune.no

Kvartærgeologisk kart (NGU):
http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/

Kart over marin grense og kartlagte kvikkleiresoner (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=kvikkleire

Kart over skredhendelser (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=SkredHendelser

Kommunens kart over støysoner langs veinett:
http://www.kart.ringerike.kommune.no samfunnssikkerhet støy

Statens vei vesens vei kart (for trafikkmengder, ulykkespunkter etc.):
https://www. vei vesen.no/ vei kart/ vei kart

Ringerike kommune - Kommuneplanen s samfunnsdel
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1 /Gjeldende - kommuneplan/

Ringerike kommune - Gjeldene kommuneplan, arealdelen
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1 /Gjeldende - kommuneplan/

Ringerike kommune - Masseforvaltning – temautredning
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Utredninger - og - analyser/Masseforvaltning --- temautredning/

Kulturminnes øk, Riksantikvaren
http://www.kulturminnesok.no

NIBIO – Kilden
http://kilden.skogoglandskap.no/



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

1 0

Miljøstatus
http ://www. miljostatus. no/kart/

Artsdatabanken
http: //artskart. artsdatabanken.no/Default. aspx

Statens kartverk – Norgeskart
http: //www. norgeskart.no/

Ringerike kommune, kart
http: //kart.ringerike.kommune.no
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3 Vu rdering av forsl ag til arealbru ksendringer

3.1 Nes i Ådal

3.1 .1 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen, Nes i Ådal (F2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Gnr/bnr

Skog og myrer
LNF
Fritidsbebyggelse
430 daa
304/1

Beskrivelse: Foreslått område avgrenses av Gravåa i nord og Selsjøen barskogvernområde i øst.
Avstand til Begna ca. 1 600 m. Foreslår 20 - 30 hytter. Nordøst for Nes sentrum 5 - 600 moh, i et område
uten annen fritidsbebyggelse av betydning.

Samla vurdering
Området in nebærer utbygging av hyttefelt ca. 3.5 km nordøst for Nes sentrum, i et
område nært store naturområder og med gode solforhold. Området har ingen
eksisterende infrastruktur utover grusvei inn til området, og er ikke i tilknytning til
eksisterende hytteområd er. Forslaget innebærer inngrep i relativt urørt natur, og det
grenser til et naturreservat.

Rådmannen anbefaler ikke utbygging av hytteområder her.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, men ligger ikke i tilknytning til
allerede etablerte utbyggingsområder/
satsingsområder for hytteutbygging.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Eksisterende skogsbilveg til området. Ikke teknisk
infrastruktur til området.

Trafikksituasjon Antas å gi en trafikkøkning på ca. 90 ÅDT i året (hyttefelt
genererer mindre trafikk enn boligfelt, beregning legger til
grunn at det bygges maks 30 hytter), trafikk ledes ut på
kommunal veg (Østsideveien) og deretter videre til E1 6 v.
Nes sentrum hvor tra fikken pr. i dag er på ca. 2800 ÅDT.

Landskapsbilde Utbygging i et område uten øvrig bebyggelse.

Naturmangfold og
vassdrag

Forslaget innebærer inngrep i et relativt uberørt område.
Grenser til naturreservat (Selsjøen naturreservat).

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av låg bonitet, samt noe middels kvalitet, uproduktiv
skog og myr.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø
/friluftsliv/ barn og
unge /universell
utforming

Nært naturområder. Gode solforhold.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom, radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene består i
hovedsak av tynn morene, breelvavsetninger, samt noe tykk
morene. Radon dels moderat til lav aktsomhetsgrad, dels
usikkert.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
instit usjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.1 .2 Masse uttak Gravlimoen, Nes i Ådal (R3 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Gnr/bnr

Skog og masseuttak med sporadisk drift siden 1 960 - tallet.
LN F
Råstoffutvinning
30 daa
304/1

Beskrivelse: Foreslår masseuttak av løsmasser (sand, grus og småstein) for knusing til eget
bruk og salg i nærområdet. Det antydes 3 - 5000 m3 årlig. Nord for Nes sentrum, øst for
Begna. Ca. 3 km fra E1 6.

Samla vurdering
Kort avstand til veg. Ingen kjente kulturminner eller naturverdier. Samsvar mellom ny
avgrensning og NGUs vurdering av forekomsten. Landskapsinngrepet er vanskelig å
skjerme. Enkelte boliger i nærheten kan bli utsatt for støy/støv. Jordfaglig
arealvurdering klasse A.

Rådmannen anbefaler å legge dette området ut på høring og offentlig ettersyn .

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak avsatt i kommuneplanens arealdel
prioriteres framfor etablering av nye uttak – er derfor ikke i
tråd med overordna plan. Ny avgrensning samsvarer med
vurdering foretatt av Norges geologiske undersøkelse
(NGU). Forekomsten er av NGU vurd ert som viktig, med
lokal betydning.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende vegnett. Privat veg til området, med
avkjøring fra Østsideveien som er kommunal.

Trafikksituasjon Området vil generere økt trafikk med tungtransport ut på
kommunal veg. Eksisterende avkjørsel fra E1 6 til
Østsideveien må vurderes i påfølgende
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reguleringsplanprosess. Dette gjelder også en vurdering av
myke trafikanter langs Østsideveien.

Landskapsbilde Området ligger i en skråning, med skjerming bak
vollen/åsryggen mot sør og vest. Tiltaket skal ikke gå inn i
vollen eller fjerne vollens skjermende virkning. Nær - og
fjernvirkning vurderes derfor som begrenset.

Naturmangfold og
vassdrag

Nærhet til bekk. Ingen kjente naturverdier i område t.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg og middels bonitet. Jordfaglig arealvurdering
klasse A – meget sterke landbruksinteresser. Ikke dyrkbar
jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø
/friluftsliv/barn og
unge/universell
utforming

Østsideveien er uten G/S, med flere boliger langs veien. Pr.
dags dato er det få skolebarn som bruker veien, og disse
har krav på busstransport. Nærmeste bolig fra eksisterende
uttaksområde er ca. 1 00 m mot nord. Flere boliger vid ere
nordover. Disse kan bli utsatt for noe mer støy -
/støvforurensning.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom, radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene består i
hovedsak av tykk morene og breelvavsetninger. Radon
med moderat til lav aktsomhetsgrad.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Risiko knyttet til trafikksikkerhet som følge av økt
tungtransport med grus/pukk.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Tiltaket kan føre til økt støy i nærområdet, samt økt
spredning av støv fra uttaksområdet.
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3.2 Sokna

3.2.1 Boliger Kvernvollen , Veme (B31 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
1 1 daa
62/25

Beskrivelse: Foreslår boligbebyggelse i området. Deler av området eies av Bane NOR.

Samla vurdering
Området er ikke satsningsområde i kommuneplanens samfunnsdel – forslaget er
derfor ikke i tråd med overordna plan. Det er manglende kommunal infrastruktur på
avløp, manglende trygge skoleveier og sammenhengende G/S - veg mot Hønefoss.
I tillegg gjør nærheten til jernbane mot nord at området er støyutsatt.

Rådmannen fraråder utbygging av boliger på dette området .

Kriterier Vurdering/Begrunnelse Konsekvenser
Forhold til
overordnede planer

Veme er ikke et prioritert lokalsamfunn i gjeldende
kommuneplanens samfunnsdel. I gjeldende
reguleringsplan 233 - 01 «Kvernvolden» er det avsatt areal
til boliger som ennå ikke er realisert, men som gir potensial
for 7 nye ene boliger samt et areal til leilighetsbygg i kjede
eller rekkehus, inntil to etasjer.

T eknisk og sosial
infrastruktur

Nær eksisterende vegnett. Adkomst fra Kvernvollveien
som er kommunal, og videre ut på rv. 7. G/S - vei lokalt,
men ikke til Hønefoss, og ikke i retning Sokna. Planfri
kryssing av jernbanen mot nord. Ingen kommunal kloakk.
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Reguleringsplan 233 - 01 har en rekkefølgebestemmelse
som sier at nytt veisystem og kryss mot E1 6 må være på
plass for byggeområd er tas i bruk. Dette kravet vil også
måtte gjelde for dette området.

Trafikksituasjon Området vil generere ca. 66 ÅDT ut på Kvernvollveien og
videre på E1 6 m. ÅDT på 5900. Ny adkomst fra rv. 7 skal
gjennomføres før området kan tas i bruk.

Landskapsbilde Området ligger i en slakt hellende sørvendt skråning. Vil gi
både nær og fjernvirkning, men i tilknytning til eksisterende
bebyggelse. Området i sin nåværende form skjermer
eksisterende bebyggelse mot jernbanen – nedbygging vil
kunne reduser e denne effekten.

Naturmangfold og
vassdrag

Tre mindre bekker i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.
Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø
/friluftsliv/barn og
unge/universell
utforming

Nærhet til naturområder. Ikke gangavstand til
sentrumsfunksjoner som skole, butikk mm. Gangavstand til
bensinstasjon. Nær jernbane mot nord, kan være utsatt for
støy herfra. Området i sin nåværende form kan fungere
som rekreasjonsområde for eksisterende b ebyggelse.

Bussholdeplass og
- tilbud

Ca. 250 meter til nærmeste bussholdeplass. 8 - 9
bussavganger daglig, deler av tilbudet går kun på
skoledager.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom, radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene består
i hovedsak av tykt dekke med marine avsetninger.
Området ligger utenfor aktsomhetsområde flom. Området
er avmerket med moderat til lav aktsomhet for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Risiko knyttet til tr afikksikkerhet som følge av trafikk på E1 6
og manglende G/S - tilknytning mot Hønefoss.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Støy fra jernbanen.
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3.3 Hønefoss

3.3.1 Næring Geiteryggen, Hensmoen ( N 4 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Gnr/bnr

Furuskog
LNF
Næring
40 daa
92/1

Beskrivelse: Hensmoen, i tilknytning til eksisterende næring og Vågård Skytebane.

Samla vurdering
Utvidelse i tilknytning til eks isterende industriområde. Beslaglegger 30 daa skog av
høg bonitet og 1 2 daa skog av middels bonitet – hele området er også vurdert som
dyrkbar jord. Nærhet til område definert som viktig naturtype (Sætervadtjernet og
Setervadmyra). Nærhet til bolig. Ingen kjente ku ltur - eller naturverdier innenfor
foreslått område.

Rådmannen anbefaler å legge dette området ut på høring og offentlig ettersyn .

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Foreslår næringsområde i tilknytning til eksisterende
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Veg gjennom området, jernbane i sør.
Det er etablert infrastruktur i næringsområdet på
Hensmoen.

Trafikksituasjon Trafikken drenerer ut på E1 6 via kryss tilpassa tyngre trafikk
(venstresvingfelt fra sør, avkjøringsrampe fra nord). E1 6 v.
krysset har 4650 ÅDT i dag.
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Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde. Liten
nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

G renser mot elva Væla, og et registrer t viktig
naturtypeområde.

Kulturmiljø Ingen kjent kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Store flater uten skog etter stormen i
201 2. Dyrkbar jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø
/friluftsliv/barn og
unge/universell
utforming

Noe støy fra skytebanen, men mest i helgene. Nærhet til
skytebane og næring reduserer områdets verdi som
friluftsområde. Nærhet til eksisterende boliger kan medføre
konflikter og miljøulemper for beboere.

Annet Natur må utredes. Sikre at man unngår negative
konsekvenser for naturområde og elva.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom, radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
domineres av breelvavsetninger, elveavsetninger og torv og
myr. Det er ingen kjent fare for hverken flom eller skred i
området, og aktsomhetsgraden for radon er definert som
moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Nærhet til et mindre boligområde som fra før ligger i
tilknytning til eksisterende næringsområder. Ellers ingen
kjente forhold.
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4 Kon kl usjon
Sted Område Kode Konklusjon
Nes i Ådal Fritidsboliger Smørhølkollen F2 Anbefales ikke

Masseuttak Gravlimoen R3 Anbefales å l egges på høring
og offentlig ettersyn

Sokna Boliger Kvernvollen B31 Frarådes
Hønefoss Næring Geiteryggen N4 Anbefales å le gges ut på

høring og offentlig ettersyn
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Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet og
bestemmelsene er juridisk binden d e. Kommuneplanens arealdel skal tilrettelegge for mål i

Kommuneplanens s amfunnsdel, og tilrettelegge for satsningsområdene innen:
Befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune er ut arbeidet i henhol d til plan - og bygnings -

lovens (p bl . ) kapittel 1 1 . Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel følger av pbl. § 1 1 - 6. Tiltak som
ikke e r i samsvar med bestemmelsene, behandles som dispensasjon ssøknader etter pbl. § 1 9 - 1 .

Retningslinjer tilkny ttet paragrafer er vist til i ramme og kursiv. Retningslinjene er ikke juridisk
binden d e, men veiledende.

Bestemmelsene viser til enhver tids gjeldene kommunale normer , veiledninger og forskrifter . Disse

fungerer som et supplement til bestemmelsene , og er retningsgivende:

• Bryggeveileder Ringerike kommune

• Grønn plakat

• Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarme i Hønefoss, Ringerike kommune,

Buskerud

• Parkeringsforskrift for Ringerike kommune

• Forskrift om renovasjon for innsamling mv. av hushol dningsavfall for Ringerike kommune
tilsluttet Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, Ringerike kommune, Buskerud

• Krav til l ekeplasser

• Jordfaglig vurdering

• Klima - og energiplan
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GEN ER ELLE B ESTEM M ELSER

§ 1 Forhold til andre planer (pbl. § 1 .5)

§ 1 .1 Forholdet mellom kommuneplan og kommunedelplaner
Kommunedelplaner skal gjelde foran kommuneplanens arealdel.

§ 1 .2 Forhold til gjeldende reguleringsplaner
Områdereguleringsplaner vedtatt etter 0 1 . 0 1 .2007 skal ved motstrid gjelde foran

kommuneplanens arealdel.

D etaljreguleringsplaner vedtatt etter 0 1 . 0 1 .2007 skal ved motstrid gjelde foran

kommuneplanens arealdel.

Følgende planers utnyttelsesgrad skal ved motstrid gjelde foran kommuneplan en s arealdel:
• 44 - 09 Furuholtet Sokna

• 59 Hallingby/Bymarka
• 62 - 03 Eik li område B

• 64 - 23 Kvarta l 23
• 64 - 48 Kvartal 48

• 65 - 01 Haldenjordet
• 70 Heradsbygda 2

• 77 Teg e l verkstomten
• 82 - 01 Endr ing 86/28,349

• 89 - 02 Del av Heng s l e
• 1 07 - 02 Del av Ringerike sykehus

• 1 07 - 05 Del av K ongle f aret

• 1 57 Dagali
• 203 Oppen vest

• 203 - 03 Kantarellveien 1 5 - 1 7
• 206 Osloveien øst

• 206 - 1 Osloveien øst, B redalsveien
• 249 Omsorgsboliger Hallingby

• 261 Rabba og Storløkka
• 31 0 Fløytingen

• 31 9 Soknedalsveien 1 0 og 1 2

For følgende planer skal utnyttelse ikke overstige 1 5 % BYA.

• 1 92 Ringåsen 2
• 1 92 - 4 Ringåsveien 33 m.fler

• 1 92 - 5 Del av nordre Ringåsen
• 1 92 - 6 S - Ringåsen 1 6

§ 1 .3 Forhold mellom kommuneplan og regulerte boligområder
Innenfor reguleringsplaner og detaljreguleringer eldre enn nevnt i § 1 .2, skal følgende
bestemmelser og pl anelementer vist i plankart gjøres gjeldende :

• Boligtype
• Delelinjer

• Utnyttelse , avstander , byggegrenser og høyder angis etter gjelden d e plan - og
bygningslov med forskrift (TEK) , jf. k ommuneplanens generelle føringer .

• Der reguleringsplan angir tillatt høyde i 1 eller 1 ,5 etasje, skal gesimshøyde ikke
overstige 4,0 meter. Knevegg i fasadelivet tillates ikke. Høyder s kal tilpasses

strøkets karakter; området skal ses under ett .
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§ 2 Plankrav (pbl. § 1 1 - 9 nr. 1 )

Innenfor områder avsatt til utbyggingsformål kan det ikke utføres arbeider eller tiltak som nevnt i pbl.
§ 20 - 1 før området inngår i reguleringsplan.

§ 2. 1 Unntak fra plankrav
Følgende tiltak i §§ 2.1 .1 til 2.1 .4 er unntatt fra krav om reguleringspla n .

Alle arealformål
Innenfor kommuneplanens arealdel er følgende tiltak unntatt fra krav om
reguleringsplan:

• Tiltak uten krav til ansvarlig søker
• Tiltak unntatt søknadsplikt (pbl § 20 - 5)
• Installasjoner og bygninger som er del av kommunalteknisk anlegg
• Riving etter pbl § 20 - 1 , bokstav a, med mindre det er del av kulturminner/del av

kulturmiljø, eller har verneverdi
• Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
• Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Boligbebyggelse
Innenfo r områd er avsatt til boligbebyggelse kan følgende tiltak unntatt s plankrav
for utsatt at bestemmelsene i §§ 5 og 6 overholdes:

a) Oppføring av é n ene - eller tomannsbolig på eksi s terende boligeiendom
b) Fradeling av én eiendom til ene - eller tomannsbolig , jf. § 6. 1 .8
c) Tilbygg, påbygg eller ombygging av eksisterende bolig

Retningslinje til §§ 1 . 2 og 1 . 3
Ved eldre reguleringsplaner (områdereguleringer og detaljreguleringer) enn 01 . 0 1 .2007 skal

kommuneplanens bestemmelser gjøres gjeldende der bestemmelser som både er nevnt i

kommuneplan og reguleringsplan , har motstrid. Dette er gjeldende for forhold nevnt i §§ 6.1 .2 til

6.1 .7 (utnyttelse, høyder, uteopphold og parkering). Reguleringsplanens bestemmelser for

utforming ( f.eks. takform, takvinkel) av bebyggelse og anlegg, samt punkter nevnt i § 1 .3 gjøres

gjelden d e av eldre plan.

Der regule ringsplan angir boligtype «e nebolig» tillates det frittliggende småhusbebyggelse:

enebolig, enebolig med sekundærleilighet på inntil 65 m2 eller tomannsbolig.

Der reguleringsplan angir boligtype konsentrert småhusbebygg else, menes rekke - og kjedehus

med in ntil tre målbare plan, innenfor høydebestemmelser i pbl. § 29 - 4.

I reguleringsplaner med krav om bebygge lsesplan vedtatt før 01 .07.1 986 kreves situasjonsplan.

I reguleringsplaner med krav om bebyggelsesplan vedtatt etter 01 .07.1 987 kreves detaljregulering

jf. pbl. § 1 2 - 3 .

Der det i eldre reguleringsplan står eksempelvis «Bygningsrådet kan, i tilfeller hvor særlige grunner

taler for det, tillates unntak fra bestemmelsene» kreves det søknad om dispensasjon.
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d) Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, og hoveddel til tilleggsdel
e) Oppføring av garasje eller uthus
f) For eneboliger till ates opprettelse av en sekundærboenhet på inntil 65 m2 BRA
g) Endring av enebolig til tomannsbolig jf. §§ 6.1 .2 og 6.1 .5

Fritidsbebyggelse
Innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse er følgende tiltak unntatt krav om

reguleringsplan:

a) Tilbygg, påbygg, ombygging p å eksisterende fritidsbebyggelse
b) Oppføring av ett uthus

§ 3 Utbyggingsavtale (pbl. § 1 1 - 9 nr. 2 jf. § 1 7 - 2)

Kommunen kan inngå utbyggingsavtale med utbyggere og grunneiere i forbindelse med utbygging.

Utbyggingsavtale utarbeides der det er gjensidig nytte av at avtalen inngås. Utbyggingsavtaler kan
benyttes over he le kommunen. Der kommunen overtar teknisk infrastruktur skal utbyggingsavtaler
benyttes.

Behovet for utbyggingsavtale avklares i reguleringsplanprosessen.

Utbyggingsavtalen utformes i henhold til pbl. § 1 7 - 3, og kan inneholde elementer som:

• Opparbeidelse av teknisk infrastruktur
• Grunnerverv
• Skilting
• Grønnstruktur
• Rekkefølge på utbygging
• Kvalitet på tiltak
• Boligsosiale forhold
• Kostnadsfordeling
• Refusjon

§ 4 Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 1 1 - 9 nr. 4)

Ved regulering av om råder til utbygging skal det stille s re kkefølgekrav i henhold til enhver tids
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, for følgende :

• Teknisk infrastruktur, herun der v ei, vann og avløpsanlegg, brannvann, energiforsyning,
renovasjon og overvannshåndtering

• Trafikksikker adkomst for gående, syklende og kjørende
• Skolekapasitet og trafikksikker skolevei
• Uteoppholdsareal, lekeareal, idrettsområder og kulturelle funksjoner
• Samfunnssikkerhet, herunder flomfare, skredfare, radon og grunnforurensning

Teknisk infrastruktur, uteoppholdsarealer, lekearealer og løsning for overvannshåndtering skal være
opparbeidet før brukstillatelse gis.
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§ 4.1 Særskilte nye byggeområder

Ask
Før det kan tillates utbygging av fremtidi ge boligområder på Ask, skal følgende være
gjennomført :

1 . Etablering av ny avkjøringsvei (samlevei) fra nye boligområder vest for r v. 35.
Denne tilknyttes f v. 1 73 Sandakerveien.

2. Forbedring av kryss fv. 1 73 Sandakerveien – fv. 35 Askveien.
3. Ved regulering av s amlevei for nye boligområder skal avkjøringer til r v. 35 stenges .

Ny adkomst blir via Sandakerveien og ne vnte samlevei. Utkjøring fra A k l angveien
til r v. 35 s tenges .

Krakstadmarka
Innenfor byggeområdet i Hønefoss ø st kan utbygging ikke finne sted før det er
etablert ny atkomst til området fra fv. 241 Lisletta .

Før det gis igangsettingstillatelse for nye områder skal bygging av ny E1 6 mellom
Sundvollen og Stygg dalen være igangsatt.

Haugsbygd
Før utbygging av feltene B20, B26 og B27 i Haugsbygd, skal det utarbeides en

trafikkanalyse for kapasit et i krysset Hønengata/Vest e r n gata. Adkomst for B 20 skal
samlokaliseres med øvrige boliger i omr ådet i felles avkjørsel ut på fv. 241 .

Odda/Lien - Hallingby
Før arealet tas i bruk til råstoffutvinning (torvproduksjon) , skal det utarbeides
reguleringsplan med konsekvensutredning ihht . forskrift T - 1 446.

Sokna
Innenfor boligområdene på gnr. 1 67 b nr. 3 sørvest for Sokna sentrum kan utbygging
ikke finne sted før det er etablert trygg skolevei og sikker gang - og sykkeladkoms t til

sentrum, og før det er ordnet veirett til boligområdene .

Norderhov
N ye byggetiltak ved Norderhov kirke kan ikke godkjennes før reguleringsplan for hele
området med kirke, kirkegård, prestegård og omgivelser er utarbeidet.

Reguleringsplanarbeidet skal inneholde en landskapsanalyse for området.

Buttingsrud camping
Det må opparbeides planfri kryssing av E1 6 for intern kryssing mellom funksjoner på

campingplassen.

B6 Trygstad
Før det gis igangsettingstillatelse for nye områder skal bygging av ny E1 6 mel lom
Sundvollen og Stygg dalen være igangsatt.

Nes i Ådal
Eksisterende avkjørsel fra E1 6 til Østsideveien må vurderes i påfølgende
reguleringsplan prosesser. Dette gjelder også en vurdering av myke trafikanter langs

Østsideveien
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Veme B31
Planområdets adkomst veg og kryss mellom Kvernvollveien og riksveg 7 skal
ferdigstilles før nye byggeområder tas i bruk .

§ 5 Generelle bestemmelser til alle arealformål

§ 5.1 Kulturminner
Dersom det ved gjennomføring av tiltak forekommer automatisk fredete kulturminner, skal

arbeidet st anses umiddelbart i den utstrekning det berører kulturminnet.
Fylkeskommunen skal varsles umiddelbart, jf. Kulturminneloven § § 8 , andre ledd og 25.

§ 5.2 Støy

Generelt , støy
Ved vurdering av støy skal Klima - og miljødepar tementets Veileder til retningslinje r for
s tøy i arealplanlegging, T - 1 442 følges ved planlegging av ny bebyggelse eller

virksomhet.

Ved søknad om nye bygninger til støyfølsomme bruksformål (bolig, fritidsbolig,
sykehus, pleiehjem/institusjon, skole og barnehage) i rød eller gul støysone, stilles d et

krav til støydokumentasjon.

Ved planlegging av ny støyende virksomhet , stilles det krav til støydokumentasjon.

Støy i sentrumsområder
I sentrumsområder ved kollektivknutepunkt kan krav til støyforhold fravikes under
følgende forutsetninger:

• boenhetene er gjennomgående og har en stille side,

• flertallet av rom for støyfølsomt bruk, inkludert minst ett soverom, skal ha vindu i
fasade med støyfor hold i tråd med grenseverdiene.

Alle boenheter skal ha tilgang på både private og felles utearealer m ed

tilfredsstillende grenseverdier etter gjeldende retningslinjer i T - 1 442.

Nødvendige utredninger, avveininger og avbøtende tiltak skal foretas og fastsettes
gjennom reguleringsplan.

§ 5.3 Parkering
Parkeringsplasser for ny bebyggelse skal dekkes innenfor utbyg gin gsområdet eller gjennom

frikjøp dersom ikke annet er bestemt gjennom reguleringsplan.

Krav til parkering skal følge enhver tids gjeldende Forskrift om parkering, Ringerike
kommune, Buskerud .

§ 5.4 Minste uteoppholdsareal (M UA)
Før det gis tillatelse til tiltak for nye bygninger som nevnt i pbl. § 20 - 1 , skal det foreligge en

utomhusplan for den aktuelle eiendommen. Utomhusplanen utarbeides i målestokk 1 :500.
Det skal ikke gis ferdigattest før opparbeidelse av godkjent utomhusplan er ferdig utført.

Uteop pholdsareal skal utformes etter følgende kriterier:
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• Uteoppholdsareal tilknyttet bolig skal ha en sammenhengende og hensiktsmessig form,
og skal som utgangspunkt ligge på terreng.

• Areal brattere enn 1 :3 medregnes ikke i MUA.
• Utforming av uteoppholdsareal s kal ikke føre til uheldig utforming ved

planering/oppfylling av terreng.
• Terreng og stedstypisk vegetasjon skal søkes bevart.
• Uteoppholdsarealer skal ikke ha støynivå som overskrider Lden 55 dB.

• Areal avsatt til kjøring, parkering og lignende skal ikke medregnes i uteoppholdsarealet.

§ 5.5 Renovasjon
Renovasjonsløsning skal være i henhold til gjeldende forskrift «Forskrift om renovasjon for
innsamling mv. av husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet Hadeland og Ringerike

avfallsselskap AS, Ringerike kommune, Buskerud».

Ved alle planforslag og søknader om byggetiltak skal det avsettes plass til

renovasjonsløsning i plankart eller situasjonskart og/eller utomhusplan . I reguleringsplan
skal renovasjonsløsning beskrives i egen bestemmelse , og det skal i plankart vises adkomst

og snuarea l for renovasjonsbil.

Boligkompleks med mer enn 20 boenheter bør ha nedgravd renovasjonsløsning.

§ 5.6 Overvann
Overvann skal håndteres lokalt og innenfor hvert enkelt planområde. Naturlige flomveier skal

bevares , og man bør unngå bruk av offentlige veiarealer som flomveier. Ved regulering skal
det utarbeides plan og bestemmelser for fordrøyning og overvannshåndtering i samarbeid
med Ringerike kommune teknisk forvaltning .

§ 5.7 Teknisk infrastruktur
Krav til tilknytning til fjernvarmeanlegg skal følge enhver tids gjeldende Forskrift om vedtekt
om tilknytningsplikt til fjernvarme i Hønefoss, Ringerike kommune, Buskerud .

Bolig - og fritidsbebyggelse som har innlagt vann, plikter å tilkobles offentlig avløp der dette

foreligger.

Det skal være minimum 4 meters avstand mellom fast konstruksjon (bygning) og

kommunale vann - og avløpsledninger .

Der nye bygninger planlegges oppfø rt over kommunalteknisk infrastruktur, som f.eks.
hovedledninger for vann og avløp , skal disse legges om av utbygger for utbyggers kostnad.

§ 5.8 Visuelle kvaliteter
Ved oppføring av ny bebyggelse skal det etterstrebes å bevare særpreg og/eller tilføre nye
visu elle kvaliteter til området. I reguleringsplaner og byggesaker skal det inngå en

redegjørelse for , og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv,
omgivelsene og fjernvirkning.

Tiltak skal tilpasses landskapskarakteren; fjern - og nærvirkning, silhuett, landskapsform,
helningsgrad og helningsretning.
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§ 5. 9 Tilgjengelighet og universell utforming
Fellesarealer skal være universelt utformet med tilgjengeli ghet for alle.
I boligbygg som omfatter mer enn 4 nye boenheter, og ved regulering av ny bebyggelse skal

minst 50 % av de nye boenhetene være utforme t som tilgjengelige boenheter.

§ 5. 1 0 Gang - og sykkelvei
I alle plansaker for nye utbyggingsområder skal det tilrettelegges med effektive

sykkelforbindelser til hovedsykkelveinettet der dette finnes e ller er planlagt.

Det skal være trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkter, herunder lokale

tjenestetilbud, skole, barnehage og kollektivholdeplass .

Det skal legges til rette for sykkelparkering og gode gang - og sykkelforbindelser til
holdeplasse r, offentlig tjenestetilbud (skole og barnehage), sentrumsområder og stasjon.

§ 5. 1 1 Fradeling
Fradeling til boligbebyggelse tillates jf. § 6.1 .8 .
Følgende fradeling uavhengig av arealformål tillates ikke:

• Fradeling av anneks tilknyttet fritidsbolig
• Fradeling av kårbolig
• Der det i reguleringsplan er viser tomter til fradeling, tillattes ikke fradeling av ytterligere

tomter uten uta rbeidelse av ny reguleringsplan .

§ 5. 1 2 Naturskader
Bebyggelse skal sikres mot skade fra skred og flom. I forbindelse med arealplanlegging og
søknad om tiltak innenfor flom - og skred fareområder og innenfor områder vist som

sekundære flomveier, jf . Ringerike kommunes kartdatabase, skal det redegjøres for
nødvendige sikringstiltak.

Kvikkleire
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder uten dokumenterte stabile

grunnforhold skal undersøkelser i henhold til NVEs retningslinjer gjennomføres før
planen går til 1 .gangsbehandling. Det skal legges særlig vekt på vurdering av

områdestabilitet.

Fø r behandling av søknad om tiltak som ligger under marin grense (200 moh.) og hvor
forholdene på stedet tilsier det, skal det foreligge geoteknisk vurdering.

Flom
For bebyggelse i flomutsatte områder skal det fastsettes sikkerhetsklasse i tråd med

byggetekn isk forskrift. For områder uten flomsoneberegninger eller annen
flomsonekartlegging, skal det i forbindelse med arealplanlegging og søknad om tiltak

nær vassdrag redegjøres for nødvendige sikringstiltak. Nær vassdrag defineres som:

• 20 meter fra bekker
• 1 00 meter fra elver

§ 5. 1 3 Vesentlig terrenginngrep
Terrenginngrep i byggeområder som avviker mer enn 1 ,5 meter i forhold til opprinnelig
terreng , eller som samlet har et omfang på mer enn 500 m2, er søknadspliktige .
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I tettbygde områder (konsentrert bebyggelse) , r ekke - eller kjedehus, vil et terrengavvik på

mer enn 0,5 meter og 500 m2 i utstrekning være søknadspliktig.

I LNF - områder må terrengavvik uten søknad på inntil 3,0 meter , eller med et omfang på

mindre enn 1 000 m2, sees i sammenheng med tiltakets totale o mfang , innvirkning på
omgivelsene og grunnforhold . Dersom tiltaksområdet er under marin grense skal det

foreligge geoteknisk vurdering.

All tilkjøring av eksterne masser anses som massemottak. Det er krav om reguleringsplan for
massemottak med volum på mer enn 10 000 m3, jf. § 6.7.

§ 5.1 4 Jord vernplan
Det skal i re guleringsplan som berører dyrka mark utarbeides jordvernplan, herunder

kompenserende tiltak og håndtering av matjord.

§ 5.1 5 Kollektivtransport
I alle plansaker skal god framkommelighet for kollektivt ransport sikres på alle hovedveger.

B ESTEM M ELSER TI L AR E ALFO R MÅL

§ 6 Bebyggelse og anlegg

§ 6.1 Boligbebyggelse ( pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Innenfor områder avsatt til boligbebyggelse skal ikke tiltak finne sted før det inngår i

reguleringsplan, jf. § 2. Se unntak i § 2.1.2.

Boligbebyggelse i uregulerte områder og i eldre reguleringsplaner
I områder avsatt til boligbebyggelse skal nye tiltak tilfredsstille krav i §§ 6. 1. 2 til 6. 1.6 ,
inntil det foreligger ny reguleringsplan for området. Bestemmelsene er ikke til hinder

for at kommunen kan kreve ny reguleringsplan før nye tiltak kan tillates.
Rekkefølgebestemmelser i § 4 er gjeldende .

Det tillates ikke bruk eller innredning til varig opphold i garasjer eller uthus.

Tomtestørrelse
Boligtomter skal være minimum 700 m2 for enebolig og 900 m2 for tomannsbolig.

Boligtype
Boligtomter kan bebygges med frittliggende småhusbebyggelse; en enebolig, en
enebolig med sekundærleilighet på inntil 65 m2, eller en tomannsbolig, derso m ikke
annet fremgår av reguleringsplan jf. § 1.3.

Utnyttelse og høyde
Total utnyttelse skal ikke overstige 25 % BYA.
Bebyggelse tillates med maksimal gesimshøyde 7 meter og mønehøyde 9 meter.

Bygningens hovedmøneretning skal være langs med bygningens lengderetning.
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Minste u teoppholdsareal for bolig (MU A)
Der annet ikke er bestemt i gjeldende plan, skal det på eiendommer avsatt til
boligbebyggelse avsettes MUA etter følgende krav og kriterier i § 5 . 4 .

Kravene skal også legges til grunn ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner:

• Minimum 200 m2 MUA for e nebolig
• Minimum 1 50 m2 MUA per boenhet i tomannsbolig
• For sekundærleiligheter avsettes 50 m2 MUA per boenhet
• For boligkomplekser med flere enn to boenheter, avsettes 50 m2 MUA per

boenhet
• En andel på 30 % av total MUA kan løses på private balkonger, terrasser

eller takterrasser
• Innenfor sentrumsformålet skal det avsettes 20 m2 MUA per boenhet (kan i

sin helhet løses privat)
• Felles lekeareal inngår ikke i beregningen av MUA

Parkering
Krav til parkering skal følge enhver tids gjeldende Forskrift om parkering, Ringerike
kommune, Buskerud .

Lekeareal
Ved utarbeidelse av reguleringsplan for boligbebyggelse, skal det tilrettelegges for

lekeplass(er). Det skal som utgangspunkt avsettes 25 m2 lekeareal pr boenhet.

I sen trumsområder og tettbygde strøk skal det fremfor etablering av nye lekeplasser,

prioriteres opprustning og utvidelse av eksisterende lekeplasser . Størrelse og
kvaliteter avklares i reguleringsplan.

Lekeplass bør være i umidde lbar nærhet, maksimalt 200 m fra bolig.

Lekeplassene skal være av tre ulike typer:

• Sandlekeplass 2 - 6 år
• Nærlekeplass 5 - 1 3 år
• Strøkslekeplass 1 0 år og oppover

Utforming og innhold i lekeplasser skal følge gjeldende norm Krav til Lekeplasser .
Lekeplassen skal være skjermet mot biltrafikk, og følge retningslinjer for støy i T - 1 442.

Fradeling til boligbebyggelse
Ved fradeling av eiendom til frittliggende småhusbebyggelse skal boligtomt være

minimum 700 m2 for enebolig og minimum 900 m2 for tomannsbolig.

Ved i nnsendelse av søknad til fradeling skal det på situasjonskart vises forslag til :

• Plassering av bolig, garasje og parkering
• Adkomst
• Snuareal
• Uteoppholdsareal jf. § 6.1 .5
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§ 6.2 Fritidsbebyggelse (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse skal ikke tiltak finne sted før det inngår i
reguleringsplan, jf. § 2. Se unntak i § 2.1 .3 .

Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan for fritidsbebyggelse, skal følgende hensyn ivaretas:

• Det skal tas hensyn til eksisterende terreng. Skj æringer og fyllinger bør unngås
• Fritidsbolige ne skal fortrinnsvis plassers samlet, for en hensiktsmessig løs ning av

infrastruktur
• Det skal avsettes 1 ,5 parkeringsplass per hytte i felles parkeringsareal

• Det bør tilrettelegges for felles vann - og avløpsløsning, ikke privat løsning

Areal til fritidsbebyggelse
Fritidsboligens areal skal ikke overstige 1 20 m2 BRA. Det kan i tillegg til fritidsbolig
oppføres et enkelt uthus på 20 m2 BRA. Uthus skal ikke benyttes til varig opphold.

Uth usets mønehøyde skal ikke overstige 4,0 meter.

Infrastruktur
Fritidsbolig med innlagt vann plikter å tilkobles til offentlig avløp der dette foreligger.
Innenfor byggeområder hvor infrastruktur som strøm, tele og fiber legges frem eller

endres skal dette l egges som jordkabler. Luftstrekk tillates ikke.

§ 6.3 Sentrumsformål (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og

bevertni ng, samt nødvendig grøntareal.

Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål i Hønefoss, skal bygge opp under Hønefoss
som bosted, handelsby og regionhovedstad.

I Hønefoss sentrum skal estetiske løsninger f or nybygg og ombygging vektlegges høyt. Det
skal etterstrebes aktive, åpne fasad er. Privatiserende løsninger som s valganger og

innglassing av balkonger bør unngås.

Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål i kommunens tettsteder skal bygge opp under
tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels - , service - og kulturtilbud sk al

lokaliseres til områder avsatt til sentrumsformål.

P lasskrevende handel skal ikke etableres i sentrumsområdene.

Det tillates ikke etablering av kjøpesenter utenfor sentrumsområdene.

§ 6.4 Forretninger (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter arealer og bygninger for detaljhandel. Etablering av nye og utvidelse av
eksisterende forretninger krever reguleringsplan, og skal være vist i kommuneplanens

arealdel.

Ved regulering kan d etaljhandel for dagligvarer med inntil 8 00 m2 BRA salgsareal etablere s i

større områder for boligbebyggelse med minimum 200 boenheter, innen en radius på 2,0

km.
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§ 6. 5 Offentlig eller privat tjenesteyting (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter forskjellige former for offentlig eller privat tjenesteyting, s om for eksempel
skole, barnehage, helseinstitusjoner, kulturtilbud, kirke/annen religionsutøvelse,

administras jon og konsulentvirksomhet .

Ved regulering og søknad om tiltak skal det sikres og dokumenteres tilstrekkelige, gode og
solfylte leke - og oppholdsa real er egnet for variert fysisk aktivitet for aktuelle alders - og
brukergrupper.

Terreng og stedtypisk vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, og hoveddelen av

arealene skal være sammenhengende og ha en hensiktsmessig form.

§ 6. 6 Fritids - og turistformål ( pbl. § 1 1 - 9 nr. 1 )
For områder avsatt til fritids - og turistformål kreves det utarbeiding av reguleringsplan

dersom vi rksomheten endres eller utvides.

For campingplasser avsatt i kommuneplanens arealdel som ikke er regulert i egne planer

gjelder følgende: E nhetene (campinghytte/ - vogn) skal ha en minimumsavstand på 3 meter.

§ 6. 7 Råstoffutvinning, masseuttak og mottak (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Ved etablering av nye og utvidelse av eksisterende masseuttak og - mottak skal det

utarbeides reguleringsplan. Reguleringsplanen skal inneholde omfang, utførelse og
tidsbegrensninger. Alle skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner, både i plan og

snitt. Det skal også foreligge dokumentasjon på masseberegning, geoteknisk vurdering,
biologisk mangfold (n aturkva liteter), kulturminner, støy, støv og trafikk. Andre tema som kan

være aktuelle vurderes særskilt i hver sak. Uttaksvolumet s kal vises og angis i
reguleringsplan . For større masseuttak og mottak kan det kreves kompensasjon for

utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav om
rekkefølgebestemmelse.

Fortrinnsvis skal utvidelse av eksisterende masseuttak prioriteres fremfor å åpne nye.
Ved utvidelse av eksisterende masseuttak skal det utvides i areal, fremfor utvidelse i dybden.

§ 6. 8 Næringsvirksomhet (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter industri - , håndverks - og lagervirksomhet og øvrig næringsvirksomhet som
ikke er angitt som eget formål.

Treningssentre kan etableres innenfor næringsområder.

§ 6. 9 Idrettsanlegg (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter større anlegg som skibakker, golfbaner, stadioner, skytebaner og

lignende.

§ 6. 1 0 Andre typer bebyggelse og anlegg (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter kommunaltekniske anlegg etter pbl. kapittel 1 8, som vann - og

avløpsa nlegg, st øyvoller , godsterminal, godslager, energianlegg, fjernvarmeanlegg, vann -
og avløpsanlegg, vannforsyningsanlegg, renovasjonsanlegg, øvrige tekniske an legg,

telekommunikasjonsanlegg , små vannkraftverk og lignende.
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§ 6.1 1 Grav - og urnelund (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Fo rmålet omfatter gravplasser som går inn under lov om gravplasser, kremasjon og gravferd
(gravferdsloven), samt nødvendige bygg for anlegg av grav - og urnelund, herunder

krematorium.

§ 7 Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)

§ 7.1 Bane
Formålet omfatter ulike baneformål som trase for jernbane, stasjons - /terminalbygg,

holdeplass/plattform, tekniske bygninger/konstruksjoner samt annen banegrunn ( tekniske
anlegg og grøntareal).

§ 7.2 Lufthavn
Formålet omfatter lufthavn med landingsbaner, terminalbygg, ha ngarer, samt landingsplass

for helikopter.

§ 7.3 Parkeringsanlegg
Formålet omfatter rasteplass, parkerings plass og parkeringshus/ - anlegg.

§ 8 Forsvaret

Forsvaret kan selv fatte vedtak om utbygging og virksomhet innenfor eget arealformål.

§ 9 Grønnstruktur og friområd er (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)

I områder avsatt til grønnstruktur tillates kun bygge - og anleggstiltak som bygger opp under formålet.
Søknad om tiltak ved elvekanten, som for eksempel brygger, må vurderes i samråd med statlige

myndigheter og organisasjoner som blir berørt. Bestemmelsene i § 1 1 .1 .1 (Småbåthavner) gjelder.

Eksisterende grønnstruktur bør bevares. Ved ny utvikling i områder bør det etterstrebes å tilrettelegge
for sammenhengende grønnstruktur som naturområder, parker, turdrag og friområder.

Fri lufts områder skal utformes så de tilrettelegges for alle. De skal ha en hensiktsmessig beliggenhet,
og skal ha kvaliteter som sikrer rekreasjon og lek. Det kan oppføres bygninger som er i tråd med

formål og som er tilrettelagt til bruk for allmennheten.

§ 1 0 Landbruks - , natur - og friluft slivsformål ( LN F)

(pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 1 )

§ 1 0.1 Bygge - og anleggstiltak i LN F (§ 1 1 - 7, nr. 5)
I landbruks - , natur - , og friluftsområder er det kun tillatt å gjennomføre bygge - og

anleggstiltak som er nødvendige for landbruks - , natur - og friluftsformål, samt for
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og stedbunden

næring . Fo rhold beskrevet i § 5.1 4 skal hensynstas.

Det tillates ikke n edbygging av dyrka mark.
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Dersom gårdens produksjon etter kommunens skjønn tilsier behov, kan det till ates

oppføring av é n kårbolig, om det ikke finnes på gården fra før.

Oppføring av ny bolig - eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse

av slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.

Det tillates etablering av mindre kraft - /telefonledninger for boliger og stedbunden næring,
kommunikasjons master og tiltak i forbindels e med kommunaltekniske anlegg.

Utspillstillatelse for avløpsanlegg til godkjent bolig/fritidsbolig krever ikke dispensasj on.

§ 1 1 Bruk og vern av vann og vassdrag, med tilhørende strandsone

(§§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 1 )

§ 1 1 .1 Byggeforbud i 1 00 - meterssonen (pbl. § 1 - 8)
I 1 00 - metersonen o g ved angitt byggegrense mot vann og vassdrag tillates ikke tiltak jf. p bl.

§ § 1 - 6 etter 20 - 1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, i, j, k, l og m, 20 - 4 og 20 - 5.

Retningslinje til § 1 0.1
Alle søknader om tiltak som er i strid med § 1 0.1 ( i LNF - områder ) skal behandles som

dispensasjonssøknader. Det skal foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget dispensasjon,

og det er en forutsetning at tiltakene ikk e vil være til ulempe for landskaps - , natur - , og

frilufts verdier.

Dersom det gis dispensasjon for utvidelse og ombygging av eksisterende boliger i LNF - områder

(gjelder ikke boliger tilknyttet gårdstun) , er det en forutsetning at samlet areal ikke oversti ger 200

m2 BYA, og at utnyttingsgraden til boligeiendommen ikke overstiger 1 5 % BYA.

Dersom det gis dispensasjon for ny bebyggelse eller utvidelse av bebyggelse på

fritidseiendommer i LNF - områder, er det en forutsetning at samlet størrelse på bebyggelse i kke

overstiger totalt 1 20 m² BRA. Inkludert i dette arealet kan det bare være totalt to bygninger, ei

hytte og inntil ett uthus på maksimalt 20 m² BRA.

Det tillates ikke bruk, eller innredning til varig opphold i garasjer eller uthus.

Ved gjennomoppbygging etter brann kan det åpnes opp for at utnyttelsesgrad en til tidligere lovlig

bebyggelses legges til grunn.

I husklynger med overvekt av boliger, kan det vurderes å tillates bruksendring fra fritidsbolig til

bolig. Ved bruksendring skal forhold som adkomst og skoleveg vurderes spesielt.

Det tillates ikke bruksendring mellom fylkesvegen i Åsa og Steinsfjorden.

Innenfor LNF - formålet kan det gis dispensasjon for etablering av spredt ervervsbebyggelse,

dersom denne har funksjon som binæring i landbruket eller vurderes å ha stor betydning for

sysselsetting i området.

Det tillates ikke etablering av spredt ervervsbebyggelse langs hovedvegnettet.
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Småbåthavn
Landfaste brygger og flytebrygger/badebrygger som er åpne for allmennheten og
tilrettelagt for allmenn bruk og fe rdsel, kan tillates. Brygger og flytebrygger/

badebrygger kan tillates etter godkjent byggesøknad eller reguleringsplan. For
brygger med mer enn to båtplasser eller flate større enn 1 ,8 x 4,0 m, kreves det

reguleringsplan. I behandling av byggesøknaden eller i reguleringsplanprosessen
skal prinsippene og retningslinjene i «Bryggeveileder Ringerike kommune» f ølges,

herunder soneinndelingene for ulike bryggetyper langs elvene i Hønefoss.

Vann og vassdrag
I vann og vassdrag tillates det ikke utført tiltak jf. pbl. §1 - 6. Det kan ikke oppføres

anlegg eller igangsettes virksomhet som kan gi fare for forurensning.

§ 1 2 Hensynssoner (pbl. § 1 1 - 8)

§ 1 2.1 Hensynssoner (pbl. § 1 1 - 8 a)

Nedslagsfelt for drikkevann H1 1 0 (Væleren)
I sone H1 1 0 er all aktivitet og tiltak som kan medføre fare for forurensning av
d rikkevannskilden , ikke tillatt.

Område for grunnvannsforsyning H1 20
Innenfor nedbørsfeltet for drikkevann er det forbudt med tiltak som kan forurense

drikkevann.

Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass H1 30
Innenfor området angitt som sikringssone H1 30 skal det ikke oppføres bebyggelse .

Retningslinje til § 1 1 .1
Alle søknader om ti ltak i strandsone behandles som dispensasjonssøknader. Det skal foreligge

svært tungtveiende grunner for å få innvilget dispensasjon . F orutsetning er at tiltakene ikke vil

være til ulempe for allmennheten, landskap - , natur - , og friluftsverdier.

Dersom det gis dispensasjon for utvidelse og ombygging av e ksisterende boliger i 1 00 -

meterssonen langs vann og vassdrag med årssikker vannføring , er det en forutsetning at samlet

areal ikke overstiger 1 50 m2 BYA. Det kan ikke tillates mer enn ett uthus på 20 m2 BRA, og en

garasje på 50 m2 BRA.

Dersom det gis dispensasjon utvidelse av fritidsboliger i 1 00 - meterssonen, er det en forutsetning

at bygget ikke overstiger 50 m² BRA. Tilsvarende for ett uthus på maksimalt 1 0 m² BRA.

Utvidelse av bygningsmasse bør legges bort fra vannet.

Retningslinje til § 1 2 .1 .1
Som aktivitet og tiltak innebefattes vegutbygging, masseuttak og planering selv om det

måtte være ledd i landbruksnæringen.
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Andre sikringssoner H1 90
Innenfor omr ådet angitt som sikringssone H1 9 0 skal det ikke oppføres bebyggelse.
På Eggemoen gjelder et generelt byggeforbud om 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 insta llasjoner. Generell hensynssone er

1 00 m eter , med tilleggskrav for spesielt utsatte eller kritiske områder. Det er f orbud
mot etablering av virksomhet som i seg selv kan utgjøre e n trussel for Forsvaret . Det

tillates ikke etablering av virksomhet som er spesielt sensitiv i forhold til Forsvarets
virksomhet.

§ 1 2.2 Faresoner (pbl . §§ 1 1 - 8 a og 28 - 1 )

Ras - og skredfare H31 0
Innenfor områder angitt som hensynssone H31 0 skal det , i forbindelse med

arealplanlegging og søknad om tiltak , redegjøre s for nødvendige sikringstiltak av
fagkyndig i t råd med byggeteknisk forskrift.

Flomfare H3 20
Innenfor område angitt som hensynssone H320 skal det , i forbindelse med
arealplanlegging og søknad om tiltak , redegjøres for nødvendige sikringstiltak, av

fagkyndig i henhold til byggeteknisk forskrift (TEK1 7 § 7 - 2, sikkerhet mot flom).

Skytebane H360
Sikkerhetssoner skal avgrenses jf. forskrift om anlegg av, kontroll med og
god kjenning av sivile skytebaner.

Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370
Innenfor område angitt som hensynssone (H370 ) må eventuelle bygninger etableres
med avstander til kr aftledningen , slik at en overholder krav etter regelverk under el -

tilsynsloven (LOV - 2009 - 06 - 1 9 - 1 03) , forvaltet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap.

Krav vedrørende infrastruktur H41 0
Følgende tiltak som ligger innenfor område for fjernvarmek onsesjon fra NVE av 6.

november 2002 etter energiloven, skal tilknyttes fjernvarmeanlegget:

• Nye og eksisterende bygninger over 1 000 m² bruksareal (BRA),

• Områder med samlet utbygging eller ombygging på
over 1 000 m2 bruksareal (BRA)

Tilknytningsplikten innebærer ikke at en kunde trenger å kjøpe eller bruke fjernvarme .

§ 1 2.3 Retningslinjer for s one med angitte særlige hensyn
(pbl. §§ 1 1 - 8 og 1 1 - 9 nr. 6)

Hensyn friluftsliv H530
Innenfor h ensynssone H530 bør det, av hensyn til sikring av viktige friluftslivskv aliteter,
ikke tillates tiltak som hindrer tilgang og bruk av området til friluftsliv.
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Bevaring kulturmiljø H570
Innenfor hensynssone H570 skal det l egges særlig vekt på å ivareta kulturmiljøenes
særpreg. Ved nye tiltak innenfor hensynssonene skal det doku menteres at

kulturmiljøets kvaliteter og stedsidentitet blir ivaretatt.

I plansaker som berører registrerte kulturminner , bør det utføres en kulturhistorisk

stedsanalyse som dokumenterer områdekarakter, bebyggelsesstruktur og
karakteristiske trekk ved beb yggelsesmønster, høyder og volum.

I plansaker som berører registrerte kulturminner , bør det utarbeides ulike prinsipielle

alternativer for vern som en del av planforslaget.

Hensyn mineralressurser H590
Innenfor hensyns sone H590 er det forbudt å bygge og/el ler anlegge tiltak som

ødelegger eller vanskeliggjør fremtidig utnyttelse av mineralforekomster .

§ 1 2.4 Båndleggingssoner

Båndlegging etter lov om naturvern H720_N
Områdene er båndlagt etter lov om naturvern og naturmangfoldloven. Tiltak (arbeid,
anlegg eller virksomhet) innenfor båndlagte områder skal, før de iverksettes,

forelegges til uttalelse for vedkommende myndighet.

Båndlegging etter lov om kulturminner H730_N
Bygninger, anlegg og kulturmiljø som er fredet ved vedtak etter kulturminneloven , skal

forvaltes iht. bestemmelsene i fredningsvedtaket og kulturminneloven, i tillegg til plan -
og bygningsloven.

Båndlegging etter lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner
(Markalova) H735_N

Innenfor Marka kan det kun tillates tiltak som er led d i tradisjonell landbruksdrift.
Øvrige bygge - og anleggstiltak er forbudt. Det tillates ikke oppføring av nye bygg eller

fradeling til slikt formål.

I området rundt Ringkollen tillates mindre tiltak som er ledd i videreutvikling av
friluftsanleggene. Ved større og vesentlige tiltak kreves planprosess.

Retningslinje til § 1 2.4.3
Dersom det skal gis dispensasjon for bygge - og anleggstiltak i marka, må sa k en forelegges

fylkesmannen og eventuell annen direkte berørt statlig eller regional myndighet til uttalelse.

Etter vurdering, og d ersom overordnet myndighet ikke uttaler seg mot dispensasjon for å

utvide hytter i marka, kan det gis dispensasjon. Hytte sk al ikke overstige 60 m² BRA.

Tilsvarende kan det tillates ett uthus på maksimalt 1 0 m² BRA. Det kan etter en konkret

vurdering tillates at uthusfunksjoner som lagring av blant annet ved og utstyr og toalett,

legges inn i hytte.

I de deler av Marka som er t ilnærmet uberørt av hytter, tillates det ikke å øke bruksareal eller

å endre byggestil.
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Båndleggings sone i påvente av ny plan (pbl. §1 1 - 8 d)
I båndlagte områder tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med
båndleggingen. Aktuell myndighet skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk.

Båndleggingssone for vedtak etter plan - og bygningslo ven H 71 0_F1 - 2:

H71 0_F1 : Fellesprosjektet - Ringeriksbanen og E1 6
Hensynssone i påvente av reguleringsplan.

H71 0_F2: Område regulering Hønefoss
Hensynssone i påvente av reguleringsplan.
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Forord

Uttalelser til varsel om oppstart og h øring og offentlig ettersyn

Planprogram for k ommuneplanens arealdel 201 9 - 2030 var på høring og offentlig ettersyn i perioden mai – august 201 9 . Det er ved høring og

offentlig ettersyn at statlige og regionale myndigheter kan fremme innsigelse til planforslaget. Privatpersoner og andre kan komme med
merknader til forslaget. Det kom inn en rekke høringsuttalelser til planforslaget. I dette dokumentet e r hver enkelt uttalelse oppsummert og

kommentert av rådmannen. Dersom rådmannen anbefaler at det skal gjøres endringer i planforslaget som følge av uttalelsen, e r dette angitt i
egen kolonne. Uttalelsene er sortert etter følgende type uttaleparter:

Statli ge og regionale myndigheter

Nabokommuner

Ringerike kommune, interne fagområder (ingen merknader)

Lag og foreninger (ingen merknader)

Lokale politiske partier (ingen merknader)

Private
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Statlige og regionale myndigheter

1 . Fylkesmannen i Oslo og Viken , 02.07.1 9

Ringerike kommune har oversendt forslag til endring av kommuneplanens

arealdel for i alt fire områder. Slik vi vurderer forslagene bryter forslaget om

fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen og boligbebyggelse ved Veme

regionale og nasjonale føringer for arealforvaltningen. Fritidsbebyggelse ved

Smørhølkollen vil bryte opp et sammenhengende naturområde og grenser til

et naturreservat med uberørt natur. Forslaget er ikke i tråd med føringene for

f ritidsbebyggelse i regional plan for areal og transport. Boligbebyggelse ved

Veme bygger ikke opp under nasjonale og regionale føringer for samordnet

areal og transportplanlegging med blant annet mål om kompakte byer og

tettsteder. Videre er området støyut satt og har ikke trygg skolevei.

Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til forslag om boligbebyggelse ved

Veme (B31 ) og fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen (F2).

Bakgrunn

Vi viser til brev av 23. mai 201 9 med forslag til endring av kommuneplanens

arealdel for perioden 201 9 - 2030. Endringen omfatter i alt fire byggeområder

som i dag er avsatt til LN F - områder.

Det går frem av oversendelsen at bakgrunnen for ønsket om å endre

arealdelen er innspill i forbindelse med sluttbehandlingen av

kommuneplanen i møte 31 . januar 201 9 hvor det ble fattet vedtak om at

rådmannen skulle starte opp en prosess med å endre planen for i alt fire

områder. Dette er innspill som tidligere er tatt ut av forslaget og som ikke har

vært utlagt til offentlig ettersyn.

Rådmannen trekker ut områdene Fylkesmannen i O slo og Viken har innsigelse til,

Fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen (F2) og boligbebyggelsen ved Veme (B31 ).

Rådmannen vurderer at mulige endringer av arealdelen bør vedtas før

kommunevalget s lik at nytt kommunestyre kan vurdere om hele planen skal rulleres

eller ikke.
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Fylkesmannen har i brev av 29. april 201 9 kommet med uttalelse til varsel om

oppstart og forslag til planprogram. Her skrev vi at vi først og fremst anbefalte

Ringerike kommune om å avvente rullering/endring av kommuneplanen.

Etter en lang prosess ble dagens arealdel vedtatt i januar 201 9. Til høsten er

det kommunevalg og nytt kommunestyre skal innen ett år vedta en

planstrategi hvor behovet for planer i den nye kommunestyreperioden skal

vur deres. Vi mente det var naturlig å avvente rulleringen til det nye

kommunestyret er satt og behovet for rullering er vurdert i forbindels e med

planstrategien.

Når det gjaldt de fire områdene frarådet vi forslaget om fritidsbebyggelse ved

Smørhølkollen, mas seuttak ved Gravlimoen og boligbebyggelse ved

Veme/Kvernvollen. Utvidelse av næringsområdet ved Geiteryggen mente vi

kunne aksepteres under forutsetning av at vegetasjonsbeltet og allmenne

interesser langs vassdraget i vest ble ivaretatt.

Med bakgrunn i d et som fremkommer i konsekvensutredningen og

planbeskrivelsen av de ulike forslagene under høringen, viste vi til at vi ville

vurdere å fremme innsigelse til forslagene med bakgrunn i nasjonale og

viktige regionale føringer for planleggingen.

Fylkesmannen s kommentarer

Etter en gjennomgang av forslagene er det først og fremst forslaget om å

åpne opp for et nytt område med fritidsbebyggelse på 430 daa ved

Smørhølkollen og forslag om utvidelse av dagens boligfelt i retning jernbanen

ved Veme som vi har merkn ader til.

Vi vil likevel presisere at vi mener det er uheldig å åpne opp for et nytt

masseuttak ved Gravlimoen av hensyn til landskap, landbruk og

trafikksikkerhet. Når det gjelder den foreslåtte utvidelsen av næringsområdet

ved Geiteryggen er det i dag s tore arealer innenfor vedtatt byggeområde som

bør utnyttes bedre før det åpnes opp for nye arealer. Videre ser det ut til at

noen boligtomter langs Hensmoveien nærmest blir omringet av

næringsarealer. Ringerike kommune må som plan - og bygningsmyndighet

Masseuttak ved Gravlimoen og n æringsområde ved Geiteryggen er tatt med videre .

Det vil være krav om detaljregulering for begge områdene.

Når det gjelder utvidelse av næringsområdet ved Geiteryggen vil vegetasjonsbeltet og

allmenne interesser langs vassdraget i vest bli ivaretatt gjennom detaljregulering.
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vur dere kvaliteten på disse boligtomtene. Fylkesmannen vil komme tilbake til

problemstillingene om arealdisponeringen og utviklingen av disse områdene

i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan.

Fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen (F2)

Det går frem a v konsekvensutredningen at arealet som er foreslått er på 430

daa og at det vurderes oppføring av 20 - 30 hytter. Det foreslåtte hyttefeltet

ligger ca 3,5 km nordøst for Nes sentrum ca. 550 moh. Området har ingen

eksisterende infrastruktur utover grusvei inn til området og ligger ikke i

tilknytning til eksisterende hytteområder. Forslaget innebærer inngrep i et

relativt urørt naturområde og grenser til et naturreservat.

Forslag om hyttefelt ved Smørhølkollen bygger ikke opp under

satsningsområdene for hytteu tbygging i kommunen som i stor grad er styrt til

Ådalsfjella. Her er det vedtatt egen kommunedelplan. Fylkesmannen mener

det er svært uheldig å åpne opp for et nytt hytteområde ved Smørhølkollen

både ut fra vedtatte føringer og strategier for hytteutviklin gen, men også ut fra

hensynet til uberørte natur - og friluftsområder. Store deler av

utbyggingsområdet består også av myr.

Videre grenser det foreslåtte hyttefeltet til Selsjøen naturreservat i øst.

Naturreservatet ble opprettet i 201 3 og formålet med ver n av dette området

er å bevare et stort og forholdsvis urørt skogsområde med gammel

naturbarskog med særlig verdi for biologisk mangfold. Et nytt hyttefelt på

grensen til reservatet vil få virkninger på dette naturområdet. Ved å åpne opp

for hyttefelt her vil dette legge ytterligere press for nye hyttefelt. Dette mener

vi er uheldig utvikling for området.

Vi viser til Meld. St. 1 8 (201 5 - 201 6) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og

livskvalitet fra 201 5 hvor det er en arealpolitisk føring at det skal le gges til

rette for en bærekraftig politikk for fritidsboliger, der fritidsboliger lokaliseres

og utformes slik at hensyn til allment friluftsliv, landskap, estetikk, energibruk,

kulturminner og naturmangfold ivaretas, og der landskapsanalyser danner

grunnl ag for planene. Videre legger vi vekt på Regional plan for areal og

Smørhølkollen ( F2) er trukket ut.
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transport i Buskerud fra 201 8 hvor det er vedtatt strategier for hytteutviklingen

i fylket. Her er en viktig føring at nye hytter skal prioriteres ved fortetting og

utvidelse av etablerte o mråder før det åpnes opp for utbygging av nye

områder.

Vi viser også til nasjonale føringer om naturmangfold. I Meld. St. 1 4 (201 5 -

201 6) Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold fra 201 5 går det

frem at arealendringer er den største negativ e påvirkningen på natur i Norge i

dag. Dette samsvarer med rapporten fra naturpanelet (I PB ES) om verdens

naturtilstand som ble lagt frem 6. mai 201 9. Her går det frem at en av de

viktigste truslene mot biologisk mangfold er at vi bygger ned arealene hvor

a rtene lever. Som følge av nedbyggingen akselererer tapet av

naturmangfold. Tapet av natur vurderes nå som en like stor trussel som

klimaendringene. Regjeringen vil arbeide for at naturhensyn fortsatt blir

innarbeidet og vektlagt i relevante arealbeslutning er. Som et viktig prinsipp

står det i naturmangfoldmeldingen at dersom viktige naturverdier står i fare for

å bli forringet eller ødelagt, er den foretrukne løsning i utgangspunktet å

velge en annen lokalisering for tiltaket.

Om myr står det at regjeringe n vil styrke vektleggingen av hensynet til

våtmark, inkludert myr. I Norge er minst en tredjedel av myrene under

skoggrensen drenert de siste hundre år. Utover viktige landskaps - og

friluftsverdier som ofte er knyttet til disse områdene er myra viktig for

naturmangfoldet, som flomdemper, rensing av vann og som karbonlager. Det

er derfor viktig å ivareta de gjenværende myrområdene.

Vi viser også til rundskriv T - 2/1 6 Nasjonale og vesentlige regionale interesser

på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltni ngens innsigelsespraksis,

datert 9. januar 201 7. Her går det frem at innsigelse i utgangspunktet skal

brukes der kommunen legger ut arealer til en bruk som er i strid med

nasjonale og viktige regionale interesser på miljøområdet.

På bakgrunn av ovennevnte forhold fremmer vi innsigelse til området F2 på

grunn av konflikt med nasjonale og regionale føringer knyttet til forvaltning av
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viktige natur - , landskap - og friluftslivsområder. Vi ber om at området

tilbakeføres til LNFR - områder i tråd med gjeldende komm uneplan.

Boligbebyggelse ved Veme (B31 )

Det er foreslått en utvidelse av dagens byggeområde ved Veme på ca. 1 1

daa i retning jernbanen. Veme er et lite tettsted som ligger langs riksveg 7 ca.

1 mil utenfor Hønefoss by i retning Sokna. Det går frem av

kon sekvensutredningen at området ikke er et satsningsområde for boligvekst

og ikke i tråd med samfunnsdelen. Det er manglende kommunal infrastruktur

på avløp, manglende trygge skoleveier og sammenhengende gang - og

sykkelveg mot Hønefoss. I tillegg er området støyutsatt.

I gjeldende kommuneplan er det satt av store arealer til boligbebyggelse som

sammen med fortetting og transformasjon av eksisterende byggeområder

svarer ut boligbehovet i lang tid fremover. Det viktige fremover er derfor å

styre veksten i tråd med nasjonale, regionale og lokale føringer.

Vi viser i den sammenheng til Statlig planretningslinje for samordnet bolig - ,

areal - og transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 201 4,

hvor det er mål om at utbyggingsmønster og transports ystem skal fremme

utvikling av kompakte byer og tettsteder. En viktig føring her er at potensialet

for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i

bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder.

Planene bør tr ekke langsiktige grenser mellom by - og tettstedsområder og

store sammenhengende

landbruks - , natur - og friluftsområder. Videre skal veksten i persontransporten

i storbyområdene tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Vi vil også vise til at det er viktig at kommunen legger til rette for fortetting og

transformasjon innenfor eksisterende byggesoner og begrenser nye

byggeområder utenfor sentrum for å kunne nå målsettingen om at Hønefoss

skal være attraktiv som bosted, ha ndelsby og regionhovedstad. Planene om

ny Ringeriksbane aktualiserer dette ytterligere.

Veme (B31 ) er trukket ut. Området tilbakeføres til LNFR - område.
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Fylkesmannen vil vise til at det i gjeldende plan er satt av et areal til

boligbebyggelse som ifølge konsekvensutredningen gir et potensial for 7 nye

boliger samt areal til leilighetsbygg. Videre er Veme et bilbasert område og

ikke et satsningsområde for b oligbebyggelse. Den foreslåtte utvidelsen vil

bygge ned et naturlig grøntområde som trolig skjermer boligbebyggelsen fra

støy fra jernbanen. Vi mener det er svært uheldig å legge til rette for

ytterligere boligbebyggelse her.

Av hensyn til nasjonale førin ger for samordnet areal - og transportplanlegging

og nasjonale føringer for å redusere klimagassutslippene fremmer

Fylkesmannen innsigelse til områdene B31 ved Veme. Vi ber om at området

tilbakeføres til LNFR - områder i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vi vi ser til rundskriv T - 2/1 6 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på

miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis, datert 9.

januar 201 7. Her går det frem at innsigelse skal vurderes ved avvik fra Statlig

planretningslinje for b olig - , areal - og transportplanlegging.

Til slutt vil vi vise til at vi ikke kan se at det er foretatt noen vurdering etter

prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8 - 1 2 i naturmangfoldloven.

For utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn i et verneområde

må tiltaket også vurderes etter § 49. I utgangspunktet burde denne

vurderingen fulgt med høringsdokumentene. Før endelig vedtak må

kommunen derfor vurdere forslagene konkret i forhold til hver enkelt paragraf

i §§ 8 - 1 2 i tråd med lovens k rav.

Naturmangfoldloven § 8 - 1 2 er vurdert . Det er oppsummert i saksfremlegget til 2.

gangsbehandling.

2. Buskerud fylkeskommune , 27.06.1 9

Avstemming

Pkt. 1 og 2 i fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Pkt. 3 og 4 i

fylkesrådmannens forslag fikk 20 (Ap, MDG, SV, V) stemmer og falt mot 23

(H, Frp, Sp).

Vedtak
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1 Fylkestinget anbefaler Ringerike kommune å avvente endringer av

kommuneplanens arealdel. Kommunen har nylig vedtatt arealdelen, og er i

gang med prosessen med å forberede ny planstrategi som skal legge

grunnlaget for kommunens planarbeid fremover. Fylkesti nget ser det som

hensiktsmessig om kommunen tar stilling til behovet for ny arealbruk i et

helhetsperspektiv før det vurderes endringer i kommuneplanens arealdel.

2 Fylkestinget vil påpeke at det er positivt at kommunen har utarbeidet et

arealregnskap for å få en samlet oversikt over fremtidig arealbruk i

kommunen. Arealregnskapet viser at arealbehovet for planperioden allerede

er dekket opp i vedtatt kommuneplan.

Rådmannen vurderer at mulige endringer av arealdelen bør vedtas før

kommunevalget slik at nytt kommunestyre kan vurdere om hele planen skal rulleres

eller ikke.

Tas til orientering.

3. Bane N OR , 26.06.1 9

Vi viser til brev datert 23.mai 201 9 om ovennevnte. På grunn av ferieavvikling

hos fylkesmannen i Viken er det avklart at brevet sendes direkte til

kommunen, det har vært utført en orientering og samråd med fylkesmannen

før brevet er sendt. Felt B31 ligger tett inn til Bergensbanen og inkludere r en

del av Bane N ORs eiendom g nr/bnr 62/59 ved Veme stasjon. Feltet er

foreslått avsatt til boli gformål. Bane N OR er ikke kjent med bakgrunnen for at

vår eiendom er lagt ut til boligformål her, og det har heller ikke vært noen

dialog med forslagsstiller. Det er svært uheldig at det fremmes et slikt forslag

uten dialog med Bane N OR. I det aktuelle omr ådet har det blant annet vært

sett på mulige løsninger for utbedring og forlenging av krysningssporet for å

bedre kapasitet og robusthet for godstrafikken på stre kningen. Ved en

ombygging av Hø nefoss stasjon i forbindelsen med Ringeriksbanen vil

muligheter for kryssing av godstog midlertidig opphøre her . Veme er sett på

som et alternativ hvor disse godstogene i stedet kan krysse. Bane N OR er

opptatt å sikre muligheter for utvidelser og fornyelse i jernbanenettet og vil

derfor ikke kunne frigi vår eiendom ti l boligformål. Det er knyttet vesentlige

nasjonale jernbaneinteresser til en utvikling av jernbanenettet som bedrer

vilkår for godstrafikken på jernbanen.

Området B31 (Veme) er tatt ut fra planforslaget. I brev fra 1 7.07.1 9 bekreftet
Bane NOR at innsigelse n er trukket.
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Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 5.3 fremmer Bane N OR innsigelse

til felt B31 og krever at de n delen av feltet som overlapper vår eiendom tas ut

av planforslaget.

Øvrige merknader

Det er uheldig at det legges til rette for ytterligere vekst i områder uten god

kollektivdekning, ut over de områdene som allerede er vedtatt i gjeldende

kommuneplan. S taten bidrar med betydelige investeringer i regionen, bl.a.

gjennom Ringeriksbanen. Det forventes at kommunen bygger opp under

disse investeringene gjennom sine arealplaner , og at hovedteks ten

konsentreres rundt de stasjonsnære knutepunktene. Vi mener dett e bør

tillegges vekt og at felt B31 også på bakgrunn av dette tas ut av planforslaget.

I det aktuelle området er det stedvis dårlige grunnforhold , og det foru tsettes

ved en eventuell utbygg ing må det kunne dokumenteres at denne ikke vil

påvirke vår infra struktur.

4. Direktoratet for mineralforvaltning , 28.06.1 9.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DM F)

viser til ovennevnte sak, datert 23. mai 201 9.

Om planen

Det er foreslått å ta inn fire områder som endring av kommuneplanen.

Områdene er konsekvensutredet.

Uttalelse til planen

I vår uttalelse til oppstart med endring av kommuneplanen, datert 1 2. april

20 1 9, har vi merknader til masseuttak Gravlimoen (R3) og næringsområde på

Hensmoen (N4).

Planfaglig råd til område H4 Hensmoen

DM F etterlyser kommunens vurdering av muligheter for å utnytte ressursene

som blir berørt innenfor det nye næringsområdet på Hensmo en (N4). I

kommunens kommentarer til vår uttalelse til oppstart med endring av

Direktoratet for mineralforvaltn ing fremhever at deler av næringsområdet på

Hensmoen (N4) inkluderer grus - og pukkforekomster kartlagt av N GU som lokal og
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kommuneplanen, er DMFs innspill til området tatt til etterretning uten

ytterligere kommentar. Fordi det er valgt å ikke ta inn tema mineralressurser i

konsekvensutredningen mene r DMF at dette er et svakt kunnskapsgrunnlag

å vedta ny arealbruk på et relativt stort område hvor det er påvist en

forekomst med mineralske ressurser. DMF har opplyst om at delområdet av

forekomsten som er berørt av ny arealbruk har lokal betydning som re ssurs,

men at andre deler av forekomsten har nasjonal betydning. Dette er etter

DM F oppfatning en god indikator på at det kan være ressurser egnet for

utnyttelse innenfor området avsatt for næring.

DM Fs planfaglige råd er at kommunen tar inn vurderinger i planen av hvilke

konsekvenser tilretteleggingen for næring vil ha for de berørte ressursene og

om det skal legges føringer for utnyttelsen av ressursene, før området blir

bebygd. I dette tilfellet mener DM F at en generell henvisning til at temaet

mineralressurser er utelatt fra konsekvensutredningen, og at temaet vil få

oppmerksomhet i ny kommunedelplan for masseforvaltning, ikke er

tilstrekkelig for å sikre en god forvaltning av de mineralske ressursene i

kommunen som nå blir berørt på Hensmoen.

Merknad til Gravlimoen R3

Kommunen har vurdert behovet for uttaket ved Gravlimoen og setter dette i

sammenheng med tettstedsutvikling ved Nes i Ådalen. Det er ikke foretatt

ytterligere vurderinger av berørte mass er innenfor næringsområdet på

Hensmoen. Det blir også vist til ny kommunedelplan for masseforvaltning

som vil gi et mer helhetlig bilde av massesituasjonen i kommunen.

Kommunens vurderinger redegjør etter DMFs vurdering tilstrekkelig for

hvorfor det skal o pprettes nytt uttak ved Gravlimoen (R3).

Gjeldene kommuneplanbestemmelser vil i vareta den videre forvaltningen av

området gjennom krav om reguleringsplan. DMF har derfor ikke ytterligere

merknader til dette området.

nasjonal v iktig e ressurser . N GU sitt kartlag indikerer at det er ca. 6000 m2 med grus

og sand som vil bli bes laglagt

Masseuttak er ofte forbundet med flere negative ulemper for nærmiljøet, slik som :

støy, støv, tap av naturmangfold , trafikk m.v . Det er derfor viktig at ressursens

utbredelse og kvalitet vurderes som viktig i et s amfunnsperspektiv slik at det kan

forsvare flere negative ulemper. Rådmannen vil bemerke at foreslått nærings området

(N4) ligger i nærhet til allerede eksisterende næringsområder , mot sør og øst, som vil

begrense et eventuelt masseuttak betraktelig i areal . Ca. 50 meter nordvest for

foreslått område renner elva Væla, og våtområdet Setervadmyr a som også vil

begrense et eventuelt uttaket i areal. Videre legger samfunnsdelen opp til at utvidelse

av masseuttak skal prioriteres fremfor å åpne nye.

Etter en helh etlig vurdering ser kommunen at området allerede er benyttet til

industriformål, og at etablering av et masseuttak her ses som usannsynlig. En

utvidelse av næringsområde er innen kommunens interesser. I videre

reguleringsplanprosess vil kommunen sette krav om at forslagsstiller må gjøre en

supplerende kartlegging av N GU sin verdivurdering, for å kunne fastslå utbredelse og

kvaliteten på massene.

Rådmannen er enig at det er u heldig at ressursen bygges ned, men ser det som en

naturlig utvidelse av eksisterende næringsområde.
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5. Statens vegvesen , 1 5.06.1 9.

Vi har mottatt for uttale forslag til endring av nylig vedtatt arealdel av

kommuneplanen 201 9 - 2030. Varslet oppstart og planprogram er ikke

besvart av oss, vi beklager dette. Siden kommuneplanen nylig e r vedtatt og

vårt fagområde har vært i fokus gjennom denne prosessen forutsetter vi

likevel at plan myndigheten er godt kjent med problemstillinger knyttet til vårt

fagområde . Høringsfrist er satt til 05.08.201 9.

Endringen omfatter 4 områder som vurderes i nnarbeidet i nylig vedtatt

kommuneplan. Det er oversendt konsekvensutredning for de fire områdene.

Vi har ingen spesielle merknader til område N4 forutsatt at adkomst til dette

området skjer gjennom eksisterende kryss med veien inn til Hensmoen og

E1 6. De tte er i tråd med hva som er beskrevet og det er ikke lagt inn i

arealkartet et prinsipp for annen a dkomstløsning.

For områdene F2 og R3 i Nes i Ådal har disse adkomst til kommunal veg og ut

på E1 6. Det er ikke beskrevet om krysset me llom den kommunale ve gen og

E1 6 er tilrettelagt for økt trafikk av tunge kjøretøyer. Dette spørsmålet knytter

seg til omr åde R3. For området R3 etterlyser vi også en vurdering av

konsekvensene for trafikksikkerhet knyttet til barn og unges transport til

fritidsaktiviteter. Trafikksikker skoleveg er løst med transport på buss. Vi har

ingen spesielle merknader til område F2. S om statlig vegmyndighet ber vi om

vurdering av krysset mellom den kommunale vegen og E1 6. Som statlig

sektormyndighet ber vi om en vurdering av trafikksikke rhet for myke

trafikanters transport til fritidsaktiviteter. Vi minner om at manglende KU kan

medfø re innsigelse til endringen av planen.

Område B31 boliger Kvernvollen Veme opplyses å ha adkomst via den

kommunale veien Kvernvollveien og ned på Rv. 7. Dette krysset danner et X -

kryss med Rv.7, fylkesvegen på motsatt side og adkomst til et gatekjøkken p å

den andre siden av Rv.7. Dette krysset er ikke i tråd med krav til utforming av

kryss i våre vegnormaler og vil i tråd med vår policy og retningslinjer

Rådmannen trekker ut områdene Fylkesmannen i Oslo og Viken har innsigelse til,

Fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen (F2) o g boligbebyggelsen ved Veme (B31 )

Rådmannen s forslag til løsning for område R3 Nes i Ådal e r å revidere

konsekvensutredningen på følgende måte; « Eksisterende avkjørsel fra E1 6 til

Østsideveien må vurder es i påfølgende reguleringsplan prosess. Dette gjelde r også en

vurdering av myke trafikanter langs Østsideveien ». I e - post opplyste Statens vegvesen

at innsigelsen ikke vil tre i kra ft, hvis dette også føres inn i

kommuneplanbestemmelsene. Ved dette er kommuneplanbestemmelse § 4.1 .9

tilført;

« Nes i Ådal

Ek sisterende avkjørsel fra E1 6 til Østsideveien må vurder es i påfølgende

reguleringsplan - prosesser. Dette gjelder også en vurdering av myke trafikanter langs

Østsideveien ».

Kommunens forslag til løsning hvis det er ønske politisk om å beholde området B31

in ne e r å revidere konsekvensutredningen på følgende måte;

« Planområdets vegsystem i tilknytning til riksveg 7 skal ferdigstilles før nye

byggeområder tas i bruk ». I e - post opplyste Statens vegvesen at innsigelsen ikke vil

tre i kraft, hvis dette også føres inn i kommuneplanbestemmelsene. Ved dette er

kommuneplanbestemmelse § 4.1 .1 0 tilført;

« Veme B31

Planområdets adkomstveg og kryss mellom Kvernvollveien og riksveg 7 skal

ferdigstilles før nye byggeområder tas i bruk».
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inn ebære innsigelse til denne løs ningen. Det er i det oversendte

planforslagets KU opply st at det er a ktuelt å bruke en

rekkefølgebestemmelse om at det nytt adkomstsystem skal være etablert før

området kan bygges ut. Men det er ikke redegjort for hvordan dett e

adkomstsystemet skal utformes, ei heller er det vist et prinsipp om dette i det

oversendte planforslaget. Vi ser at det er flere ubygde tomter i tilknytning til

det nye området som heller ikke har avklart adkomstforhold. Som statlig

vegmyndighet ber om o pplysninger om hvilke nytt adkomstsystem som er

forutsatt og hvilken planbestemmelse som skal legge inn i planen for å sikre

at dette gjennomføres før området tas i bruk.

Hørin gsfristen er satt til 05.08.201 9. Vi velger å svare tidlig da vi etterspør mer

opplysninger knyttet til to av områdene i endringsforslaget. Vi varsler at det

kan være aktuel t for oss å bruke innsigelse begrunnet i manglende KU. Vi

imøteser Kommunens tilsvar og må forutsette ny uttale etter dette tilsvaret.

6. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ,

06.06.1 9.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken

som dere har sendt på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i

alle mottatte plansaker og sender derfor dette generelle svaret.

Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er

ivaretatt i plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av

statlige innsigelser til kommunale planer.

DSB har innsigelseskompetanse etter plan - og bygningsloven i pl ansaker

som berører følgende områder:

Virksomheter som hån dterer farlige stoffer herunder

storulykkevirksomheter

Transport av farlig gods

Brannsikkerhet herunder t uneller og underjordiske anlegg

Innspillet tas til orientering.
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Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp

samfunnssikkerhet i planer, vil også disse områdene kunne inngå som en del

av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider med Fylkesmannen og vil gi

faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nø dvendig. Hvis det likevel er

behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at høringen

sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om

DSBs uttalelse til.

Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i

kommunens arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt

storulykkevirksomheter.

7. Tunsberg bispedømme , 1 2.06.1 9.

Vi viser til oversendte saksdokumenter vedrørende endringer i

kommuneplanen:

F2 - Fritidsbebyggelse Smørhølkollen, Nes i Ådal (gnr/bnr 304/1 )

R3 – Masseuttak Gravlimoen, Nes i Ådal (gnr/bnr 304/1 )

B31 – Boliger Kvernvollen, Veme (gnr/bnr 62/25)

N4 – Næring Geiteryggen, Hensmoen (gnr/bnr 92/1 )

Tunsberg biskop og bispedømmeråd er fagmyndigheter, jamfør plan - og

bygningsloven. Vi kan ikke se at disse endringene har direkte konsekvenser

for våre ansvarsområder knyttet til kirker og gravplasser og finner derfor ikke

grunn til å uttale oss om de foreslåtte endringene. Dersom vi skulle ha

oversett vesentlige kirkelige aspekter, ber vi om å bli kontaktet.

Tas til orientering.
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Nabokommuner

8. Oslo kommune , 26.06.1 9.

Saksfremstilling:

Det vises til brev av 23.05.201 9 fra Ringerike kommune vedrørende høring og

offentlig ettersyn av endring i kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 som er

lagt ut på høring med frist for uttalelse innen 05.08.201 9.

Vedtakskompetanse:
Myndighet til å avgi uttalelse til nabokommuners plan - og utbyggingssaker er

av bystyret delegert til byrådet med videredelege ring til byråden for

byutvikling, jf. byrådets vedtak av 03.07.2001 , sak 1 360, jf. bystyrets vedtak

av 30.05.2001 , sak 21 8.

Vedtak/Oslo kommunes høringsuttalelse:

Oslo kommune viser til sin uttalelse til varslet oppstart av planarbeid og

høring av planprog ram for endring av kommuneplanens arealdel, med

vedtaksdato 1 2.04.201 9.

Oslo kommune fraråder å innlemme nye are aler til boligbebyggelse på

Kvern vollen. Dette undergraver kommunens strategi om å videreutvikle

Hønefoss by og utvalgte lokalsamfunn, og er i s trid med prinsipper om

samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging og nasjonale føringer for å

redusere klimagassutslipp.

Oslo kommune vil påpeke at det på generelt grunnlag er uheldig å legge

utvikling til LNF - områder av både klima, natur, landbruk og friluftslivhensyn -

noe avhengig av det enkelte områdets beskaffenhet. Bedre bruk av
eksisterende arealer er generelt bedre for klima og bedre for bevaring

av naturmangfold, rekreasjon og friluftsliv.

Området B31 (Veme) er tatt ut fra pl anforslaget.
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Private

9. Bjørg S. og Einar Kristiansen ,
Endring av kommuneplanens arealdel - 1 . gangsbehandling

Høringsuttalelse til kommuneplanen ved Bjørg Sonja og Einar Kristiansen
Ringerike kommune har som mål å øke innbyggerantallet de kommende år.
For at dette skal bli en realitet, må hele Ringerike presenteres som mulig
satsings - og boligområde. Vi går ut fra at det i det vesentlige vil være unge
barneforeldre som ønsker seg ut a v osloregionen, for å kunne gi barna gode
oppvekstmuligheter, gjerne i landlige omgivelser med mulighet for dyrehold
og dyrking av egne grønnsaker.

Det har vært mye fokus på Hønefoss, så mye at vi som ikke bor i byen synes
det nå kan se ut til at Hønefos s ikke lenger er en del av Ringerike. Vi ser også
hva som skjer med den tidligere levende handelsbyen, der etablerte
generasjonsfirmaer etter hvert velger å avslutte sin virksomhet. Uttalelser fra
diverse aktive influensere og politikere kan tyde på at ”vi utenfor” er gjester i
byen, og de undres over at handelen etter hvert flyttes utenfor bykjernen.

Generelt gjelder denne uttalelsen at hele Ringerike kommune må trekkes inn
i planprosessen. Med spesiell kjennskap til Veme må bemerkes at
rådmannens uttale lse under ”Overordnede føringer” ikke er riktig. Veme
ligger langs Rv. 7 og har følgelig samme kollektivtilbud som Sokna, et
satsingsområde. Når det gjelder bruk av areal, er det vanskelig å tenke seg at
teigen ved Kvernvollen noen gang vil bli dyrket mark . Naboskap til jernbane
er heller ikke uvanlig. Dessuten virker det søkt at området ved jernbanen skal
bli et ”nærrekreasjonsområde”.
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Området B31 må ikke tas ut, men bli med i den videre planprosessen.
Kommuneplanen har både en arealdel og en samfunnsdel . Ikke glem at
samfunnsdelen er meget viktig for Ringerikes framtid.

Rådmannen trekker ut områdene Fylkesmannen i Oslo og Viken har innsigelse til,

Fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen (F2) og boligbebyggelsen ved Veme (B31 ) etter

god argumentasjon fra Fylkesmannen.



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO - 2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 91 7 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN - nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 26.06.2019
Saksref : 201903639 - 4
Deres ref . : 19/969 - 18
Side: 1 / 2

Vår saksbehandler: Åsne Fyhri
Telefon:
Mobil: +47 99641434
E - post: Asne.Fyhri@banenor.no

Ringerike kommune - Endring av kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - høring og offentlig
ettersyn - Bane NORs uttalelse med innsigelse

Vi viser til brev datert 23.mai 2019 om ovennevnte.

På grunn av ferieavvikling hos fylkesmannen i Viken er det avklart at brevet sendes direkte til
kommunen, det har vært utført en orientering og samråd med fylkesmannen før brevet er sendt.

Felt B31 ligger tett inn til Bergensbanen og inkluderer en del av Bane NORs eiendom g nr/| b n r
62/59 ved Veme stasjon. Feltet er foreslått avsatt til boligformål.

Bane NOR er ikke kjent med bakgrunnen for at vår eiendom er lagt ut til boligformål her, og det har
heller ikke vært noen dialog med forslagsstiller. Det er svært uheldig at det fremmes et slikt forslag
uten dialog med Bane NOR.

I det aktuelle området har det blant annet vært sett på mulige løsninger for utbedring og forlenging
av krysningsspor et for å bedre kapasitet og robusthet for godstrafikken på strekningen. Ved en
ombygging av Hø nefoss stasjon i forbindelsen med Ringeriksbanen vil muligheter for kryssing av
godstog midlertidig opphøre her . Veme er sett på som et alternativ hvor disse godstogene i stedet
kan krysse. Bane NOR er opptatt å sikre muligheter for utvidelser og fornyelse i jernbanenettet og
vil derfor ikke kunne frigi vår eiendom til boligformål. Det er knyttet vesentlige nasjonale
jernbaneinteresser til en utvikling av jernbanenettet som bedre r vilkår for godstrafikken på
jernbanen.

Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 5.3 fremmer Bane NOR innsigelse til felt B31 og
krever at den delen av feltet som overlapper vår eiendom tas ut av planforslaget.
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Øvrige merknader

Det er uheldig at det legges til rette for ytterligere vekst i områder uten god kollektivdekning , ut over
de områdene som allerede er vedtatt i gjeldende kommuneplan . Staten bidrar med betydelige
investeringer i regionen, bl.a. gjennom Ringeriksbanen. Det forventes at kommunen bygger opp
under disse investeringene gjennom sine arealplaner , og at hovedteks ten konsentreres rundt de
stasjonsnære knutepunktene. Vi mener dette bør tillegges vekt og at felt B31 også på bakgrunn av
dette tas ut av planforslaget.

I det aktuelle området er det stedvis dårlige grunnforhold , og det forutsettes ved en eventuell
utbygg ing må det kunne dokumenteres at denne ikke vil påvirke vår infrastruktur.

Med vennlig hilsen
Vibeke Aarnes
konserndirektør
Infrastrukturdivisjonen

Bjørg - Hilde Herfindal
avdelingsdirektør
Planavdelingen

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Vår saksbehandler: Jostein Berger Meisdalen
Telefon:
Mobil: +47 90997347
E - post: Jostein.Berger.Meisdalen@banenor.no

Ringerike kommune - Endring av kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - høring og offentlig
ettersyn - Bane NORs vurdering

Vi viser til brev datert 17.07.2019

Bane NOR fremmet i brev datert 26.06.2019 innsigelse til kommunens forslag til endret arealdel av
kommuneplanen. Innsigelsen gjaldt et nytt boligareal B31 som omfattet deler av Bane NORs
arealer. Kommunen forslår nå å ta denne delen av feltet ut av planen.

Dersom planen vedtas slik det er beskrevet i kommunens brev vil Bane NOR ikke lengre ha
innsigelse til forslaget.

Vi viser ellers til våre øvrige merknader til endringsforslaget og minner om at disse står ved lag.

Med vennlig hilsen

Bjørg hild e Herfindal
avdelingsdirektør
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Jostein Berger Meisdalen
fungerende seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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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

Ringerike kommune-Endring av kommuneplanens arealdel 201 9-
2030 Høring og offentlig ettersyn

Behandling i fylkestinget - 20.06.2019

Hans Petter Aasen (Sp), Lavrans Kierulf (Frp) og Rune Kjølstad (H) opplyste at de ville stemme mot pkt.
3 og 4.
Hanne Lisa Matt (MDG) og Anne Sandum (Ap) opplyste at de støtter fylkesrådmannens forslag.

Avstemming
Pkt. 1 og 2 i fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 og 4 i fylkesrådmannens forslag fikk 20 (Ap, MDG, SV, V) stemmer og falt mot 23 (H, Frp, Sp).

Vedtak
1
Fylkestinget anbefaler Ringerike kommune å avvente endringer av kommuneplanens arealdel.
Kommunen har nylig vedtatt arealdelen, og er i gang med prosessen med å forberede ny planstrategi
som skal legge grunnlaget for kommunens planarbeid fremover. Fylkestinget ser det som
hensiktsmessig om kommunen tar stilling til behovet for ny arealbruk i et helhetsperspektiv før det
vurderes endringer i kommuneplanens arealdel.

2
Fylkestinget vil påpeke at det er positivt at kommunen har utarbeidet et arealregnskap for å få en
samlet oversikt over fremtidig arealbruk i kommunen. Arealregnskapet viser at arealbehovet for
planperioden allerede er dekket opp i vedtatt kommuneplan.

Følgende hadde ordet:
Hans Petter Aasen (Sp), Lavrans Kierulf (Frp), Hanne Lisa Matt (MDG), Rune Kjølstad (H), Anne Sandum
(Ap)

RINGERIKE KOMMUNE
Kammerud Katrine
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato: 27.06.2019 Vår referanse: 2017/14012 - 31 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: 19/969-1 Terje Ø. Lønseth , tlf. 32 80 87 06

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Med vennlig hilsen

Terje Ø. Lønseth
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk:www.bfk.no/edialog(kan også benyttes til sensitive opplysninger).
Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.



Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 28.06.2019
Vår ref : 19/00595 - 4
D eres ref :

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av endring av
kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019 – 2030

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 23. mai 2019 .

Om planen
Det er foreslått å ta inn fire områder som endring av kommuneplanen. O mrådene er
konsekvensutredet.

Uttalelse til planen
I vår uttalelse til oppstart med endring av kommuneplanen, datert 12. april 2019, har vi
merknader til masseuttak Gravlimoen (R3) og n æringsområde på Hensmoen ( N4).

Planfaglig råd til område H4 Hensmoen
DMF etterlyser kommunens vurdering av muligheter for å utnytte ressursene som blir
berørt innenfor det nye næringsområdet på Hensmoen (N4). I kommunens
kommentarer til vår uttalelse til oppstart med endring av kommuneplanen, er DMFs
innspill til området tatt til etterretning uten ytterligere kommentar. Fordi det er valgt å
ikke ta inn tema mineralressurser i konsekvensutredningen mener DMF at dette er et
svakt kunnskapsgrunnlag å vedta ny arealbruk på et relativt stort område hvor det er
påvist en forekomst med mineralske ressurser. DMF har opplyst om at delområdet av
forekomsten som er berørt av ny arealbruk har lokal betydning som ressurs, men at
andre deler av forekomsten har nasjonal b etydning. Dette er etter DMF oppfatning en
god indikato r på at det kan være ressurser egnet for utnyttelse innenfor området
avsatt for næring.

DMFs planfaglige råd er at kommunen tar inn vurderinger i planen av hvilke
konsekvenser tilretteleggingen for næ ring vil ha for de berørte ressursene og om det
skal legges føringer for utnyttelsen av ressursene, før området blir bebygd. I dette
tilfellet mener DMF at en generell henvisning til at temaet mineralressurser er utelatt
fra konsekvensutredningen , og at te maet vil få oppmerksomhet i ny kommunedelplan
for masseforvaltning , ikke er tilstre kkelig for å sikre en god forvaltning av de
mineralske ressursene i kommunen som nå blir berørt på Hensmoen.

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N - 7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 4 6 0 0

E-POST post @dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO 5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92
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Merknad til G ravlimoen R3
Kommunen har vurdert behovet for uttaket ved Gravlimoen og setter dette i
sammenheng med tettstedsutvikling ved Nes i Ådalen. Det er ikke foretatt ytterligere
vurderinger av berørte masser innenfor næringsområdet på Hensmoen. Det blir også
vist til ny komm unedelplan for masseforvaltning som vil gi et mer helhetlig bilde av
massesituasjonen i kommunen. Kommunens vurderinger redegjør etter DMFs
vurdering tilstrekkelig for hvorfor det skal opprettes nytt uttak ved Gravlimoen (R3).
Gjeldene kommuneplanbestemmel ser vil i vareta den videre forvaltningen av området
gjennom krav om reguleringsplan. DMF har derfor ikke ytterligere merknader til dette
området.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad Lars Libach
seksjonsleder rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Lars Libach

Mottakere:
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS
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Dokumentdato Vår referanse

06.06.2019 2019/3305 NIHE
Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse

Helle G Nielsen , tlf. 19/969

RINGERIKE KOMMUNE

Rådhuset Osloveien 1
3511 HØNEFOSS

Høring og offentlig ettersyn - endring av kommuneplanens arealdel 2019 -
2030 - Ringerike kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender
derfor dette generelle svaret.

Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til
kommunale planer.

DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører
følgende områder:
• Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter
• Transport av farlig gods
• Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg
• Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er
nødvendig. Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs
uttalelse til.

Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Administrasjon

Elisabeth Askim Helle G Nielsen
Avdelingsdirektør Seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.
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Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
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1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
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Oslo: Tordenskiolds gate 12
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Vår dato: Vår ref:
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Brede Kihle , 32266865
Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til endring av kommuneplanens
arealdel for perioden 201 9-2030

Ringerike kommune har oversendt forslag til endring av kommuneplanens arealdel for i alt
fire områder. Slik vi vurderer forslagene bryter forslaget om fritidsbebyggelse ved
Smørhølkollen og boligbebyggelse ved Veme regionale og nasjonale føringer for
arealforvaltningen. Fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen vil bryte opp et sammenhengende
naturområde og grenser til et naturreservat med uberørt natur. Forslaget er ikke i tråd med
føringene for fritidsbebyggelse i regional plan for areal og transport. Boligbebyggelse ved
Veme bygger ikke opp under nasjonale og regionale føringer for samordnet areal og
transportplanlegging med blant annet mål om kompakte byer og tettsteder. Videre er
området støyutsatt og har ikke trygg skolevei. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til
forslag om boligbebyggelse ved Veme (B31) og fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen (F2).

Bakgrunn

Vi viser til brev av 23. mai 2019 med forslag til endring av kommuneplanens arealdel for perioden
201 9-2030. Endringen omfatter i alt fire byggeområder som i dag er avsatt til LNF-områder.

Det går frem av oversendelsen at bakgrunnen for ønsket om å endre arealdelen er innspill i
forbindelse med sluttbehandlingen av kommuneplanen i møte 31 . januar 2019 hvor det ble fattet
vedtak om at rådmannen skulle starte opp en prosess med å endre planen for i alt fire områder.
Dette er innspill som tidligere er tatt ut av forslaget og som ikke har vært utlagt til offentlig ettersyn.

Fylkesmannen har i brev av 29. april 201 9 kommet med uttalelse til varsel om oppstart og forslag til
planprogram. Her skrev vi at vi først og fremst anbefalte Ringerike kommune om å avvente
rullering/endring av kommuneplanen. Etter en lang prosess ble dagens arealdel vedtatt i januar
201 9. Til høsten er det kommunevalg og nytt kommunestyre skal innen ett år vedta en planstrategi
hvor behovet for planer i den nye kommunestyreperioden skal vurderes. Vi mente det var naturlig å
avvente rulleringen til det nye kommunestyret er satt og behovet for rullering er vurdert i
forbindelse med planstrategien.
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Når det gjaldt de fire områdene frarådet vi forslaget om fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen,
masseuttak ved Gravlimoen og boligbebyggelse ved Veme/Kvernvollen. Utvidelse av
næringsområdet ved Geiteryggen mente vi kunne aksepteres under forutsetning av at
vegetasjonsbeltet og allmenne interesser langs vassdraget i vest ble ivaretatt.

Med bakgrunn i det som fremkommer i konsekvensutredningen og planbeskrivelsen av de ulike
forslagene under høringen, viste vi til at vi ville vurdere å fremme innsigelse til forslagene med
bakgrunn i nasjonale og viktige regionale føringer for planleggingen.

Fylkesmannens kommentarer

Etter en gjennomgang av forslagene er det først og fremst forslaget om å åpne opp for et nytt
område med fritidsbebyggelse på 430 daa ved Smørhølkollen og forslag om utvidelse av dagens
boligfelt i retning jernbanen ved Veme som vi har merknader til.

Vi vil likevel presisere at vi mener det er uheldig å åpne opp for et nytt masseuttak ved Gravlimoen
av hensyn til landskap, landbruk og trafikksikkerhet. Når det gjelder den foreslåtte utvidelsen av
næringsområdet ved Geiteryggen er det i dag store arealer innenfor vedtatt byggeområde som bør
utnyttes bedre før det åpnes opp for nye arealer. Videre ser det ut til at noen boligtomter langs
Hensmoveien nærmest blir omringet av næringsarealer. Ringerike kommune må som plan- og
bygningsmyndighet vurdere kvaliteten på disse boligtomtene. Fylkesmannen vil komme tilbake til
problemstillingene om arealdisponeringen og utviklingen av disse områdene i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplan.

Fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen (F2)

Det går frem av konsekvensutredningen at arealet som er foreslått er på 430 daa og at det vurderes
oppføring av 20-30 hytter. Det foreslåtte hyttefeltet ligger ca 3,5 km nordøst for Nes sentrum ca. 550
moh. Området har ingen eksisterende infrastruktur utover grusvei inn til området og ligger ikke i
tilknytning til eksisterende hytteområder. Forslaget innebærer inngrep i et relativt urørt
naturområde og grenser til et naturreservat.

Forslag om hyttefelt ved Smørhølkollen bygger ikke opp under satsningsområdene for
hytteutbygging i kommunen som i stor grad er styrt til Ådalsfjella. Her er det vedtatt egen
kommunedelplan. Fylkesmannen mener det er svært uheldig å åpne opp for et nytt hytteområde
ved Smørhølkollen både ut fra vedtatte føringer og strategier for hytteutviklingen, men også ut fra
hensynet til uberørte natur- og friluftsområder. Store deler av utbyggingsområdet består også av
myr.

Videre grenser det foreslåtte hyttefeltet til Selsjøen naturreservat i øst. Naturreservatet ble opprettet
i 2013 og formålet med vern av dette området er å bevare et stort og forholdsvis urørt skogsområde
med gammel naturbarskog med særlig verdi for biologisk mangfold. Et nytt hyttefelt på grensen til
reservatet vil få virkninger på dette naturområdet. Ved å åpne opp for hyttefelt her vil dette legge
ytterligere press for nye hyttefelt. Dette mener vi er uheldig utvikling for området.

Vi viser til Meld. St. 18 (2015-2016)  Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet  fra 2015 hvor det
er en arealpolitisk føring at det skal legges til rette for en bærekraftig politikk for fritidsboliger, der
fritidsboliger lokaliseres og utformes slik at hensyn til allment friluftsliv, landskap, estetikk,
energibruk, kulturminner og naturmangfold ivaretas, og der landskapsanalyser danner grunnlag for
planene. Videre legger vi vekt på Regional plan for areal og transport i Buskerud fra 2018 hvor det er
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vedtatt strategier for hytteutviklingen i fylket. Her er en viktig føring at nye hytter skal prioriteres ved
fortetting og utvidelse av etablerte områder før det åpnes opp for utbygging av nye områder.

Vi viser også til nasjonale føringer om naturmangfold. I Meld. St. 1 4 (2015-201 6)  Natur for livet – Norsk
handlingsplan for naturmangfold  fra 201 5 går det frem at arealendringer er den største negative
påvirkningen på natur i Norge i dag. Dette samsvarer med rapporten fra naturpanelet (IPBES) om
verdens naturtilstand som ble lagt frem 6. mai 201 9. Her går det frem at en av de viktigste truslene
mot biologisk mangfold er at vi bygger ned arealene hvor artene lever. Som følge av nedbyggingen
akselererer tapet av naturmangfold. Tapet av natur vurderes nå som en like stor trussel som
klimaendringene. Regjeringen vil arbeide for at naturhensyn fortsatt blir innarbeidet og vektlagt i
relevante arealbeslutninger. Som et viktig prinsipp står det i  naturmangfoldmeldingen  at dersom
viktige naturverdier står i fare for å bli forringet eller ødelagt, er den foretrukne løsning i
utgangspunktet å velge en annen lokalisering for tiltaket.

Om myr står det at regjeringen vil styrke vektleggingen av hensynet til våtmark, inkludert myr. I
Norge er minst en tredjedel av myrene under skoggrensen drenert de siste hundre år. Utover viktige
landskaps- og friluftsverdier som ofte er knyttet til disse områdene er myra viktig for
naturmangfoldet, som flomdemper, rensing av vann og som karbonlager. Det er derfor viktig å
ivareta de gjenværende myrområdene.

Vi viser også til rundskriv T-2/1 6 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet –
klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis, datert 9. januar 201 7. Her går det frem at
innsigelse i utgangspunktet skal brukes der kommunen legger ut arealer til en bruk som er i strid
med nasjonale og viktige regionale interesser på miljøområdet.

På bakgrunn av ovennevnte forhold fremmer vi innsigelse til området F2 på grunn av konflikt med
nasjonale og regionale føringer knyttet til forvaltning av viktige natur-, landskap- og
friluftslivsområder. Vi ber om at området tilbakeføres til LNFR-områder i tråd med gjeldende
kommuneplan.

Boligbebyggelse ved Veme (B31 )

Det er foreslått en utvidelse av dagens byggeområde ved Veme på ca. 1 1 daa i retning jernbanen.
Veme er et lite tettsted som ligger langs riksveg 7 ca. 1 mil utenfor Hønefoss by i retning Sokna. Det
går frem av konsekvensutredningen at området ikke er et satsningsområde for boligvekst og ikke i
tråd med samfunnsdelen. Det er manglende kommunal infrastruktur på avløp, manglende trygge
skoleveier og sammenhengende gang- og sykkelveg mot Hønefoss. I tillegg er området støyutsatt.

I gjeldende kommuneplan er det satt av store arealer til boligbebyggelse som sammen med
fortetting og transformasjon av eksisterende byggeområder svarer ut boligbehovet i lang tid
fremover. Det viktige fremover er derfor å styre veksten i tråd med nasjonale, regionale og lokale
føringer.

Vi viser i den sammenheng til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 201 4, hvor det er mål om at
utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. En
viktig føring her er at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye
utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder.
Planene bør trekke langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende
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landbruks-, natur- og friluftsområder. Videre skal veksten i persontransporten i storbyområdene tas
med kollektivtransport, sykkel og gange.

Vi vil også vise til at det er viktig at kommunen legger til rette for fortetting og transformasjon
innenfor eksisterende byggesoner og begrenser nye byggeområder utenfor sentrum for å kunne nå
målsettingen om at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.
Planene om ny Ringeriksbane aktualiserer dette ytterligere.

Fylkesmannen vil vise til at det i gjeldende plan er satt av et areal til boligbebyggelse som ifølge
konsekvensutredningen gir et potensial for 7 nye boliger samt areal til leilighetsbygg. Videre er Veme
et bilbasert område og ikke et satsningsområde for boligbebyggelse. Den foreslåtte utvidelsen vil
bygge ned et naturlig grøntområde som trolig skjermer boligbebyggelsen fra støy fra jernbanen. Vi
mener det er svært uheldig å legge til rette for ytterligere boligbebyggelse her.

Av hensyn til nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale
føringer for å redusere klimagassutslippene fremmer Fylkesmannen innsigelse til områdene B31
ved Veme. Vi ber om at området tilbakeføres til LNFR-områder i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vi viser til rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet –
klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis, datert 9. januar 2017. Her går det frem at
innsigelse skal vurderes ved avvik fra Statlig planretningslinje for bolig-, areal- og
transportplanlegging.

Til slutt vil vi vise til at vi ikke kan se at det er foretatt noen vurdering etter prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven. For utenforliggende virksomhet som kan medføre
skade inn i et verneområde må tiltaket også vurderes etter § 49. I utgangspunktet burde denne
vurderingen fulgt med høringsdokumentene. Før endelig vedtak må kommunen derfor vurdere
forslagene konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8-12 i tråd med lovens krav.

Med hilsen

Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.)
avdelingsdirektør

Eli Kristin Nordsiden
seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 ARENDAL
Norges vassdrags- og
energidirektorat

PB 5091 Majorstuen 0301 OSLO

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAM MEN
BANE N OR SF Postboks 4350 2308 H AMAR



Oslo kommune
Byrådsavdeling for byutvikling

Byrådens sak

Byrådens sak nr.: 28/2019 Vår ref. (saksnr.): 201702911-49

Vedtaksdato: 26.06.2019 Arkivkode: 51 1

RINGERIKE KOMMUNE - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV ENDRING AV
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030. OSLO KOMMUNES UTTALELSE

Saksfremstilling:

Det vises til brev av 23.05.2019 fra Ringerike kommune vedrørende høring og offentlig ettersyn

av endring i kommuneplanens arealdel 2019-2030 som er lagt ut på høring med frist for uttalelse
innen 05.08.2019.

Vedtakskompetanse:

Myndighet til å avgi uttalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker er av bystyret delegert
til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling, jf. byrådets vedtak av 03.07.2001, sak
1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.

Vedtak/Oslo kommunes høringsuttalelse:

Oslo kommune viser til sin uttalelse til varslet oppstart av planarbeid og høring av planprogram
for endring av kommuneplanens arealdel, med vedtaksdato 12.04.2019.

Oslo kommune fraråder å innlemme nye arealer til boligbebyggelse på Kvemvollen. Dette
undergraver kommunens strategi om å videreutvikle Hønefoss by og utvalgte lokalsamfunn, og er
i strid med prinsipper om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og nasjonale føringer
for å redusere klimagassutslipp.

Oslo kommune vil påpeke at det på generelt grunnlag er uheldig å legge utvikling til LNF-
områder av både klima, natur, landbruk og friluftslivhensyn - noe avhengig av det enkelte
områdets beskaffenhet. Bedre bruk av eksisterende arealer er generelt bedre for klima og bedre for
bevaring av naturmangfold, rekreasjon og friluftsliv.

Byråd avdeling for byutvikling

fm èáfi of?
arma E. Marcusse
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Endring av kommuneplanens arealdel 201 9 - 2030 - høring og offentlig

ettersyn , foreløpig høringssvar – anmoder om mer opplysninger

Vi har mottatt for uttale forslag til endring av nylig vedtatt arealdel av kommuneplanen

201 9 - 2030. Varslet oppstart og planprogram er ikke besvart av oss, vi beklager dette. Siden

kommuneplanen nylig e r vedtatt og vårt fagområde har vært i fokus gjennom denne

prosessen forutsetter vi likevel at planmyndigheten er godt kjent med problemstillinger

knyttet til vårt fagområde . Høringsfrist er satt til 05.08.201 9.

Endringen omfatter 4 områder som vurderes i nnarbeidet i nylig vedtatt kommuneplan. Det

er oversendt konsekvensutredning for de fire områdene.

Vi har ingen spesielle merknader til område N4 forutsatt at adkomst til dette området skjer

gjennom eksisterende kryss med veien inn til Hensmoen og E1 6. De tte er i tråd med hva

som er beskrevet og det er ikke lagt inn i arealkartet et prinsipp for annen adkomstløsning.

For områdene F2 og R3 i Nes i Ådal har disse adkomst til kommunal veg og ut på E1 6. Det er

ikke beskrevet om krysset mellom den kommunale ve gen og E1 6 er tilrettelagt for økt

trafikk av tunge kjøretøyer. Dette spørsmålet knytter seg til område R3. For området R3

etterlyser vi også en vurdering av konsekvensene for trafikksikkerhet knyttet til barn og

unges transport til fritidsaktiviteter. Tra fikksikker skoleveg er løst med transport på buss. Vi

har ingen spesielle merknader til område F2. Som statlig vegmyndighet ber vi om vurdering

av krysset mellom den kommunale vegen og E1 6. Som statlig sektormyndighet ber vi om en

vurdering av trafikksikke rhet for myke trafikanters transport til fritidsaktiviteter. Vi minner

om at manglende KU kan medføre innsigelse til endringen av planen.

Område B31 boliger Kvernvollen Veme opplyses å ha adkomst via den kommunale veien

Kvernvollveien og ned på Rv. 7. De tte krysset danner et X - kryss med Rv.7, fylkesvegen på

motsatt side og adkomst til et gatekjøkken på den andre siden av Rv.7. Dette krysset er ikke
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i tråd med krav til utforming av kryss i våre vegnormaler og vil i tråd med vår policy og

retningslinjer inn ebære innsigelse til denne løsningen. Det er i det oversendte planforslagets

KU opplyst at det er aktuelt å bruke en rekkefølgebestemmelse om at det nytt

adkomstsystem skal være etablert før området kan bygges ut. Men det er ikke redegjort for

hvordan dett e adkomstsystemet skal utformes , ei heller er det vist et prinsipp om dette i det

oversendte planforslaget . Vi ser at det er flere ubygde tomter i tilknytning til det nye

området som heller ikke har avklart adkomstforhold. Som statlig vegmyndighet ber om

o pplysninger om hvilke nytt adkomstsystem som er forutsatt og hvilken planbestemmelse

som skal legge inn i planen for å sikre at dette gjennomføres før området tas i bruk.

Høringsfristen er satt til 05.08.201 9. Vi velger å svare tidlig da vi etterspør mer opplysninger

knyttet til to av områdene i endringsforslaget. Vi varsler at det kan være aktuelt for oss å

bruke innsigelse begrunnet i manglende KU. Vi imøteser Kommunens tilsvar og må

forutsette ny uttale etter dette tilsvaret.

Buskerud Avdeling, Seksj on for Plan og Forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

seksjonsleder Bjertnes Wenche

sjefsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1 502 MOSS



Bjørg S. og Einar Kristiansen
Maurhaugveien13
3518 Hønefoss
E - post: einkrist@online.no
Tlf.: 905 62 4 65

Ringerike kommune
Areal - og byplan
Postboks 123 Sentrum
2502 Hønefoss
E - post: postmottak@ringerike.kommune.no

Endring av kommuneplanens arealdel - 1. gangsbehandling
Høringsuttalelse til kommuneplanen ved Bjørg Sonja og Einar Kristiansen

Ringerike kommune har som mål å øke innbyggerantallet de kommende år. For at dette skal
bli en realitet , må hele Ringerike presenteres som mulig satsings - og boligområde. Vi går ut
fra at det i det vesentlige vil være unge barneforeldre som ønsker s eg ut av o sloregionen, for å
kunne g i barna gode oppvekstmuligheter, gjerne i landlige omgivelser med mulighet for
dyrehold og dyrking av egne grønnsaker.

Det har vært mye fokus på Hønefoss, så mye at vi som ikke bor i byen synes det nå kan se ut
til at Hønefoss ikke lenger er en del av Ri ngerike. Vi ser også hva som skjer med den tidligere
levende handelsbyen, der etablerte generasjonsfirmaer etter hvert velger å avslutte sin
virksomhet. Uttalelser fra diverse aktive influensere og politikere kan tyde på at ”vi utenfor”
er gjester i byen , og de undres over at handelen etter hvert flyttes utenfor bykjerne n .

Generelt gjelder denne uttalelsen at hele Ringerike kommune må trekkes inn i planprosessen.
Med spesiell kjennskap til Veme må bemerkes at rådmannens uttalelse under ”Overordnede
føring er” ikke er riktig. Veme ligger langs Rv. 7 og har følgelig samme kollektivtilbud som
Sokna, et satsingsområde.
Når det gjelder bruk av areal , er det vanskelig å tenke seg at teigen ved Kvernvollen noen
gang vil bli dyrket mark. Naboskap til jernbane er he ller ikke uvanlig. Dessuten virker det
søkt at området ved jernbanen skal bli et ”nærrekreasjonsområde”.

Området B31 må ikke tas ut, men bli med i den videre planprosessen.
Kommuneplanen har både en arealdel og en samfunnsdel. Ikke glem at samfunnsdelen er
meget viktig for Ringerikes framtid.



Fra: Tove Frøvoll Thoresen [tt832@kirken.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Kirkevergen i Ringerike (post@ringerike.kirken.no) [post@ringerike.kirken.no]; 'Kjetil Gjærde' [Kjetil. Gjerde@ringerike.kirke n.no]
Sendt: 12.06.2019 15:01:24
Emne: Endring av kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - høring og offentlig ettersyn
Vedlegg:

Endringer kommuneplanens arealdel, Ringerike

Vi viser til oversendte saksdokumenter vedrørende endringer i kommuneplanen:

F2 - Fritidsbebyg gelse Smørhølkollen, Nes i Ådal (gnr/bnr 304/1)
R3 – Masseuttak Gravlimoen, Nes i Ådal (gnr/bnr 304/1)
B31 – Boliger Kvernvollen, Veme (gnr/bnr 62/25)
N4 – Næring Geiteryggen, Hensmoen (gnr/bnr 92/1)

Tunsberg biskop og bispedømmeråd er fagmyndigheter, jam før plan - og bygningsloven. Vi kan ikke se at disse endringene har direkte konsekvenser for våre
ansvarsområder knyttet til kirker og gravplasser og finner derfor ikke grunn til å uttale oss om de foreslåtte endringene. De rsom vi skulle ha oversett
vesentl ige kirkelige aspekter, ber vi om å bli kontaktet.

Med vennlig hilsen

Tove Frøvoll Thoresen
Administrasjonssjef
Tunsberg bispedømme
www.kirken.no/tunsberg
Telefon: 33354300 / - 321

----- Original Message -----
From: postmottak@ringerike.kommune.no [mailt o:postmottak@ringerike.kommune.no]
Sent: Thursday, May 23, 2019 10:27 AM



To: Tunsberg - bdr <tunsberg.bdr@kirken.no>
Subject: Endring av kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - høring og offentlig ettersyn

VÅR REFERAN SE: Saksnr: 19/969 - 18
Saksbehandler: Kammerud Katrine
Deres ref.:

Oversender vedlagte dokument.

Med vennlig hilsen
Kammerud Katrine
Areal - og byplankontoret



KO M M U N EP LAN EN S AR EALD EL 2019 - 2030
Planbeskrivelse

Vedtatt i kommunestyret 31.01.19

R I N G E R I K E
K O M M U N E



Forord
Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den
langsiktige utviklingen i kommunen. Den angår derfor alle oss som bor, jobber og lever i
Ringerike kommune. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.
Samfunnsdelen g ir rammer for samfunnsutviklingen, mens arealdel en viser sammenhengen
mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Arealdelen angir rammer og betinge lser for tiltak og arealbruk, og hvilke hensyn som må
ivaretas ved disponeringen av arealene. De viktig ste dokumentene i kommuneplanens
arealdel er plankartet og kommuneplan bestemmelsene med retningslinjer. Disse
dokumentene er juridisk bindende. Dersom kart og bestemmelser ikke samsvarer , gjelder
kartet over bestemmelsene. Plankartet viser nåværende forho ld og fremtidige områder som
kan bygges ut, og bestemmelser og retningslinjer fastsetter rammer for områdene og videre
planarbeid. Planbeskrivelse og konsekvens utredning gir nærmere beskrivelse og vurderinger
av byggeområdene. Konse kvens utredningen omta ler alle nye utbyggingsområder .

Ny plan - og bygningslov

Ny plan - og bygningslov trådte i kraft i 200 9 . Lovens formål er kort fortalt å fremme en
bærekraftig utvikling til det beste for den e nkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.
Dette gjør at områder som universell utforming, folkehelse, miljøvern og klimatilpa sning nå får
mer oppmerksomhet. Hensynssoner er et nytt plan grep som har kommet med den nye loven.
H ensynssoner kan sees på som et lag som legges på to ppen av de ulike arealformålene, og
viser til ulike hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealene. G jeldende
arealdel ble vedtatt i 2007, og er utarbeidet etter gammel plan - og bygningslov. Det er derfor
behov for en oppdatering til gjeldende lovverk.
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1 Sam m en drag

Kommuneplanens arealdel danner grunnlaget for forvaltningen av arealer og naturressurser i
kommunen. Arealdelen har et 1 2 - års perspektiv. Alle arbeider og tiltak som endrer det fysiske
miljøet skal være i tråd med arealdelen. Planmaterialet til arealdelen for Ringerike k ommune
201 9 - 2030 består av følgende dokumenter:

P lankart

B estemmelser og retningslinjer

P lanbeskrivelse

K onsekvensutredninger m/ risiko - og sårbarhetsanalyse

Plankartet viser hvilke områder som kan bygges ut, mens bestemmelser og retningslinjer
fastsette r rammer for områdene og videre planarbeid. Disse er juridisk bindende.
Planbeskrivelse og konsekvens utredning gir nærmere beskrivelse og vurderinger av
byggeområdene .

Utbyg gingsmønsteret er vurdert blant annet ut fra følgende kriterier: l ave samfunnskos tnader til
infrastruk tur, begrenset behov for privatbiltransport, mulighet for god kollektivtr ansport, bevaring
av produktive jordbruksarealer, bevaring av den "grønne" hovedstruktur o g god
landskapstilpasning, samt attraktivitet. De framtidige utbyggingso mrådene består av :

1 9 boligområder

4 næringsområder

3 utvidelser av masseuttak

2 områder for fritidsbebyggelse

1 utvidelse av campingplass (fritidsformål)

Hensynssoner er et nytt plan grep som har kommet med den ny plan - og bygningslov .
Hensynssoner kan se es på som et lag som legges på toppen av de ulike arealformålene, og
viser til ulike hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealene. Hensynssonene
legger føringer for fremtidige detaljplaner eller tiltak som omfattes av disse sonene.
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2 B akg ru nn

2.1 Kommuneplanens arealdel og plansystemet
Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den langsiktige
utviklingen i kommunen. Alle kommuner skal ha en kommuneplan med en samfunnsdel og en
arealdel. Planen skal avveie ulike samfunnsinteresser og ivareta overordnede hensyn.
Samfunnsdelen ble vedtatt i 201 5, og a realdelen følger blant annet opp målene i
kommuneplanens samfunnsdel med planer for den fysiske utformingen. Arealdelen skal
utarbeides med utgangspunkt i utviklingsstr ategier vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel,
nasjonale og regionale føringer samt innspill fra innbyggere og næringsliv.

Kommuneplanens arealdel skal også være et verktøy for saksbehandling av saker som berører
arealbruk eller bygningsmasse utenfor regulerte områder .

Figuren nedenfor illustrerer arealdelens plass i kommunens plansystem.

Arealdelen består av et plankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelse.

1 . Plankartet v iser hovedtrekkene i arealbruken ved hjelp av arealformål, symboler og
hensynssoner

2. Bestemmelsene u tfyller og utdyper den fastlagte arealbruken og innholdet i
hensynssonene

3. Planb eskrivelsen og konsekvensutredningen b eskriver planens formål, hovedinnhold og
virkninger, samt hvilke vurderinger som er gj ort og hvilke rammebetingelser planen
bygger på

Plankartet og bestemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av arealdelen, med
nærmere utdyping i planbeskriv elsen og konsekvensutredningen .

2.2 Fakta om kommunen
Ringerike kommune ligger øst i Bu skerud fylke, og strekker seg fra Tyrifjorden i sør til Ådal med
Sperillen i nord, Soknedalen i nordvest og Krokskogen mot øst. Ringerike kommune danner ,
sammen med kommunene Hole og Jevnaker , Ringeriksregionen. Med et areal på 1 555,08 km2

Kilde:
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er Ringerike en av de største bykommunene i landet, og fylkets største jord - og
skogbrukskommune.

Innbyggertallet i Ringerike kommune er på 30 283 (2. kvartal 201 8). Hønefoss er kommune - og
regionssenter, hvor over halvparten av kommunens innbyggere er bosatt (1 5 662 per soner 1 .
kvartal 201 7). Rundt 30 % av kommunens sysselsatte innbyggere pendler ut av kommunen for
arbeid. De viktigste utpendlingskom munene er Oslo, Hole og Bærum.

Det er forventet stor vekst i regionen i forbindelse med pågående planlegging av Ringeriksb anen
og ny E1 6, samt flere store datasentre. Det er tilrettelagt for at hoveddelen av vekst skal skje i
Hønefoss og prioriterte tettsteder (Haug s bygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og
Tyristrand).

Kommunen kan forvente en befolkningsøkning frem mot år 2040, se figur under . I forhold til
landsgjennomsnittet har Ringerike en høyre andel eldre, og befolkningsframskrivingen viser til at
økningen vil være størst i de eldre aldersgruppene.
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3 Planprosessen

Tabellen under viser planprosessen fra oppstart i 201 3 til vedtak i 201 9. Innkomne innspill og
merknader fra de to høringsrundene etter 1 . - og 2.gangsbehandling er samlet i egne dokument,
« Høringer og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (201 7 )» og «B egrenset høring og
offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (201 8) ». KS = behandling i kommunestyret, FS =
behandling i formannskapet.

201 8

• Forts. bearbeiding av planforslag, behov for begrenset høring
• 24. april: Begrenset høring og offentlig ettersyn, sak utsatt - FS
• 22. mai: Planforslag sendes på begrenset høring og
offentlig ettersyn

• Høringsperiode 01 .06 - 01 .07 - 1 9 innkomne merknader
• Ferdigstilling av planforslag etter begrenset høring.
• 1 1 . desember: Sluttbehandling - SP
• 31 . januar 201 9: Vedtak - KS

201 3

• 1 2. mars: Oppstart av planarbeid - FS
• 20. juni: Fastsetting av planprogram - KS
• Innspillsfase for arealbruksinnspill - 1 20 innkomne innspill mottatt
• 1 5. oktober: Fastsetting av metodikk for grovsiling av arealbruksinnspill - FS

201 4

• Utarbeidelse av planforslag, gjennomføring av grovsiling

201 5

• 1 8. august: Realitetsbehandling av grovsiling. 70 forslag videre til
finsiling/konsekvensutredning - FS

201 6

• 1 9. januar: Knestangåsen (bolig) utredes videre i kommuneplanarbeidet - FS
• 20 september: Sak om Åsa utsatt til revisjon av kommuneplanen - FS
• 1 5. november: Åsa tas med videre i kommuneplanarbeidet - FS

201 7

• 25. april: Høring og og offentlig ettersyn. Ikke åpning for
nye arealbruksinnspill

• Høringsperiode 1 9.05 - 1 7.08. 68 innkomne innspill
• Bearbeiding av planforslag

8
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4 R am m ebetingel ser

4.1 Nasjonale føringer

4.1 .1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging blir utarbeidet hvert fjerde år.
Gjeldende utgave ble vedtatt ved kongelig resolusjon 1 2.06.201 5. Forventningene skal legges til
grunn for kommunens arbeid m ed planstrategier og annet planarbeid. Dokumentet har tre
hovedkategorier som beskriver de nasjonale forventningene:

I. Gode og effektive planprosesser

II. Bærekraftig areal - og samfunnsutvikling

III. Attraktive og klimavennlige by - og tettstedsområder

God e og effektive planprosesser
Regjeringen vektlegger raskere prosesser for arealplanlegging, og styrker det lokale selvstyret i
planleggingen. Kommunen har ansvar for å sette av tilstrekkelige ressurser til planbehandling og
tilrettelegge for forutsigbare prosesser. Klare overordnede føringer for areal - og
samfunnsutvikling bidrar til at detaljplaner kan behandl es raskere og mer forutsigbart.

Bærekraft ig areal - og samfunnsutvikling
For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en langsiktig
omstilling til et lavutslippssamfunn. For å møte overgangen til lavutslippssamfunnet må det
legges stor vekt på effektiv arealbruk og samordning av arealbruken og transportsystemet.
Regjeringen legger også vekt på aktiv forvalt ning av nat ur og kulturminner.

Attraktive og klimave nnlige by - og tettstedsområder
Regjeringen er opptatt av et godt samarbeid med fylkeskommunene og kommunene om å få
ned klimagassutslippene, og å skape velfungerende byer og tettsteder for næring og befolkning.
God planlegging er avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, et miljøvennlig transportsystem,
tilstrekkelig boligbygging og sunne, trygge omgive lser og gode levekår for alle.

4.1 .2 Parisavtalen

Ratifiseringen av denne avtalen 22.04.1 6 gjorde at Norge forpliktet seg til å jobbe med å
begrense klimaendringene. Avtalen gjelder fra 2020 og har flere overordnede målsettinger.
Noen av hovedmålsettingene er at temperaturen ikke skal stige mer enn to gra der og at vi skal
være klimanøytrale i andre halvdel av dette århundre.

For kommunen betyr dette at vi må jobbe mot å bli et lavutslippssamfunn hvor vi både har bedre
energieffektivitet og mindre utslipp. Dette kan oppnås blant annet ved å redusere
transp ortbehovet til innbyggerne med samordnet areal - og transportplanlegging. Kommunen
kan også tilpasse seg klimaendringene ved å ta hensyn til overvannshåndtering, flo m og skred i
planleggingen.

4.1 .3 Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU

I denne tilrådingen fra klima - og miljødepartementet legges det frem et tiltak i forbindelse med
Klimakonvensjonen av 201 3. Da det skulle forhandles frem en ny klimaavtale i 201 5
(Parisavtalen) ble alle land invitert til å sende inn sine indikative bidrag i avtalen innen første
kvartal 201 5. Formålet med denne meldingen er å orientere stortinget om hva Norges innspill til
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internasjonal forpliktelse for perioden 2021 - 2030 skal være. I meldingen står det at Norge vil
påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 % utslippsreduksjon i 2030 sammenliknet med
1 990. I tillegg står det at Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppf yllelse
av klimaforpliktelsen.

4. 1 . 4 Statlige planretningslinje for samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging (201 4)

Disse retningslinjene gjelder for hele landet, men praktiseringen av disse må tilpasses regionale
og lokale forhold. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser. Det er satt opp tre spesifikke mål:

1 . Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal
bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

2. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima - og miljøvennli ge
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

3. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på
boligm arkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.

4. 1 . 5 Nasjonal jordvernstrategi (201 5)

Begrepet jordvern knytter seg først og fremst til sikring av jordbruksarealer for varig fremtidig
matproduksjon, og i størst mulig grad unngå at mat jord omdisponeres til andre formål.

Stortinget gjorde 08.04.1 4 et anmodningsvedtak hvor de ba regjeringen fremme et forslag for
Stortinget om en jordvernstrate gi. Nasjonal jordvernstrategi (p rop. 1 27 S (201 4 - 20 1 5) ble
vedtatt desember 201 5.

I innstillinge n peker komiteen på flere mulige tiltak som bør vurderes for å styrke jordvernet
ytterligere, som blant annet nasjonale retningslinjer, jordflytting, jorderstatningsfond,
jordsmonnkartlegging, nye omdisponerings - og matjordmål, og egen vernehjemmel i jordl oven.

4. 1 . 6 Nasjonale mål for vann og helse

Den internasjonale protokollen om vann og helse ble fastsatt 1 7.06.1 999 og ble laget for å
oppnå tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle for å
kunne beskytte vann som benyttes som drikkevannskilde. Norge rat ifiserte protokollen 06.01 .04.

I § 6 punkt 2 står det at alle parter skal etablere og offentligjøre nasjonale mål som skal dekke 1 4
ulike punkter definert i protokollen. Dette har Norge gjort i dokumentet "Na sjonale mål – vann og
helse".

4. 1 . 7 Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Hensikten med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av
tilstrekkelige mengder rent drikkevann. I forskriften blir kommunens ansvar for drikkevann
ty deliggjort.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
PLANBESKRIVELSE

1 1

4.2 Regionale føringer

4.2.1 Regional plan for areal og transport i Buskerud

Formålet med planen er å sørge for at innbyggere, næringsliv og tilreisende opplever levende
byer og tettsteder. Planen fremmer helse og trivsel ved å prioritere økt sykkel og gange, og
tilgang til frilufts - og grøntarealer. Mennesket skal settes i fokus.

4.2.2 Samordnet areal - og transportstrategi for Osloregionen (201 6)

Osloregionen omfatter 78 kommuner og er et regionalt samarbeid hvor fokuset ligger på at
regionen skal være en ko nkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Økt
konkurransedyktighet er konkretisert i strategidokumentet gjennom delmålene om å utvikle en
flerkjernet region som er bundet sammen av et sterkt transportnettverk. En bærekraftig region vil
være en region hvor utviklingen er skjer med grunnlag i økonomisk vekst, sosiale frem skritt og
bevaring av miljøet. Det er tre overordnede mål i dette strategidokumentet:

1 . Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektiv basert på prinsipper om flerkjernet utvikling
og bevaring av overordnet grønnstruktur.

2. Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til
resten av landet og til utlandet. T ransportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.

3. Osloregionen skal oppfylle nasjonale og regionale klimamål. Persontransportveksten i
byområder skal tas med kollektivtransport, sy kkel og gange.

4.2.3 Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud

I fylkesdelplanen er Hønefoss er definert som et fylkessenter/regionssenter, dvs. et
dominerende hovedsenter for regionen. Planen er en veileder og inneholder ulike virkemidler
s lik som retningslinjer og prinsipper som kan være til hjelp i kommunens arbeid med handel,
service og senterstruktur.

4.2.4 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling (201 5 - 2020)

Formålet med planen er å legge til rette for en fremtidsrettet og bærekr aftig næringsutvikling i
Buskerud med økt verdiskaping og produktivitet som hovedmål.

4.2.5 Kulturminnekompasset – regional plan for kulturminnevern

Planen skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer, og
hovedmålet er "Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling." .
Steinssletta - Norderhov og gravfeltet på Veien blir pekt ut som viktige kulturlandskap i Ringerike.

4.3 Kommunale føringer
4.3.1 Folkehelseoversikt og kommunal planstrategi

Plan - og bygningsloven p ålegger kommunene å vurdere revisjon av kommuneplanen en gang
hvert fjerde år. R evisjon av kommuneplanens areal - og samfunnsdel ble vurdert i kommunal
planstrategi for perioden 201 3 - 201 5 , og vedtatt av kommunestyret 20.06.201 3.

Planstrategi for perioden 201 6 - 2020 ble vedtatt av kommunestyret 29.09.201 6, og her vises det
til kommuneplanens samfunnsdel som førende for arealdelen. Folkehelse som tema er vurdert i
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kommuneplanens samfunnsdel med grunnlag i Folkehelsemelding 201 2 - 2030 ble vedtatt
21 .02.201 3 , jf. Lov om folkehelsearbeid § 6.

4.3.2 Mål og strategier fra k ommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 30.04.201 5. Samfunnsdelen inneholder
overordn ede mål og strategier, samt et eget kapittel om effektiv arealdisp onering. Det er skissert
tre hovedmål i samfunnsdelen som er førende for arbeidet med kommuneplanens arealdel:

Befolkning Ringerike skal være en
attraktiv bokommune,
spesielt for unge og
familier i
etableringsfasen

Innen 2030 skal det bo
40 000 innbyggere i
Ringerike kommune

Helse i alt vi gjør, og
aktivitet for alle i
Ringerike

Næring Økt verdiskapning og
produktivitet i
Ringerike, og et robust
næringsliv med god
bredde

Ringerike og omland
skal ha effektive
samferdselsløsninger

Ringerike skal ha
relevant kompetanse for
framtidas arbeidsliv

By - og
lokal -
samfunn

Ringerike skal ha en
balansert og livskraftig
vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn

Ringerike skal være et
forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp

Hønefoss skal være
attraktiv som bosted,
handelsby og
regionhovedstad

Kilde : Mål fra kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 201 3

Samfunnsdelen varsler langsiktig satsning på befolkningsvekst, med en visjonen som sier at
Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Kommunen skal bruke
denne perioden til å legge til rette for en høyere vekst videre fram mot 2030. Fra 2020 til 2030
legges det til rette for en høyere vekst når samferdselsprosjekter blir realisert. Kommunen skal
planlegge for e n vekst på om lag 2,5 % i denne perioden (ca. 800 nye innbyggere per år).

Hønefoss by skal være motoren i samfunnsutviklinga samtidig som det skal være et gjensidig
godt samspill mellom byen og lokalsamfunna rundt. Framtidig vekst skal være knytta til de
prioriterte lokalsamfunna for å styrke lokale tilbud her. I tillegg til Hønefoss er de prioriterte
lokalsamfunna Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand.

4.3.3 Åsa ( vedtak i formannskapet)

Åsa er ikke blant lokalsamfunnene som er prioritert for vekst , jf. kommuneplanens samfunnsdel.
Prosjektet «Åsa 2030» ble derfor startet opp vinteren 201 5 med økonomisk støtte fra
regionrådet, fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen. Arbeidet med utviklingsmuligheter for
Åsa har vært gjennomført i lokalsamfunnet gjennom folkemøter, heldags workshop og to dagers
plansmie i samarbeid med fagkonsulenter. Det er utarbeidet en rapport med illustrasjoner , som
anbefaler en langsom vekst på Åsas premisser.

«Åsa 2030» er behandlet i formannskapet og det er vedtatt at innspillet fra Åsa tas med i det
videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det er lagt ti l rette for utvikling i Åsa, selv om det
ikke er et av de prioriterte lokalsamfunnene i arealdelen. Dette kan vurderes endret v ed neste
revisjon.
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5 B eskrivelse av plan forslaget

I kommuneplanens samfunnsdel kommer det frem at det skal planlegge s for 70 % av
befolkningsveksten i Hønefoss - området, og 30 % i de prioriterte lokalsamfunna: Haugsbygd,
Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/ Tyristrand. Den prosentvise fordelingen skal
ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger også andre steder i kommunen.
Innspillsrunden til kommuneplanens ar ealdel (201 3) ble gjennomført før kommuneplanens
samfunnsdel ble vedtatt, og prosentvis vekstfordeling var dermed ikke et kriterium på
daværende tidspunkt.

Innspillsrundene er mottatt uten forbehold fra kommunen, noe som vil si at det er vurdert svært
man g e nye utbyggingsområder. De fremtidige utbyggingsområdene består av :

1 9 framtidig boligområder

4 næringsområder

3 utvidelser av masseuttak

2 områder for fritidsbebyggelse

1 utvidelse av campingplass (fritidsformål)

Kommuneplanens arealdel skiller på nåværende og fremtidige arealformål. Fle re eksisterende
arealformål er markert i arealdelen (fra f. eks. gjeldende reguleringsplaner). Fremtidige
arealformål baserer seg i hovedsak på i nnspillsrunder , men også kommunale behov .

5.1 Forhold til andre planer

5.1 .1 Kom munedelplaner

Kommunedelplaner skal gjelde foran kommuneplanens arealdel. Alle kommunedelplaner vises
som hvite områder i planen, da de gjelder på samme plannivå.

5.1 .2 Reguleringsplaner

Områdeplaner og detaljreguleringsplaner vedtatt etter 01 .01 .2007 skal ved motstrid gjelde foran
kommuneplanens arealdel. I tillegg er det trukket ut 21 eldre detaljreguleringsplaner hvor
utnyttelsesgraden ved motstrid skal gjelde foran kommuneplanens arealdel. Det er også trukket
ut 4 eldre detaljreguleringsplaner hvor utnyttels en ikke skal overstige 1 5 % BYA.

5.2 Bebyggelse og anlegg

5.2.1 Boligbebyggelse

En stor del av områdene hvor det foreslås framtidig bolig er i allerede eksisterende tettsteder,
både i Hønefoss by og i de prioriterte tettstedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby, Heradsbygda,
Haugsbygd og Ask/Tyristrand. Denne utbyggingen/fortettingen er etter kommunens oppfatning i
tråd med overordna føringer om samordna bolig - , areal - og transportplanlegging, herunder
statlige planretningslinjer og regionale planer. Dette gjelder i mindr e grad for områdene B28
(Åsa) og B1 (Nakkerud), som ligger utenfor de prioriterte tettstedene . Områdene ligger
imidlertid i tilknytning til eksisterende mindre tettsteder, og vil bidra til å opprettholde et
befolkningsgrunnlag .
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De resterende forsl agene til boligområder er i stor grad tilknyttet eksisterende tettsteder med
nødvendig teknisk og sosial infrastruktur. Der lagt opp til størst vekst i Hønefoss, Heradsbygda
og Haugsbygd.

5.2.2 Fritidsbebyggelse

Ringerike er en hyttekommune, med hovedvekten av h yttene lokalisert i Ådalsfjella som omfattes
av egen kommunedelplan. I foreliggende arealplan er det lagt inn fremtidig fritidsbebyggelse på
Nes og utvidelse av eksisterende hyttefelt på Langtangen ved Samsjøen .

5.2.3 Sentrums formål

Sentrums formål omfatter form ål som er vanlige i et by - og tettst edssentrum : forretninger,
tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, samt nødvendig
grøntareal. Lokalisering av plasskrevende handel skal ikke etableres i sentrumsområdene , og
det tillates ikke etablering av kjøpesenter utenfor sentrumsområdene.

Store deler av Hønefoss sentrum vises som sentrumsformål , men også bydelssentrene
Eikli/Osloveien, Nordsida , Øvre Hønengata og Meieritomta. Meieritomta skal ikke vær e et nytt
tyngdepunkt for handel; her legges det opp til fortrinnsvis boliger og kontor. Hønefoss sentrum
er under utvikling, o g en ny bystrategi ble vedtatt av kommunestyret 01 .1 1 .201 8. De tte legger
grunnlaget for en ny by plan (områderegulering Hønefoss). For å sikre at det ikke utarbeide s
planer i strid med denne strategien, er det lagt en hensynssone over indre del av Hønefoss
sentrum. Dette er en hensynssone i påvente av områderegulering Hønefoss .

I fl ere av de prioriterte tettstedene er det også angitt sentrums formål ; Haugsbygd, Halli ngby,
Nes i Ådal, Sokna og Tyristrand. Dette er nærsentre som skal inneholde servicefunksjoner.

5.2.4 Forretninger

Forretning sformål omfatter arealer og bygninger for detaljhandel . I planforslaget ligger det inne
to områder til forretningsformål, begge to på Hvervenmoen. Her legges p lasskrevende
varehandel . Detalj handel som ikke er plasskrevende skal lokaliseres i Hønefoss sentrum og
bydelssentre.

5.2.5 Offentlig eller privat t jenesteyting

Formålet omfatter forskjellige former for offentlig eller privat tjenesteyting, som for eksempel
skole, barnehage, helseinstitusjoner, kulturtilbud, kirke/annen religionsutøvelse, administrasjon,
konsulentvirksomhet.

5.2.6 Fritids - og turistformål

Fritids - og turistformål omfatter konsentrerte områder for turistanlegg, som f .eks. utleiehytter,
campingplass, fornøyelsesplass osv. Kommunen har svært få områder avsatt til dette formålet,
men d et er flere områder langs vestsiden av Sperillen som ikke er realisert.

Det er lagt inn ett fremtidige område for frit ids - og turistformå l på Buttingsrud camping .

5.2.7 Råstoffutvinning, masseuttak og mottak

Utnytting av eksisterende masseuttak er prioritert framfor å åpne nye områder, for å
imøtekomme krav om bærekraftig masseforvaltning. Ved utvidelse av eksisterende masseuttak
skal det utvide s i areal, fremfor utvidelse i dybden.
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Det er tre områder til dette formålet; Nes i Ådal, Sokna og Hensmoen. Dette er eksisterende
uttak som skal utvides, i tråd med samfunnsdelen.

Ringerike kommune har store grusressurser av høy verdi og nasjonal og regio nal viktighet, og en
videreutvikling av eksisterende uttak er viktig for å sikre tilgang til disse ressursene. De tre
foreslåtte områdene ligger i god avstand til støyfølsom bebyggelse, og for utvidelse av
masseuttak kreves reguleringsplan med konsekvensut redning.

5.2.8 Nærings virksomhet

Næringsvirksomhet omfatter industri - , håndverks - og lagervirksomhet , samt øvrige
næringsvirksomhet som ikke er angitt som eget formål.

I forslag til ny arealdel ligger det inne fire områder f or fremtidig næringsvirksomhet : Ringmoen ,
to områder på Hensmoen og Veienmarka .

5.2.9 Idrettsanlegg

Formålet omfatter større anlegg som skibakker, golfbaner, sta dioner, skytebaner og lignende.
Det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som vil være til hinder for idrettsutøvels en.
Idrettsanleggene er en viktig del a v tilbudet som stimulerer til aktivitet hos befolkning en , og en
videreutvikling av idrettsanleggene vil være et positivt folkehelsetiltak.

5.2.1 0 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg

Formålet omfatter kommunaltekn iske anlegg etter pbl. kapittel 1 8, som vann - og avløpsanlegg,
støyvoller , godsterminal, godslager, energianlegg, fjernvarm eanlegg, vannforsyningsanlegg,
renovasjonsanlegg, øvrige tekniske anlegg, teleko mmunikasjonsanlegg , små vannkraftverk og
lignende.

5.2.1 1 Gr av - og urnelund

Formålet omfatter gravplasser som går inn under lov om gravplasser, kremasjon og gravferd
(gravferdsloven), samt nødvendige bygg for anlegg av grav - og urnelund, herunder
krematorium.

5.3 Samferdsel og teknisk infrastruktur
Formålet omfatter sa mferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Hønefoss er et viktig trafikk -
knutepunkt for bil, buss og tog. Her møtes to av hovedfartsårene mot Bergen - E1 6 (Valdres) og
r v . 7 (Hallingdal) , samt r v . 35 mot Drammen.

I tillegg har Bergensbanen stopp i Hønefoss . Ringeriksbanen og E1 6 er et viktig prosjekt for
Ringeriksregionen. Det vil knytte Hønefoss til intercity - nettet, og gjøre toget til et viktigere og mer
attraktivt transportmiddel mot Oslo.

Det er lagt inn flere fremtidige gang - og sykkelveier i kommunepl anens arealdel, hovedsakelig i
Hønefoss - området.

5.4 Grønnstruktur og friområder
Med g rønnstruktur menes et sammenhengende eller delvis sammenhengende
vegetasjonspreget område for å binde sammen de grønne områdene med friluftsområder
utenfor byggesonen. Dette kan bl.a. være naturdrag, friområder, parker o.l.
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Etter en kartlegging av bynære friluftsområder (201 4) er det registrert flere viktige
grønnstruktur er og friområder .

5.5 Forsvaret
I arealdelen er det avsatt ett område til dette formålet: Eggemoen . Tiltak innenfor dette formålet
har en militær funksjon.

Utbygging og virksomhet på areal so m grenser til militære installasjoner eller virksomhet, kan
ikke gis en utforming eller ha en karakter som utfordrer eller gjør gjennomføring av den militære
virksomheten vanskelig.

5.6 Landbruk - , natur - og friluftsområder
Størstedelen av arealene i plankartet utgjør landbruks - , natur - og friluftsområder (LNF - områder).
Ringerike kommune er en stor landbrukskommune med verdifulle jordbruks - , skog og utmarks - ,
og friluftsarealer. Kommunen har ansvaret for å følge opp forvaltningen av disse i tråd med
nasjonale må l og rammer.

Ved oppføring av tiltak innenfor formålet skal det lokaliseres i områder det ikke er dyrka mark.

5.7 Bruk og vern av vann og vassdrag, med tilhørende strandsone
Formålet omfatter b ruk og vern av vann og vassdrag, med tilhørende strandsone , småbåt havn,
drikkevann og friluftsområde . F ølgende vassdrag er vernet i Ringerike kommune: Marka -
vassdragene, Tyrifjorden, Holleia, Sogna, Vassfaret inkludert Urula og Tørrsjøelva.

Vann under 1 0 daa er utelatt i kommuneplankartet, men ligger i grunnkartet. 1 00 - metersbeltet
langs vann og vassdrag gjelder dermed også for vann under 1 0 daa dersom ikke annet er
bestemt.
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6 H ensynssoner

K ommuneplanens arealdel kan gjennom hensynssoner vise til ulike hensyn og restriksjoner som har
betydning for bruken av arealene . Det er gitt egne bestemmelser til hensynssonene i
kommuneplanbestemmelsene kapittel 1 2. Hensynssonene legger føringer for fremtidige detaljplaner
eller tiltak innenfor disse område ne . Hensynssonene er delt inn i fire kategorier, se tabell.

Hensynssoner etter PBL § 1 1 - 8 bokstav a) Sikrings - , støy - og faresoner

Sonene angir områder med angitte sikrings - , støy - og farehensyn. Det er knyttet
bestemmelser til de ulike hensynene.

Ras - og skredfare Omfatter områder i bratt terreng og kvikkleire soner .

Flomfare Omfatter områder som er beregnet til å være
innenfor sone for 200 - års flom.

Skytebane Viser til sikkerhetssone for fem skytebaner i
kommunen.

Høyspenningsanlegg (inkl.
høyspentkabler)

Omfatter områder med restriksjoner i forbindelse
med høyspenningsanlegg.

Nedslagsfelt for drikkevann Omfatter nedslagsfeltet for Væleren

Område for grunnvannsforsyning Omfatter grunnvannsforsyning på Kilemoen

Byggeforbud rundt veg, bane og
flyplass

Omfatter g enerelt byggeforbud

Andre sikringssoner Omfatter byggeforbud på Eggemoen som kan
komme i konflikt med militære installasjoner.

Hensynssoner etter PBL § 1 1 - 8 bokstav b) infrastruktur

Sonen angir krav til infrastruktur innenfor området.

Krav vedrørende infrastruktur Gjelder tilknytning til fjernvarme

Hensynssoner etter PBL § 1 1 - 8 bokstav c) angitte hensyn

Sonene angir ulike hensyn som skal ivaretas innenfor de ulike områdene. Det er knyttet
bestemmelser til de ulike hensynene .

Hensyn friluftsliv Omfatter LNF - områder som utgjør viktig
rekreasjonsområde

Bevaring kulturmiljø Omfatter områder med k ulturminner, historiske
hageanlegg og bygningsmiljøer, samt vegetasjon og
landskap med kulturhistorisk verdi som skal
vurderes/søkes bevart .

Hensyn mineralressurser Omfatter nasjonal viktig sand og grus forekomst på
Eggemoen.
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Hensynssoner etter PBL § 1 1 - 8 bokstav d) båndlagte områder

Sonene båndlegging arealer i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven eller områder
båndlagt etter Lov om naturvern, Naturmangfoldloven og kulturminneloven. Det er knyttet
bestemmelser til de ulike hensynene.

Båndlegging etter lov om naturvern Omfatter områder som er registrert som
naturreservater.

Båndlegging etter lov om
kulturminner

Omfatter alle registrerte kulturminner.

Båndlegging etter lov om
naturområder i Oslo og
nærliggende kommuner
(Markaloven)

Omfatter Marka, med egne bestemmelser for
Ringkollen.

Båndlegging i påvente av ny plan Omfatter Ringeriksbanen og ny E1 6, og
områderegulering Høne foss.
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7 Virkni nger av planforslaget

7.1 Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder
I henhold til plan - og bygningsloven § 4 - 2 skal planbeskrivelsen for kommuneplaner med
retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging inneholde en konsekvensutredning av
planens virkning på miljø og samfunn.

På kommuneplannivå er det virkning av foreslåtte utbyggingsstrategier og den samlede
virkningen av planens arealendring for miljø og samfunn som skal vurderes. Det skal utredes
konsekvenser av de delene av planen som f astsetter rammer for framtidig utbygging og som er
nye i forhold til gjeldende plan. Utredningen skal også inneholde opplysninger om forhold som
skal avklares og belyses nærmere ved senere regulering, og hva som kan gjøres for å tilpasse
tiltaket og avbøte på ulemper. Konsekvensutredningen skal videre redegjøre for hvordan statlige
planretningslinjer er ivaretatt og fulgt opp. Det vil si hvordan de nasjonale og regionale mål er
videreført i kommuneplanen.

Konsekvensutredning av behandlede arealer i planforslaget er utformet i eget vedlegg til
planbeskrivelsen, Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder .

7.2 Risiko - og sårbarhetsforhold
Det er foretatt en bred risiko - og sårbarhetsanalyse av hele kommunen, se eget vedlegg til
kommuneplanens arealdel, «Risiko - og sårbarhetsanalyse». Flom - og skredfare utpeker seg
som et område som kommunen må ta særlig hensyn til ved arealplanleggingen. Videre er det i
noen områder en del utbredelse av alunskifer.

Det er utarbei det bestemmelser og retningslinjer som tar hensyn til forhold hvor det er avdekket
risi ko - og sårbarhetsforhold, for å forhindre uønskede hendelser.

7.3 Arealregnskap
I tabellen under vises arealregnskapet (målt i dekar) av omdisponerte arealformål.

Boligbeby ggelse, fremtidig 292,909

Råstoffutvinning, fremtidig 328,433

Næringsvirksomhet, fremtidig 1 01 ,551

Grav - og urnelund, fremtidig 6,1 1 5

Fritidsbebyggelse, fremtidig 1 0,81

Fritids - og turistformål, fremtidig 1 52,61 5

Det er lagt opp til totalt 465 daa boligbebyggelse i Hønefoss (380 daa i kommunedelplan for
Krakstadmarka + 85 daa i kommuneplanens arealdelen) og 207 daa ellers i kommunen. Det gir
en vekst i boligbygging på 45 % for de prioriterte tettstedene, og 55 % fo r Hønefoss og
Krakstadmarka. Dette er ikke i tråd med målene i samfunnsdelen (70 % vekst i Hønefoss, 30 % i
de prioriterte tettstedene) og er et resultat av at innspillsfasen gikk før samfunnsdelen var
utarbeidet.
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Strategi og plan 

 
Arkivsaksnr.: 19/969-15   Arkiv: 141  

Endring av kommuneplanens arealdel - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 for område R3 og N4 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven 

§§ 5-2 og 11-14. 

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Ringerike 

kommune. I vedtakets pkt. 3 ble rådmannen bedt om å starte en prosess med endring av 

planen for å innarbeide fire områder som tidligere hadde vært tatt ut av planforslaget. 

Innarbeiding av disse områdene innebærer at det gjøres en endring av arealbruk i 

kommuneplanens arealdel i Nes i Ådal, Sokna (Veme) og Hønefoss (Hensmoen).  

 

Rådmannen har utarbeidet en konsekvensutredning og med dette vurdert alle de fire 

områdene på nytt. Ved dette anbefaler rådmannen at R3 og N4 legges ut på høring og 

offentlig ettersyn. Rådmannen anbefaler ikke utbygging av F2 og fraråder utbygging av B31. 

I tabellen under ser en konklusjonen fra rådmannens vurdering. 

 

Sted Område Kode Konklusjon 

Nes i Ådal Fritidsboliger Smørhølkollen F2 Anbefales ikke 

Masseuttak Gravlimoen R3 Anbefales å legges ut på 

høring og offentlig 

ettersyn 

Sokna (Veme) Boliger Kvernvollen B31 Frarådes 

Hønefoss Næring Geiteryggen N4 Anbefales å legges ut på 

høring og offentlig 

ettersyn 

Rådmannen understreker at områder som ikke sendes på høring og offentlig ettersyn, følgelig 

er ute av denne planprosessen. 



Bakgrunn for saken 

Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Ringerike 

kommune. I vedtakets pkt. 3 ble rådmannen bedt om å starte en prosess med endring av 

planen for å innarbeide fire områder som tidligere hadde vært tatt ut av planforslaget. 

Innarbeiding av disse områdene innebærer at det gjøres en endring av arealbruk i 

kommuneplanens arealdel i Nes i Ådal, Veme og Hensmoen. Områdene ser en av tabell og 

kart under. 

 

Sted Område Kode 

Nes i Ådal Fritidsboliger Smørhølkollen F2 

Masseuttak Gravlimoen R3 

Sokna Boliger Kvernvollen B31 

Hønefoss Næring Geiteryggen N4 

 

 

 
Beskrivelse av de fire utbyggingsområdene 

 

1. Fritidsboliger Smørhølkollen 



Sted Område Kode 

Nes i Ådal Fritidsboliger Smørhølkollen 

 

F2 

 

Beliggenhet 

Området ligger i Nes i Ådal, ca. 3.5 km nordøst for Nes sentrum. Arealstørrelsen er ca. 430 

daa. Formålet er å legge til rette for 20-30 hytter. Gjeldende formål er LNF-område. 

Overordnede planer 

I kommuneplanens samfunnsdel kommer det fram at aktuelle arealer bør utvikles til mer 

fritidsbebyggelse. En bør lokalisere slike områder i tilknytning til eksisterende hytteområder, 

eller i satsingsområder for hyttebygging. Et slikt område er for eksempel kommunedelplan for 

Ådalsfjella. Område F2 er ikke i tråd med disse overordnede målene. Området har ikke 

teknisk infrastruktur og innebærer inngrep i relativt uberørt natur som grenser til Selsjøen 

naturreservat.  

Konsekvensutredning 

Området er nært store naturområde og med gode solforhold. Det har ingen eksisterende 

infrastruktur utover grusveien inn til området, og er ikke i tilknytning til eksisterende 

hytteområde. Forslaget innebærer inngrep i relativt urørt natur, samt at det grenser til et 

naturreservat. I konsekvensutredningen er den samlede vurderingen gul, og det kommer frem 

at rådmannen ikke anbefaler utbygging av hytteområder på F2. 

 

Innspill fra overordnede myndigheter 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fraråder dette forslaget med bakgrunn i at forslaget resulterer 

i omfattende inngrep i et naturområde hvor det ikke er hytter i dag. Fylkesmannen mener ny 

fritidsbebyggelse bør styres til eksisterende hytteområder i form av fortetting eller utvidelse 

av disse. 

 

2. Masseuttak Gravlimoen 

Sted Område Kode 

Nes i Ådal Masseuttak Gravlimoen 

 

R3 

 

Beliggenhet og formål 



Området ligger i Nes i Ådal, nord for Nes sentrum og øst for Begna. Arealstørrelsen er 

redusert fra 93 dekar til ca. 30 daa. Formålet er å etablere et masseuttak, og det antydes 3-

5000 m3 årlig. Gjeldende formål er LNF-område. 

 

Overordnede føringer 

I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er de vedtatte utvidelsene av masseuttak i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel, hvor det vektlegges at eksisterende uttak skal prioriteres. 

Ringerike kommune har store sand- og grusressurser av høy verdi og nasjonal og regional 

viktighet, og en videreutvikling av eksisterende uttak er viktig for å sikre tilgang til disse 

ikke-fornybare ressursene. Områdene ligger i god avstand til støyfølsom bebyggelse, og for 

utvidelse av masseuttak kreves reguleringsplan med konsekvensutredning. Konsekvenser vil 

da behandles i større detalj.  

Foreslått område R3 er ikke i tråd med overordnede føringer som sier at eksisterende uttak 

skal prioriteres fremfor å åpne nye områder. Da dette området har vært i lokal drift siden 

1960-tallet, mener rådmannen likevel at de landskapsmessige virkningene ikke vil være like 

omfattende. Forekomsten er av Norges geologiske undersøkelser (NGU) vurdert som viktig, 

med lokal betydning. Nes i Ådal er et prioritert tettsted, og det ønskes utvikling her. Dette 

medfører ofte behov for råstoffmateriale. 

Konsekvensutredning 

Området er nær eksisterende veinett, med avkjøring fra Østsideveien som er kommunal. 

Området generelt vil genere økt trafikk med tungtransport. Skog av høy og middels bonitet. 

Ingen kjente kulturminner eller naturverdier. Samsvar mellom ny avgrensning og NGUs 

vurdering av forekomsten. Landskapsinngrepet er vanskelig å skjerme. Enkelte boliger i 

nærheten kan bli utsatt for støy/støv. Jordfaglig arealvurdering klasse A. I 

konsekvensutredningen er den samlede vurderingen gul, og det kommer frem at rådmannen 

anbefaler å legge dette området på høring og offentlig ettersyn. 
 

Innspill fra overordnede myndigheter 

Fylkesmannen i Oslo og Viken vil fraråde et masseuttak her. Dette med bakgrunn i hensynet 

til landskap og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Fra tidligere dokumenter i forbindelse 

med kommuneplanarbeidet går det frem av saken at deler av dagens adkomstvei benyttes som 

skoleveg. Vi vil også vise til at masseuttaket er foreslått kant i kant med dyrka mark og vil 

kunne få negative virkninger for produksjonsarealene. Vi viser til nasjonale føringer knyttet til 

jordvern. 

 

3. Boliger Kvernvollen 

Sted Område Kode 

Sokna Boliger Kvernvollen 

 

B31 



 

Beliggenhet og formål 

Området ligger i Veme, mellom Sokna og Hønefoss. Arealstørrelsen er ca. 11 daa. Formålet 

er å etablere boligbebyggelse i området. Gjeldende formål er LNF-område. 

Overordnede føringer 

I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er en stor del av områdene hvor det er vedtatt 

framtidig bolig i allerede eksisterende tettsteder, både i Hønefoss by og i de prioriterte 

tettstedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby, Heradsbygda, Haugsbygd og Ask/Tyristrand. 

Denne utbyggingen/fortettingen er etter kommunens oppfatning i tråd med overordna 

føringer om samordna bolig-, areal- og transportplanlegging, herunder statlige 

planretningslinjer og regionale planer. Dette gjelder i mindre grad for område B31 

«Kvernvollen, Veme». Området ligger i nærheten av Rv. 7 med et begrenset kollektivtilbud 

mot Hønefoss, hvilket betyr at reiser til og fra dette området i større grad vil være bilbasert. 

Konsekvensutredning 

Området er ikke et satsningsområde i kommuneplanens samfunnsdel – forslaget er derfor ikke 

i tråd med overordna plan. Det er manglende kommunal infrastruktur på avløp, manglende 

trygge skoleveier og sammenhengende G/S-veg mot Hønefoss. I tillegg gjør nærheten til 

jernbane mot nord at området er støyutsatt. I konsekvensutredningen er den samlede 

vurderingen rød, noe som vil si at tiltaket ikke er i tråd med overordnede planer, og 

samfunnsnytten ikke veier opp store negative konsekvenser. Rådmannen fraråder utbygging 

av boliger her. 

 

Innspill fra overordnede myndigheter 

Kvernvollen er problematisk med hensyn til nasjonale føringer knyttet til samordnet areal og 

transport, støy fra jernbane, ivaretakelse av grøntområder. Den aktuelle skogteigen ligger i 

dag som visuell skjerming mot jernbanen for de som bor her i dag i tillegg til å fungere som 

nærrekreasjonsområde. Vi vil derfor fraråde et slikt forslag med bakgrunn i ATP og støy.  

 

4. Næring Geiteryggen 

Sted Område Kode 

Hønefoss Næring Geiteryggen 

 

N4 

 

Beliggenhet og formål 

Området ligger på Hensmoen, nord for Hønefoss. Arealstørrelsen er ca. 40 daa. Formålet er å 

etablere næring i området. Gjeldende formål er LNF-område. 

Overordnede føringer 



I kommuneplanens samfunnsdel kap. 5 kommer det frem at kommunen skal ha tilstrekkelige 

planavklarte arealer til næringsformål. Det er viktig med rett lokalisering av 

næringsvirksomhet. Dette området er i tilknytning til eksisterende industriområde og med 

etablert infrastruktur. Området er plassert i nærheten av boliger som fra før ligger i 

tilknytning til eksisterende næringsområde. Det er skog av høy bonitet og dyrkbar jord på 

området. I samfunnsdelen kommer det frem at jordvernet må balanseres mot storsamfunnets 

behov. Det er i dag etterspørsel etter næringsområder, og Hensmoen er et område kommunen 

ønsker å satse videre på som et næringsområde. 

Konsekvensutredning 

Utvidelse i tilknytning til eksisterende industriområde. Beslaglegger 30 daa skog av høg 

bonitet og 12 daa skog av middels bonitet – hele området er også vurdert som dyrkbar jord. 

Nærhet til område definert som viktig naturtype (Sætervadtjernet og Setervadmyra). Nærhet 

til bolig. Ingen kjente kultur eller naturverdier innenfor foreslått område. I 

konsekvensutredningen er den samlede vurderingen gul, og det kommer frem at rådmannen 

anbefaler å legge dette området ut på høring og offentlig ettersyn.  

Innspill fra overordnede myndigheter 

Ut fra nasjonale og viktige regionale interesser har vi ingen spesielle merknader til en 

utvidelse av dagens industrivirksomhet. Dette under forutsetning av at vegetasjonsbeltet og 

allmenne interesser langs vassdraget i vest blir ivaretatt. Det er en viktig naturtype med 

lavlandsmyr nord for industriområdet. Lokaliteten ligger vest for elva og vil ikke bli negativt 

berørt så lenge det sikres et tilstrekkelig grøntbelte langs vassdraget.  

 

Planforslaget 

Kommuneplanens arealdel skal ha et overordnet, langsiktig og helthetlig perspektiv. Det kan 

derfor være at forslag og innspill som isolert sett virker positive, i en større sammenheng ikke 

er å anbefale. Utbyggingsmønsteret er vurdert blant annet ut fra følgende kriterier som lave 

samfunnskostnader til infrastruktur, begrenset behov for privatbiltransport, mulighet for god 

kollektivtransport, bevaring av produktive jordbruksarealer, bevaring av den "grønne" 

hovedstrukturen og god landskapstilpasning, samt attraktivitet.  

 

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

- Plankart  

- Konsekvensutredning   

- Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

 

Planbeskrivelse og kommuneplanbestemmelser, vedtatt 31.01.2019, er vedlagt. Disse legges 

ikke på høring og offentlig ettersyn. Kommuneplanbestemmelsene vil være gjeldende for de 

nye områdene som vedtas inn i kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelsen vil ved 

sluttbehandling oppdateres. 

 

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den 

langsiktige utviklingen av kommunen. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en 

arealdel. Kommuneplanens arealdel angir rammer og betingelser for arealbruk, og hvilke 

hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. 

 



I gjeldende kommuneplan er det 20 nye boligområder, 4 nye næringsområder, 3 utvidelser av 

masseuttak, 2 nye områder for fritidsbebyggelse og 1 utvidelse av campingplass.  

 

Konsekvensutredning 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Konsekvensutredningen er oppsummert 

under beskrivelsen av utbyggingsområdene, og under følger en tabell av konklusjonen. 

 

Sted Område Kode Konklusjon 

Nes i Ådal Fritidsboliger Smørhølkollen F2 Anbefales ikke 

Masseuttak Gravlimoen R3 Anbefales å legges på 

høring og offentlig 

ettersyn 

Sokna (Veme) Boliger Kvernvollen B31 Frarådes 

Hønefoss Næring Geiteryggen N4 Anbefales å legges ut på 

høring og offentlig 

ettersyn 

 

Uttalelser til planoppstart og planprogram 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12, oppstart av 

planarbeidet 1. mars 2019. Samtidig ble høring og offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram varslet. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Varsel om innsigelse 

Overordnede myndigheter vil kunne ha innsigelse til planforslaget som fremlegges, med 

bakgrunn i nasjonale og viktige regionale føringer for planleggingen. Dette kommer frem av 

fylkesmannens uttalelse. 

 

Arealregnskap 

Arealregnskap for kommuneplanens arealdel 2019-2030, vedtatt 31. januar 2019, ser en av 

tabell under. 

Boligbebyggelse, fremtidig  292,909 

Råstoffutvinning, fremtidig  328,433 

Næringsvirksomhet, fremtidig  101,551 

Grav- og urnelund, fremtidig  6,115 

Fritidsbebyggelse, fremtidig  10,81 

Fritids- og turistformål, fremtidig  152,615 

 

Nytt planforslaget medfører en omdisponering av dyrkbart areal på ca. 40 dekar. Dette er 

næringsområdet på Hensmoen, og vil endre tabellen om fremtidig næring fra 101.551 dekar 

til 141,551 dekar. Område B31, som rådmannen fraråder, ligger også på dyrkbart areal (ca. 

11 dekar). 

 

Rådmannens vurdering 



Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at R3 og N4 sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Rådmannen understreker at områder som ikke sendes på høring og offentlig ettersyn, følgelig 

er ute av denne planprosessen. 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til plankart, Nes i Ådal 

2. Forslag til plankart, Hønefoss (Hensmoen) 

3. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder (F2, R3, B31 og N4) 

4. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

5. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

b. Buskerud fylkeskommune 

c. Bane NOR 

d. Direktoratet for mineralforvaltning 

e. Norges vassdrags- og energidirektorat 

f. Mattilsynet 

g. Statens vegvesen 

h. Oslo kommune 

i. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen 

j. Forum for natur og friluftsliv Buskerud 

6. Reguleringsbestemmelser (vedtatt 31.01.2019) 

7. Planbeskrivelse (vedtatt 31.01.2019) 

8. Fastsatt planprogram 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.05.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Katrine Kammerud 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/969-17  Arkiv: 141  

 

Sak: 13/19 

 

Saksprotokoll - Endring av kommuneplanens arealdel - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Forslag til endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 for område R3 og N4, 

samt områdene F2 og B31 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold 

til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 11-14. 

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 15.05.2019: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1: 

«Områdene F2 og B31 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 

bygningsloven §§5-2 og 11-4», 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Punktvis avstemming:  

Rådmannens forslag til pkt. 1, samt Aasens (Sp) tilleggsforslag til pkt. 1 ble enstemmig 

vedtatt. 

 Rådmannens forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1266-2  Arkiv: 614  

 

Sak: 108/19 

 

Saksprotokoll - Mulig utvidelse av kulturhus i Ringerike  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det gjennomføres kjøp av 4 seksjoner i Sameiet Hønefoss Bru 3 i tråd med fremlagte 

betingelser. 

2. Rådmann gis fullmakt til å ferdigstille kjøpet med overtakelse 1.6.2020, i tråd med 

akseptert bud og inngått intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike. 

3. Økt årlig tilskudd til kr 5 Mill kr årlig til Kultursenteret innarbeides i budsjett for 2020 

og handlingsprogrammet 2020 - 2023. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken vurderes i forbindelse med budsjett 2020». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

M. Herstads (Frp) utsettelsesforslag oppnådde 2 stemmer (Frp) og falt. 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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- 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1266-1  Arkiv:   

 

 

Mulig utvidelse av kulturhus i Ringerike  
 

Forslag til vedtak: 

1. Det gjennomføres kjøp av 4 seksjoner i Sameiet Hønefoss Bru 3 i tråd med fremlagte 

betingelser. 

2. Rådmann gis fullmakt til å ferdigstille kjøpet med overtakelse 1.6.2020, i tråd med 

akseptert bud og inngått intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike. 

3. Økt årlig tilskudd til kr 5 Mill kr årlig til Kultursenteret innarbeides i budsjett for 2020 

og handlingsprogrammet 2020 - 2023. 

 

 

 

  

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune er blitt kontaktet av Sparebankstiftelsen Ringerike vedrørende mulig 

samarbeid om kjøp av eierseksjon 1, 4, 6 og 7 i Sameiet Hønefoss Bru 3 og tilhørende 

parkeringsplasser (gnr. 318, bnr. 502) fra  Samfunnshuset Hønefoss AS. 

 

Formålet med initiativet er å sikre langsiktighet og stabilitet i driften til kultursenteret, og i 

tillegg utvikle bygget til å være et komplett kulturhus. Vesentlig grep for ombygging vil bli 

gjennomført og finansiert av Sparebankstiftelsen, se vedlagte tegninger og skisser. 

 

En forutsetning er at det opprettes en uavhengig og allmennyttig Kulturhus-stiftelse som skal 

eie avtalte seksjoner/aksjer, og som kan motta skattefrie gaver fra Sparebankstiftelsen og 

kommunen(e). Eierstiftelsen skal kun eie de aktuelle seksjoner og ikke selv drive 

kulturvirksomhet. Driften forutsettes foretatt av Stiftelsen Ringerike Kultursenter, eventuelt 

annen enhet eller kommunen, dersom det er naturlig. 

Det forutsettes at det inngås en intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike i tråd med 

vedlagt utkast. 

 

Økonomiske forhold 

Det er oppnådd enighet med selger om en total kjøpesum på kr 71,5 mill. Det foreligger takster 

samt tidligere vurderinger knyttet til kjøp av resterende seksjoner. Det er enighet om en løsning 



- 

der Ringerike kommune kjøper seksjon 4 og hoveddelen av seksjon nr 6, der vi i dag er 

leietaker for hhv IT-avdelingen og kulturskolen.  

 

Videre legges det til grunn at kommunen og Sparebankstiftelsen kjøper seksjon 1 og 7, samt en 

mindre del av seksjon nr 6 som skal nyttes til kulturformål.  

 

Når det gjelder finansiering vil kjøp av seksjonene til eget bruk kunne finansieres på ordinær 

måte gjennom låneopptak, mens det for kulturdelen vil måtte dekkes inn over 

disposisjonsfondet, da andelene her skal inngå i en ny stiftelse. 

 

Videre legges det til grunn at Sparebankstiftelsen Ringerike over noen år vil bidra med 45 mill. 

kr til ombygginger og tilpasninger i bygget, slik at det gjøres optimalt for kulturaktiviteter. Et 

vesentlig og viktig grep vil være å flytte inngangspartiet til kultursenteret inn mot sentrum. Og 

dermed bidra til større tilgjengelighet og synlighet i byen. 

 
Kjøpesum   71 500 000,- kr  

Kommunens eget - 3. og 4. etasje   31 777 778,- kr  

Kommunens andel kultursenter   19 861 111,- kr  

 

 

 Kommunens totale kostnad   51 638 889,- kr  

Dokumentavgift     1 290 972,- kr  
Honorarer, reseksjonering, etab. av stiftelse 
mm 

 
      500 000,- kr  

 

 

 Total kostnad   53 429 861,- kr  

 

 

    

Kjøp av seksjonene til kommunens eget bruk lånefinansieres på ordinær måte, mens 

kommunens andel av utvidelse av kultursenteret vil inngå i ny stiftelse, og må finansieres over 

disposisjonsfondet. 

 

Driftsøkonomi og bruk av egne lokaler 

For Ringerike kommune vil det ha vesentlige driftsøkonomiske konsekvenser. Pr i dag støttes 

driften av kultursenteret med 2,97 mill. kr. Med økte arealer og styrket organisasjon for 

driften, legges det til grunn et årlig tilskudd på i størrelsesorden 5 mill. kr. 

 

I dialog med dagens eiere, er det avklart at de ikke ønskes å selge ut seksjoner, men et 

helhetlig salg. I dialog med Sparebankstiftelsen er det diskutert en løsning der Ringerike 

kommune selv kjøper de delene av bygget som vi i dag leier til hhv. Kulturskole og IT-

avdelingen. 

 

Ved kjøp av seksjon 4 og 6 til eget bruk vil kommunens leieutgifter til disse lokalene i dag bli 

fjernet, totalt 1 395 000,- kr pr år. 

 

Kommunen vil også overta seksjon 4, som i dag benyttes av NAV. Lokalene har god standard, 

og kan benyttes til flere formål. For det første vil Rådmannen samlokalisere den kommunale 

kulturvirksomheten i bygget. Videre åpner kjøpet for flere andre muligheter. Lokaler til et 

«Frivillighetens hus» kan være en løsning, utleie til relevante aktører innen kulturbasert næring 

kan også være en løsning. Rådmannen vil komme tilbake med konkret forslag til løsning for 

disse arealene før overtakelse 1.6.2020. 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer prosjektet som svært interessant, og det vil bidra til et vesentlig løft for 

kulturarbeidet i kommunen. Kultursenteret er i dag sprengt kapasitetsmessig, og vil med dette 

grepet kunne samle store deler av kulturaktivitetene under ett tak. Videre mener Rådmannen at 

Sparebankstiftelsens forpliktelse til vesentlige investeringer i bygget, samt å snu 

inngangspartiet inn mot byen, er et viktig og godt grep for sentrumsutviklingen. 

 

Sett i sammenheng med det pågående byplanarbeidet vurderes også prosjektet som et godt 

grep for å øke aktiviteten og attraktiviteten i sentrum. Dette er helt i tråd med intensjonene i 

byplanen. 

 

Rådmannen legger vekt på at Sparebankstiftelsen forplikter seg til omfattende investeringer de 

nærmeste årene, i størrelsesorden inntil kr 45 mill. Det vil gi oss et nærmest komplett kulturhus 

sentralt i byen, i tett samarbeid med frivillige og veldedige aktører. 

 

Økonomisk vil prosjektet slik det foreligger medføre økte kostnader i form av økt årlig 

driftstilskudd til kulturaktivitetene på ca. 2 mill. kr årlig, samt en netto investering for 

kommunen gjennom kjøpene på 53,5 mill. kr, forutsatt. Rådmannen ser at dette kommer i 

tillegg til de øvrige investeringsplaner kommunen har og som er behandlet i budsjett og 

langtidsplan. Samtidig er rådmannens vurdering at dette prosjektet er en unik mulighet til å 

oppnå et løft for kultursektoren, der bidragene fra andre aktører er vesentlig. På den bakgrunn 

anbefaler Rådmannen at fremlagte forhandlingsresultat og intensjonsavtale inngås.  

 

 

Vedlegg 

Intensjonsavtale 

Mulighetsstudie- tegninger 

Visualisering – tegninger 

Takster for eiendommene 

Budaksept 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Terje Dahlen 

saksbehandler: Terje Dahlen 
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vedrørende
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1 PARTENE

Denne intensjonsavtale ( " Intensjonsavtalen " ) er i dag inngått mellom:

Navn: SpareBankstiftelsen Ringerike Org.nr. 995 692 635

Adresse: Postboks 518 Sentrum

3504 Hønefoss

og

Navn: Ringerike kommune Org.nr. 940 100 925

Adresse: Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

2 FORMÅL OG BAKGRUNN

SpareBankstiftelsen Ringerike (" Sparebankstiftelsen ") og Ringerike kommune (" Kommunen "), samlet
omtalt som " Partene ", ønsker sammen å arbeide for et prosjekt der intensjonen er anskaffelse av areal og
påfølgende ombygging av et utvidet kulturhus til Ringerike.

For å oppnå dette vil Partene samarbeide om å opprette en uavhengig og allmennyttig Eierstiftelse
(" Eierstiftelsen ") som kan motta skattefrie gaver fra Spare b ankstiftelsen og K ommunen . På sikt er det
ønskelig at Eierstiftelsen skal eie kulturdelene (" Kulturhuset ") av eiendommen med gnr. 318, bnr. 443, snr.
1 - 13, i Ringerike kommune (" Eiendommen "). Eiendommen er seksjonert og seksjonene er del av Sameiet
Hønefoss Bru 3 (" Sameiet ") .

Intensjonsavtalen beskriver videre samarbeid om omby gging, reseksjonering og oppgradering av
eiendommene som ønskes ervervet.

Eierstiftelsen skal ikke selv drive kulturvirksomhet. Kulturvirksomheten i Kulturhuset som Eierstiftelsen skal
eie forutsettes foreta tt av Stiftelsen Ringerike K ultursenter , eller annen enhet eller kommunen, dersom det
er naturlig .

3 SKISSE TIL NYTT KULT URHUS HØNEFOSS

3.1 Erverv fra Samfunnshuset Hønefoss AS

Samfunnshuset Hønefoss AS (" SH ") eier seksjonene 1, 4, 6 og 7 (" Seksjonene ") i Sameiet . Partene vil
sammen inngi et bud på erverv av Seksjonene, samt tilhørende parkeringsplass gnr. 318 , bnr. 502 i
Ringerike kommune , (" Parkeringsplassen "). Det er i samtalene med Aslaksrud Eiendom AS (" Aslaksrud "),
som eier aksjene i SH, indikert at Aslaksruds aksjepost i Regionalt Kulturhus Ringerike ( " RKR ") skal medfølge
i en slik transaksjon.
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Partene ønsker at Eierstiftelsen skal kjøpe, eie og forvalte de av S eksjonene som hovedsakelig skal utgjøre første
og andre etasje ( p.t. seksjon 1 og 7 og deler av seksjon 6) i Sameiet og Parkeringsplassen , mens K ommune n skal
kjøpe, eie og forvalte de av S eksjonene som hovedsakelig skal utgjøre tredje og fjerde etasje ( seksjon 4 og
resterende del av seksjon 6) i Sameiet.

Partene vil i en transaksjon med SH fordele samlet kjøpesum mellom seg slik at 5/9 dekkes av Eierstiftelsen for
ervervet av det som skal bli Eierstiftelsens seksjoner og Parkeringsplassen, mens 4/9 dekkes av Kommunen for
det som skal bli K ommunens seksjoner.

Partene vil hver dekke halvparte n av det som vil bli Eierstiftelsens andel av kjøpesummen (5/9) . Partenes
tilskudd til Eierstiftelsen gis som gave/kapitalinnskudd. Partene anslår å yte inntil om lag N OK 22 - 23 mill ioner
hver i slik gave/kapitalinnskudd .

K ommune n s andel av kjøpesummen for ervervet av seksjonene 4 og del av 6 dekkes fullt ut av Kommunen. Det
anslås at dette vil beløpe seg til om lag N OK 3 0 mill ioner. Aslaksruds aksjer i RKR, som vil forutsettes å medfølge i
transaksjonen, skal eies av Eierstiftelsen . Dersom det i forhandling er om kjøpekontrakten fremgår at deler av
kjøpesummen må allokeres til aksjekjøpet, fordeles dette på Eierstiftelsens seksjoner og kommunens seksjoner i
samme brøk som over (5/9 vs. 4/9) .

Partene ønsker å inngi bud på kjøp av SHs seksjoner våren 2019. Ette r budaksept skal det gjennomføres en
juridisk, teknisk og finansiell gjennomgang av Eiendommen og Parkeringseiendommen med sikte på inngåelse av
kjøpekontrakt høsten 2019. Gjennomføring og o vertagelse antas 1. juni 2020.

Frem til overtagelse skal Partene s amarbeide om nødvendig reseksjonering av Eiendommen slik at Eierstiftelsen i
hovedsak overtar seksjoner tilsvarende ervervet areal i underetasje, første etasje og andre etasje, samt
Parkeringsplassen , mens Ringerike kommune i hovedsak overtar seksjoner til svarende ervervet areal i tredje og
fjerde etasje.

3.2 Øvrige erverv av seksjoner i Sameiet

Der som Partene erverver Seksjonene er det , utover boligseksjonene i Sameiet, ytterligere to seksjoner man kan
se for seg kan inngå i Kulturhuset (seksjonene 2 og 3) .

Seksjon 3 eies av RKR . Partene vil samarbeide for å se om det er grunnlag for at RKR kan overføre sin seksjon til
Eierstiftelsen vederlagsfritt eller alternativt at aksjonærene i RKR overfører aksjene i RKR til Kommunen som så
overfører seksjonen til Eiers tiftelsen. Struktur for overføring av seksjon eller aksjer mv. må vurderes opp imot
RKRs søknad om spillemidler og hva som før øvrig fremstår som hensiktsmessig både for Eierstiftelsen og
aksjonærene i RKR .

Partene mener det er ønskelig, men ikke avgjørend e for Eierstiftelsen , å kunne eie og forvalte også disse
seksjonene , slik at Kulturhuset kan få en enhetlig og sammenhengende forvaltning.

4 DRIFTSTILSKUDD

K ommune n forplikter seg til årlige driftstilskudd til drift av kulturvirksomhet i K ulturhuset som også inkluderer
dekning av leie til Eierstiftelsen og/eller annen dekning av eier kostnader og vedlikeholdsfond m v. Tilskuddet skal
sikre forsvarlig drift og vedlikehold, samt utvikling av kultur virksomheten, og det legges til grunn et årlig tilskudd
i størrels esorden N OK 5 mill ioner .
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Det skal utarbeides en langsiktig vedlikeholdsplan som legges til grunn ved fastsettelsen av det kommunale
tilskuddet. Den andel av tilskuddet som går til dekning av leie til Eierstiftelsen og/eller annen dekning av
eierkostnader og vedlikeholdsfond mv. skal endres i takt med endringen i konsumprisindeksen.

5 OMBYGGI NGEN

Spare b ankstiftelsen har int ensjon og ønske om å yte gave /tilskudd til Eierstiftelsen til ombygging og
oppgradering av de seksjoner/ arealer som Eierstiftelsen blir ei er av på inntil totalt N OK 45 millioner, fordelt over
noen år (" Ombyggingen ") .

Dette forutsetter at det opprettes en prosjektorganisasjon godkjent av Sparebankstiftelsen Ringerike og at
prosjektering og gjennomføring av O mbygging en mv . kan skje innenfor d en økonomisk e ramme som
Sparebankstiftelsen y t er i gave/tilskudd.

Partene er enige om at også andre potensielle finansieringskilder må vurderes og følges opp, herunder
muligheten for spillemiddelfinansiering og gaveforsterkningsmidler.

Både kulturdrift og anskaffelse av lokaler for kulturaktiviteter er som utgangspunkt K ommunes oppgave og
ansvar, samtidig som Sparebankstiftelsen Ringerike som allmennyttig stiftelse også kan støtte ulike kulturformål
(dog som utgangspunkt ikke drift).

Sp arebankstiftelsen skal godkjenne Ombyggingen og kan legge ulike vilkår og føringer for gaver og støtte til
dette. Sparebankstiftelsen har ikke selv en organisasjon som kan arbeide aktivt med Ombyggingen og løpende
drift mv . av denne . Oppfølgning av Ombyggi ngen vil derfor primært måtte ivaretas av Eierstiftelsen og andre
involverte.

6 NÆRMERE OM STRUKTUR OG STYRING

Det som er skissert i Intensjonsa vtalen er P artenes foreløpige skisse, intensjoner, ønsker og forutsetninger
for samar beidet og de økonomiske bidr ag. Intensjonsavtalen er ikke til hinder for fleksibilitet hva angår
størrelsen på økonomiske bidrag og struktur for eierskap og erverv, som for eksempel:

- Tidspunktet for etablering av E ierstiftelsen og når og hvordan P artene skal tilføre E ierstiftelsen
mi dler.

- Om E ierstiftelsen eventuelt skal erverve aksjene i RKR eller om Eierstiftelsen skal erverve de n
relevante seksjonen direkte. Dette vil blant annet avhenge av om Eierstiftelsen kan få spillemidler
dersom Hole og Jevnaker kommune går ut av eierskapet i RKR.

- Øvrige forhold knyttet til struktur, prosjektering og forhold knyttet til rammebetingelsene og vilkår
for gaver og støtte fra Partene.

7 ØVRIGE FORUTSETNINGER

7.1 Felles for Partene

Per signering av I ntensjonsavtalen har Partene ikk e fått budaksept fra SH. Dersom Partene og SH ikke skulle bli
enige om et erverv , bortfaller Intensjonsavtalen .
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Videre bortfaller Intensjons a vtalen dersom det ikke blir inngått kjøpekontrakt mellom P artene og SH innen 31.
desember 2019, eller annen frist som Partene avtaler i fellesskap , uavhengig av hva som er årsaken til at
kjøpekontrakt ikke inngås.

Partene kan ikke rette krav mot hverandre for bortfall av intensjonsavtalen etter dette punkt 7 .1.

7.2 Særlig for K ommune n

Gjennomføring av gavedisposisjon for opprettelse av E ierstiftelse n er betinget av politisk godkjenning i
kommunestyret i Ringerike kommune.

Kjøpesummen både for de seksjoner/eiendom mer /aksjer som Eierstiftelsen skal erverve og for de
seksjoner/aksjer Ringerike Kommune skal erverve må ligge i nnenfor det politiske vedtaket fra kommunestyret.

Da kommunen ikke kan foreta låneopptak for gavedisposisjonen forutsettes det at vedtektene i kommunens
disposisjonsfond åpner for å gi allmennyttige gaver.

7.3 Særlig for Spare b ankstiftelsen

Det er en forutset ning at g eneralforsamlingen Spare b ankstiftelsen tiltrer planene og forutsetninger om
gaver/tilskudd etter Intensjonsavtalen .

Da Sparebankstiftelsen kun kan gi gaver til kjøp og ombygging mv., er det en uttrykkelig forutsetning at
E ierstiftelsen blir eier av snr. 1, 7, deler av snr. 6 og Parkeringseiendommen og at Spare b ankstiftelsen ikke skal
påta seg en eierrolle. Sparebankstiftelsen kan ikke gi gave r til regulær drift.

Det skal etableres en betryggende prosjektorganisasjon for erv erv av nødvendige arealer, prosjektering og
gjennomføring av Ombyggingen mv. , og Sparebankstiftelsen skal på ethvert tidspunkt i O mbygging en ha rett til å
sette vilkår for organisering og prosjektorganisasjon .

Det skal også etableres en styringsgruppe med representanter fra K ommune n og Sparebankstiftelsen.
Styringsgruppens nærmere sammensetning , herunder spørsmålet om representasjon fra andre enn Partene ,
mandat og oppgaver fastsettes av Partene i fellesskap.

Eierstiftelsen skal organiseres hensiktsmessig o g betryggende . Sparebankstiftelsen skal godkjenne vedtektene
for Eierstiftelsen og kunne kreve styrerepresentasjon i Eierstiftelsen.

En forutsetning for å yte gave r ( begrenset oppad til kr. 45 millioner ) til O mbygging er at Sparebankstiftelsen til
enhver t id i prosessen og etter ferdigstillelse av ombyggingen har rett til fullt innsyn i regnskaper, bilag og avtaler
relatert til ombyggingsarbeidene , og annet materiale Sparebankstiftelsen mener er relevant .

Sparebankstiftelsen forutsetter at K ommune n tar ansv ar for og avklarer med de øvrige aksjonærene i RKR
vedrørende en overføring av selskapets eierseksjon 3 eller aksjer i RKR . Sparebankstiftelsen vil ikke kunne
finansiere et kjøp av seksjon 3 eller aksjer i RKR.

8 TIDSPLAN

Partene er enige om å følge denne planen (som ikke er uttømmende) i det videre arbeid frem mot å
gjennomføre Transaksjonen:
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Tid Aktivitet

[…] Forhandlinger innledes med SH og RKR, samt at sentrale juridiske
avklaringer gjennomføres (for eks. re - seksjone ring av seksjon 6 mv) .

[…] Rådmannen fremmer saken, unntatt offentlighet ( så langt slik adgang
foreligger etter Offentleglova eller annet offentlig regelverk om innsyn i
forvaltningens dokumenter) , i formannskapet.

[…] Forutsatt et positivt vedtak i formannskapet fremmes saken for
kommunestyret i åpnet møte, samt at saken behandles i
generalforsamlingen og/eller styret til Spare b ankstiftelsen.

[…] Utarbeidelse av gjennomføringsavtale mellom Partene forutsatt
positive ve dtak i kommunestyret og generalforsamlingen/styret .

9 VARIGHET

Hver av Partene kan med saklig grunn si opp Intensjonsavtalen og avslutte samarbeidet.

10 PARTENES FORPLI KTELS ER UNDER INTENSJONSA VTALEN

Med unntak av de rettigheter og forpliktelser som følger av bestemmelsene vedrørende “Omkostninger”,
“Konfidensialitet” og “Lovvalg og tvisteløsning”, er bestemmelsene i denne Intensjonsavtalen kun et uttrykk for
felles intensjoner, og således ikke rettsli g bindende for noen av Partene .

For å unngå enhver misforståelse i så måte er Partene innforstått med at den annen part gjennom denne
Intensjonsavtalen ikke er bundet til å fatte vedtak om å yte støtte verken til erverv eller ombygging av aktuelle
seksjone r/aksjer/Parkeringseiendommen, og derfor kan velge å avslutte samarbeidet uten at dette skal medføre
noe som helst økonomisk eller annen form for ansvar .

11 OMKOSTNINGER

Hver av Partene skal dekke egne omkostninger under intensjonsavtalens varighet.

12 KONFI DEN SIALITET

All informasjon som utveksles mellom Partene, inklusive det faktum at diskusjoner og forhandlinger pågår
vedrørende en mulig opprettelse av E ierstiftelse n , skal behandles konfidensielt , så langt slik adgang foreligger
etter Offentleglova eller ann et offentlig regelverk om innsyn i forvaltningens dokumenter .

En eventuell kommunestyrebehandling av saken vil måtte gå for åpne dører.
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13 LOVVALG OG TVISTELØS NING

Denne Intensjonsavtalen og enhver tvist forbundet med den er underlagt norsk rett. Ved tvist s kal partene først
søke å komme til minnelig løsning.

Partene vedtar Ringerike tingrett som rett verneting.

* * *
Sted:____________, dato:____________

Sparebankstiftelsen Ringerike Ringerike kommune
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Bergodd Eiendom og Takst AS
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2 Sammendrag

Konklusjon/
markedsvurdering:

Denne eiendommen er en god næringseiendom med god plassering i sentrum av Hønefoss, og de
takserte seksjoner nr. 1, 4, 6 og 7 er i god stand. Tidligere utleid areale til Vinmonopolet, kan greit
omdisponeres til annen bruk, ved inngang av ny leietager. Gode arealer. Arealene for NAV, kultur og
kommune, er meget godt oppgradert, og i god stand. I kapitaliseringen er det trukket for ledighet et
tertial for arealene Vinmonopolet hadde tidligere.

Kunde: Eiendomsservice Ringerike AS
Askveien 6, 3510 HØNEFOSS. Tlf. 92462236

Formål med taksten: Taksten over s.nr. 1, 4, 6 og 7 I eiendommen Hønefoss bru 3, ble bestilt utført av Tor B. Aslaksrud på
vegne av Eiendomservice Ringerike AS.

Egne forutsetninger: Bygningens referansenivå bygger på oppgitt tid for oppføring og til-/påbygg. Med utgangspunkt i
dette er teknisk utførelse og overflater generelt vurdert mot hva som kan forventes av standard som
følge av bygningens sammensatte alderstrinn, dog vurdert også med de store investeringene som er
foretatt.

Uttalelser i denne taksten med tilstandsvurdering vedr. tilstand på eller utvikling av forhold som for
undertegnede takstmann er skjult av konstruksjoner eller er under bakken, og hvor slike forhold ikke
klart fremtrer, er gitt som opplysninger og antagelser, dels på bakgrunn av opplysninger fra eiers
representant, dels basert på "Nivå 1"-kontroll av bygningen og bygningsdelene, dvs. en visuell
befaring av objektet, uten inngrep i konstruksjonene.

Undertegnede takstmannen har ikke kontrollert ferdigattest/brukstillatelse/eller på annen måte
kontrollert at bygning er godkjent av bygningsmyndighetene. For denne bygningen er det
opprinnelige referansenivået bygningsloven av 1924, men med vurdering til forskrift av 1949 og
moderniseringen av bygg i Norge. Tilbygg og påbygg er relatert til TEK 97, TEK 2007 og TEK 10.
Dette er lagt til grunn for vurdering av de konstruksjonsmessige forhold. Konstruksjoner, overflater,
utstyr og innredninger som ikke er pusset opp etter oppføring, er gitt referansenivå til hva man
normalt må forvente på en bygning med alder på ca. 57 - 8 år. Dette må en eventuell kjøper være
klar over. Særlig gjelder dette hovedkonstruksjoner, men også våtrom og VVS-installasjoner, og det
generelle vedlikehold og levetid på komponenter.

Denne taksten har ingen rapport med forslag til tiltak. Det er en egen rapport som kan bestilles utført
som et supplement til denne taksten. Eventuelt kan det bestilles en total tilstandsrapport.

Verdi: Kr. 90 000 000

Dato verdisetting: 04.02.2019

Takstmann: Arne Bergodd Tlf.: 905 86 812
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i
eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin
oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se
takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

DRAMMEN, 04.02.2019

ing. Arne Bergodd MNTF
Takstmann

Telefon: 905 86 812
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3 In troduksjon

3.1 Informasjon fra kunden

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider
Arealoversikt Arealoversikt vedr. leietagere fremvist.
Budsjetter/prognoser Felleskostnader er fremvist.
Forsikringsavtale Ikke fremvist, men ansatt som for fullverdidekning, med

premie som fremvist.
Internkontrollhåndbok Fremvist.
Konsesjoner Nei.
Kvitt. fellesutgifter Fremvist i leietageroversikt.
Kvitt. off. avgifter Fremvist i leietageroversikt.
Leiekontrakter for
bygninger

Fremvist.

Målebrev Kontrollert i Ringerike kommunes internettside.
Offentlige påbud/krav Det opplyses at det ikke er påbud på eiendommen i dag.

Påbud etter avvik er lukket. (EO).
Reguleringsplaner Kontrollert pr. kommunens internettside.
Situasjonskart Fremvist.
Skjøte Kontrollert.
Tegninger Målbare tegninger ikke fremvist. Tegninger av alle etasjer

fremvist, som viser leietagernes arealer.
Vedtekter Fremvist.
Rekvirent Taksten er for deler basert på eiers representants

opplysninger. Dette er noen steder i taksten betegnet
"eiers opplysninger", betegnet "EO". Det kan allikevel
være gitt opplysninger utover dette, som er nedfelt i
taksten.

3.2 Generell informasjon

Beskrivelse av eiendommen Eiendommen HB3 ligger midt i Hønefoss ved broen og mot gågaten til torget. Meget sentral
plassering, sammen med naboeiendommen g.b.nr.318/502.

Hva slags verdi
(markedsverdi etc)

Eiendommen har stor markedsverdi, da den er godt oppgradert og vedlikeholdt.

Kunde: Eiendomsservice Ringerike AS
Askveien 6, 3510 HØNEFOSS. Tlf. 92462236

Formålet med oppdraget Oppdraget har som formål å sette en markedsverdi på nevnte seksjoner (1, 4, 6 og 7).

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 02.02.2019
Eiendomsservice Ringerike AS. Tor B Aslaksrud. Tlf. 92462236

Befaringsdato: 02.02.2019
Arne Bergodd. Takstmann. Tlf. 905 86 812
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Forutsetninger: Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell
befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke
er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal
lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/
mangler som bør rettes opp.

Takstkonklusjonen er en vurdering av verdien av objektet dvs. det beløp som takstmannen
mener at markedet er villig til å betale. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende
opplysninger om feil og mangler, som han ikke kunne ha oppdaget, etter å ha undersøkt
takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn. Takstkonklusjonen
baserer seg på objektet i den stand og slik det var på takseringsdagen.

Dersom selger fraskriver seg ansvaret for riktigheten av bygningsarealer eller tomtearealer,
overføres dette ansvaret ikke til takstmannen. Oppmåling av- og nøyaktig arealfastsettelse av
næringseiendommer er en omfattende oppgave og inngår ikke i normaloppdraget 'Taksering
av næringseiendom'. De oppgitte arealer er ikke nødvendigvis oppmålt, men kan være hentet
fra annen dokumentasjon. Arealmåling kan bestilles som et eget oppdrag.

3.3 Beskrivelse av eiendommen

3.3.1 Eiendomsinformasjon

Konsesjonsplikt Nei.

Adkomst Direkte fra gate.

Vann Kommunalt

Avløp Kommunalt.

Regulering Sentrumsformål

Kommuneplan Sentrumsområde.

3.3.2 Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 318 Bnr: 443 Seksjon: 1

Eiet/festet: Eiet

Areal: 2 530,5 m² Arealkilde: Kommunens kartside internett.

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 413/9520
Sameiets navn: Sameiet Hønefoss bru 3

Organisasjonsnr.: 990559104

Forretningsfører: Egen

Hjemmelshaver: Samfunnshuset Hønefoss AS

Adresse: Hønefoss bru 3

Kommentar: Matrikkelarealet er tatt fra kommunens internettside, og vises for grunneiendommen bare for
denne seksjonen.

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 318 Bnr: 443 Seksjon: 4

Eiet/festet: Eiet

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 1167/9520
Sameiets navn: Sameiet Hønefoss bru 3

Organisasjonsnr.: 990559104

Forretningsfører: Egen
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Hjemmelshaver: Samfunnshuset Hønefoss AS

Adresse: Hønefoss bru 3

Kommentar: Matrikkelarealet er tatt fra kommunens internettside, og vises for grunneiendommen bare
seksjon 1.

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 318 Bnr: 443 Seksjon: 6

Eiet/festet: Eiet

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 2745/9520
Sameiets navn: Sameiet Hønefoss bru 3

Organisasjonsnr.: 990559104

Forretningsfører: Egen

Hjemmelshaver: Samfunnshuset Hønefoss AS

Adresse: Hønefoss bru 3

Kommentar: Matrikkelarealet er tatt fra kommunens internettside, og vises for grunneiendommen bare
seksjon 1.

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 318 Bnr: 443 Seksjon: 7

Eiet/festet: Eiet

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 675/9520
Sameiets navn: Sameiet Hønefoss bru 3

Organisasjonsnr.: 990559104

Forretningsfører: Egen

Hjemmelshaver: Samfunnshuset Hønefoss AS

Adresse: Hønefoss bru 3

Kommentar: Matrikkelarealet er tatt fra kommunens internettside, og vises for grunneiendommen bare
seksjon 1.

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 318 Bnr: 502

Eiet/festet: Eiet

Areal: 389,2 m² Arealkilde: Kommunens kartside på internett.

Hjemmelshaver: Samfunnshuset Hønefoss AS

Adresse: G.b.nr.318/502

Kommentar: Arealet er tomtearealet.

3.3.3 Beskrivelse av tomt

Tomtens anvendelse Tomten er for det meste anvendt til bygning. Tomten ved siden av, som har samme eier,
g.b.nr.318/502, er flat og ubebygget, og har pareringsplasser. De to eiendommene er ikke
sammenføyet.

Tomtens beskaffenhet Nivåforskjell mellom øverste adkomst og nedre del. Dvs. skrå tomt.

Tomtens form Stort sett firkantet.

Grunnforhold og
fundamentering

Det opplyses at det er fjell i grunnen. EO. Det er for øvrig ikke foretatt noen
grunnundersøkelser.

Miljø og forurensning Det er ikke gitt opplysninger om at det er forurensninger i grunnen, eller at dagens drift
forurenser.

Utnyttelse Trolig ca. 90%.

Utnyttelse Det er viktig å ha med seg i vurderingen potensialet med dette plassert i vedtaket i Vedtektene,
som sier at Aslaksrud Eiendom AS, som opprinnelig stifter av Sameiet Hønefoss bru 3, har rett
til nybygg, påbygg eller ombygging av eiendommen, som da kan omfatte en ny 6.etasje for
boliger.
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3.3.4 Beskrivelse av områdene rundt

Områdene rundt Sentrumsområde, som er godt utbygget.

Transport og
kommunikasjon

God adkomst fra riksveg og kommunale gater, rett ved bussholdeplass og ganske kort veg til
NSB-stasjon.

Infrastruktur Alle faciliteter i Hønefoss sentrum.

Parkering Begrenset på Hønefoss bru 3, men da naboeiendommen eies av samme eier, benyttes denne
til parkering, og det dekker deler av behovet.

3.3.5 Andre forhold

Forsikring: Selskap: Ikke oppgitt. Type: Fullverdi. Årlig premie: Kr. 125 000.

3.4 Bygninger på eiendommen

3.4.1 Næringsbygg seksjon

Bygningsdata:

Byggeår: 1962 Kilde: Eiers opplysning

Anvendelse: Bygget anvendes til kontorer, kulturarenaer, leiligheter (5.etg.), tekniske rom.

Modernisering:
Modernisering:
Ombygging:

År: 2003 S.6 ble rehabilitert i perioden 2003 til 2005 for ca. 40 mill. kroner vedr. NAV. Da ble nye
heiser etablert, nytt ventilasjonsanlegg, nye tekniske anlegg, fasader og tak, alle innv. flater for NAV
med oppdelinger i kontorer og alle overflater, samt fellesarealer. Meget bra.
År: 2010 Deler av s.4 ble kraftig godt oppgradert i perioden 2010 - 2011 for musikskole Ringerike
kommune. Deretter ble den delen av s.4 for nye IT-avd. Ringerike kommune kraftig oppgradert i
2014.
År: 2017 S.1 ble fullstendig ombygget i 2017 for kulturlokaler for Stiftelsen Ringerike kultursenter.

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

Kjeller 368 349 Del av s.nr.1. Konferansesenter/Møterom
Underetasje 73 65 Teknisk rom som tilligger konferansesenteret.
1. etasje 1 120 1 086 Denne etasjen har deler av s.nr. 6 med 494 m2 BRA, med

arealer for NAV. Dernest ligger s.nr. 7 sine arealer (tidl.
Vinmonopolet), med 592 m2 BRA, butikklokale og lager.

2. etasje 1 330 1 293 Denne etasjen har deler av s.nr. 6 med 1209 m2 BRA, med
arealer for NAV. Dernest et mindre areal for s.nr.7 med 84 m2
BRA.

3. etasje 1 070 1 034 Denne etasjen har s.nr. 6 med 1.034 m2 BRA, med arealer for
NAV.

4. etasje 1 205 1 168 Denne etasjen har s.nr. 4 med 1.168 m2 BRA, med arealer for
kommunale musikkskole og kommunalt IT-avdeling.

Sum bygning: 5 166 4 995
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Kommentar areal
Arealene er tatt fra seksjoneringstegningene som BRA m2, og brutto BTA er således beregnet av undertegnede.

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt
Hele bygget er oppført i 5 etasjer over u.etg. og kjeller under den. bygget opplyses stå på fjell (EO), og det er ikke synlige
sprekker i konstruksjoner visuelt. Betong rammeverk med dekker, søyler og veggskiver i betong.

De deler av konstruksjonen som ikke kan beskrives etter visuel besiktigelse, eller som ikke er dokumentert med tegninger eller
beskrivelse, og som er beskrevet i dette dokument, er gitt som opplysninger av rekvirent (EO).

Hele bygget har blitt godt vedlikeholdt og er godt oppusset med deler av bygget meget godt rehabilitert. Spesielt gjelder dette
1., 2., 3. og 4.etg. samt tilbygg av glasspartier med utvendige konstruksjoner og overflater.

Generelt for bygningsmassen, så baseres det på at denne ble oppført ihht. tidligere gjeldende lov og utviklet byggeskikk. Dette
gjelder spesielt for hovedkonstruksjoner og generelt tekniske løsninger. Skjulte konstruksjoner, som undertegnede ikke har
mulighet til å kontrollere, er vurdert i forhold til byggeprinsipp og en levetidsbetraktning. Det er ikke utført energiberegning/
varmetapsberegning på ytterkonstruksjoner(gulv,vegg,himling,tak). Takseringen er utført ihht. det byggetekniske referansenivå
og NS 3940: 2012. Det er ikke utført radonkontroll, dvs. at nivået på event. Radongass ikke er målt.

Drenering
Det er ikke kunnskap om dreneringsforholdene for bygget, men kjelleretasjen virket frisk, uten noen synlige
vanninntrengninger.

Grunn og fundamenter

Dette er betongsåler og betongfundamenter. Betong grunnmurer med tiltak vedr. isolering.

Fasader
Plater og rene overflater. Gode fasader. Store glassfasader i tilbygg.

Utvendige dører og vinduer

Nyere inngangsdører i forbindelse med rehabilitering av 1.etg. og u.etg., og vinduer er isolerglass med god lyddemping. Utv.
solavskjerming for vinduer.

Takkonstruksjon
Flatt tak. Ikke befart,men betong dekke, utv. tekket.Gesimsbeslag. Innv. taknedløp.

Etasjeskillere
Betong dekker.

Innvendige overflater gulv
Gulver har enten belegg eller fliser.

Innvendige overflater vegg
Vegger er stort sett malt. Kontorer er også avdele med type kontor-/modulvegger.

Innvendige overflater himling
Alt fra malte himlinger til en del nedforinger med letthimlinger.

Innvendige dører
God standard på innerdører. Mange dører med brannklasser.

Innvendige trapper
Betong trapper, stort sett flislagte.

Kjøkkeninnredning
Innredninger i de forskjellige leiearealer.

Ventilasjon primæranlegg
Det er til sammen 4 ventilasjonsrom for bruksarealene i bygget, og disse har moderne innredning med gode rom for
vedlikehold.

Elektrisk primæranlegg
Elektroanlegget er ikke kontrollert. Undertegnede er ikke godkjent som el.takstmann. Således er ikke tilstanden vurdert utover
den rene registreringen, da det er det stedlige E-verk som godkjenner anlegg. Det bemerkes dog sterkt at eier har ansvar for å
holde anlegget i orden. Jevnlig kontroll av el-anlegg er alltid å anbefale. Denne kontrollen vil det være naturlig å foreta ved
eierskifte.
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4 Verdi gru n n l ag

4.1 Utleiekontrakter og ledige lokaler

Leiekontrakter/markedsleie:

Bygning/areal Etg. Antall Pris pr år Enh.pris Leie
f.o.m.

mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Næringsbygg seksjon

-2 P-plasser på
naboeiendommen

Kultursentrum AS 1 36 m² 24 536 682 1/2008 12/2018 100 682 24 552 1/2019 100

-Buikk og lager

Arealer for tidl. Vinmonopolet 1 og 2.etg. 675 m² 945 000 1 400 1/2015 12/2018 100 1 700 1 147 500 1/2020 100

-Kontorer og ekspedisjon

NAV Ringerike 1, 2. og
3.etg.

2674 m² 3 804 340 1 423 1/2015 12/2020 60 1 441 3 853 234 1/2021 100

-Kultur, Produksjon

Ringerike kommune, IT-avd. 4 568 m² 612 332 1 078 1/2015 12/2030 100 1 370 778 160 1/2031 100

-Kultur. Scener og kontorer,
div.

Stiftelsen Ringerie Kultursenter 1. etg. og
kjeller

518 m² 480 188 927 1/2016 12/2032 100 1 220 631 960 1/2033 100

-Leie P-plass

Knut Kjennerud 1 18 m² 3 600 200 1/2017 12/2019 100 200 3 600 1/2020 100

-Musikkskole

Ringerike kommune,
musikkskole

4 600 m² 783 200 1 305 1/2011 12/2026 80 1 600 960 000 1/2027 100

-Parkeringsplass på
nabotomten

Stiftelsen Ringerike
Kultursenter

1 18 m² 12 268 682 1/2007 12/2018 100 682 12 276 1/2020 100

Sum: 6 665 464 7 411 282

Total: 6 665 464 7 411 282

Bransjer/leiekontrakter:

Bygning/bransje Etg Antall Pris pr år Enh.pris Leie
f.o.m.

mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Næringsbygg seksjon

-1 P-plass

Knut Kjennerud 1 18 m² 3 600 200 1/2017 12/2019 100 200 3 600 1/2020 100

-1 P-plass på g.b.nr.318/502

Stiftelsen Ringerike
Kultursenter

1 18 m² 12 268 682 1/2007 12/2018 100 682 12 276 1/2020 100

-2 P-plasser på g.b.nr.318/502

Kultursentrum AS 1 36 m² 24 536 682 1/2008 12/2018 100 682 24 552 1/2019 100

-Butikk og lager

Arealer for tidl. Vinmonopolet 1 og 2.etg. 675 m² 945 000 1 400 1/2015 12/2018 100 1 700 1 147 500 1/2020 100

-Kultur

Ringerike kommune, IT-avd. 4 568 m² 612 332 1 078 1/2015 12/2030 100 1 370 778 160 1/2031 100

Ringerike kommune,
musikkskole

4 600 m² 783 200 1 305 1/2011 12/2026 80 1 600 960 000 1/2027 100

-Kulturarealer

Stiftelsen Ringerie Kultursenter 1. etg. og
kjeller

518 m² 480 188 927 1/2016 12/2032 100 1 220 631 960 1/2033 100

-Statlig kontor

NAV Ringerike 1, 2. og
3.etg.

2674 m² 3 804 340 1 423 1/2015 12/2020 60 1 441 3 853 234 1/2021 100

Sum: 6 665 464 7 411 282

Total: 6 665 464 7 411 282
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Utleiekontrakter og ledige lokaler

4.2 Beskrivelse av eiendomsmarkedet

Leiepriser utleieobjekter Hønefoss sine priser ligger lavere enn Oslo, men har allikevel gode leieavtaler, som også har
varighet.

4.3 Inntekter/kostnader

Inntekter
Arealtype Kontrakter Markedsleie

m² Kr./m² Pris/år m² Kr./m² Markedsleie
pr år

2 P-plasser på naboeiendommen 36 682 24 536 36 682 24 552
Buikk og lager 675 1 400 945 000 675 1 700 1 147 500
Kontorer og ekspedisjon 2 674 1 423 3 804 340 2 674 1 441 3 853 234
Kultur, Produksjon 568 1 078 612 332 568 1 370 778 160
Kultur. Scener og kontorer, div. 518 927 480 188 518 1 220 631 960
Leie P-plass 18 200 3 600 18 200 3 600
Musikkskole 600 1 305 783 200 600 1 600 960 000
Parkeringsplass på nabotomten 18 682 12 268 18 682 12 276
Sum 5 107 6 665 464 5 107 7 411 282
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Inntektsoverskudd

Inntekter (overført) 7 411 282

Tap ved ledighet, 5% 370 564
Normale eierkostnader, årlig

Forsikring 60 000
Eiendomsskatt 45 000
Vedlikehold 250 000
Adm. 60 000
Driftsutgifter, andel sameiekostnader 1 090 000 1 505 000

Eiendommens inntektsoverskudd 5 535 718

Kommentar eierkostnader: Nå er det slik ast alle eierkostnader, blir betalt av leietagerne, og derved blir det nettoinntekten
minus beregnet ledighet for tidl. NAV-arealet, som kapitaliseres, og ikke tallene på side 14.
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5 Verdisetting

5.1 Tomteverdi

Verdi tomt
Tomteareal

Tomteareal, overført fra matrikkeldata: 2 919,7 m²

Sum areal: 2 919,7 m²

Verdi tomt

Ansatt verdi tomt: 11 000 000

Verdi tomt: 11 000 000

5.2 Teknisk verdi

Metode: Byggekostnadene er beregnet til hva det ville koste å føre opp et tilsvarende bygg i dag, beregnet ut fra de
takserte seksjoners areale i bygget. Det betyr at byggekostnadene under ikke er for hele bygget, men for
seksjonene i denne taksten. Tomteverdien fremkommer ved en betraktning av tomtebelastningen og
reguleringsbestemmelsene. I begrepet "normale tomtekostnader" ligger også verdi av eventuell andel
fellesareal, samt markedstilpasning for beliggenhet/attraktivitet. Det er foretatt en reduksjon på grunn av byggets
alder, tilstand, hensiktsmessighet og tekniske anlegg. For kurante næringseiendommer forekommer det ofte
avvik mellom den tekniske verdien og takstkonklusjonen.

Næringsbygg seksjon
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 112 000 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

10 000 000

Sum teknisk verdi – Næringsbygg seksjon 102 000 000

Sum teknisk verdi bygninger 102 000 000
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5.3 Nettokapitalisering

Metode: Verdien som fremkommer etter denne metoden har sin bakgrunn i eiendommens vurderte netto
inntektsoverskudd og det kravet til avkastning som normalt stilles ved investeringer av denne typen.

Forutsetninger

Effektiv risikofri rente: 1,75 %
- Inflasjon: 2,50 %
Realrente, avrundet: -0,75 %

Objektrisiko 3,75 %
Markedsrisiko 1,00 %
Eiendomsrisiko 2,00 %
Renteglidning 1,00 %
Realavkastningskrav: 7,00 %

Beregning av kapitalisert verdi
Eiendommens inntektsoverskudd (overført fra inntekter/kostnader) 5 535 718
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi,
beregnet av inntektsoverskuddet (Kr. 5 535 718 ) når realrenten er 7,00% 79 081 684

Korreksjon:
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi: 79 081 684
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi (avrundet): 79 080 000

Kommentar nettokapitalisering:
Nettokapitalisering er basert på leieinntekter, med fradrag av utgifter på eiendommen,
som forsikring, eiendomsskatt samt eiers administrasjonskostnader. Netto leie vil derved
være å kapitalisere. Denne renten blir satt sammen av langsiktig 10 års statsobl.rente
med fratrekk av inflasjon, men med risikotillegg for bygning, marked, leie, etc.

Således er det kapitalisering av nettoleie som skjer.
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2 Sammendrag

Konklusjon/
markedsvurdering:

Denne eiendommen er en god næringseiendom med god plassering i sentrum av Hønefoss, og de
takserte seksjoner er i meget god stand etter stor investering. Gode arealer. Arealene for kultur og
kommune, er meget godt oppgradert, og i god stand.

Kunde: Eiendomsservice Ringerike AS
Askveien 6, 3510 HØNEFOSS. Tlf. 92462236

Formål med taksten: Taksten som er over s.nr. 4 og del av s.nr.6 (3.etg.), i eiendommen Hønefoss bru 3, ble bestilt utført
av Tor B. Aslaksrud på vegne av Eiendomservice Ringerike AS.

Egne forutsetninger: Bygningens referansenivå bygger på oppgitt tid for oppføring og til-/påbygg. Med utgangspunkt i
dette er teknisk utførelse og overflater generelt vurdert mot hva som kan forventes av standard som
følge av bygningens sammensatte alderstrinn, dog vurdert også med de store investeringene som er
foretatt.

Uttalelser i denne taksten med tilstandsvurdering vedr. tilstand på eller utvikling av forhold som for
undertegnede takstmann er skjult av konstruksjoner eller er under bakken, og hvor slike forhold ikke
klart fremtrer, er gitt som opplysninger og antagelser, dels på bakgrunn av opplysninger fra eiers
representant, dels basert på "Nivå 1"-kontroll av bygningen og bygningsdelene, dvs. en visuell
befaring av objektet, uten inngrep i konstruksjonene.

Undertegnede takstmannen har ikke kontrollert ferdigattest/brukstillatelse/eller på annen måte
kontrollert at bygning er godkjent av bygningsmyndighetene. For denne bygningen er det
opprinnelige referansenivået bygningsloven av 1924, men med vurdering til forskrift av 1949 og
moderniseringen av bygg i Norge. Tilbygg og påbygg er relatert til TEK 97, TEK 2007 og TEK 10.
Dette er lagt til grunn for vurdering av de konstruksjonsmessige forhold. Konstruksjoner, overflater,
utstyr og innredninger som ikke er pusset opp etter oppføring, er gitt referansenivå til hva man
normalt må forvente på en bygning med alder på ca. 57 - 8 år. Dette må en eventuell kjøper være
klar over. Særlig gjelder dette hovedkonstruksjoner, men også våtrom og VVS-installasjoner, og det
generelle vedlikehold og levetid på komponenter.

Denne taksten har ingen rapport med forslag til tiltak. Det er en egen rapport som kan bestilles utført
som et supplement til denne taksten. Eventuelt kan det bestilles en total tilstandsrapport.

Verdi: Kr. 40 000 000

Dato verdisetting: 04.02.2019

Takstmann: Arne Bergodd Tlf.: 905 86 812
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i
eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin
oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se
takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

DRAMMEN, 04.02.2019

ing. Arne Bergodd MNTF
Takstmann

Telefon: 905 86 812
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3 In troduksjon

3.1 Informasjon fra kunden

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider
Arealoversikt Arealoversikt vedr. leietagere fremvist.
Budsjetter/prognoser Felleskostnader er fremvist.
Forsikringsavtale Ikke fremvist, men ansatt som for fullverdidekning, med

premie som fremvist.
Internkontrollhåndbok Fremvist.
Konsesjoner Nei.
Kvitt. fellesutgifter Fremvist i leietageroversikt.
Kvitt. off. avgifter Fremvist i leietageroversikt.
Leiekontrakter for
bygninger

Fremvist.

Målebrev Kontrollert i Ringerike kommunes internettside.
Offentlige påbud/krav Det opplyses at det ikke er påbud på eiendommen i dag.

Påbud etter avvik er lukket. (EO).
Reguleringsplaner Kontrollert pr. kommunens internettside.
Situasjonskart Fremvist.
Skjøte Kontrollert.
Tegninger Målbare tegninger ikke fremvist. Tegninger av alle etasjer

fremvist, som viser leietagernes arealer.
Vedtekter Fremvist.
Rekvirent Taksten er for deler basert på eiers representants

opplysninger. Dette er noen steder i taksten betegnet
"eiers opplysninger", betegnet "EO". Det kan allikevel
være gitt opplysninger utover dette, som er nedfelt i
taksten.

3.2 Generell informasjon

Beskrivelse av eiendommen Eiendommen HB3 ligger midt i Hønefoss ved broen og mot gågaten til torget. Meget sentral
plassering, sammen med naboeiendommen g.b.nr.318/502.

Hva slags verdi
(markedsverdi etc)

Eiendommen har stor markedsverdi, da den er godt oppgradert og vedlikeholdt.

Kunde: Eiendomsservice Ringerike AS
Askveien 6, 3510 HØNEFOSS. Tlf. 92462236

Formålet med oppdraget Oppdraget har som formål å sette en markedsverdi på nevnte seksjoner 4 og 3.etg. av s.nr. 6.

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 02.02.2019
Eiendomsservice Ringerike AS. Tor B Aslaksrud. Tlf. 92462236

Befaringsdato: 02.02.2019
Arne Bergodd. Takstmann. Tlf. 905 86 812
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Forutsetninger: Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell
befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke
er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal
lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/
mangler som bør rettes opp.

Takstkonklusjonen er en vurdering av verdien av objektet dvs. det beløp som takstmannen
mener at markedet er villig til å betale. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende
opplysninger om feil og mangler, som han ikke kunne ha oppdaget, etter å ha undersøkt
takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn. Takstkonklusjonen
baserer seg på objektet i den stand og slik det var på takseringsdagen.

Dersom selger fraskriver seg ansvaret for riktigheten av bygningsarealer eller tomtearealer,
overføres dette ansvaret ikke til takstmannen. Oppmåling av- og nøyaktig arealfastsettelse av
næringseiendommer er en omfattende oppgave og inngår ikke i normaloppdraget 'Taksering
av næringseiendom'. De oppgitte arealer er ikke nødvendigvis oppmålt, men kan være hentet
fra annen dokumentasjon. Arealmåling kan bestilles som et eget oppdrag.

3.3 Beskrivelse av eiendommen

3.3.1 Eiendomsinformasjon

Konsesjonsplikt Nei.

Adkomst Direkte fra gate.

Vann Kommunalt

Avløp Kommunalt.

Regulering Sentrumsformål

Kommuneplan Sentrumsområde.

3.3.2 Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 318 Bnr: 443 Seksjon: 4

Eiet/festet: Eiet

Areal: 2 530,5 m² Arealkilde: Kommunens internettside.

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 1167/9520
Sameiets navn: Sameiet Hønefoss bru 3

Organisasjonsnr.: 990559104

Forretningsfører: Egen

Hjemmelshaver: Samfunnshuset Hønefoss AS

Adresse: Hønefoss bru 3

Kommentar: Matrikkelarealet er tatt fra kommunens internettside, og vises for grunneiendommen bare
seksjon 4

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 318 Bnr: 443 Seksjon: 6

Eiet/festet: Eiet

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 1034/9520
Sameiets navn: Sameiet Hønefoss bru 3

Organisasjonsnr.: 990559104

Forretningsfører: Egen
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Hjemmelshaver: Samfunnshuset Hønefoss AS

Adresse: Hønefoss bru 3

Kommentar: Matrikkelarealet er tatt fra kommunens internettside, og vises for grunneiendommen bare
seksjon 1.
NB!! Brøken i matrikkelen gjelder seksjonens arealer i 3.etg.

3.3.3 Beskrivelse av tomt

Tomtens anvendelse Tomten er for det meste anvendt til bygning. Tomten ved siden av, som har samme eier,
g.b.nr.318/502, er flat og ubebygget, og har pareringsplasser. De to eiendommene er ikke
sammenføyet.

Tomtens beskaffenhet Nivåforskjell mellom øverste adkomst og nedre del. Dvs. skrå tomt.

Tomtens form Stort sett firkantet.

Grunnforhold og
fundamentering

Det opplyses at det er fjell i grunnen. EO. Det er for øvrig ikke foretatt noen
grunnundersøkelser.

Miljø og forurensning Det er ikke gitt opplysninger om at det er forurensninger i grunnen, eller at dagens drift
forurenser.

Utnyttelse Trolig ca. 90%.

3.3.4 Beskrivelse av områdene rundt

Områdene rundt Sentrumsområde, som er godt utbygget.

Transport og
kommunikasjon

God adkomst fra riksveg og kommunale gater, rett ved bussholdeplass og ganske kort veg til
NSB-stasjon.

Infrastruktur Alle faciliteter i Hønefoss sentrum.

Parkering Begrenset på Hønefoss bru 3, men da naboeiendommen eies av samme eier, benyttes denne
til parkering, og det dekker deler av behovet.

3.3.5 Andre forhold

Forsikring: Selskap: Ikke oppgitt. Type: Fullverdi. Årlig premie: Kr. 125 000.
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3.4 Bygninger på eiendommen

3.4.1 Næringsbygg seksjon

Bygningsdata:

Byggeår: 1962 Kilde: Eiers opplysning

Anvendelse: Bygget anvendes til kontorer, kulturarenaer, leiligheter (5.etg.), tekniske rom.

Modernisering:
Modernisering:

År: 2003 S.6 ble rehabilitert i perioden 2003 til 2005 for ca. 40 mill. kroner vedr. NAV. Da ble nye
heiser etablert, nytt ventilasjonsanlegg, nye tekniske anlegg, fasader og tak, alle innv. flater for NAV
med oppdelinger i kontorer og alle overflater, samt fellesarealer. Meget bra.
År: 2010 Deler av s.4 ble kraftig godt oppgradert i perioden 2010 - 2011 for musikskole Ringerike
kommune. Deretter ble den delen av s.4 for nye IT-avd. Ringerike kommune kraftig oppgradert i
2014.

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

3. etasje 1 066 1 034 Denne etasjen har deler av s.nr. 6 med 1.034 m2 BRA.
4. etasje 1 205 1 168 Denne etasjen har s.nr. 4 med 1.168 m2 BRA, med arealer for

kommunale musikkskole og kommunalt IT-avdeling.
Sum bygning: 2 271 2 202

Kommentar areal
Arealene er tatt fra seksjoneringstegningene som BRA m2, og brutto BTA er således beregnet av undertegnede.

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt
Hele bygget er oppført i 5 etasjer over u.etg. og kjeller under den. Bygget opplyses stå på fjell (EO), og det er ikke synlige
sprekker i konstruksjoner visuelt. Betong rammeverk med dekker, søyler og veggskiver i betong.

De deler av konstruksjonen som ikke kan beskrives etter visuel besiktigelse, eller som ikke er dokumentert med tegninger eller
beskrivelse, og som er beskrevet i dette dokument, er gitt som opplysninger av rekvirent (EO).

Hele bygget har blitt godt vedlikeholdt og er godt oppusset med deler av bygget meget godt rehabilitert. Spesielt gjelder dette
1., 2., 3. og 4.etg. samt tilbygg av glasspartier med utvendige konstruksjoner og overflater.

Generelt for bygningsmassen, så baseres det på at denne ble oppført ihht. tidligere gjeldende lov og utviklet byggeskikk. Dette
gjelder spesielt for hovedkonstruksjoner og generelt tekniske løsninger. Skjulte konstruksjoner, som undertegnede ikke har
mulighet til å kontrollere, er vurdert i forhold til byggeprinsipp og en levetidsbetraktning. Det er ikke utført energiberegning/
varmetapsberegning på ytterkonstruksjoner(gulv,vegg,himling,tak). Takseringen er utført ihht. det byggetekniske referansenivå
og NS 3940: 2012. Det er ikke utført radonkontroll, dvs. at nivået på event. Radongass ikke er målt.

Drenering
Det er ikke kunnskap om dreneringsforholdene for bygget, men kjelleretasjen virket frisk, uten noen synlige
vanninntrengninger.

Grunn og fundamenter
Dette er betongsåler og betongfundamenter. Betong grunnmurer med tiltak vedr. isolering.

Fasader
Plater og rene overflater. Gode fasader. Store glassfasader i tilbygg.

Utvendige dører og vinduer
Nyere inngangsdører i forbindelse med rehabilitering av 1.etg. og u.etg., og vinduer er isolerglass med god lyddemping. Utv.
solavskjerming for vinduer.
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Takkonstruksjon

Flatt tak. Ikke befart,men betong dekke, utv. tekket.Gesimsbeslag. Innv. taknedløp.

Etasjeskillere
Betong dekker.

Innvendige overflater gulv

Gulver har enten belegg eller fliser.

Innvendige overflater vegg

Vegger er stort sett malt. Kontorer er også avdele med type kontor-/modulvegger.

Innvendige overflater himling
Alt fra malte himlinger til en del nedforinger med letthimlinger.

Innvendige dører

God standard på innerdører. Mange dører med brannklasser.

Innvendige trapper

Betong trapper, stort sett flislagte.

Kjøkkeninnredning
Innredninger i de forskjellige leiearealer.

Ventilasjon primæranlegg
Det er til sammen 4 ventilasjonsrom for bruksarealene i bygget, og disse har moderne innredning med gode rom for
vedlikehold.

Elektrisk primæranlegg
Elektroanlegget er ikke kontrollert. Undertegnede er ikke godkjent som el.takstmann. Således er ikke tilstanden vurdert utover
den rene registreringen, da det er det stedlige E-verk som godkjenner anlegg. Det bemerkes dog sterkt at eier har ansvar for å
holde anlegget i orden. Jevnlig kontroll av el-anlegg er alltid å anbefale. Denne kontrollen vil det være naturlig å foreta ved
eierskifte.
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4 Verdi gru n n l ag

4.1 Utleiekontrakter og ledige lokaler

Leiekontrakter/markedsleie:

Bygning/areal Etg. Antall Pris pr år Enh.pris Leie
f.o.m.

mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Næringsbygg seksjon

-Kontorer og ekspedisjon

NAV Ringerike Del av 3.etg. 1034 m² 1 490 000 1 441 1/2015 12/2020 100 1 441 1 489 994 1/2021 100

-Kultur, Produksjon

Ringerike kommune, IT-avd. 4 568 m² 612 332 1 078 1/2015 12/2030 100 1 370 778 160 1/2031 100

-Musikkskole

Ringerike kommune,
musikkskole

4 600 m² 783 200 1 305 1/2011 12/2026 100 1 600 960 000 1/2027 100

Sum: 2 885 532 3 228 154

Total: 2 885 532 3 228 154

Bransjer/leiekontrakter:

Bygning/bransje Etg Antall Pris pr år Enh.pris Leie
f.o.m.

mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Næringsbygg seksjon

-Kultur

Ringerike kommune, IT-avd. 4 568 m² 612 332 1 078 1/2015 12/2030 100 1 370 778 160 1/2031 100

Ringerike kommune,
musikkskole

4 600 m² 783 200 1 305 1/2011 12/2026 100 1 600 960 000 1/2027 100

-Statlig kontor

NAV Ringerike Del av 3.etg. 1034 m² 1 490 000 1 441 1/2015 12/2020 100 1 441 1 489 994 1/2021 100

Sum: 2 885 532 3 228 154

Total: 2 885 532 3 228 154
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Utleiekontrakter og ledige lokaler

4.2 Beskrivelse av eiendomsmarkedet

Leiepriser utleieobjekter Hønefoss sine priser ligger lavere enn Oslo, men har allikevel gode leieavtaler, som også har
varighet.

4.3 Inntekter/kostnader

Inntekter
Arealtype Kontrakter Markedsleie

m² Kr./m² Pris/år m² Kr./m² Markedsleie
pr år

Kontorer og ekspedisjon 1 034 1 441 1 490 000 1 034 1 441 1 489 994
Kultur, Produksjon 568 1 078 612 332 568 1 370 778 160
Musikkskole 600 1 305 783 200 600 1 600 960 000
Sum 2 202 2 885 532 2 202 3 228 154
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Inntektsoverskudd

Inntekter (overført) 3 228 154

Tap ved ledighet, %
Normale eierkostnader, årlig

Forsikring 50 000
Kommunale avgifter 40 000
Vedlikehold 50 000
Driftsutgifter 200 000
Adm. 20 000 360 000

Eiendommens inntektsoverskudd 2 868 154
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5 Verdisetting

5.1 Tomteverdi

Verdi tomt
Tomteareal

Tomteareal, overført fra matrikkeldata: 2 530,5 m²

Sum areal: 2 530,5 m²

Verdi tomt

Ansatt verdi tomt: 3 000 000

Korreksjon:Tomteverdien er korrigert ihht. de
takserte seksjoners areale i forhold til
totalarealet av seksjonene.

Verdi tomt: 3 000 000

5.2 Teknisk verdi

Metode: Byggekostnadene er beregnet til hva det ville koste å føre opp et tilsvarende bygg i dag, beregnet ut fra de
takserte seksjoners areale i bygget. Det betyr at byggekostnadene under ikke er for hele bygget, men for
seksjonene i denne taksten. Tomteverdien fremkommer ved en betraktning av tomtebelastningen og
reguleringsbestemmelsene. I begrepet "normale tomtekostnader" ligger også verdi av eventuell andel
fellesareal, samt markedstilpasning for beliggenhet/attraktivitet. Det er foretatt en reduksjon på grunn av byggets
alder, tilstand, hensiktsmessighet og tekniske anlegg. For kurante næringseiendommer forekommer det ofte
avvik mellom den tekniske verdien og takstkonklusjonen.

Næringsbygg seksjon
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 52 000 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

1 500 000

Sum teknisk verdi – Næringsbygg seksjon 50 500 000

Sum teknisk verdi bygninger 50 500 000
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5.3 Nettokapitalisering

Metode: Verdien som fremkommer etter denne metoden har sin bakgrunn i eiendommens vurderte netto
inntektsoverskudd og det kravet til avkastning som normalt stilles ved investeringer av denne typen.

Forutsetninger

Effektiv risikofri rente: 1,75 %
- Inflasjon: 2,50 %
Realrente, avrundet: -0,75 %

Objektrisiko 3,75 %
Markedsrisiko 1,00 %
Eiendomsrisiko 2,00 %
Renteglidning 1,00 %
Realavkastningskrav: 7,00 %

Beregning av kapitalisert verdi
Eiendommens inntektsoverskudd (overført fra inntekter/kostnader) 2 868 154
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi,
beregnet av inntektsoverskuddet (Kr. 2 868 154 ) når realrenten er 7,00% 40 973 629

Korreksjon: Nå er det slik at leietagerne betaler alle felleskostnader, så skjematuren
viser feil tall. Kapitalisering skjer av netto leieinntekt på kr. 2.885.532,-. Kapitalisert verdi
blir således høyere enn vist på denne side.
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi: 40 973 629
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi (avrundet): 40 970 000

Kommentar nettokapitalisering:
Nettokapitalisering er basert på leieinntekter, med fradrag av utgifter på eiendommen,
som forsikring, kommunale avgifter samt eiers administrasjonskostnader. Netto leie vil
derved være å kapitalisere. Denne renten blir satt sammen av langsiktig 10 års
statsobl.rente med fratrekk av inflasjon, men med risikotillegg for bygning, marked, leie,
etc.

Således er det kapitalisering av nettoleie som skjer.
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Arkivsaksnr.: 19/1273-4  Arkiv: M41  

 

Sak: 89/19 

 

Saksprotokoll - Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private 

stikkledninger  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes for videre behandling med temamøte for bedre forståelse av saken. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune viderefører dagens praksis med å tilby stikkledningsavtaler til berørte 

grunneiere, herunder videreføres makskostnad for pålegg om påkobling til 2G (Folketrygdens 

grunnbeløp X 2). 2G. inkluderer også påkoblingsavgift (for 2019 kr 22500,-)  

Rådmannen legger frem sak på hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges opp for å 

redusere merarbeid, risiko mv. for de berørte grunneiere og kommunen.» 

 

 Dag Erik Henaug (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for videre behandling med temamøte for bedre forståelse av saken.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

D. Henaugs (H) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 8 stemmer. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1273-3  Arkiv: M41  

 

Sak: 72/19 

 

Saksprotokoll - Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private 

stikkledninger  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Saken oversendes Kommunestyret uten innstilling. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Saken oversendes Kommunestyret uten innstilling». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

  

Avstemming:  

Aasens (Sp) forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1273-2  Arkiv: M41  

 

Sak: 44/19 

 

Saksprotokoll - Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private 

stikkledninger  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Maksimal kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 1 G (folketrygdens grunnbeløp x 1) pr. 

bolig. 

2. Når Ringerike kommune utførersanering av eldre ledningsnett, eller legger nye 

kommunale ledninger i nye områder følges dagens praksis: 

Kommunen forsøker å inngå stikkledningsavtaler med grunneiere for å sikre tilknytning 

til offentlig ledningsnett. 

Rådmannen legger frem forslag til hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges 

opp for å redusere medarbeid, risiko mv. 

Videre tilbyr kommunen, gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør, 

stikkledningene utført mot refundering av kostnadene. 

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. «Maksimal kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til offentlig vann- og avløpsnett begrenses til til 1 G (folketrygdens grunnbeløp x 1) pr. 

bolig. 

2. Når Ringerike kommune utførersanering av eldre ledningsnett, eller legger nye 

kommunale ledninger i nye områder følges dagens praksis: 

Kommunen forsøker å inngå stikkledningsavtaler med grunneiere for å sikre tilknytning 

til offentlig ledningsnett. 

Videre tilbyr kommunen, gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør, 

stikkledningene utført mot refundering av kostnadene». 

 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. «Ringerike kommune viderefører dagens praksis med å tilby stikkledningsavtaler med 

berørte grunneiere. 

2. Rådmannen legger frem forslag til hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges 

opp for å redusere medarbeid, risiko mv». 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet følgende forslag: 

1. «Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt å knytte seg til offentlig vann- og 

avløpsnett begrenses til 2 G (folketrygdens grunnbeløp x 2) pr. bolig 

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum». 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til endring pkt. 1: 

«….begrenses til 2 G inklusive tilknytningsavgifter og gebyr». 

 

Leder Arnfinn Baksvær (Ap) foreslo følgende forslag til vedtak: 

1. «Maksimal kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 1 G (folketrygdens grunnbeløp x 1) pr. 

bolig. 

2. Når Ringerike kommune utførersanering av eldre ledningsnett, eller legger nye 

kommunale ledninger i nye områder følges dagens praksis: 

Kommunen forsøker å inngå stikkledningsavtaler med grunneiere for å sikre               

tilknytning til offentlig ledningsnett. 

Rådmannen legger frem forslag til hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges 

opp for å redusere medarbeid, risiko mv». 

Videre tilbyr kommunen, gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør, 

stikkledningene utført mot refundering av kostnadene». 

 

 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Baksværs (Ap) forslag pkt. 1 ble vedtatt mot 4 stemmer (H, Sp og Frp) som Hovedutvalgets 

(HMA) innstilling til Formannskapet. 

Baksværs (Ap) forslag til pkt. 2, samt Braatens (Sp) tilleggsforslag til pkt.2 ble enstemmig 

vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1273-1   Arkiv:   

 

 

Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger - Private stikkledninger  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg til 

offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 3G (folketrygdens grunnbeløp x 3) pr. bolig.  

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har gjennom de siste handlingsprogrammenne investert store beløp i 

offentlige vann og avløpsprosjekter.  Samtidig er det en pågående prosess med utskiftning av 

dårlig offentlig ledningsnett og tilknytning av boliger til offentlige vann- og avløpsnett med 

stikkledninger.   

 

Kommunen har som hovedmål (fra gjeldende hovedplan avløp) at: 

 

«På lang sikt skal alle boliger i Ringerike kommune ha en avløpssituasjon som er i tråd med 

gjeldende forurensningslovverk og rensekrav. Det må alltid gjøres en avveining om dette er 

en opprydding som kommunen skal stå for eller om det skal gjennomføres i privat regi.» 

 

I hvert eneste vann- og avløpsprosjekt havner kommunen i en diskusjon rundt stikkledninger, 

det være seg, kostnader, avstand til hovedledning og type løsninger (selvfallsledninger eller 

trykkledninger). 

Saken omhandler hvilken maks grense (kroner) man må kunne forvente at en huseier må kunne 

forvente å betale for etablering av privat stikkledning for tilknytning til offentlig vann- og 

avløpsledning. Det foreslås en maks grense på 3G (3*grunnbeløpet). Denne kostnaden vil da 

innbefatte prosjektering, gebyrer og anleggskostnader ved tilknytning til offentlig 

hovedledningsnett.  



- 

 

Den andre delen går ut på om kommunen skal involvere seg og tilby tjenester for etablering av 

private stikkledninger til offentlig ledningsnett. Dette utredes nærmere nedenfor men man 

anbefaler at kommunen kun etablerer kommunale hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av private stikkledninger. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I forbindelse med sanering av offentlig vann og avløpsnett og etablering av nyanlegg er 

kommunen stadig borti problemstillinger knyttet til pålegg og etablering av private 

stikkledninger. Dette går stort sett på hva en privat gårdeier må kunne å forvente å betale for 

sin(e) stikkledning(er).    

  

Kommunen eier og drifter hovedledningsnettet med tilhørende installasjoner for vann og avløp.  

Private grunneiere / huseiere har ansvar for egne vann- og avløpsledninger fra sin bolig / 

bygninger til kommunal hovedledning.   

  

Dagens praksis med stikkledninger: 

 

Dagens praksis i Ringerike kommune er at når kommunen utfører sanering av eldre 

ledningsnett, eller legger nye kommunale ledninger i nye områder, så forsøker kommunen å 

inngå stikkledningsavtaler med grunneiere, for å sikre tilknytning til offentlig ledningsnett.  

Videre tilbyr kommunen gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør stikkledningene 

utført mot refundering av kostnadene.  

  

Den andre muligheten som ikke har blitt fulgt, er at kommunen legger frem offentlig 

ledningsnett og tilrettelegger for tilknytningspunkt utenfor offentlig vei. Hus/grunneiere må 

selv planlegge, ordne avtaler og bekoste stikkledningene.  

  

Det har ikke tidligere vært fattet politisk vedtak i Ringerike kommune på hva maks kostnad på 

stikkledninger kan være, før man definerer det som uforholdsmessige kostnader. Kommunen 

har fulgt en praksis på at tilknytningen ikke skal overstige kostnadene ved å etablere private 

løsninger som infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg. 

 

Kostnader ved stikkledninger: 

 

Kostnaden med et minirenseanlegg fra en enkel enebolig med gunstige forhold kan koste fra 80 

000 – 110 000 kr eks mva. Her vil også kostnader med prosjektering, søknadsprosesser og 

ugunstige forhold som fjell/høy grunnvannstand komme i tillegg.  Maks investeringskostnad 

kan fort beløpe seg opp mot og over kr 200 000,-  og mer for å få etablert private anlegg.   

Kommunen har fulgt en praksis på 2G (grunnbeløpet 1G er ca. 90 000) og har ment at dette er 

en kostnad som en huseier / grunneier må kunne forvente som en maks kostnad før man 

vurderer private løsninger.  

  

Rådmannen har undersøkt med andre kommuner rundt Ringerike som har gått inn for følgende 

løsninger:  

  



- 

 Vestre Toten kommune, Maksgrense på 120 000 kr. (60 000 kr for avløp, og 60 000 kr 

for vann) 

 Jevnaker kommune, Jevnaker har et vedtak på totalt 150 000 kr (100 000 på vann og 

50 000 på avløp, dette er et gammelt vedtak fra 2003.) 

 Gjøvik kommune, Forslo kr 150 000,- som maks grense, men kr 100 000,- ble vedtatt i 

kommunestyret.  

 Lunner kommune, ikke politisk vedtak, men har praksis mellom kr 100 000,- til    kr 

150 000,-  som maks kostnad. 

 Nordre Land kommune, Ikke politisk vedtak, men operer med en praksis på rundt kr 

100 000,- per anlegg.  

 Søndre Land kommune, Opererer med 1G for både vann og avløp samlet.  

 Gran kommune, Operer med avstand og ikke beløp. Hvis det ikke er andre hensyn så 

skal alle innenfor en avstand på 100 m tilkobles. Saksbehandler opplyser at det 

sannsynligvis er et politisk vedtak fra år 2000, men er noe usikker.  

  

Drammen kommune operer med 2G og gjelder da kun offentlig tilknytning av eksisterende 

bebyggelse for avløp (i utgangspunktet ikke vann). Drammen kommune har under vurdering å 

øke fra 2G til 4G da de ser at den økonomiske smertegrensen for om offentlig tilknytning er 

samfunnsmessig lønnsom går ved ca. kr 600 000,- og kr 700 000,- 

 

Erfaringer/konsekvenser ved dagens ordning med stikkledninger  

  

  

Private stikkledninger er grunneiers eiendom og ansvar, frem til tilkoblingspunkt på offentlig 

hovedledning. I tilfellene hvor kommunen har påtatt seg oppgaven med å anlegge stikkledning 

fra offentlig hovedledning til tilkoblingspunkt på bygning på privat grunn, forutsettes det at 

eierskapet til stikkledningen går over til grunneier når anlegget ferdigstilles.  

  

En ordning hvor kommunen påtar seg oppgaven med omlegging, nyetablering eller utbedring 

av privat stikkledning, vil imidlertid innebære at kommunen påtar seg en større risiko og 

kostnad. En nærmere redegjørelse for disse forholdene følger nedenfor.  

  

   

Risiko og kostnad i for – og detaljprosjektering  

 

I de tilfellene hvor kommunen har påtatt seg ansvaret for å legge om, nyetablere eller utbedre 

private stikkledninger, vil det være behov for prosjektering i forbindelse med dette.  

Erfaringer viser også at det oppstår behov for omprosjekteringer, da det fremkommer ulike 

behov (traseer, hekker, beplantning, gatestein etc.) og ønsker på de enkelte eiendommene. 

Kostnader knyttet til bruk av konsulenter eller egentid i forbindelse med prosjekteringer og 

eventuelle omprosjekteringer bæres av kommunen. Dette inkluderer også ekstrakostnadene i 

forbindelse med prosjektering og omprosjekteringer av private stikkledninger på de enkelte 

eiendommen langs hovedledningstraseene.  

  

Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger for husstander langs 

hovedledningstraseene, innebærer altså en betydelig ekstrakostnad for kommunen i 

prosjektering ved mange husstander.  

  

Kommunens rolle som mellomledd  



- 

 

I og med at kommunen påtar seg å anskaffe og kontrahere entreprenør, som blir benyttet i 

arbeidet med å anlegge private stikkledninger, innebærer dette en merkostnad for kommunen. 

Det er kommunen som må forestå kontraktsoppfølging mot entreprenør. Dette innebærer blant 

annet møtevirksomhet, eventuelle endringsmeldinger og generell dialog med entreprenøren. 

Videre innebærer en ordning hvor kommunen påtar seg ansvaret for å anlegge private 

stikkledninger at kommunen opptrer som et mellomledd mellom huseier og entreprenør. 

Kommunen har da et kontrakts- og ansvarsforhold både mot huseier på den ene siden, og 

utførende entreprenør på den andre.   

  

En konsekvens av dette, er at eventuelle erstatningskrav fra huseier vil rettes mot kommunen. 

Erfaringsmessig forekommer dette, og i de tilfeller kommunen ikke kan rette sitt krav til 

utførende entreprenør, vil kommunen kunne bli stilt ansvarlig dersom vilkårene for det er 

oppfylt. Man har hatt en sak, hvor en huseier har rettet et økonomisk krav mot kommunen som 

følge av at vi har vært inne på eiendommen og skiftet ut en stikkledning. At slike krav rettes 

mot kommunen på grunn av at man har tatt på seg en oppgave for huseier, medfører derfor 

bruk av tid og ressurser som kunne vært unngått dersom kommunen ikke hadde gjort det. 

Videre vil dette utgjøre en økonomisk risiko dersom huseier skulle få medhold i sitt 

økonomiske krav mot kommunen.  

  

Kommunens rolle som mellomledd mellom entreprenør og huseier innebærer derfor en ekstra 

økonomisk risiko.  

  

Stikkledningsavtale og avtaleinngåelse  

 

Omlegging, nyetablering eller utbedring av privat stikkledning skjer med grunnlag i skriftlig 

avtale mellom huseier og kommunen. Før man kan starte opp arbeidet med å anlegge de 

private stikkledningene, er man derfor avhengig av å ha fått inn stikkledningsavtalene i signert 

form.  

 

Dette er imidlertid en oppgave som koster kommunen både tid og penger i form av kontakt, 

informasjon og oppfølging i forbindelse med kontraktsinngåelse av hver enkelt 

stikkledningsavtale. Det er i hovedsak ansvarlig prosjektleder som står for denne oppfølgingen, 

i noen tilfeller med bistand fra jurist. Det dreier seg ofte om et betydelig antall 

stikkledningsavtaler som skal følges opp og inngås.  Til eksempel ble det i forbindelse med 

prosjekt på Nymoen-Hen inngått 91 stikkledningsavtaler med et tidsforbruk for prosjektleder 

på ca 300 timer.  

  

Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger innebærer betydelig merarbeid for 

kommunen.    

 

Krav til presist avtaleverk  

 

Ved at kommunen tar på seg oppdraget med å anlegge private stikkledninger, vil dette ha 

grunnlag i en privatrettslig avtale mellom huseier og kommunen. Kommunen engasjerer 

entreprenør som gjennomfører oppdraget på vegne av kommunen. I de enkelte 

stikkledningsavtalene, blir det angitt en omtrentlig kostnadspris for arbeidet i forbindelse med 

omlegging, etablering eller utbedring av stikkledning(er).  

 



- 

I og med at kommunen forskutterer de faktiske kostnadene overfor utførende entreprenør, er 

det derfor viktig at stikkledningsavtalen er utformet på en måte som gjør at man også fanger 

opp eventuelle uforutsette merkostnader. Erfaringer med stikkledningsavtalene som er benyttet 

i gjennomførte prosjekter, er at de ikke nødvendigvis gjør det.   

  

Dersom man ønsker å videreføre en ordning hvor kommunen påtar seg å anlegge private 

stikkledninger, er det derfor viktig at man kvalitetssikrer avtaleverket som danner grunnlag for 

arbeidene.  

  

Utfordringer knyttet til innfordring av kostnader:  

  

Kostnadene knyttet til omlegging, nyetablering eller utbedring av privat stikkledning kan 

utgjøre relativt betydelige beløp. I enkelt tilfeller kan huseiere, til tross for inngått skriftlig 

avtale med kommunen, oppleve vanskeligheter med å betale sluttsummen for arbeidet.  

 

Årsakene til dette kan være mange, men vi har til eksempel erfaring med at huseiere har frafalt 

i tiden mellom kontraktsinngåelse og ferdigstillelse. I slike tilfeller kan vi i verste konsekvens 

ikke få dekket kostnadene vi har forskuttert. Manglende betalingsevne og vilje skaper også 

utfordringer knyttet til å drive inn igjen beløp vi har forskuttert. Vi har også mottatt 

henvendelser vedørende betalingsutsettelse mot pant i eiendommene.  

 

Bakgrunnen for henvendelsene, er formannskapets vedtak av 20, januar 1992, hvor man gir 

anledning til å fatte vedtak om betalingsutsettelse for tilkoblingsavgift og anleggsbidrag for 

pensjonister og trygdede. Kommunen har derfor blitt nødt til å bruke tid og ressurser på 

oppfølging av disse sakene.  Det er fremmet en egen sak til kommunestyret hvor det forelås å 

oppheve vedtaket fra 1992. Saken ble behandlet i kommunestyret sak 63/17 01.juni 2017 hvor 

det ble fattet følgende vedtak:  

  

1. Vedtak av 20.januar 1992 av Ringerike formannskap om utsettelse med betaling av 

anleggsbidrag og tilkoblingsavgifter – renteberegning / indeksregulering oppheves  

2. Kommunestyret ber om at rådmannen fremmer sak som belyser hvilke muligheter / 

handlingsrom kommunen har for å etablere sosiale ordninger ved innkreving av 

gebyr/tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk.  

  

Punkt 2. i vedtaket følges opp av skatt og avgiftskontoret.  

  

  

Alternative løsninger med stikkledninger:  

  

Erfaringsmessig er ordningen Ringerike kommune praktiserer, med å påta seg å anlegge 

private stikkledninger, ikke særlig utbredt i andre kommuner. En tilsynelatende vanlig praksis, 

er å overlate anlegg og tilkobling av de private stikkledningene til huseierne selv.  

 

Dersom dette ikke gjøres frivillig, vil man i medhold av forurensingsloven kunne ha anledning 

til å pålegge huseier å koble seg på offentlig hovedledning for egen regning. Dette blir i enkelte 

tilfeller praktisert i kommunen i dag, i de tilfeller man ikke har kommet til enighet om en 

stikkledningsavtale mellom kommunen og huseier.  

  



- 

En ordning hvor ansvaret for å gjennomføre de nødvendige tiltakene på private stikkledninger 

beholdes hos den enkelte huseier, vil definitivt redusere risikoen, merarbeidet og kostnader for 

kommunen.  

  

Manglende vilje til å etterfølge anmodning om å koble seg til hovedledning, vil som nevnt 

kunne følges opp av kommunens forurensningsmyndighet. Dersom man ønsker å videreføre 

dagens praksis, anbefales det å revurdere hvorvidt kommunen skal forskuttere kostnader.  

  

Rådmannens vurdering: 

  

Rådmannen ser at dagens praksis hvor kommunen bistår og forskutterer arbeidene med 

etablering av private stikkledninger, fører til betydelig merarbeid og innebærer en økt risiko i 

forhold til avtaleverket. Rådmannen vil derfor anbefale at Ringerike kommune fremover kun 

forholder seg til etablering av kommunale hovedledninger og legger til rette for 

tilknytningspunkt for private stikkledninger for vann og avløp. Huseiere bekoster og sørger 

selv for etablering av stikkledninger til offentlig vann- og avløpsledning. 

  

I de tilfeller hvor kommunen selv rehabiliterer / sanerer eksisterende stikkledninger som er 

tilknyttet offentlig nett må kommunen koste ny tilknytning slik som praksis er i dag.  

 

Rådmannen vil viderer anbefale at kommunen blir forutsigbar i forhold til kostnad som en 

huseier normalt må påregne å bruke på stikkledninger. Det anbefales at maks grensen for 

kostnader som en huseier må påregne å dekke settes til 3G. Dette skal dekke 

entreprenørkostnader og prosjektering. Ved uforholdsmessige kostnader over 3G, kan gis 

fritak for tilknytning til offentlig vann og avløpsnett etter søknad. Dette bør hjemles i 

gebyrreglementet for vann og avløp.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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Arkivsaksnr.: 19/3371-2  Arkiv: 140 D11  

 

Sak: 29/19 

 

Saksprotokoll - Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i 

henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring 

og legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 21.08.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 
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Arkivsaksnr.: 19/3371-1   Arkiv:   

 

 

Revidering Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i Ringerike kommune 2019-2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i henhold til 

plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring og 

legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen.  

I samsvar med krav i plan- og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et 

planprogram. Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en 

god prosess i det videre arbeidet med planforslag. 

Saksutredning 

Hvorfor utarbeides det en kommunedelplan? 

En kommunedelplan er en betegnelse for en plan for bestemte områder, temaer eller 

virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides en kommunedelplan for et hvert tema eller 

virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. 

 

Det er et krav fra Kulturdepartementet at alle kommuner skal ha utarbeidet et plandokument etter plan- 

og bygningsloven som omfatter anleggsplaner både i kommunal regi og i regi av lag og foreninger, 

dersom det skal kunne søkes om spillemiddeltilskudd. 

 

I henhold til kommunal planstrategi 2016-2020 skal kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 

revideres i planperioden. I denne prosessen skal det utarbeides et planprogram som   skal gjøre rede for 

formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.  

 

Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. 

Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre arbeidet på feltet, samt se 

på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige. 



 

- 

Kommunedelplanen for idretts- og friluftsanlegg skal bidra til å: 

 Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen 

 Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige 

aktivitetsmuligheter i planperioden 

 Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 

 Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møteplasser for fysisk aktivitet i nærmiljøet, 

slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv 

 Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert 

 Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre mulighetene 

for finansiering av utbyggingskostnader 

 Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet 

 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand til å 

opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter 

 Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging 

 Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering 

 

Planprosessen 

Framdriftsplan 2019 - 2020 

Au

g 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr 

Oppstart          

Varsel om oppstart, 

høring og offentlig 

ettersyn av planprogram 

(6 ukers høringsfrist) 

 

 

        

Fastsette planprogram            

Utredningsfase, 

utarbeide planforslag og 

innarbeide eventuelle 

innspill 

         

1.gangsbehandling          

Høring og offentlig 

ettersyn (6 ukers 

høringsfrist) 

         

Eventuelle endringer av 

planforslag og 

tilleggsutredninger 

         

Sluttbehandling m. 

vedtak  

         

 

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med 

plan- og bygningsloven.  



 

- 

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne holde seg 

løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens nettsider og annonsering 

i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.  

Endelig planprogram vil, etter eventuelle endringer, fastsettes av strategi og plan.  

 

Råsmannens vurdering 

Det er viktig med medvirkning fra lag og foreninger og ulike interesseorganisasjoner for å sikre en best 

mulig plan. Kommunen har spesielt ansvar for sikre aktiv medvirkning fra grupper som har behov for 

særskilt tilrettelegging for å delta, herunder barn og unge. Det må legges opp til at hovedtyngden i 

medvirkningsopplegget skjer tidlig i planprosessen, og planprogrammet legger vekt på å sikre dette. 

 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en god prosess i 

det videre arbeidet med planforslag. Rådmannen anbefaler derfor at det varsles oppstart av planarbeid 

for Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg og at planprogrammet legges ut til høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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1 I nnledni ng

Bakgrunn

I samsvar med krav i plan - og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et
planprogram. Planprogrammet skal gi rammer for arbeidet, og det skal avklares hvordan
kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og frilu ftsliv skal innrettes, samt omfang og
innhold i planen. Det er også et krav fra kulturdepartementet at kommunen har en helhetlig
plan for å kunne søke om spillemidler.

Formål med planen

Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig
gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i
kommunen. Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre
arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det vid ere samarbeidet med det frivillige.

Kommunedelplanen for idretts - og friluftsanlegg skal bidra til å:
Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen
Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige
aktiv itetsmuligheter i planperioden
Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett
Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møte plasser for fysisk aktivitet i
nærmiljøet, slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv
Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert
Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre
mulighetene for finansiering av utbyggingskostnader
Synliggjøre betydninge n av fysisk aktivitet
Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand
til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter
Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv
Bidra til et god t aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging
Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering
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2 Rammer og premisser for planarbeidet

Nasjonale føringer og regelverk

Innenfor områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil det blant annet bli tatt hensyn til
følgende nasjonale føringer:

St.meld.nr. 16 (2010 - 2011) «Nasjonal helse - og omsorgsplan»
St.meld.nr. 18 (2015 - 2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet»
St.meld.nr. 26 (2011 - 2012) «D en norske idrettsmodellen»
St.meld.nr. 39 (2006 - 2007) «Frivillighet for alle»
St.meld.nr. 19 (2014 - 2015) «Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter»
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018
Veileder – kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet

Regionale føringer

Strategiplan for idrett og friluftsliv i Buskerud. Strategiens visjon er at alle skal ha mulighet til å
oppleve aktivitetsglede og denne skal oppnås gjennom følgende hove dmål:

Et allsidig, synlig og inklude rende aktivitetstilbud
Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen
Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling
Styrke frivillige organisasjoner
Knytte Buskerud opp mot prosjekter som bidrar til økt aktivitet

Kommunale føringer

Kommunens planomr åder omhandler flere elementer som påvirker innsatsområdene i denne
planen.

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015 - 2030
Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet. Målet er hel se i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid
vurdere mulighetene for universell utforming av leke - og møteplasser, gang - og sykkelveier,
turstier, bynære friluftsområder, bade - og fiskeplasser.

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019 - 2030
Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som
vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som
stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videreu tvikling av idrettsanleggene vil være et
positivt folkehelsetiltak.

Videre sikring av barnetråkk, lekearealer, parker, bynære friluftsområder, sammenhengende
blågrønn struktur i by og lokalsamfunn, med møteplasser og forbindelser til omkringliggende
friluftsområder. Dersom slike areal skal brukes til en annen funksjon eller reguleres til annet
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formål, skal de i utgangspunktet erstattes med tilsvarende areal og funksjon. Dette gjelder
særlig områder som blir brukt av barn.

Målet er at det skal være et sammenhengende gang - og sykkelnett.

Byplan for Hønefoss

Følgende temaer er viktige:
Leke - og grøntarealer og barnetråkk
Vurdering og innarbeiding av Grønn Plakat
Sammenhengende gang - og sykkelnett
Møteplasser og byrom
Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva
Kartlegging av bynære friluftsområder (2015)
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3 Prosess og medvirkning

Planprosessen

Planprosessen i korte trekk er gjort rede for i figuren under. Oppstart av planarbeidet varsles
samtidig som f orslag til planprogram l egges ut på høring. Det vil bli mulig for berørte og
interesserte å vurdere planprogrammet, gi innspill til arbeidet med planen og komme med
forslag til utredningstemaer og hvordan utredningene bør gjennomføres . Etter at
planprogrammet har vær t på høring i minimum seks uker , og innkommende uttalelser har blitt
gjennomgått , vil formannskapet fastsette endelig planprogram. Fastsatt planprogram vil ligge
til grunn for selve utredningsprosessen og videre planarbeid .

Fr a mdriftsplan 2019 - 2020
Aug Sep Okt Nov Des J an Feb Mars Apr

Oppstart

Varsel om oppstart, h øring
og offentlig ettersyn av
planprogram (6 ukers
høringsfrist)
Fastsette planprogram

Utredningsfase, utarbeide
planforslag og innarbeide
eventuelle innspill
1.gangsbehandling

Høring og offentlig ettersyn
(6 ukers høringsfrist)
Eventuelle endringer av
planforslag og
tilleggsutredninger
Sluttbehandling m. vedtak

Medvirkning

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med
plan - og bygningsloven .

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne
holde seg løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens
nettsider og annonsering i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.

Tabellen under gir en oversikt over hvordan rådmannen ser for seg omfang av medvirkning for
denne endringsprosessen.

Hva skal kommuniseres Til hvem Medium
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Varsel om oppstart og
høring og offentlig
ettersyn av forslag til
planprogram

Regionale myndigheter
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Varsling av fastsatt
planprogram

De som uttalte seg til
oppstart og planprogram
Regionale myndigheter
Berørte grunneiere
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Høring og offentlig
ettersyn av planforslaget

Regionale myndigheter
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Organisering av planarbeidet

Forslagsstiller og eier av planarbeidet er Ringerike kommune, som også er planmyndighet.
Regionale myndigheter og nabokommuner har innsigelsesrett. Kommunestyret selv har
ledelsen av den kommunale planleggingen. Formannskapet er delegert ansvaret som
kommu neplanutvalg, og vil holdes løpende orientert om status og milepæler. Politikere
oppfordres også til å følge med på kommunens nettside.

Rådmannen organiserer sin administrasjon for å ivareta d e roller og arbeidsoppgaver som
fastsatt planprogram beskriver.
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4 Utredningsbehov

Ved varsel om oppstart for planarbeid som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal
det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive
opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt.
Planprogram for overordna planer skal avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med
planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpassa omfanget av, og nivået på, planarbeidet og de
problemstillinger planarbei det skal omfatte.

Definisjoner – planens målområder

Begrepene som favner temaområdet for planen er definert i veilederen «Kommunal
planlegging for idrett og fysisk aktivitet» (2014) og gjeldende «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk ak tivitet», utarbeidet av Kulturdepartementet.

Idrett
Aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten.

Fysisk aktivitet
Egenorganiserte trenings - og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av
lek.

Ordinære anlegg
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Tilskuddsberettigede anlegg som kommer fram av «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet»
I hovedsak er anleggstypene nært knyttet til konkurranse - og treningsvirksomhet for
idrettsorga n isasjoner

Nærmiljøanlegg
Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig
beliggende i tilknytning til bo - og/eller oppholdsområder
Anleggene eller områdene skal være fritt allment tilgjengelige
Kan lokaliseres som eget anlegg eller i tilknytning til et skoleanlegg eller idrettsanlegg

Friluftsområde
Store, ofte uregulerte områder som omfattes av allemannsretten
Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening

Friområde
Avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeidelse for allmenn
rekreasjon og opphold



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3425-2  Arkiv: 026 &10  

 

Sak: 116/19 

 

Saksprotokoll - Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Dersom det er ønske om å melde seg inn i Utmarkkommunenes sammenslutning (USS) så kan 

et vedtak se slik ut:  

Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemsskapet, på kr. 45 000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020. 

Representanter velges etter at nytt kommunestyre er konstituert. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Dersom det er ønske om å melde seg inn i Utmarkkommunenes sammenslutning (USS) så 

kan et vedtak se slik ut:  

Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemsskapet, på kr. 45 000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020. 

Representanter velges etter at nytt kommunestyre er konstituert». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Aasens (Sp) forslag, ble Aasens (Sp) 

forslag enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3425-1   Arkiv:   

 

 

Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning  
 

Forslag til vedtak: 
1. På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt for Ringerike kommune å melde seg inn. Spørsmålet 

tas opp til ny vurdering dersom problematikken rundt beitende dyr og rovviltforvaltning, eller 

andre forhold skulle tilsi at spørsmålet bør tas opp på nytt. 

2. Interkommunalt samarbeid med kommunene Gran, Jevnaker, Lunner, Hole og Ringerike om 

skadefellingslagene videreføres, og formaliseres gjennom avtale om felles skadefellingsleder. 

3. Ringerike kommune avtaler et forpliktende samarbeid slik at det blir en felles skadefellingsleder 

som koordinerer skadefelling og skadefellingslagene i de fem kommunene.  

4. Budsjettrammene for 010605 Skadefellingslaget for store rovvilt styrkes med kr. 10 000,-, og 

fra 2020 settes det av kr. 25 000,-, som er ment å dekke godtgjørelse til skadefellingsleder, 

øvelse for skadefellingslag (ammunisjon mm.) og eventuelt innkjøp av materiell (vester, utstyr 

mm.).  

5. Rådmannen bes om å presentere og legge frem en sak i kommunestyret i desember. I saken bes 

det redegjort for status for årets beitesesong, beiteressurser i Ringerike, veterinærvaktordningen, 

og øvrige vilkår for beitenæringa på Ringerike. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 
 

Etter kommunestyrevedtak den 04.04.2019 legges det fram en sak hvor det vurderes om 

kommunen skal melde seg inn i Utmarkskommunenes sammenslutning, USS. USS er en 

sammenslutning som skal arbeide for kommunenes interesser opp mot overordnede 

myndigheter for å ivareta interesser kommunene har innen utmarksforvaltning. Det gjelder 

innen områdene bruk og utnyttelse av utmarka, vernespørsmål, mineralforvaltning, 

motorferdsel i utmark og rovviltforvaltning. 

USS skal arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å påvirke regelverket rundt 

arealdisponeringer gjennom relevante lovverk og skal være kommunenes talerør i saker som 

ligger innenfor deres arbeidsområde. 



- 

I dag er det 97 medlemskommuner, vesentlig beliggende i eller i nærheten av store 

fjell/utmarksområder. Det er gjerne kommuner som har konflikter rundt bruk av 

utmarksarealer eller en rovdyrproblematikk opp mot beitedyr. Landsmøte er organisasjonens 

øverste organ. Kommunene er vanligvis representert med ordfører, varaordfører eller 

formannskapsrepresentant. 

Ringerike kommune har store utmarksarealer, ca. 1427 km². Det alt vesentlige er i privat eie. 

Bruken av disse arealene har så langt ikke skapt konflikter ut fra dagens lovverk. Med en 

økning i rovviltstammene forventer vi en økning i antall tilfeller av angrep på beitedyr på 

utmark. Vi har så langt hatt to angrep, i 2016 og 2018, som resulterte i tillatelse til skadefelling 

av ulv på Nordmarka. USS sitter med bred kompetanse innen rovdyrforvaltning og kan være til 

støtte for kommunen i slike saker. 

Med bakgrunn i skadefellingsforsøkene på Nordmarka etablerer Ringerike kommune et 

interkommunalt samarbeide med Gran, Lunner, Jevnaker og Hole for å samordne de 

kommunale skadefellingslagene og skadefellingsforsøkene. Opplandskommunene, sammen med 

Fylkesmannen i Innlandet sitter på mye kunnskap og praktisk erfaring fra et stort antall 

hendelser. Dette vil vi gjennom et samarbeid dra nytte av. Det er Fylkesmannen som har 

forvaltningsansvaret for fredede rovvdyr. 

Med bakgrunn i dette samarbeide ser kommunen ikke på nåværende tidspunkt den store nytten 

av å bli medlem i Utmarkkommunenes Sammenslutning. Forutsetningene for vurderingen kan 

endre seg over tid og da bør spørsmålet tas opp igjen. 

 

Bakgrunn 
 

I kommunestyret 04.04.2019 i sak 10/19 ble det fremmet en interpellasjon fra Hans Petter 

Aasen (Sp) om forvaltning av utmarksressursene/effektiv rovdyrforvaltning. Det ble fattet 

vedtak om at: 

 

«Kommunestyret ber rådmannen fremme egen sak om innmelding av Ringerike kommune i 

Sammenslutningen for utmarkskommuner». 

 

Med bakgrunn i dette vedtaket legges saken frem for behandling. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Formålet med Utmarkskommunens sammenslutning 

Som det framgår av formålsparagrafen skal USS bistår medlemskommunene i spørsmål om 

bruk og vern av utmarksområder, bærekraftig næringsutvikling, mineralforvaltning, 

forvaltningsplaner, rovviltproblematikk og motorferdsel i utmark. USS er et talerør mot 

sentrale myndigheter og media, og skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i 

utmarksspørsmål av enhver karakter. 

§ 1 Formål  

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes 

interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal 

søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet 



- 

mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Arbeidet i 

Utmarkskommunenes Sammenslutning skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling 

og livskraftige lokalsamfunn tilsier. Utmarkskommunenes Sammenslutning er partipolitisk 

nøytral. 

USS er en organisasjon som skal arbeide mot nasjonale myndigheter. Hensikten er å påvirke 

slik at regelverket rundt arealdisponering gjennom plan- og bygningsloven, 

naturmangfoldloven, fjelloven, vannressursloven m.v. tilpasses lokale myndigheters forvaltning 

av egne arealer. 

USS skal være et talerør ovenfor sentrale myndigheter og media, og gjøre det mulig for 

kommunene å opptre samlet ovenfor disse. 

 

Rammene for USS sitt arbeide går fram av § 8 i vedtektene; 

 Styrke kommunenes posisjon i saker om utmarksforvaltning. 

 Øke forståelsen for samspillet mellom lokale interesser og nasjonale interesser i saker 

om bruk av utmarka.  

 Være en pådriver for lokalt selvstyre i areal- og naturforvaltningen.  

 Være en kommunikasjonskanal for kommunenes utmarksinteresser inn mot statlige 

myndigheter. 

 Styrke den lokale forvaltningen av nasjonalparker og andre områder som er underlagt 

statlige verneplaner.  

 Være en kunnskapsressurs for medlemskommunene.  

 Avgi høringsuttalelser på medlemskommunenes vegne i saker som berører 

utmarksspørsmål. 

 Fremme forslag til lov- og forskriftsendringer og andre vedtak i utmarkssaker som har 

betydning for medlemskommunene.  

 Vurdere krav om deltakelse i statlig utredningsarbeid.  

 Samarbeide med andre aktører og organisasjoner innenfor temaer som er relevant for 

USS. 

 

Organisering av USS 

Organisasjonen er bygget opp slik: 

- Landsmøte, som er USS' øverste organ, avholdes årlig.   

- Landsstyret består av en representant fra hvert fylke. 

- Arbeidsutvalget består av fem medlemmer. 

- Sekretariatet yter juridisk og annen faglig bistand til organisasjonen og har ansvar for 

møteinnkalling og den daglige korrespondansen. 

Medlemskommunene er representert ved ordfører, varaordfører eller medlem av 

formannskapet. 

Hvem er medlemmer? 

Det er i alt 97 kommuner som er medlemmer fordelt på 15 fylker (før fylkene ble sammenslått). 

I hovedtrekk er det kommuner med store utmarksarealer, gjerne stats- eller bygdeallmenninger 

og hvor utmarksnæringer som reindrift, gruvedrift, utmarksbeite, hyttebygging og 
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rovdyrproblematikk har stor betydning.  

 

De fleste medlemskommunene ligger i midt og nord Norge, samt kommunen rundt 

Hardangervidda. Av kommuner i tidligere Buskerud fylke er Flå, Hol, Ål, Nore og Uvdal, 

Rollag og Sigdal medlemmer. 

 

Langs svenskegrensen er det en del medlemskommuner vi kan sammenligne oss med i størrelse 

og eierstruktur. Disse ligger alle innenfor ulvesonen. 

 

Økonomiske forhold - kostnader ved medlemskap 

Årlig medlemskap i USS koster kr. 45.000,- ekskl. mva (2019), og er underlagt 

indeksjustering. 

 

Alternativ løsning 

Dersom det er ønske om å melde seg inn i Utmarkkommunenes sammenslutning (USS) så kan 

et vedtak se slik ut: 

Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemsskapet, på kr. 45 000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020. 

 

Som representanter fra Ringerike kommune velges følgende: 

1. ______________________________________________ (fast representant) 

2. ______________________________________________ (fast representant) 

3. ______________________________________________ (vara) 

4. ______________________________________________ (vara) 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Hvor mye utmark er det i Ringerike? 

Totalt areal i Ringerike er 1555,09 km². Av dette utgjør utmark 1427,44 km². Det betyr at 

kommunen har betydelige areal med utmark. 

Det landbruksrealterte arealet er fordelt på 1243 eiere. Innenfor disse arealene ligger det 3714 

hytter. Så godt som alt areal i Ringerike kommune er i privat eie. Det finnes noe areal eid av 

stats/kommune. Det er ikke allmenninger av noe slag i kommunen. 150,8 km² forvaltes 

gjennom vernevedtak eller landskapsvern. Det utgjør ca. 9,7 prosent av totalarealet. 

Bruken av utmarka 

I dag er utmarka relativt lite utnyttet i forhold til tidligere. Alt vesentlig benyttes de produktive 

områdene til tradisjonelt skogbruk. Nordmarksområde er det område beite i størst grad blir 

benytte. Sau utgjør hovedtyngden av beitedyrene, foruten beiter storfe og noe hest. Holleia er 

et beiteområde der storfe utgjør hovedtyngden av beitedyrene. Deler av Soknedalen fra Veme 
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og nord/vestover er noe utnyttet til beiting der storfe er i flertall, men hvor det nå også er 

etablert sauebesetninger, som beiter i utmarka. Kommunens øvrige utmarksarealer blir i liten 

grad utnyttet til beite for husdyr. 

Det er en del hytter av eldre opprinnelse i kommunen. Denne bebyggelsen ligger spredt i 

utmarka. Disse har så langt ikke ført til konflikter med tanke på annen bruk av 

utmarksressursene. Oppføring av nye hytter skjer i hovedsak innenfor områder regulert til 

formålet. Dette har heller ikke skapt konflikter med tanke på arealbruken. Grunnen til det er 

sannsynlig at det på nåværende tidspunkt ikke er beitedyr i eller i nærheten av de regulerte 

hyttefeltene. 

Innenfor kommunens grenser er det ikke beiteområder for tam- eller villrein, om vi i nord 

grenser inntil beiteområde for tamrein. 

Øvrig bruk av utmark, som kan bli aktuelt for Ringerike, er til vindkraftverk og 

mineralutnytting. Mineralloven gir ikke kommunene kompensasjon eller andel i den lokale 

ressursen ved uttak. USS jobber for at kommunenes interesser skal ivaretas i langt større grad. 

Til opplysning kan det nevnes at Mineralkommunene ble formelt stiftet 2. september 2013. 

Mineralkommunene vil arbeide for at kommuner som avstår verdifulle naturressurser gjennom 

mineralutnytting til storsamfunnet har en legitim rett til en andel av verdiskapingen. Kommunen 

er arealplanmyndighet, og bare når viktige regionale eller nasjonale hensyn krever det bør 

denne myndigheten overtas av staten. 

Rovviltforvaltning 

Vi har hatt tilfeller med ulveangrep på sau på Nordmarka/Krokskogen i 2016 og 2018. 

Skadefellingstillatelsen ble i begge tilfeller gitt for Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike. Disse 

kommunen ligger slik til at vandrende ulv, fortrinnsvis tisper, ønsker å etablere revir i 

Nordmarka. Nå er den søndre og østre del av Nordmarka en del av ulvesonen. En ulvesone 

som er en del av det politisk vedtatte område ulven kan oppholde seg. Det kompliserer noe å 

ha delt et stort, sammenhengende skogområde med beitende småfe.  

Hva vil Ringerike få igjen for et medlemskap i USS? 

I relasjon til hva USS arbeider for, så er det i hovedsak rovdyrproblematikken kommunen nå 

kan ha noe å hente. USS arbeider for en ny rovdyrpolitikk og for et større selvstyre. Utover 

dette er det i dag ingen store konflikter når det gjelder bruk av utmarka. Arealbruk til 

hyttebygging ser ikke ut til å lage større motsetninger mellom interessegrupper. Spørsmål rundt 

arealbruk til vindkraftverk og mineralutnytting kan bli et aktuelt tema på sikt.  

De sterkeste nasjonale føringene i dag er først og fremst rette mot fjellområder der felleskapets 

interesser, der tamme- og ville dyr har sitt beite og leveområde, bevaring mot større terreng 

inngrep og menneskers bruk av natur til rekreasjon er vektlagt.  

Andre kommuners erfaringer med medlemskap i USS 

Ut fra opplysninger som rådmannen, ved landbrukskontoret, har hentet inn fra 

medlemskommuner kreves det en aktiv deltakelse for å kunne få noe ut av et medlemskap. Det 

må til et bevist engasjement for å endre de politisk gitte rammene. Hensikten er å bedre 

organiseringen og å få bedre betingelsene for utøvelsen av forvaltningen av utmark. Som passiv 

medlem vil nytten være mer begrenset. 
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Det tyder på at USS og medlemskommunene nå har størst fokus på rovdyr og 

rovdyrforvaltning. Fokuset fra medlemmene vil selvsagt variere i den grad de er berørt av 

rovdyrangrep på bufe. USS sitter på spesialkompetanse innen rovdyrforvaltning og vil være en 

aktiv part i utformingen av denne.  

Når det gjelder bistand innen andre felt USS har som sitt virkeområde, kan det tyde på at det 

varierer hvor mye hjelp de bistår medlemmene med. Om det er oppfattet riktig, vil 

råd/konsultasjoner/juridisk bistand i konkrete saker medføre fakturering.  

 

Samlet vurdering 

USS kan være en organisasjon det for Ringerike kommune er tjenlig å være medlem av på 

enkelte områder. Det er rovdyrforvaltningen som er mest nærliggende å trekke fram.  

 

Kommunene Jevnaker, Lunner, Hole og Ringerike vil nå formalisere et interkommunalt 

samarbeide for skadefellingslagene.  Kommunene har i henhold til lovverket ikke 

forvaltningsansvar for store rovdyr. Dette ligger til Fylkesmannen. Hver kommune som står i 

fare for å få rovdyrangrep på husdyr er av Fylkesmannen oppfordret til å etablere 

skadefellingslag for store rovdyr.  

Fellingslaget skal bistå Fylkesmannen under skadefellingsforsøk når tillatelse til skadefelling er 

gitt, da i hovedsak etter angrep på husdyr. Mannskapene i skadefellingslaget har inngått 

skriftlige kontrakter med kommunen og er kommunens representant under utøvelse av 

skadefelling. Fellingslaget består i dag av 12 personer. Godtgjørelse under skadefellingsforsøk 

dekkes av Fylkesmannen. Den daglige drift med kurs og øvelser bekostes av kommunen og 

administreres av lokal leder. Kommunens oppgave under skadefellingsforsøk er begrenset til å 

bistå Fylkesmannen, næringen og skadefellingslag når det er nødvendig med tilrettelegging, 

føring av timelister, etc. 

Gran, Lunner og Jevnaker har hatt angrep av ulv med påfølgende skadefellingsforsøk gjentatte 

gang. Dette er kommuner som ligger i Oppland. Fylkesmann i Oppland, nå Innlandet, som 

disse kommunene ligger inn under, har svært god kunnskap og erfaringsgrunnlag om 

skadefelling av store rovdyr.  

Når tillatelse til skadefelling blir gitt på Nordmarka omfatter det Lunner, Jevnaker, Hole og 

Ringerike. For å dra nytte av den kunnskapen og materiell som Oppland og 

opplandskommunene sitter inne med, er det arbeidet for å få til et interkommunalt samarbeide 

på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Dette samarbeidet er bifalt av alle involverte parter. 

Det gjenstår å skrive avtale med felles interkommunal skadefellingsleder, så er det formelt i 

orden.  

I inneværende beitesesong har det ikke så langt vært kjente tap til fredet rovdyr i Ringerike. 

USS er en organisasjon som arbeider mot å endre politisk vedtak og føringer. Om Ringerike 

kommune melder seg inn så vil faglige bistand komme fra kommunens egen administrasjon, og 

det bør trolig også brukes noe ressurser på dette for å oppnå ønskede endringer. Til 

informasjon er ikke Hadelandskommunene, som har hatt hyppige ulveangrep, medlemmer i 

USS. 

 

Rådmannen vurderer at nytten av å delta i en sammenslutningen vil være beskjeden for 
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Ringerikes del. Det må imidlertid være en forutsetning at det er politiske viljen til aktivt å være 

med, og fra USS’ sted så forventes det at representantene fra kommunene er politisk oppnevnt. 

Anses USS til å være en interessant organisasjon å være medlem av for å ivareta kommunens 

areal og næringsinteresser vil det være positivt for den framtidige bruken av utmarka. I 

særdeleshet vil beitenæringen se positivt på det slikt medlemskap. 

Rådmannen mener at Ringerike kommune, på nåværende tidspunkt, har aller mest å hente på å 

styrke samarbeidet med nabokommunene Gran, Jevnaker, Lunner og Hole, og videreføre 

samarbeidet med disse når det gjelder skadefellingslag. Det er et behov for å styrke 

beredskapen og sikre koordinering på tvers av kommunegrensene. Det vil sikre den beste 

samhandlinga dersom det blir gitt fellingstillatelse og når kommunen plikter å bidra i 

skadefelling. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-2  Arkiv: M30  

 

Sak: 117/19 

 

Saksprotokoll - Melding om oppstart av endring av lokale forskrifter for mindre 

avløpsanlegg og gebyrer  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det vedtas oppstart av revisjon av følgende lokale forskrifter innen mindre 

avløpsanlegg: 

a. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike 

kommune (FOR-2009-06-25-1048) 

b. Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere, Ringerike kommune (FOR-2009-06-25-1049)  

2. Det vedtas også samtidig oppstart av revisjon av regelverk for gebyrer for kommunens 

tilsyn og annet arbeid med oljeutskillere, oljetanker, større avløpsanlegg, tiltaksplaner 

ved terrenginngrep i forurenset grunn og forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming 

av bygninger (trer i kraft fra 2020). Det varsles derfor oppstart av: 

a. Revisjon av Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av 

avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike kommune, Buskerud (FOR-2009-

06-25-1050) 

b. Prosess for å vurdere om det er behov for ny gebyrforskrift for noen av de 

overnevnte fagområdene.   

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-1   Arkiv:   

 

 

Melding om oppstart av endring av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg og 

gebyrer    
 

Forslag til vedtak: 

1. Det vedtas oppstart av revisjon av følgende lokale forskrifter innen mindre 

avløpsanlegg: 

a. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike 

kommune (FOR-2009-06-25-1048) 

b. Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere, Ringerike kommune (FOR-2009-06-25-1049)  

2. Det vedtas også samtidig oppstart av revisjon av regelverk for gebyrer for kommunens 

tilsyn og annet arbeid med oljeutskillere, oljetanker, større avløpsanlegg, tiltaksplaner 

ved terrenginngrep i forurenset grunn og forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming av 

bygninger (trer i kraft fra 2020). Det varsles derfor oppstart av: 

a. Revisjon av Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av 

avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike kommune, Buskerud (FOR-2009-

06-25-1050) 

b. Prosess for å vurdere om det er behov for ny gebyrforskrift for noen av de 

overnevnte fagområdene.   

 

  

Sammendrag 

Kommunens lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg ble sist revidert i 2017. Rådmannen ser 

nå behov for å starte en ny endringsprosess, og varsler herved oppstart av endring av 

regelverket. Det er flere årsaker til dette. Blant annet har ny kunnskap om ulike anleggstyper 

og teknologiutvikling tydeliggjort behovet for å sette mer spesifikke og oppdaterte krav til 

hvordan anlegg skal bygges og vedlikeholdes. I tillegg er det behov for å se på kravene til 

septiktømming, blant annet vurdere om det skal være årlige faste rutinetømminger på tette 

tanker. Rådmannen vurderer at endringene vil føre til at både saksbehandlingen og tilsynet med 

denne typen anlegg blir enklere og mer forutsigbart, både innad i kommunen og for bransjen og 

innbyggerne.  

 

Samtidig varsles det også oppstart på gjennomgang av lokalt regelverk for gebyr for tilsyn og 

andre kommunale oppgaver innen andre forurensningsområder (bl.a. oljetanker, forbud mot 



- 

fossil fyringsolje, oljeutskillere, større avløpsanlegg, tiltaksplaner ved grunnforurensning). 

Dette vil være en separat prosess. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen har to lokale forskrifter som omhandler mindre avløpsanlegg (mindre enn for 50 

personer): 

1) Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg 

(Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune)  

2) Tømmeforskriften 

(Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og 

oljeutskillere, Ringerike kommune)  

 

I forbindelse med omlegging av tilsynsgebyret for mindre avløpsanlegg til å bli et årlig flatt 

tilsynsgebyr fra og med 1.1.2016, ble lokal gebyrforskrift (Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn) endret. Kommunen 

startet i etterkant av dette også revisjon av de to overnevnte forskriftene for å få oppdaterte 

bestemmelser også her (vedtatt i KS-sak 24/17, arkivsaksnr 16/2628-12, se vedlegg 1). 

Hensikten med endringene var å gjøre saksbehandlingen enklere, mer forutsigbar og oppdatert 

i forhold til gjeldende teknologi og praksis. Det kom ingen innspill til høringen, og endringene 

som ble vedtatt var av mindre betydning. Se saksframlegg til HMA til da forskriften skulle ut 

på høring for nærmere detaljer (vedlegg 2). 

 

De lokale forskriftene brukes i kommunens arbeid både med saksbehandling av søknader om 

utslippstillatelse og gjennom tilsyn med mindre private avløpsanlegg (mindre enn for 50 

personer). Tømmeforskriften kommer i tillegg til anvendelse i kommunens ansvar for 

slamtømming. Ny kontrakt ble inngått med tømmefirma (Norva24) sommeren i 2019. I denne 

prosessen er rådmannen også blitt bevisst på enkle justeringer som vil være med på å gjøre 

ordningen enklere, mer forutsigbar og robust.  

 

I tillegg til de to overnenvnte forskriftene, ser rådmannen behov for en gjennomgang av lokalt 

regelverk for gebyrsetting. Bakgrunnen for dette er å se nærmere på behov for endring av 

dagens gebyrer for kommunens tilsyn og andre oppgaver innenfor andre fagfelt innen 

forurensning (oljetanker, oljeutskillere, forbud mot fossil fyringsolje, tilsyn med større 

avløpsanlegg og grunnforurensning). Denne gjennomgangen vil skje i en egen sak.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hvilke type endringer kan forventes? 

Erfaring med visse typer mindre avløpsanlegg (mindre enn for 50 personer) gjør at rådmannen 

mener tiden er inne for å se på behov for endringer i de lokale reglene. Dette gjelder særlig for 

minirenseanlegg (prefabrikerte kjemisk-biologiske renseanlegg), hvor det kan være behov for å 

endre blant annet krav til utslippssted og tømmefrekvens. Et annet eksempel hvor det kan være 

behov for å gjøre bestemmelsene mer konkrete er kompetanse til de som skal prosjektere 

avløpsanlegg. En annen viktig oppgave blir å påse at lokale forskriften for mindre avløpsanlegg 

ikke setter krav utover det kommunen har hjemmel til ifølge den sentrale forskriften. 

 

Når det gjelder tømmeforskriften, ønsker blant rådmannen å vurdere om det kan være 

hensiktsmessig å innføre rutinetømminger på tette tanker, slik at kommunen får mer oversikt 

over når tankene blir tømt. Med dagens regelverk har eiere av avløpsanlegg mulighet til å velge 



- 

andre tømmeselskaper til tømming av tett tank. Ved innføring av rutinetømminger for disse 

anleggene, som det er for øvrige anlegg i dag, vil kommunen få mer kontroll på tømmefrekvens 

og tilstand på anleggene. Rådmannen ser også behov for å se nærmere på reglene for når 

kommunen kan gjøre unntak eller utsette tømming på avløpsanlegg generelt. 

 

I tillegg til de to overnevnte forskriftene, ser rådmannen behov for gjennomgang av lokal  

gebyrforskriften (Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og 

forurenset grunn, FOR-2009-06-25, nr 1050). Bakgrunnen for dette er å se nærmere på behov 

for endring av dagens gebyrer for kommunens tilsyn med større avløpsanlegg (større enn 50 

personer, kapittel 13), grunnforurensning og oljeutskillere. Det kan også bli aktuelt at 

kommunen vurdurerer å innføre hjemler for å kunne ta gebyrer for tilsyn med oljetanker og   

oppfølging av forbudet mot bruk av fossil fyringsolje.  

 

Prosess: 

Rådmannen varsler nå oppstart på arbeidet med å revidere de lokale forskriftene. Når dette er 

vedtatt av formannsskap og kommunestyret, vil rådmannen gå i gang med arbeidet med å 

vurdere hvilke momenter som bør revideres og se nærmere på konkrete endringsforslag. Flere 

andre kommuner har vedtatt lokale forskrifter, og flere er også i prosess med å endre disse. 

Rådmannen ser det som naturlig å samarbeide og rådføre seg med andre kommuner for å finne 

gode og tydelige formuleringer. Det er særlig naturlig for Ringerike kommune å være i dialog 

med Hole og Jevnaker kommuner, blant annet fordi det er mange av de samme aktørene i 

bransjen som opptrer innad i regionen. 

 

Rådmannen ser for seg følgende foreløpige fremdriftsplan for revisjon av de to lokale 

forskriftene for mindre avløpsanlegg: 

 

Milepæl Tidspunkt 

Melding om oppstart vedtatt i FS August 2019 

Melding om oppstart vedtatt i KS September 2019 

Rådmannen jobber med forslag til nye forskriftsformuleringer Oktober- desember 2019 

HMA behandler sak om å sende forslag til endring av forskriftene 

på høring 

Januar 2020 

FS behandler sak om å sende forslag til endring av forskriftene på 

høring 

Februar 2020 

KS behandler sak om å sende forslag til endring av forskriftene 

på høring 

Februar 2020 

Høringsperiode Mars-april 2020 

Rådmannen vurderer innkomne høringsinnspill Mai 2020 

HMA vedtar endring i forskriftene Juni 2020 

FS vedtar endring i forskriftene  Juni 2020 

KS vedtar endring i forskriftene  Juni 2020 

 

Når det gjelder revisjon av lokalt regelverk for gebyrer, er det foreløpig ikke lagd noen 

fremdriftsplan. Gjennomgang av gebyrstrukturen vil skje i en separat sak. 

Juridiske forhold  

Dagens lokale forskrifter kan leses her:  

1) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune (FOR-

2009-06-25-1048) 



- 

2) Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og 

oljeutskillere, Ringerike kommune (FOR-2009-06-25-1049)  

 

Den første forskriften erstatter § 12-7 til 12-13 i forurensningsforskriften. Det vil i revisjonen 

av den lokale forskriften være viktig å påse at lokal forskrift ikke går utover rammene 

kommunen har gjennom § 12-7 til § 12-13. 

 

Lokal gebyrforskrift regulerer kommunens mulighet til å ta gebyrer innenfor saksbehandling og 

tilsyn i medhold av kapittel 2 (tiltaksplaner ved bygging/graving i forurenset grunn), 12 

(avløpsanlegg for inntil 50 personer), 13 (avløpsanlegg for 50-2000 personer) og 15 og 15A 

(oljeutskillere). Det er behov for å se på innretningen av gebyrene for dette, i tillegg se 

nærmere på mulighet for å ta gebyrer på andre forurensningsoppgaver slik som for eksempel 

som tilsyn med oljetanker og med forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger. 

Aktuelle hjemler for fastsetting av nevnte lokale gebyrforskrifter er forurensningsloven § 52a 

og §11 i forskrift mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.   

  

Tidligere behandlinger og vedtak 

De to forskriftene innen avløp ble sist endret i 2017 (KS vedak i sak 24/17, arkivsaksnr 

16/2628-12, vedlegg 1). Endringene var av mindre betydning og i hovedsak en oppdatering av 

lokalt regelverk i forhold til ny teknologi og gjeldende praksis på området. Lokal gebyrforskrift 

ble sist endret i 2015, med omlegging av tilsynsgebyr til årlig gebyr fra og med 2016 (KS sak 

131/15, arkivsaksnr 14/227-17, vedlegg 3). 

 

Økonomiske forhold 

Det er nå for tidlig i prosessen til å si noe konkret om hvordan eventuelle endringer i lokale 

forskrifter om mindre avløpsanlegg vil påvirke økonomien til kommunen. Enkelte mindre 

justeringer i tømmeforskriften vil kunne gi noe mer inntekter til kommunen, men dette må det 

ses nærmere på. Endringer i gebyrforskriften vil kunne øke inntektsgrunnlaget til kommunen, 

innenfor selvkostområdet på fagfeltet.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Endringsforlagene vil bli sendt på åpen offentlig høring med seks ukers frist. Dette er normal 

praksis ved forskriftsendringer. Som nevnt tidligere vil det være en separat høringsrunde for 

forslag til endringer i regelverk for mindre avløpsanlegg.  

 

Rådmannens vurdering 

Siden forrige revisjon av de to lokale forskriftene for mindre avløpsanlegg (2017) har 

rådmannen opplevd at det er blitt forutsigbarhet i saksbehandlingen. Rådmannen ser nå at ny 

kunnskap om ulike anleggstyper, anbefalinger fra fagmiljøene og erfaring med bransjen og 

saksbehandling forøvrig tydeliggjør et behov for å lage enda tydeligere presisering i 

regelverket. Endringer i regelverket vil sannsynligvis føre til enda mer forutsigbarhet i 

saksbehandlingen og i tilsyn med mindre avløpsanlegg.  

 

Det er hensiktsmessig å samtidig varsle oppstart for gjennomgang av gebyrstrukturen for de 

andre forurensningstemaene, herunder større avløpsanlegg, oljetanker, tiltaksplaner ved 

bygging/graving i forurenset grunn, oljeutskillere og forbud mot fossil fyringsolje, for å få et 

helhetlig gebyrsystem.  

 



- 

Vedlegg 

1) Saksprotokoll fra sist endring i forskriftene om mindre avløpsanlegg (KS vedtak 2.3.17, 

saksnr 24/17, arkivsaksnr 16/2628-12 

2) Saksframlegg «Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg», arkivsaksnr 

16/2628-2 

3) Saksframlegg fra siste endring av gebyrforskriften (KS-vedtak 26.11.15 saks 131/15, 

arkivsaksnr 14/227-17)  

 
 

 

 Ringerike kommune, 13.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder:   Heidi Skagnæs 

avdelingsleder:  Arne Hellum 

saksbehandler:  Ingrid Strømme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2628-12  Arkiv: M30 &00  

 

Sak: 24/17 

 

Saksprotokoll - Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning viser til to vedlagte lokale forskrifter og 

tilhørende endringsforskrifter og til rådmannens saksframlegg.  

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av:  

FOR 2009-06-25-1048 - Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune og 

FOR 2009-06-25-1049 – Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune 

2. Endringsforskriftene vedtas og er gjeldende fra 2017.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 02.03.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med Hovedutvalgets (HMA) forslag, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2628-2   Arkiv:   

 

Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til rådmannens saksframlegg og til 

utkast til endring av «Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune» og « Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune» 

2. Endringsforskriftene sendes på offentlig høring med seks ukers frist.  

 

Sammendrag 

Hensikten med å revidere de to lokale forskriftene som gjelder mindre avløpsanlegg, er å få et 

mer oppdatert og helhetlig lovverk på utslippsområdet. Regelendringene vil føre til enklere 

saksbehandling, og mer forutsigbarhet for de som skal søke om utslippstillatelse, 

entreprenører, slamtømmerfirma og anleggseiere for øvrig.  

De praktiske og økonomiske konsekvensene av endringsforslagene er små.  

De viktigste endringene rådmannen foreslår er tilpasning og forenkling av forskriftstekst til 

dagens praksis i tillatelser for utslipp, tydeliggjøring av krav til bakterier (før TKB, nå E-coli) 

i områder hvor det er spesielle brukerinteresser.  

Videre foreslår rådmannen å innføre krav til hyppigere tømmefrekvens for minirenseanlegg og 

tette tanker (minst én gang i året fra dagens 2.hvert år), samt krav til tømming av olje- og 

fettutskillere. Hyppigere tømmehyppighet på disse anleggene bidrar generelt til mindre 

utslipp, i tillegg til bedre driftsforhold og lengre levetid på anleggene. Jevn tømming av olje- 

og fettutskillere som har påslipp til kommunalt nett vil også føre til mindre olje- og fettslam 

inn på kommunens felles avløpsledninger.  

 

Innledning / bakgrunn 

Forurensningsforskriften kap 12 setter krav til mindre private avløpsanlegg for mindre enn 50 

personer. I forskriften åpner det for at kommunen kan sette krav for å tilpasse forhold i 

kommunen. Ringerike kommune vedtok sin lokale forskrift i 2009 (Forskrift om utslipp av 

avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud). 

 I forbindelse med dette ble det også vedtatt en lokal forskrift med krav vedrørende tømming 

av anleggene (Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune, 

Buskerud). Disse to forskriftene er like i Ringerike og Hole. 



  

I politisk vedtak i kommunestyret 27.11.14 om oppstart av regelendring for å legge til rette 

for årlig tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg, ble det også vedtatt oppstart på disse to lokale 

forskriftene (sak 143/14, arkivsak 14/227-8). Bakgrunnen for dette var å få et helhetlig og 

oppdatert regelverk på området.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er viktig for kommunen å ha et lokalt regelverk som er oppdatert etter dagens kunnskap 

og praksis. Det er også viktig at regelverket er tydelig og forutsigbart, slik at loven blir lik for 

alle. I forslag til endring av de lokale forskriftene er foreslått å inkludere regler om tømming 

av olje- og fettutskillere. Dette er for å ha et regelverk som er fremtidsretta, og som legger til 

rette for bedre oppfølging av disse anleggene.  

 

 

Under er en skjematisk beskrivelse av hva som foreslås revidert i de to forskriftene, samt 

bakgrunn og eventuelle konsekvenser av de ulike forslagene. 

 

 

1. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike 

kommune, Buskerud 

 

Innledende tekst 

Gjeldende forskrift Forskrift til ny forskrift 

§ 4 til § 10 i denne forskriften erstatter kravene 
i forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13. For 
øvrig gjelder bestemmelsene i 
forurensningsforskriften. De bestemmelsene i 
forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13 som 
ikke er i strid med denne forskriften gjelder 
fortsatt.  

I tillegg til denne forskrift gjelder 
bestemmelsene i forurensningsforskriften 
kapittel 11 og 12. 

Forslaget er kun en språklig forenkling og har ingen juridiske eller praktiske konsekvenser.  

 

§ 2 Virkeområde 

Ny setning i er angitt i fet. 

Gjeldende forskrift Forskrift til ny tekst 

Forskriften gjelder utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
bedrifter og andre virksomheter, med innlagt 
vann i Ringerike kommune, som ikke er tilkoplet 
kommunal avløpsledning, og hvor utslippet ikke 
overstiger 50 pe. 
 
Det vises også til:  
- Forskrift om godkjenning av foretak for 
ansvarsrett (GOF) 
- Forskrift om tømming av slamavskillere og 
tette tanker i Ringerike kommune 

Forskriften gjelder utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
bedrifter og andre virksomheter, med innlagt 
vann i Ringerike kommune, som ikke er tilkoplet 
kommunal avløpsledning, og hvor utslippet ikke 
overstiger 50 pe. 
 
Forskriften gjelder bare for virksomheter som 
har innlagt vann eller utslipp fra toalettavløp. 

Forslaget er kun en tydeliggjøring, og har ingen juridiske eller praktiske konsekvenser.  



 

Hensikten med endringene er at det blir mer oversiktlig å ha en egen paragraf med «forhold til 

andre regelverk» (ny § 3, se under). Andre ledd er derfor fjerna. Siste setning (i fet) er en 

presisering av at reglene kun gjelder der hvor det er innlagt vann eller utslipp fra toalett. Det 

betyr at dersom virksomheten ikke har innlagt vann og kun har utslipp av gråvann (alt 

avløpsvann bortsett fra toalettavløp), så er den ikke omfattet av kravene i forskriften.  

 

Ny paragraf: § 3 Forhold til annet regelverk 

 

Søknader om utslippstillatelse skal også behandles etter plan- og bygningsloven. 

Tømming av avløpsanlegg er regulert av «Forskrift om tømming av tanksystem for 

oppsamling av avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringeringerike kommune, Buskerud. 

Bakgrunnen for endringen er å henvise til det mest relevante regelverket.  

 

§ 3 (§4 i forslag til endring) Definisjoner 

Følgende definisjoner foreslås endret. Endringer er angitt i fet: 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer 
fra kjøkken, bad og vaskerom. Toaletter er ikke 
inkludert. 
TKB: Termotolerante koliforme bakterier 

Gråvann: Alt avløpsvann som ikke kommer fra 
toalettavløp. 
E-coli (Escherichia coli): En type TKB 
tarmbakterier som forekommer i mennesker 
og dyr. Kan være sykdomsfremkallende. 

Endringen av definisjonen av gråvann er bare en forenkling.  

 

Rådmannen foreslår å bruke E-coli istedenfor TKB (tarmbakterier) som måleparameter for 

bakterier, for å tilpasse kravet til dagens kunnskapsgrunnlag. Flere andre norske kommuner 

har gjort dette, og det er i tråd med anbefalinger fra NiBio (Norsk institutt for bioøkonomi), 

tidligere Bioforsk. E-coli er en av flere typer tarmbakterier (TKB). Den dominerer i 

menneskers avføring og er en sterk indikator på at også andre smittestoffer kan være til stede 

(f.eks. virus og parasitter). Ved måling av badevann utgjør E coli normalt over 90 % av antall 

TKB. Måling av E-coli er en mer moderne og sikker analysemetode enn TKB.  Begge 

parameterne indikerer at avløpsvannet inneholder fersk avføring (fekal forurensning), men i 

gruppen TKB inngår også bakterier som naturlig finnes i miljøet, noe som kan medføre feil i 

prøvene. I drikkevannsforskriften brukes E-coli som indikator på fekal forurensing. I EUs 

badevannsdirektiv brukes også E-coli og ikke TKB. 

Siden det er E-coli som er indikatoren for bakterier fra toalettavløp, vil endringen i 

måleparameter (fra TKB til E-coli) ikke medføre noen vesentlig skjerping av rensekravet. 

 

§ 4 (§ 5 i forslag til endring) Krav til planlegging 

Følgende endringer foreslås i 2.ledd: 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Den som utfører grunnundersøkelse eller 
prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal ha 
nødvendig hydrogeologisk kompetanse.  

Den som utfører grunnundersøkelse eller 
prosjektering av avløpsanlegg skal kunne 
dokumentere nødvendig hydrogeologisk 
kompetanse og erfaring. 

Bakgrunnen for den foreslåtte endringen er at det er viktig å sikre at firmaer har tilstrekkelig 

erfaring og ikke bare formell kompetanse og at dette skal dokumenteres. 



Dette vil sikre kvalitet i prosjekteringen av nye avløpsanlegg, det vil si at man foreslår det 

riktige anlegget ut fra stedlige forhold. På den måten sikres det at anlegg som blir bygd slik at 

det renser slik lovverket krever og fungerer slik det skal.  

 

§ 5 (§ 6 i forslag til endring) Utslippskrav  

Følgende endringer er gjort i 2.ledd 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

I Steinsfjordens nedbørsfelt stilles det i tillegg 
krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier 
(TKB) skal være <1000/100 ml, regnet som årlig 
middelverdi. Også andre steder der det er 
spesielle brukerinteresser (drikkevann, bading, 
fiske etc) eller spesielle følsomme resipienter 
som blir berørt, kan det stilles krav til utslipp av 
bakterier. 

I Steinsfjordens nedbørsfelt stilles det i tillegg 
krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier 
(TKB) skal være <1000/100 ml, regnet som årlig 
middelverdi. Også andre steder der det er 
spesielle brukerinteresser (drikkevann, bading, 
fiske etc) eller spesielle følsomme resipienter 
som blir berørt, stilles det krav til utslipp av 
bakterier. 

Endringen innebærer en presisering/ og tydeliggjøring og en svak skjerping av dagens krav. 

 

Presiseringen tydeliggjør at det er opp til den som utfører grunnundersøkelser og prosjekterer 

anlegget å vurdere om anlegget også skal oppfylle rensekravet for bakterier. Slik dagens 

ordlyd er, er det opp til kommunens saksbehandlere å vurdere dette i hver søknad om 

utslippstillatelse og aktivt stille krav til rensing av bakterier. Det vil dermed bli opp til 

saksbehandlers skjønn om hvorvidt dette kravet blir satt.   

Rådmannen mener at det er viktig at den som gjør undersøkelser og prosjekterer anlegget, 

gjør en selvstendig vurdering av om det er forhold knyttet til brukerinteresser/resipient som 

tilsier at det bør være et eget rensekrav for bakterier. Forurensningsmyndigheten har for øvrig 

alltid mulighet til å sette strengere krav i en utslippstillatelse uavhengig av prosjekteringa.  

 

Hva som vil være spesielle brukerinteresser vil variere, men den vanligste er som regel private 

drikkevannsbrønner. Dersom det er drikkevannsbrønner i nærliggende avstand på den 

aktuelle tomta eller nabotomta, vil dette gå under betegnelsen «spesiell brukerinteresse». Har 

eiendommen kommunalt vann og det ikke er vann i nærheten som blir brukt til bading, 

fisking, jordvanning etc., vil det bakteriekravet trolig ikke gjelde, dersom resipienter ikke 

defineres som sårbar.  

 

Naturbaserte infiltrasjonsanlegg vil oppfylle bakteriekravene uansett dersom de er bygget 

etter gjeldende standarder. De aller fleste prefabrikerte gråvannsrenseanlegg vil også det. Når 

det gjelder minirenseanlegg (prefabrikerte anlegg for rensing av alt avløpsvann), er det en 

rekke av merkene som må ha et ekstra rensetrinn for å oppnå rensekravet for bakterier, mens 

noen av anleggene har dette som «standardløsning». Dette koster ekstra (om lag kr 20 000,-), 

og det har vært for noen av typene vært problemer knyttet til drift og vedlikehold. Det har 

vist seg at dersom man bruker infiltrasjon (rensing i stedegne masser) som ekstra rensetrinn, 

så vil en stort sett unngå driftsproblemer.  

 

 

 

§ 6 (§ 7 i forslag til endring) Godkjente renseløsninger 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Tett tank: Dette er en løsning som kun vil 
godkjennes der det er forhold som tilsier at 

Tett tank. Dette er en løsning som kun vil 
godkjennes der det er forhold som tilsier at 



andre løsninger enn tett tank vil kunne 
benyttes. Godkjennes bare for toalettavløp, og 
bare i kombinasjon med godkjent renseløsning 
for gråvann. Det skal være alarm som varsler i 
god tid før tanken er full. Tankvolum skal være 
minimum 6 m3 for helårsboliger og 3 m3 for 
fritidsboliger. Utføres i henhold til NS-1545. 
 
 
Biologisk filter: Godkjennes bare for gråvann. 
Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr 60. 
Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe. 
 

andre løsninger enn tett tank vil kunne 
benyttes. Godkjennes bare for toalettavløp, og 
bare i kombinasjon med godkjent renseløsning 
for gråvann. Det skal være alarm som varsler i 
god tid før tanken er full. Tankvolum skal være 
minimum 6 m3 for helårsboliger og 3 m3 for 
fritidsboliger. Utføres i henhold til NS-1545. Det 
skal benyttes vannbesparende toalett. 
 
Biologisk filter: Godkjennes bare for gråvann. 
Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr 60. 

Endringene vil ikke ha praktiske eller økonomiske konsekvenser.  

I alle utslippstillatelser hvor kommunen godkjenner tett tank, settes det som vilkår at det skal 

benyttes vannbesparende toalett. Dette fordi at man ikke skal måtte tømme så hyppig. Tett 

tank har blitt mer vanlig etter forskriften at ble vedtatt i 2009, og rådmannen ser derfor 

behovet for å ha oppdatere bestemmelsene om dette i lokal forskrift. I definisjonen av 

gråvann, er kravet til pumpe tatt bort. Dette fordi Rådmannen ønsker å legge til rette for nye 

typer teknologier som kommer på markedet. 

 

§ 8 (§ 9 i forslag til endring) Krav til utførelse  

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne 
dokumentere relevant kompetanse, for 
eksempel utdannelse som maskinentreprenør 
eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av 
ADK1-kurs eller 2-dagers kurs i 
bygging/installasjon og prosjektering v mindre 
avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller 
tilsvarende. I tillegg skal vedkommende kunne 
dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider. 

Den som utfører arbeidene på stedet, 
skal kunne dokumentere relevant 
kompetanse, for eksempel utdannelse 
som maskinentreprenør eller rørlegger, 
og tilleggsutdannelse i form av ADK1-
kurs eller 3-dagers kurs i 
bygging/installasjon og prosjektering av 
mindre avløpsanlegg fra Norsk 
Rørsenter eller NMBU, eller tilsvarende. 
I tillegg skal vedkommende kunne 
dokumentere erfaring fra tilsvarende 
arbeider. 

 

Endringene som foreslås har ingen praktiske eller økonomiske konsekvenser. Det er kun en 

oppdatering ut fra hvor man kan ta denne typen kurs og kurslengde. 

 

 

§ 9 (§ 10 i forslag til endring) Krav til drift, vedlikehold og kontroll 

Følgende endringer gjøres i 4.ledd:  

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Ved alle anlegg unntatt lukkede 
infiltrasjonsanlegg skal det som en del av drifts- 
og vedlikeholdsavtalen tas representativ 
stikkprøve på utløp minimum hvert 4.år. Denne 
skal analyseres på tot-P og BOF5. Der det er satt 
krav til rensing av bakterier, skal det også tas 
prøve som analyseres på TKB. 

Ved alle anlegg unntatt lukkede 
infiltrasjonsanlegg skal det som en del av drifts- 
og vedlikeholdsavtalen tas representativ 
stikkprøve på utløp minimum hvert 4.år. Denne 
skal analyseres på tot-P og BOF5. Der det er satt 
krav til rensing av bakterier, skal det også tas 
prøve som analyseres på E-coli. 



 

 

Forslaget til endring. kommer som en følge av forslaget om å sette bakteriekravet til E-coli 

istedenfor TKB, og har ingen praktiske eller økonomiske konsekvenser av betydning.  

 

§ 11(§ 12 i forslag til endring) Eldre utslipp 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Utslipp etablert før 1.januar 2007 og som det på 
tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes 
tillatelse for etter det på den tid gjeldende 
regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2010. 
Utslippene kan likevel bestå inntil enkeltvedtak 
om opprydding er fastsatt. 

Utslipp etablert på tidspunkt hvor det ikke var 
krav om utslippstillatelse (i praksis: anlegg 
etablert før 1972) er ulovlige fra 1.januar 2010. 
Utslippene kan likevel bestå inntil enkeltvedtak 
om opprydding er fastsatt. Pålegg om 
opprydding kan være pålegg om nytt anlegg 
eller tilkobling til offentlig kloakk. Dette er 
søknadspliktig.  

Endringen er bare språkmessig for å gjøre det enklere å forstå. Innholdet er det samme. Siste 

setning referer til at nytt avløpsanlegg og tilkobling til offentlig avløpsanlegg ved pålegg om 

opprydding må omsøkes. Forslaget til endring vil ikke ha juridiske, økonomiske eller 

praktiske konsekvenser.  

 

Ny § 13: Unntak 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

 -  Når særlige grunner foreligger, kan kommunen 
gjøre unntak fra forskriften. 

Forslaget gjør at eventuelle unntak kan hjemles. Ut over dette har ikke forslaget praktiske 

eller økonomiske konsekvenser av betydning. 

 

Kommunen har ikke praksis for å dispensere fra lokal forskrift. Dersom det likevel blir 

vurdert som hensiktsmessig å dispensere i helt spesielle tilfeller, gir ikke dagens forskrift 

adgang til dette. Rådmannen har fått avklart fra Fylkesmannen at det er nødvendig med en 

bestemmelse om dispensasjoner. Forslaget medfører at en eventuell dispensasjon ikke vil bli 

ansett som en saksbehandlingsfeil og dermed er et vedtak som kan oppheves hvis det blir 

påklagd.  

 

 

 

2. Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere, Ringerike kommune, Buskerud 

 

§ 1 Virkeområde 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere 
og tette tanker for oppsamling av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
næringsvirksomhet og lignende virksomheter i 
Ringerike kommune. 

Forskriften gjelder tømming av tanksystem for 
oppsamling av sanitært avløpsvann, 
fettutskillere og oljeutskillere fra bolighus, 
fritidsbebyggelse, næringsvirksomhet og 
lignende virksomheter i Ringerike kommune.  

Bakgrunn for å inkludere krav til sikre at olje- og fettutskillere blir tømt systematisk for å 

hindre olje- og fettslam inn på kommunalt avløpsnett.  

 



§ 2 Definisjoner 

Følgende ny definisjon foreslås: 

System med én eller flere tanker for oppsamling og rensing av avløpsvann, f.eks. 
minirenseanlegg, slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann.  

Bakgrunnen for forslaget er å tilpasse lovteksten til minirenseanlegg og andre nye typer 

avløpsanlegg i tillegg til slamavskillere og tette tanker. 

 

§ 3 Pålagt tømming 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming 
av slamavskillere. Denne skal utføres av firma 
som har kontrakt med kommunen. 
 
Abonnent er ansvarlig for tømming av tette 
tanker og eventuelle ekstratømminger av 
slamavskillere. All tømming skal utføres av 
firma som har tilstrekkelig kompetanse.  

Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming 
av alle tanksystem bortsett fra tette tanker. 
Ordinære tømminger skal utføres av firma som 
har kontakt med kommunen.  
Abonnent er ansvarlig for tømming av tette 
tanker og eventuelle ekstratømminger av 
øvrige tanksystem. 
All tømming skal utføres av firma som har 
tilstrekkelig kompetanse. 

Hensikten med endringsforslaget er å tydeliggjøre at kommunen er ansvarlig for all 

rutinetømminger av alle anlegg utenom tette tanker. Blant annet er kommunen ansvarlig for 

tømming av minirenseanlegg og gråvannsrenseanlegg. 

 

 

§ 4 Tømmehyppighet 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Flg. Tømmehyppigheter gjelder:  
- For slamavskillere for alt avløpsvann, 
boligbebyggelse: Hvert 2.år. 
- For slamavskillere for alt avløpsvann, 
fritidsbebyggelse: Hvert 4.år. 
- For alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4.år. 
- For tette tanker: Etter behov, men ikke 
sjeldnere enn hvert 2.år for boligbebyggelse og 
hvert 4.år for fritidsbebyggelse.  
 
Dersom utslippstillatelse krever hyppigere 
tømming, må tillatelsen følges. 

For de ordinære tømmingene gjelder følgene 

tømmehyppigheter: 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, 

boligbebyggelse: Hvert 2.år 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, 

fritidsbebyggelse: Hvert 4.år 

- For alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4.år. 

- For slamavskillere i minirenseanlegg: Ikke 

sjeldnere enn én gang årlig.   

 

Dersom utslippstillatelse eller drifts- og 

serviceavtalen krever hyppigere tømming, må 

dette følges. Dette defineres som ordinær 

tømming. 

Tette tanker skal tømmes ved behov, men 

minst én gang i året. 

 

 

 



Den viktigste endringen her er at det kreves årlig tømming av tette tanker. Erfaring viser at 

dagens minstekrav til tømming av tette tanker hvert 2.år (boliger) og 4.år (hytter) har vært 

for sjeldent. Dersom slike tanker blir fulle og renner over, er dette direkte utslipp. 

Det foreslås også årlig tømming av minirenseanlegg, istedenfor hvert 2.år. Dette er ut fra hva 

som er anbefalt av leverandører og bransjen.  

Det presiseres også at dersom drifts- og serviceavtalen krever oftere tømming, vil det inngå 

som en del av rutinetømmingene.  

 

§ 5 Tømmegebyr 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere 
skal dekke kommunens kostnader med 
innsamling og behandling. Gebyr betales pr 
tømming. Gebyret kan differensieres etter type 
og størrelse på slamavskiller. Gebyrsatsene 
fremgår av kommunens gebyrregulativ.  

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere 
skal dekke kommunens kostnader med 
innsamling og behandling. Gebyr betales per 
tømming. Gebyret kan differensieres etter type 
og volum på tanksystem. Gebyr fremgår av 
kommunens gebyrregulativ. 

 

Endringen er en følge av endringen i § 2 og medfører ingen praktiske eller økonomiske 

konsekvenser.  

 

§ 6 Fakturering 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Kommunen fakturerer abonnent for ordinær 
tømming av slamavskillere i henhold til § 4. 
All fakturering for tømming av tette tanker og 
ekstratømminger av slamavskillere skjer fra 
utførene firma til abonnent.  

Kommunen fakturerer abonnent for ordinær 
tømminger i henhold til §§4 og 5. 
All fakturering for tømming av tette tanker og 
ekstratømminger skjer fra utførende til 
abonnent.  

 

Endringene som foreslår er en konsekvens av endringen i § 2 og medfører ingen praktiske 

eller økonomiske konsekvenser.  

 

§ 7 Gjennomføring av tømming  

Rådmannen foreslår endringer i 1. og 2. ledd. 

Dagens forskrift Forslag til endring 

Det gis varsel fra utførende firma om når 
tømming av slamavskillere skal foretas.  
 
Tømming av tette tanker og ekstratømminger 
av slamavskillere skjer etter bestilling fra 
kompetent firma fra abonnent.  

Utførende firma gir varsel til abonnent om 
tidspunkt for ordinær tømming. 
 
Abonnent bestiller selv tømming av tette 
tanker og ekstratømminger fra kompetent 
firma. 

 

Forslaget er kun en språklig omskrivning, og har ingen konsekvenser.  

 

§ 8 Abonnentens plikter 

Rådmannen foreslår følgende nytt 1.ledd. 

Dersom abonnent benytter et annet firma for tømming av tette tanker og ekstratømminger enn 
det kommunen har avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn dokumentasjon på 
tømming fra tømmefirma til kommunen. 



Denne bestemmelsen er flytta fra dagens § 7. Rådmannen foreslår å styrke bestemmelsen ved 

å legge til ordet «uoppfordret» i setningen. 

 

Rådmannen foreslår ny paragraf om tømming av olje- og fettutskillere: 

Oljeutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom driftstilstanden tilsier det.  
Fettutskillere bør tømmes ved behov ut fra driftstilstand, men ikke sjeldnere enn 2 ganger per 
år.  
Kommunen kan gå inn og kontrollere at funksjon- og drift av olje- og fettutskillere er 
tilfredsstillende og eventuelt bestemme en annen tømmefrekvens.  
 
Eier av olje- og fettutskillere er selv ansvarlig for bestilling av tømming av sine anlegg.  
 
Entreprenør som tømmer anleggene, må ha nødvendig godkjenning.  
 
Alle virksomheter med oljeutskiller skal sende inn årsrapport til Ringerike kommune innen 
1.mars hvert år.  
 

Forslag til endring legger til rette for bedre oppfølging av olje- og fettutskillere i kommunen. 

Jevnlig tømming vil bedre driftsforhold og føre til mindre olje- og fettslam inn på kommunalt 

avløpsnett. Krav til hyppighet er basert på erfaring fra bransjen og andre kommuners 

tilsvarende kravstilling.  

 

 

§ 9 (§10 i forslag til endring) Unntak 

(Tilføyelser er satt i fet): 

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming av tanksystemer, må vanntilførselen avstenges 

permanent av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen. 

For å få unntak fra kravene til olje- og fettutskillere i § 9 må det søkes kommunen om 

dispensasjon.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Rådmannen kan ikke se at forslaget til endring av de to lokale forskriftene vil ha effekter for 

overordnede planer, slik som strategi for opprydding, kommuneplan osv. 

 

Juridiske forhold  

Dagens lokale forskrifter ligger her: 

1) https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-06-25-1048 

2) https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-06-25-1049 

Vedlagt til dette saksframlegget er rådmannens utkast til endringsforskrifter.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I kommunestyresak 143/14 ble det vedtatt oppstart på endring av disse to lokale forskriftene 

for å få et helhetlig og oppdatert regelverk på området.  

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at forslaget vil ha økonomiske konsekvenser av betydning. I noen få 

tilfeller vil anleggseiere kunne få noe økte merkostnader siden krav til bakterier vil gjelde 

dersom det er spesielle brukerinteresser selv om forurensningsmyndigheten i kommunen ikke 



påpeker dette. Det er likevel snakk om et begrenset antall, siden det allerede er sentrale krav 

til at prosjekterende/den som utfører grunnundersøkelser skal velge et avløpsanlegg som gir 

minst mulig forurensing.  

Krav til årlig tømming av tette tanker vil noen steder medføre en ekstra kostnad for de som 

bruker hytta svært lite. Dette vil bare utgjøre noen få fritidsboliger. Rådmannen er derfor av 

den oppfatningen at de positive konsekvensene med forslaget (mindre risiko for 

lekkasje/direkte utslipp) vil oppveie for dette og være av større betydning. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen foreslår å sende saken ut på offentlig høring. Planen er å annonsere 

forskriftsendringen i Ringblad, på kommunens hjemmeside på internett og Facebook. 

Rådmannen foreslår at fristen for å uttale seg til saken settes til seks uker.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til vedtak i sak 14/227 om å sende saken på høring.  

Rådmannen vurderer at endringene som det foreslås her, er av mindre betydning. Endringene 

som foreslås vil føre til et mer oppdatert og tydelig regelverk i Ringerike kommune. Målet 

med endringen er at det skal bli lettere for blant annet innbyggere, tiltakshavere, 

entreprenører, prosjekterende og utbyggere å forholde seg til regelverket. Rådmannens 

forslag til et mer tydelig rensekrav for bakterier og hyppigere tømminger av tette tanker og 

og minirenseanlegg, vil kunne gi en lav kostnadsøkning hos enkelte anleggseiere. Rådmannen 

vurderer det likevel dithen at de positive gevinstene knyttet til redusert risiko for 

forurensning, økt driftssikkerhet og vern av brukerinteresser (særlig private 

drikkevannbrønner) oppveier for dette.   

 

Vedlegg 

1. Saksprotokoll: sak 143/14 – kommunestyrevedtak om oppstart på forskriftsarbeidet.  

2. Forslag til endringsforskrift - FOR 2009-06-25 nr 1048: Forskrift om utslipp av 

avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud 

3. Forslag til endringsforskrift - FOR 2009-06-25: Forskrift om tømming av 

slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune, Buskerud 

4. Svar på spørsmål fra Anders Braaten i e-post sendt 27.9.2016 

5. E-post fra Anders Braaten 27.09.2016 

6. Interpellasjon fra Anders Braaten til ordfører 28.1.2016 

7. Ordførers svar til Anders Braatens interpellasjon 

8. Kommunestyrets behandling av interpellasjon 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/227-17  Arkiv: M45  

 

Sak: 131/15 

 

Omgjøring av tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Kommunestyret viser til vedlagt forskrift, utkast til forskriftsendring, to innkomne 

høringsuttalelser og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Kommunestyret stiller seg bak forslag til endring av Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-

06-25). 

2. Endringsforskriften vedtas.  

3. Beløp for tilsynsgebyret i 2016 settes til kr 555,- inkl. mva. per anlegg. 

4. Kommunestyret forutsetter at begrunnelsen kommuniseres ut til de berørte. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 26.11.2015: 

 

 

Forslag fra Tor Bøhn (Frp): 

 

«Det innføres IKKE en fast årlig tilsynsavgift for mindre private avløpsanlegg» 

 

Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret stiller seg bak forslag til endring av Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-

06-25). 

2. Endringsforskriften vedtas.  

3. Beløp for tilsynsgebyret i 2016 settes til kr 555,- inkl. mva. per anlegg. 

4. Kommunestyret forutsetter at begrunnelsen kommuniseres ut til de berørte. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med hovedkomiteens (HMA) innstilling, ble  

vedtatt mot 13 stemmer (Frp, MDG, Sol, SV og Sp) 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4270-7   Arkiv: 033  

 

 

Tillegg til vedtatt møteplan for 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Folkevalgtopplæring avholdes 03. oktober 2019 

Kommunestyret avholdes 07. november 2019. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 01.11.18 i sak 140/18 møteplan for 2019.  

Høstens kommunestyremøter ble satt opp med følgende datoer: 

5.  september  

10. oktober (Konstituerende møte) 

31. oktober (Folkevalgtopplæring) 

12. desember  

13. desember 

 

Det går 3 mnd. mellom kommunestyrets møte 5. september og kommunestyrets møte 10. 

desember. For å få god flyt i saksgangen er det vurdert nødvendig å sette et 

Kommunestyremøte 7. november. 

 

KS Folkevalgtprogram 

KS anbefaler 2 dager for gjennomføringen av sitt kjerneprogram/folkevalgtprogram. Ringerike 

kommune har booket 03. og 31. oktober 2019. Prosessveileder fra KS, Evy-Anni Evensen. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Kjell B. Hansen 

 ordfører 

 

saksbehandler: Trude Svendsen Bjerkås 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 05.09.2019 00:00:00-05.09.2019 00:00:00     Utvalg: KS  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

14/286-209 26.06.2019 R/TEK/MARSAN PLN 379 

30076/19 Fylkesmannen I Oslo og Viken 

Vedtak i klagesak 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen 

 

19/3846-1 03.09.2019 R/STØ/TRUBJ 033 

39094/19 Kommunestyret 

Spørsmål/svar fra Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet i FS strategi og plan 

27.08.19.  

 

 



Fylkesmannen i Oslo og Viken
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Eline Kristiansen Sedal, 692471 06

Vår dato:

uNe0.06.201e

Vår ref:

2 5 JU N 2019

DokumentsenteretRingerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØN EFOSS

t
I

Dokid:
1 9A79256
(1 4t286-20e)
Vedtak iklagesak

Vedtak i klagesak - detaljregulering for Hensmoen grusuttak

Vivisertil kommunens oversendelse 01 .02.19 og senere oversendelser av 14. A2,19.02,20.02, 05.03
og 07.03.19. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Kommunestyrets vedtak av 31.05.18 i sak52l'|.8 stadfestes. Klagene har ikke ført frem.

Sakens bakgrunn
Bakgrunnen for planarbeidet var ønsket om å sikre areal for fremtidige sand- og steinressurser
avsatt til nåværende og fremtidig område for råstoffutvinning i kommuneplanen for Ringerike 2007-
2019. Det er på denne bakgrunn fremmet privat forslag til detaljregulering for eksisterende
virksomhet og fremtidig masseuttak.

Forslagstiller erJohn Myrvang AS og NorStone AS. Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS

Planområdet består i dag av grustak og industrivirksomhet tilknyttet driften av grustaket, i tillegg til
skogsområder. Det er opplyst at det har vært tatt ut sand på Hensmoen siden 1935 - i dag drevet av

John Myrvang AS på gbnr.271/8 (grunneier Erik Chr. Heen). NorStone AS har inngått avtale om
etablering av grustak med grunneier på tilgrensende eiendom gbnr.92/2/2 (grunneier Sven Brun).
Planforslaget innebærer en utvidelse av eksisterende uttaksområde.

Det fremgår av planbeskrivelsen at forekomsten på Hensmoen har en god bergarts- og
mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til betongformål
Forekomsten på Hensmoen rangeres som nasjonalt viktig i NGUIs pukk- og grusdatabase.

Hensikten med planen er å ivareta miljø- og samfunnsinteresser, sikre sand- og grusressurser for
Hensmoen grusuttak, samt gi rammer for den videre driften av masseuttaket.

Fra planbeskrivelsen gjengir vi følgende opplysninger:

1 Norges geologiske undersøkelse

T

E-postadresse:
fmovpost@fu lkesmannen.no
Sikker melding:
www.fyl kesma n ne n.no/m eld i ng

Postadresse:
Pb 325

1 502 N4oss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 1 7

Dråmmen: Grønland32

Telefon:59 247000
www.flrlkesmannen.no/ov

Oslo: Tordenskioldsgatel2 Org.n(.974761319



Side: 2/1 0

lJttoksområdet i plonforslaget tilsvorer et volum på co. 27 millioner tonn. Planforslaget hor et

nedre uttoksnivå begrenset til 2 meter over grunnvonnsnivå. Med et årlig uttok på 300 000 tonn

for John Myruong og 150 000 for NorStone gir dette en levetid på co. 75 år.

Det fremgår videre at planen innebærer å tillate råstoffutvinning på ca. 815 daa, industri på ca. 13

daa, grønnstruktur på ca. 67 daa og kjøreveg er lagt som formål på ca. 0,1 daa. Arealet utgjør totalt
900 daa og omfatter eksisterende og fremtidig uttaksområde.

Uttaksområdet er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanens arealdel for
2OO7-2019. Området rundt uttaksområdet er avsatt til LNF-område. I kommuneplanens arealdel for
2019-2030, som trådte i kraft 31 .01.19, er uttaksområdet avsatt til nåværende råstoffutvinning.

Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn i perioden 30.03.17 til 30.05.17

Det kom 65 innspill fra myndigheter, organisasjoner, faginstanser og private. Som følge av innspill

ble det gjort diverse endringer og suppleringer i planen. Vi viser i denne sammenheng blant annet til

det som fremgår under oppsummeringen i kommunens saksfremleggtil2. gangs behandling.

Omkring 40 av innspillene ytret ønske om et redusert uttaksområde og bevaring av Hensmoen som

bynært friluftsområde. På denne bakgrunn utarbeidet rådmannen også et alternativt forslag som i

større grad ivaretok interessene til høringsinnspillene og reduserte uttaksområde til 1/3. Det

alternative forslaget ble ikke vedtatt av kommunestyret.

Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte den 31.05.18.

Kommunen mottok syv klager på vedtaket. Klagene er fremsatt av Bjørn Leifsen for Asbjørn

Granheim, Vågård og Omegn Vel, Vågård Vel, Einar Rokseth, Hilde Hatlestad, Miljøvernforbundet

Hønefoss og Olav Djønne. Kommunen mottok uttalelser til vedtaket fra Harry Dahl og Ola

Bjørntvedt. Vivisertil klagenes innhold isin helhet, ogvilgå nærmere inn på anførslene i

vurderingen nedenfor.

Kommunesgrret tok ikke klagene til følge i møte den 31.01.19 (2119).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten som klageinstans etter
plan- og bygningsloven 5 1-9 til Fylkesmannen.

Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere

saksreferat.

Fylkesmannen ser slik på saken

Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker

Kommunestyret er øverste planleggings- og reguleringsmyndighet og har ansvaret for å utøve det
planfaglige skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet, jf. plan- og bygningsloven 5 3-3.

Etter en samfunnsmessig vurdering, i samråd med berørtstatlige fagmyndigheter, fylkeskommunen

og andre som måtte ha interesser i planområdet, er det derfor kommunestyret som avgjør hvilke

områder som skal med i reguleringsplanen.

Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskrivT-8/86fra
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av '16. januar
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2OO4 f r a M i ljøverndepa rtem entet.

Fylkesmannen kan ikke endre planen uten at kommunen er enig i endringen. Dette gjelder
endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i reguleringsbestemmelser. Dersom
Fylkesmannen mener det bør gSøres slike endringer, og kommunen ikke er enig, må klagesaken

oversendes Kom m u na l- og m odern iseri ngsd epa rtementet for avgjørelse.

Det presiseres samtidig at det i forbindelse med klagebehandling av planen ikke kan gSøres

endringer som innebærer at planen endres i hovedtrekkene, selv om kommunen er enig i

endringene.

Det følger videre av forvaltningsloven 5 34 andre ledd at Fylkesmannen skal legge stor vekt på det
kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. Ettersom kommunens vurderinger og vekting
av ulike planinteresser og -hensyn vil være utøvelse av kommunens frie skjønn, skal det i

utgangspunktet mye til for å sette kommunens vedtak om reguleringsplaner til side.

Vurdering av klagernes anførsler
Det er fremmet en rekke anførsler i klagene. Flere av anførslene er dels sammenfallende og berører
de samme forholdene. I hovedsak er anførslene tilknyttet kommunens saksbehandling, herunder
manglerved beslutningsgrunnlaget, manglende medvirkning og brudd på saklighetsprinsippet. Det
er videre anført ulemper for naboer og andre i nærmiljøet - blant annet i form av støy og støv fra
virksomheten. Flere anfØrer at det i større grad må fastsettes avbøtende tiltak og at det må utredes
alternative lokaliseringer. Det er videre fremmet anførsler tilknyttet naturmangfoldet samt klima- og

miljøhensyn. Miljøvernforbundet Hønefoss viser til prinsippet om økosystemtilnærming og påpeker

at kommunen må vurdere den samlede belastningen for å sikre at det ikke skjer overbelastning av

økosystemet på Hensmoen. Det uttrykkes videre usikkerhet med tanke på konsekvenser for
Vesletjern og grunnvannsforekomsten, herunder sikring av rent drikkevann. Det fremgår for øvrig at
området ønskes bevart som friluftsområde.

Tiltakshavernes kommentarer til klagene fremgår i notat av 21.09.18, utarbeidet av Asplan Viak AS.

Rådmannen har vurdert klagene og gitt utfollende kommentarer til anførslene. Rådmannens
kommentarer fremgår i en samlet fremstilling som følger av saksfremlegget til klagebehandlingen.

Fylkesmannen bemerker at vi har vurdert alle anførslene i klagene, men det vilføre for langt å

kommentere hver enkelt anførsel konkret. Fylkesmannen er i hovedsak enig med rådmannens
vurderinger av klagene, og vi viser til kommentarene i klagebehandlingen. Vi vil nedenfor vurdere de

mest sentrale klageanførslene, herunder om kommunens vedtak lider av saksbehandlingsfeil eller
rettsa nvendelsesfeil.

Ko m m u nepl a n e ns a req ld el

Enkelte anførsler retter seg mot saksbehandlingen ved vedtakelsen av kommuneplanen i 1994. Det

anføres blant annet til at berørte parter og allmennheten ikke ble informert om den planlagte

arealendringen av friluftsområdet på Hensmoen.

Fylkesmannen bemerker i denne sammenheng at forhold rundt vedtakelsen av tidligere
kommuneplan ikke er gjenstand for vurdering i denne saken. Det fremgår av kommuneplanen for
2007-2019 at området der uttaket skal være er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak.
Arealbruken er dermed avklart i overordnet plan og planforslaget er i tråd med arealformålet.
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Fylkesmannen viser for øvrigtil rådmannens kommentar til klagene der det blant annet fremgår at

det eldste vedtatte plankartet der området ligger inne som masseuttak er i kommunedelplankartet
for Hønefossområdet som er vedtatt 27.10.94. Det fremgår videre at planen den gang ble sendt på

høringtil blant annet berørte myndigheter og andre interesseorganisasjoner. Høring av

planforslaget ble også varslet ved avisannonser. Kommuneplan for Ringerike er vedtatt tre ganger

siden 1994, nærmere bestemt i 1999,2003 og 2007. Området avsatt til masseuttak på Hensmoen

ligger inne i disse tre planene som en oppfølging av planen vedtatt i 1994.

Soksbehondlingen

1. Medvirkning
Et relevant spørsmål er om reguleringsplanen har vært gjenstand for tilstrekkelig medvirkning, da

det i noen av klagene er det vist til manglende innbyggermedvirkning. Vi forstår det slik at enkelte

mener at det ikke har vært åpnet for tilstrekkelig medvirkning i planprosessen. Flere påpeker også at
kommunen ikke i tilstrekkelig grad har hensyntatt forhold som er påpekt i uttalelsene.

Kravet til medvirkning er fremhevet i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, og fremgår for
øvrigav flere bestemmelser i loven. I pbl. 5 5-1 fremgår det at Enhver som fremmer plonforslog, skal

legge til rette for medvirkning.

I reguleringsplanveileder utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremgår
følgende om medvirkningsbestemmelsene:

Bestemmelsene om medvirkning i planprosessen ble forsterket i plon- og bygningsloven ov 2008.

Plonlegging og byggesaksbehondling skal sikre demokroti og medvirkning slik at olle som blir
berøn skal kunne delto og få mulighet til å uttole seg. Åpenhet, forutsigborhet og medvirkning i
nødvendig utstrekning er ment å være vesentlige elementer ved plan- og bygesaksbehondling

etter loven. Dette er i somsvar med grunnleggende demokratiske og rettssikkerhetsmessige

prinsipper.

Medvirkning i reguleringsprosessen sikres blant annet ved høring og offentlig ettersyn. I tillegg er det
klageadgang på kommunestyrets vedtak.

Det fremgår av sakens dokumenter at det er tilrettelagt for medvirkning i planprosessen. Det er

både sendt melding om forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan, varsel om oppstart der det
ble bedt om innspill til planprogram og planens innhold, samt varsel om høring og offentlig ettersyn

I tillegg er det avholdt medvirkningsmøte for naboer og interesseorganisasjoner, samt åpent
informasjonsmøte. Det er også avhold møte med blant annet Asbjørn Granheim, samt

Miljøvernforbundet og Olav Djønne.

I klage på vegne av grunneier Asbjørn Granheim er det anført at han som innehaver av gbnr.

2711122 (Nymobakken 40) i større grad skulle vært tatt med på råd i prosessen. Dette begrunnes

med at eiendommen ligger helt inntil uttaksområdet og av den grunn vil få større ulemper ved

utvidet drift. Det vises særlig til ulemper i form av støy- og støvplager.

Fylkesmannen viser i denne sammenheng til rådmannens kommentarer til klagen i saksfremlegget

til klagebehandlingen. Vi mener det der fremgår at det i prosessen har vært tilrettelagt for
tilstrekkelig medvirkning for Granheim. Vi viser særlig til at det er avholdt arbeidsmøte med Asbjørn

Granheim 27.05.14, samt befaring og mØte 30.05.17 med fokus på konsekvenser for hans eiendom
gbnr.2711122. Det fremgår av møtereferat at tema som ble tatt opp i hovedsak var tilknyttet stØy,
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støv og trafikk, samt avbøtende tiltak for å skjerme boligen mot noen av ulempene uttaket
forårsaker.

Fylkesmannen finner på denne bakgrunn at de krav som stilles til medvirkning er overholdt.

Fylkesmannen har for øvrig forståelse for at Granheim er bekymret for de ulemper en utvidelse av

driften vil medføre for hans eiendom. Eiendommens nære beliggenhet til uttaksområdet gjør at den
vil bli berørt i større grad enn andre eiendommer. Fylkesmannen anser imidlertid at det er
tilrettelagt for tilstrekkelig medvirkning. I tillegg er det inntatt avbøtende tiltak i

reguleringsbestemmelsene. Det fremgår der at støy og støv skal ligge innenfor rammer beskrevet i

kapittel 30 i forurensningsforskriften eller senere forskrifter som gjør gleldende, jf. 5 2 nr. 8. Grus- og
sandtaket skal videre ha installert vanningsanlegg for å dempe støv, jf. nr. 9 og Nymobakken skal
renses regelmessig for sand/støv som forårsakes av utkjøring av sand/grus, jf. nr. 10.

Fylkesmannen bemerker for øvrig at kravtil medvirkning i planprosessen ikke er ensbetydende med

at de som uttaler seg til planprosessen skal bli hørt. Medvirkningsprosessen sikrer at berørte skal få

mulighet til å uttale seg, og uttalelsene blir en del av kommunens beslutningsgrunnlag. Som det
fremgår ovenfor er det til sist kommunestyret som til slutt har ansvaret for å utøve det planfaglige
skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet.

2. Utredningen

Vi tolker enkelte av klagene slik at de stiller spørsmål ved om planen er tilstrekkelig utredet,
herunder om konsekvensutredningen er tilfredsstillende. Enkelte anførsler knytter seg også til
hvorvi dt natu rma ngfoldlovens pri nsi pper er fu lgt.

2.1 Generelt om utredningsplikten

Etter forvaltningsloven 5 17 første ledd skal forvaltningsorganet påse at saken er så godt opplyst
som mulig før enkeltvedtak treffes. Dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst, kan det medføre
feilbedømmelse av saken.

Etter plan- og bygningsloven 5 4-2 gjelder reglene om konsekvensutredninger for planer etter plan-

og bygningsloven som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Formålet med
bestemmelsene er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under
forberedelsen av planen, og når det tas stilling til om planen skal gjennomføres.

Forskrift om konsekvensutrednin g av 26.juni 2009 var gjeldende på det tidspunktet det ble varslet
om planoppstart. Daværende forskrift stilte krav om konsekvensutredning, jf. pbl. 5 4-2 og

forskriftens S2t,Jf . vedlegg 1, pkt. 3. Forskriften er senere erstattet med etterfølgende forskrifter,
hvor det også stilles krav til konsekvensutredning for tiltaket. I forskriftenes overgangsbestemmelser
fremgår det at for planer som er tatt opp til behandling etter tidligere forskrift, skal øvrige
bestemmelser i ny forskrift legges til grunn ved videre behandling at saken. Ved

detaljreguleringsplanens vedtakelse, var det Forskrift om konsekvensutredninger av 21 . juni 2017
(trådte i kraft 1 . juli 2017) som var gleldende. Sistnevnte legges til grunn ved behandlingen av denne
klagesaken.

Konsekvensutredningen er en del av planbeskrivelsen. I plan- og bygningsloven 5 4-2første ledd står
det:
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Alle forslag til planer etter loven skol ved offentlig ettersyn ho en plonbeskrivelse som beskriver

planens formå\, hovedinnhold og virkninger, somt planens forhold til rammer og retningslinjer

som gjelder for området.

M iljøverndepa rtem entet h ar skrevet følgen de om bestem melsen:2

Den skolvære så fyldig og presis at det er mulig å få et dekkende bilde av hensynene bok planen.

Den må også vise hva planen vil medføre for berørte porter, interesser og hensyn. Det er dette som

ligger i uttrykket <virkninger>. Det er opp til plonmyndighetene å vurdere om plonbeskrivelsen er

dekkende. Mongler ved planbeskrivelsen vil kunne være en soksbehandlingsfeil.

I 5 4-2 andre ledd står det

For regionole ploner og kommuneplaner med retningslinjer eller rommer for framtidig utbygging

og for reguleringsploner som kon få vesentlige virkninger for miljø og somfunn, skol
planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av plonens

virkninger for miljø og samfunn.

I forskrift om konsekvensutredning fremgår det hvilke krav som stilles til konsekvensutredningens

innhold med videre. Det fremgår blant annet at Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive

de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder
blant annet naturmangfoldet, friluftsliv, landskap og forurensning, jf. forskriftens 5 21.

Fylkesmannen mener utredningen tilfredsstiller disse kravene. Vi viser blant annet til at den

systematisk vurderer konsekvensene av planforslaget, både i planområdet og influensområdet, for
landskap, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, naturressurser, samt kulturminner og kulturmiljø.
Utredningen gjennomgår også i hvilken grad virksomheten vil medføre forurensning i form av støv

og stØy, samt om masseuttaket vil gi noen konsekvenser for tjernene som ligger utenfor
planområdet.

Det er også gjennomført en ROS-analyse, jf. pbl. 5 a-3.

Det fremgår av forskriftens 5 17 at utredninger og undersøkelser skol følge anerkjent metodikk og

utføres ov personer med relevant foglig kompefonse. Fylkesmannen mener at utredningen tilfredsstiller
disse kravene. Vi har merket oss at Miljøvernforbundet Hønefoss har påpekt at Asplan Viak er et
prosjekteringsfirma som er ansatt av tiltakshaverne. Vi forstår det slik at MiUøvernforbundet mener
at konsekvensutredningen ikke er tilstrekkelig objektiv. Fylkesmannen bemerker i denne

sammenheng at Asplan Viak AS er et profesjonelt foretak med relevant kompetanse på området.

Fylkesmannen har etter dette kommet til at konsekvensutredningen tilfredsstiller de krav som stilles
i forskriften.

Miljøvernforbundet mener at kommunen ikke utelukkende kan legge til grunn opplysninger som

tiltakshaver fremskaffer vedrørende påvirkning av Vesletjern, og påpeker at det er stor usikkerhet
omkring vanntema i konsekvensutredningen. Miljøvernforbundet viser i denne sammenheng til
andre kilder, som de mener må vektlegges i større grad. Også andre klagere uttrykker bekymring for
at tiltaket kan medføre forurenset grunnvann.

2 Lovkommentar til 5 4-2, sist oppdatert 24.04.09
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I konsekvensutredningen konkluderes det etter diverse undersøkelser og observasjoner med at en
planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå ikke vil påvirke Vesletjern
eller Storetjern. Grunnvannet i området ikke vil påvirkes av masseuttaket. Etablering av
observasjonsbrønner som skal dokumentere grunnvannsnivået er sikret i

regu leri ngsbestem m elsene.

Kommunen viser til at den forholder seg til konsekvensutredningen og ikke gjør egne utredninger
omkring tema som inngår i konsekvensutredningen. Kommunen påpeker at den er gjort kjent med
informasjon fra ulike faginstanser. Vi forstår kommunen slik at den har vurdert at det ikke er behov
for tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon og at konsekvensutredningen tilfredsstiller
kravene i forskriften, jf. forskriftens 5 27. Som det fremgår av vår vurdering her, mener også

Fylkesmannen at konsekvensutredningen tilfredsstiller de krav i som stilles i forskriften til
utredningens innhold.

2. 2 Alte r n ative I o ko I i s e r i n gs m u I i gh ete r og utto kso m r å d ets o mfo ng
Flere av klagerne anfører at det må stilles krav om at tiltakshaver skal utrede alternative
lokaliseringer. Spørsmålet blir dermed om det i lovgivningen stilles krav til at det utredes flere
alternative plasseringer.

Det er utarbeidet planprogram som grunnlag for planarbeidet, jf. pbl. 5 4-1 og forskriften S 13 flg.
Det følger av forskriften 5 14 første ledd bokstav c) at et planprogram skal inneholde en beskrivelse
av relevonte og reolistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen.

Hva som er relevant og realistisk må vurderes konkret både ut fra hvilket plannivå utredningen skal
foretas på og hvilke utbyggingstiltak det gjelder. Spørsmålet er om det forelå relevante og realistiske
lokal iseri ngsalternativer i d ette tilfel let.

Fra planprogrammet gjengir vi følgende

Planorbeidet gjelder det oreolet som er ovsott til nåværende og fremtidig mosseunok i
kommuneplanen. Eventuelle vurderinger ov lokaliseringsalternotiver bør foregå på
kommuneplonnivå.
(...)

Forslaget er avsolt til nåværende og fremtidig masseuttok i kommuneplanen, og vurdering ov
q lte r notive loko I ise ri nger er ua ktu elt.

(...)

Det foreligger ingen olternative lokoliseringer til grusuttoket.

Vi forstår det slik at det på denne bakgrunn ikke var relevant å utrede alternative lokaliseringer. Det
fremgår at arealbruken er i tråd med arealformålet i kommuneplanens arealdel. Hvilke arealer som
skal brukes til slike formål er avklart på kommuneplannivå. Plasseringen er i samsvar med

overordnet plan og har vært genstand for vurdering der. Det foreligger dermed ikke andre relevante
og realistiske alternativ for lokalisering slik Fylkesmannen ser det, og vi anser at kravet i forskriften
er tilfredsstilt.

Det er også anført av flere klagere at uttaksområdet må reduseres. Forslagsstiller har ikke utredet et
alternativt forslag med redusert uttaksområde. Bakgrunnen for dette er trolig at uttaksområdet i

planforslaget er i tråd med overordnet plan.
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På bakgrunn av at flere av innspillene i planprosessen gikk ut på at uttaksområdet bør reduseres,

utarbeidet imidlertid rådmannen et alternativt forslag, som ble fremlagt for kommunestyret i tillegg

til rådmannens innstilling. Det alternative forslaget var begrunnet, og innebar en reduksjon av

uttaksområdet til 1 /3, Behandlingen i kommunestyret ble dermed et planfaglig politisk valg. Det

alternative forsalget ble imidlertid ikke vedtatt ved kommunestyrets behandling. Som vist til ovenfor

er det til slutt kommunestyret som øverste reguleringsmyndighet som har ansvaret for å utøve det
planfaglige skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet. Fylkesmannen vil vurdere om

kommunestyrets vedtak er planfaglig forsvarlig begrunnet i avsnittet om Kommunens skjønnsutøvelse

nedenfor.

2.3 N otu r mongfold loven

Naturmangfoldloven 5 8 stiller krav til kunnskapsgrunnlaget for offentlige beslutninger som berører

naturmangfoldet. Bestemmelsen supplerer forvaltningsloven 5 17 om at saken skal være så godt

opplyst som mulig før vedtak treffes. Konsekvensutredninger er et særskilt virkemiddel for å

frembringe et kunnskapsgrunnlag som oppfuller kravene i 5 8. Kunnskapsgrunnlaget skal stå i

rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Konsekvensutredningen gir en utførende beskrivelse av dagens naturmiljø. Det er videre

gjennomført kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet og

influensområdet. Tiltakets omfang/påvirkning er vurdert i forhold til null-alternativet, som er dagens

situasjon, jf. forskrift om konsekvensutredning 5 20.

Etter en gjennomgang av sakens dokumenter mener vi det foreligger et tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag om hvilke konsekvenser en realisering av planen vil få for naturmangfoldet i

planområdet jf. nml. 5 8 og tu|. S 17.

Vi bemerker for øvrig at det ikke er fremmet innsigelser til planen fra berørte statlige eller regionale

myndigheter.

Ko m m u n e n s skjø n n s.utøv e Ise

Flere av klagerne anfører at en realisering av planen vil ha negative konsekvenser for naturen og gå

på bekostning av viktige friluftsinteresser.

Vi vil i det følgende vurdere om kommunens vedtak er planfaglig forsvarlig begrunnet.

Utgangspunktet for vår vurdering er at kommunens valg av ulike arealbruksformål etter 5 12-5 og

reguleringsbestemmelser etter g 12-7 er en fri skjønnsmessig vurdering. Som nevn ovenfor, er det

kommunesryret som er tillagt oppgaven som øverste reguleringsmyndighet, og har ansvaret for å

utøve det planfaglige skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet. Kommunestyret må

derfor foreta nødvendige aweininger av ulike hensyn og behov. Det er dermed kommunestyret som

til slutt avgør den endelige arealdisponeringen. I denne vurderingen må ulike interesser aweies.

Kommunestyret avgjør på denne bakgrunn om et reguleringsplanforslag skal vedtas eller ikke.

Dersom kommunen velger å vedta planforslaget, må vedtaket være planfaglig forsvarlig begrunnet,

dvs. det må oppfiTlle de alminnelige forvaltningsrettslige krav til saklighet mv. Spørsmålet i det

følgende er dermed om kommunes vedtak om å godkjenne planforslaget er planfaglig forsvarlig

begrunnet.
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Kommunen har i denne saken måtte aweie flere viktige hensyn. De kryssende hensyn som gjør seg
gjeldende er belyst i planbeskrivelsen med konsekvensutredning, Det foreligger også en ROS-

analyse.

Det er særlig to motstridende hensyn som gjør seg gjeldende, nærmere bestemt hensynet til å få
utnyttet nasjonalt viktige mineralressurser og hensyn til de regionale og lokale friluftsinteressene i

området. Begge hensyn kan forankres i de hensyn plan- og bygningsloven skal ivareta.

Det fremgår av konsekvensutredningen at tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftslivet i

planområdet da et viktig område for friluftsliv på sikt vil gå tapt.

På den andre siden fremgår det at forekomsten i planområdet er klassifisert som en nasjonalt viktig
ressurs i NGUs pukk- og grusdatabase. I uttalelse fra NGU av 07.08.18 fremgår det at Hensmoen er
klassifisert til å være av nasjonal betydning som ressurs som byggeråstoff.

Selv om planen får store konsekvenser for friluftslivet i området, har kommunen i sin vurdering
funnet at hensynet til nærings- og samfunnsinteresser ved å utnytte nasjonalt viktige
mineralressurser må veie tyngre.

Det fremgår av kommunestyrets vedtak i klagebehandlingen at de slutter seg til rådmannens
vurdering, slik den fremgår av saksfremlegget. Det fremgår der at kommunen har vektlagt at
plasseringen er i tråd med overordnet plan, og at det ikke er fremmet innsigelse til planen fra
regionale eller nasjonale myndigheter. Kommunen påpeker at NGU i sin uttalelse bekrefter at
Hensmoen er klassifisert til å være av nasjonal betydning som ressurs som byggeråstoff. Kommunen
har også vektlagt at avbøtende tiltak er sikret i reguleringsbestemmelsene.

Vi har merket oss at flere av klagerne etterlyser flere avbøtende tiltak enn det som er inntatt i

reguleringsbestemmelsene. Det fremgår imidlertid at avbøtende tiltak er vurdert i

konsekvensutredningen. Det er til slutt kommunestyret som har myndighet til å vedta
reguleringsbestemmelsene og herunder hvilke avbøtende tiltak som inntas der. De avbøtende
tiltakene som er inntatt i bestemmelsene er egnet til å begrense ulemper som kan oppstå ved en
gjennomføring av planen. Vi viser blant annet til krav om etablering av voll mellom uttaksområdet og
turvei/driftsvei, etablering av støyskjermer, gjennomføringav støvmålinger mv.

Etter en helhetsvurdering mener vi kommunens vedtak er saklig begrunnet. Kommunen har blant
annet vektlagt samfunnets behov for sand og grus som byggeråstoff og at forekomsten på

Hensmoen er klassifisert som en nasjonalt viktig ressurs i så henseende. Vi viser i denne
sammenheng til plan- og bygningsloven 5 3-'l der det angis ulike hensyn som skal ivaretas i

planlegging etter plan- og bygningsloven, herunder ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Det
fremgår der at planer etter loven blant annet skal legge til rette for verdiskapning og
næringsutvikling, jf. bokstav d. Kommunens vedtak er dermed begrunnet i planfaglige hensyn. De
hensyn kommunen har vektlagt ved vedtakelsen av planen kan forankres i plan- og bygningsloven,
og vedtaket er dermed planfaglig forsvarlig begrunnet.

Oppsummering
Fylkesmannen har etter dette kommet til at planforslaget er tilfredsstillende opplyst og at sakens
dokumenter gir et tilstrekkelig grunnlag til å fatte en avgørelse i saken.

Fylkesmannen kan etter en gjennomgang av saken ikke se at det foreligger grunnlag for å foreta
endringer i den vedtatte reguleringsplan basert på klagernes anførsler. Fylkesmannen presiserer i
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denne forbindelse at vedtak av arealplaner og disses nærmere innhold beror på et lokalpolitisk

skjønn, som klageinstansen skal være varsom med å overprøve, jf. forvaltningsloven 5 34 annet ledd

tredje punktum.

Etter Fylkesmannens oppfatning har kommunen foretatt en bred planmessig vurdering av ulike

hensyn som er fremkommet gjennom utarbeidelsen av detaljplanen. Fylkesmannen vil i denne

sammenheng også vise til plan- og bygningslovens formålsparagraf ,5 1-'l , hvor det følger at

planlegging skal legge til rette for vedtak om bruk og vern av ressurser og utbygging.

Fylkesmannen kan heller ikke se, etter gjennomgangen av sakens dokumenter, at det foreligger

saksbehandlingsfeil som skulle tilsi at planvedtaket er ugyldig.

Klagene har dermed ikke ført frem. Kommunestyrets vedtak blir stående uendret.

Konklusjon
Kommunens vedtak av 31.05.'18 i sak 62118 stadfestes. Klagene har ikke ført frem

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. S 1-9 og forvaltningsloven 5 34.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven 5 28 tredje ledd

Med hilsen

Odd Meldal
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Ordfører; Sekretariat

Re:lnterpellasjon til KS 5.9.19

tor. 29. aug. 2019 kl. 14:04 skrev Mons-Ivar Mjelde <monsivar@grìail.com>
Et mangfoldig Ringerike - La oss vise hva vi er og står for
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1 91 01 751
(1 9/3785-1 )
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Ordfører.

På 90 tallet hadde vi utfordringer i denne kommunen med at miljøer med rasistiske og diskriminerende
holdninger ønsker å etablere seg og få fotfeste. Med sine holdninger og sterke ytringer forankret i styresett,
vi som verdenssamfunn vant over i 1945 ville de på nytt forsøke seg på å endre verden.
Ringerike Antirasistisk ungdom ble etablert for å vise at slike holdninger var noe vi ikke ønsket på
Ringerike, og eller i samfunnet. Ringerike ble erklært som rasist-fü sone.

Ila sommeren har vi sett i media og jeg har fTitt henvendelser om, at organisasjoner, som knaske inne i
vedtektform fremstår som rasistiske ønsker å avholde markering i Hønefoss og de kan ikke hindres i dette.
Samme organisasjon har hatt eller forsøkt å ha markeringer flere steder i landet, og et raskt søk på nett
viser at organisasjonen har en historie med både ytringer og domfellelse mot personer som sis å være
medlem eller ytrer seg med knyting til organisasjonen.

En titt på organisasjonens Facebook side viser hva som rører seg blant deres sympatiserører, og
medhistorien i hånd vet vi hvilke fatale konsekvenser det kan få. Et eksempel på hvilke syn denne
organisasjonen har på samfunnet kommer til syne med tekst sakset fra deres nettside 29.8.I9
SIAN holdt infonnasjonsstand på Jessheirn 24.8.2019. Det ble en fin manifestering av De Uintegrerbares dødsgrep på
norske ryggradsløse lokalpolitikere. Shariapolitiet tii Arbeiclerpartiet og Sosialistisk Venstreparti opphevet norsk lov og
menneskerettighetene. De stupide vantro skjønte ikke hva de medvirket ti1. To pakistanske emirkandidater jaget både
rettroende og feiltroende tilhørere vekk fra SIAN sin folkeopplysning. At politiet tillot shariapolitiet å bedrive
ordenstjeneste shariastyle er et knefall for De Uintegrerbare.

Ordfører. Om vi som kommune ikke kan stoppe hatefulle ytringer og rasistiske holdninger gjennom
lowerket, og vi må tillate at de får en plass på torvet, bør vi som kommune vise hva vi står for. derfor har
jeg følgende spørsmål til ordfører:

1: Vil ordfører på vegne av kommunestyret ta formell kontakt med SIAN og vise til hvilke verdier
kommunen står for i forkant av organisasjonens markering, slik at man ikke fTir noe missforståelser om at
Ringerike er et sted hvor vi tillater hatefulle ytringer, rasisme, diskriminering og lignende?

2:Yil ordfører og kommunestyret ta initiativ til å starte planleggingen av en årlig mangfolds-dag2l
september på Ringerike med oppstart i2020, en dag hvor vi hyller mangfoldet. En slik dag kan ta
utgangspunkt i mye og jeg er sikker på at det er flere folkevalgte og innbyggere i kommunen som vil delta i
en slik planlegging og gjennomføring.

Avslutningsvis håper jeg å se både ordfører, administrasjonsledelsen i kommunen og de nåværende og
nyvalgte folkevalgte stå opp for et inkluderende Ringerike den2I.9

1
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Sammendrag og samlet vurdering 
Stiftelsen Buskerudmuseet hadde sitt første fulle driftsår i 2015. Buskerudmuseet har hatt utfordringer, og er 

en organisasjon som over noe tid også har erkjent at den har hatt utfordringer.  

Buskerud fylkeskommune og staten er de to største tilskuddsyterne til Buskerudmuseet.  Fylkestinget i 
Buskerud fylkeskommune behandlet i møte 12. og 13. desember 2018 økonomiplan for 2019-2022, sak 
89/18. I den forbindelse ba fylkestinget om at det skulle gjennomføres en undersøkelse (forvaltningsrevisjon) 
av Buskerudmuseet. Kontrollutvalget i Buskerud fylkeskommune fastsatte 9. januar 2019 mandat for 
undersøkelsen: 
 

I hvilken grad har styret i Stiftelsen Buskerudmuseet sørget for å etablere og implementere styrings- og 

kontrollrutiner i samsvar med lovkrav, anbefalinger på området og tilskuddsbrevet fra departementet? 

I dette ligger både undersøkelser og vurderinger av forholdet mellom styret og direktøren/ 

sentraladministrasjonen, forholdet mellom direktøren/ sentraladministrasjonen og avdelingene i museet, 

samt i hvilken grad styrets beslutninger og strategier er fulgt opp/etterlevd av administrasjonen. 

Rapporten er strukturert i tre deler; økonomisk styring, faglig styring og organisatoriske forhold. 

Det normative grunnlaget for BKRs vurdering er hovedsakelig krav i stiftelsesloven, ICOMs museumsetiske 

regelverk og føringer i tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet, se kapittel 2.1 til 2.4. Faktagrunnlaget for BKRs 

vurderinger er bygd på dokumentanalyse og samtaler med avdelingsledere, styremedlemmer og 

sentraladministrasjonen i Buskerudmuseet, se kapittel 2.5. 

Sammenfatning – økonomisk styring (rapportens kapittel 4) 

Buskerudmuseet hadde i 2016 og 2017 store utfordringer med økonomistyringen. Som følge av underskudd 

disse årene, ble egenkapitalen redusert fra 6,95 millioner kroner til 2,11 millioner kroner. For 2018 viste 

regnskapet et overskudd på om lag 22 000 kroner.  

BKRs undersøkelser viser at Stiftelsen Buskerudmuseet ikke har hatt tilfredsstillende økonomiske 

styringsverktøyer. Dette har også styret selv ment, over noe tid. Gjennomgang av styreprotokoller viser at 

styret selv ikke har vært tilfreds med den løpende rapporteringen av økonomiske styringsdata, og ved flere 

anledninger etterspurt regnskapsrapporter med reelle prognoser for resten av året. Likevel opplevde man så 

sent som på tampen av 2017 at sentraladministrasjonen i oktober varslet underskudd i størrelsesorden 

350 000 kroner, mens det endelige underskuddet ble på 3,2 millioner kroner. Pålitelig økonomisk 

rapportering i mest mulig sann tid har med andre ord vært en utfordring. Samtidig understreker vi at 

økonomistyringen har vært et fokusområde for styret over tid, og at bedringen i resultat fra 2017 til 2018 må 

forstås på den bakgrunn. BKR konstaterer at styret gjennom 2018 har fulgt den økonomiske utviklingen i 

Buskerudmuseet tett. 

Etter samtaler med medlemmer av styret konstaterer BKR en erkjennelse av at de økonomiske 

styringsverktøyene ikke har vært tilstrekkelige, men det er også understreket at verktøyene har vært under 

utvikling, og er bedre i dag enn tidligere.  

Vi registrerer også en viss erkjennelse av at styret burde sørget for å ha et sterkere forhold til hvordan de 

store tilskuddene fra staten og fylkeskommunen har blitt fordelt mellom avdelinger. Styret ble først i april 

2018 oppmerksom på at det ikke hadde hatt tilgang til tilskuddsbrevene i forbindelse med 

budsjettbehandlingen, og dermed heller ikke tilgang til tilskuddsyternes signaler og forutsetninger. 

Fra 2013 til 2017 var det en reell glidning i hvordan tilskuddene ble fordelt til Buskerudmuseets ulike 

avdelinger, uten at det kan spores til en bevisst prioritering i organisasjonen. 

Organisasjonen har brukt betydelig med tid til interne drøftinger av om man som ett museum skulle få én 

økonomi, eller om de tretten avdelingene skulle få beholde økonomisk autonomi. Sentrale spørsmål er: 

Skulle avdelingene beholde råderetten over oppsparte midler de hadde forut for konsolideringen, som var 

tiltenkt vedlikeholdsoppgaver lokalt? Eller skulle styret for Buskerudmuseet overta forvaltningen av midlene? 

Skulle avdelingene få beholde årlige, økonomiske overskudd i egen avdeling, eller skulle Buskerudmuseets 
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samlede økonomiske resultat disponeres over av styret? I praksis har styret disponert over alle stiftelsens 

midler, også de oppsparte midlene fra avdelingene.  

Fra enkelte avdelinger har BKR hørt at dersom dagens praksis for forvaltning av oppsparte midler og 

avdelingsvise overskudd hadde vært kjent forut for konsolideringen, hadde det ikke vært aktuelt å gå inn i 

Buskerudmuseet. 

Slik BKR ser det, handler spørsmålet om råderetten over oppsparte midler i første rekke om kommunikasjon i 

forbindelse med konsolideringen; rent prinsipielt er det klart at stiftelsens midler forvaltes av styret, også de 

midlene som kom fra avdelingene. Men retten til å disponere over eget, årlig overskudd ble akseptert av 

Buskerudmuseet i 7 av 13 husleie- og driftsavtaler med eierne av museumsanleggene. Avdelingslederne 

forteller i samtaler med BKR at avdelingene i praksis ikke har fått beholde sine overskudd. Dette må forstås 

på bakgrunn av de store, samlede underskuddene i 2016 og 2017. 

BKR trekker fram dette som illustrasjoner på at Buskerudmuseet har hatt utfordringer med å etablere en 

felles forståelse av de grunnleggende prinsippene for økonomiforvaltningen i stiftelsen, som har kunnet 

vinne legitimitet i hele organisasjonen. Vi nevner at prinsippene for budsjettering har blitt endret fra og med 

budsjettåret 2019, og at husleie- og driftsavtaler er under reforhandling.  

I 2015 lanserte direktøren utkast til dokumentet «Internkontroll økonomi», som understreket styrets ansvar 

for den økonomiske internkontrollen i stiftelsen. Dokumentet ble ikke realitetsbehandlet da, og har ikke 

senere vært til styrets behandling. 

Sammenfatning – faglig styring (rapportens kapittel 5) 

BKRs undersøkelser viser at styret foreløpig i liten grad har kommet i posisjon til å sette konkrete, faglige mål 

for avdelingene. I samtaler med BKR har flere avdelingsledere opplyst at veien fra avdelingene til styret 

oppleves som lang. 

Strategiprosesser internt i Buskerudmuseet har tatt lang tid. Det gjelder både arbeidet som munnet ut i 

Strategi 2018-2021, som ble vedtatt i mars 2018, og arbeidet med samlingsforvaltningsplanen, som har vært 

på høring våren 2019. Begge deler ble startet opp første gang i 2015. Avdelingsledere forteller i samtale med 

BKR at implementeringen av Strategi 2018-2021 foreløpig har gitt få, konkrete resultater. 

Avdelingslederne forteller, noen av dem i meget sterke ordelag, om at det faglige utbyttet av konsolideringen 

til Buskerudmuseet så langt er svært lite. I praksis har avdelingene fortsatt som før, hver for seg. Flere 

avdelingsledere mener at Buskerudmuseet pr. i dag er et godt stykke unna å etterleve kravene som følger av 

ICOMs museumsetiske regelverk, som Buskerudmuseet i sine vedtekter har forpliktet seg til. 

Sammenfatning – organisatoriske forhold (rapportens kapittel 6) 

Buskerudmuseet har en del klassiske, styrende dokumenter for en organisasjon: Strategi, etiske 

retningslinjer, personalpolitiske retningslinjer, årshjul m.m. BKRs undersøkelser viser at det blant 

avdelingslederne jevnt over er kjent at disse dokumentene eksisterer, men de er i liten grad levende 

dokumenter i praktisk bruk i organisasjonen. 

I 2015 ble det gjort forsøk med organisert, faglig samarbeid på tvers av avdelinger, med en tilhørende 

ledergruppe. Ordningen ble aldri formelt besluttet nedlagt, men gikk mer formløst ut av bruk etter en tid. 

BKR setter dette delvis i sammenheng med at den første direktørens avgang høsten 2015. Avdelingsledere 

forteller i samtale med BKR at ledergruppen ikke hadde et klart mandat, og heller ikke dedikerte ressurser til 

arbeidet.  

Også på personalsiden har Buskerudmuseet opplevd utfordringer. Organisasjonen ledes i dag av sin tredje 

direktør siden oppstarten i 2014, den femte dersom man teller med at to styreledere har fungert som 

direktør over noe tid. I tillegg til direktørskiftene har organisasjon hatt flere personalsaker. Disse gjelder altså 

andre personer enn direktørene. Det har blitt formelt varslet. Ved ett tilfelle har styret leid inn eksterne 

ressurser til å bistå i arbeidet med å håndtere konflikter mellom ansatte i ledende stillinger i organisasjonen.  
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Flere av styrets medlemmer har i samtaler med BKR gitt uttrykk for at håndtering av personalmessige saker 

har krevd svært mye av styrets oppmerksomhet siden 2015, i tillegg til oppmerksomheten mot museets 

økonomi.  

Samlet vurdering 

Styret er stiftelsens øverste organ. Fordi en stiftelse ikke har eiere, og dermed ingen som kan utøve 

eierkontroll i tradisjonell forstand, er interne styrings- og kontrollrutiner særlig viktige. 

BKRs undersøkelser viser at styret i Buskerudmuseet foreløpig i liten grad har etablert og implementert 

styrings- og kontrollrutiner i samsvar med lovkrav, anbefalinger på området og tilskuddsbrevet fra 

departementet. Men styrets fokus mot løpende oppfølging av økonomien har vært stort, særlig fra og med 

annet halvår 2017, og den økonomiske styringen er i bedring. Medlemmer av styret har selv brukt uttrykk 

som å «tette hullene i båten» for å beskrive styrets økonomiarbeid. Prinsippene for budsjettering har blitt 

endret fra og med budsjettåret 2019. 

Faglig og organisatorisk har Buskerudmuseet fortsatt langt å gå for å etablere styrings- og kontrollrutiner i 

samsvar med både krav og forventninger utenfra, og egne ambisjoner. 

Uten at BKRs mandat innebærer en inngående analyse av årsakene til de utfordringene Buskerudmuseet har 

møtt, vil vi peke på følgende: 

Den praktiske realiteten er at først har man konsolidert, og så har man etterpå endt opp i bokstavelig talt 

årelange, interne diskusjoner om de økonomiske forutsetningene for konsolideringen. Organisasjonen har 

over tid vært preget av diskusjon – til dels også nærmest åpen konflikt – om disse spørsmålene. Helt sentralt 

her er hvilken økonomisk autonomi avdelingene skulle beholde. 

Buskerudmuseet har ikke hatt gode nok interne arenaer, eller gjensidig intern tillit, til å avklare disse 

diskusjonene på en måte som har kunnet skape varig ro og muligheter til å rette blikket framover. Sammen 

med liten gjennomsiktighet og svak informasjonsflyt, har dette bidratt til en viss grad av mistenksomhet og 

en form for proteksjonisme, der avdelingene først og fremst ser seg nødt til å hegne om sine egne interesser. 

Dette er imidlertid ikke det samme som at avdelingene ikke ønsker hverandre vel; det er heller et uttrykk for 

resignasjon og behovet for å verne det som står en selv nærmest, slik BKR oppfatter det. 

Men i alle tilfelle er dette etter BKRs vurdering klare tegn på at Buskerudmuseet fortsatt er et stykke unna å 

bli ett museum, slik intensjonen var. 

I tillegg kommer svake økonomiske resultater, særlig i 2016 og 2017, som har ført til at museets egenkapital i 

dag er nede i drøye 2 millioner kroner. Direktørskifter og personalsaker som involverer andre ansatte i 

ledende stillinger har også lagt beslag på mye av styrets tid og energi siden 2015. 

Det er verdt å merke seg at medlemmer av styret har gitt uttrykk for at det et styre bør bruke det meste av 

sin tid og energi på, er å legge til rette, faglig og organisatorisk, for at Buskerudmuseet kan utvikle seg og 

utføre sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte. Altså hvordan museet best arbeider med forvaltning, 

forskning, formidling og fornying. Foreløpig har styret sett det som nødvendig å nedprioritere dette arbeidet, 

for å fokusere på museets økonomiske stilling, og å håndtere spørsmål knyttet til personalsituasjonen i 

organisasjonen. 

*** 

Et utkast til rapport har blitt oversendt styret for Stiftelsen Buskerudmuseet til uttalelse. Styrets uttalelse 

følger rapporten som vedlegg. Styrets uttalelse har ikke ført til endringer i rapporten. Rapporten avgis uten 

formulerte anbefalinger fra BKRs side.  

Drammen, mai 2019 

Torkild Halvorsen Gisle Skaaden 
Leder forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisor, prosjektleder 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn og problemstilling 
Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune behandlet i møte 12. og 13. desember 2018 økonomiplan for 2019-
2022, sak 89/18. I den forbindelse gjorde fylkestinget slikt vedtak: 
 

«Med prioritet foran den planlagte revisjonen av lærlingeordninger, ber Fylkestinget om at det 
gjennomføres en forvaltningsrevisjon av Buskerudmuseet, herunder gjennomføringsevne for 
styrebeslutninger og strategi 2017-2018.» 

 
Dette går fram av punkt 46 i budsjettvedtaket, se møteprotokollen side 55. 

Til ekstraordinært møte i kontrollutvalget i fylkeskommunen 9. januar 2019 hadde Buskerud 

Kommunerevisjon IKS (BKR) utarbeidet forslag til prosjektplan for undersøkelsen.  

Etter behandling i møte, vedtok kontrollutvalget følgende problemstilling for undersøkelsen:  

I hvilken grad har styret i Stiftelsen Buskerudmuseet sørget for å etablere og implementere styrings- og 

kontrollrutiner i samsvar med lovkrav, anbefalinger på området og tilskuddsbrevet fra departementet? 

Protokollen fra kontrollutvalgets møte viser at i dette ligger både undersøkelser og vurderinger av:  

- Forholdet mellom styret og direktøren/ sentraladministrasjonen, og 

- Forholdet mellom direktøren/ sentraladministrasjonen og avdelingene i museet, samt 

- I hvilken grad styrets beslutninger og strategier er fulgt opp/etterlevd av administrasjonen  

Protokollen viser videre at BKR ble bedt om å tilpasse undersøkelsen til evaluering som Telemarksforskning 

gjennomfører for fylkeskommunen. 

 

1.2. Avgrensning av undersøkelsen 
Mandatet retter seg mot organisasjonens styrings- og kontrollrutiner, og innebærer ingen regnskapsanalyse. 

Parallelt med undersøkelsen har Telemarksforskning utført oppdrag for administrasjonen i fylkeskommunen, 

der mandatet innebærer en evaluering av konsolideringen av museene i Buskerud. BKR har hatt kontakt med 

Telemarksforskning for avklaring av hvordan mandatene forholder seg til hverandre.  

BKR har sett på prosessene i Buskerudmuseet fra og med andre halvår 2014 og fram til og med 2018. BKRs 

mandat innebærer ikke en evaluering av selve konsolideringsprosessen for Buskerudmuseets del. 

Informasjonsgrunnlaget for undersøkelsen skriver seg fra prosess som har pågått over flere år, med stort 

tilfang av dokumenter og – som rapporten viser – aktører med klare synspunkter og til dels kryssende 

interesser. Mandatet for undersøkelsen retter seg mot styrings- og kontrollrutiner i organisasjonen, og gir 

således ikke svar på alle detaljspørsmål som tas opp i rapporten.  

 

1.3. Betydningen av at det er tale om en stiftelse 
En stiftelse har ingen eiere. Stiftelser er selveiende rettssubjekter med styret som øverste ansvarlige organ, 

og er dermed uten eiere som kan utøve eierkontroll i tradisjonell forstand. I praksis betyr det at dersom BFK 

som tilskuddsyter hadde ønsket å gjennomføre kontroll av stiftelsens virksomhet og styret hadde motsatt seg 

det, så hadde BFK neppe hatt hjemmel til å gjennomføre en undersøkelse.  

Dette innebærer at det er nødvendig med vedtak fra stiftelsens styre om medvirkning til undersøkelsen, og 

innsyn for BKR i stiftelsens dokumenter m.m. Styret i Stiftelsen Buskerudmuseet har samtykket til at 

undersøkelsen kan gjennomføres. 
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2. Normativt grunnlag og metodevalg 

2.1. Generelt 
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte, med utgangspunkt i kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 

Standard for forvaltningsrevisjon"1 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).  

Her i kapittel 2 beskrives det normative grunnlaget for BKRs vurderinger og valg av metode. 

Enhver vurdering krever et normativt grunnlag, eller – om man vil, mer uformelt – en målestokk. BKR har tatt 

som utgangspunkt at vurderinger av organisering og styring av Buskerudmuseet, ikke kan gjøres på fritt 

grunnlag, i ettertid og med kunnskapen man i dag har om de utfordringer organisasjonen har hatt.  

Som normativt grunnlag har BKR lagt til grunn de krav og forventninger som følger av stiftelsesloven, 

anbefalinger på området og tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet. 

I kapittel 2.5 beskrives metodevalget, det vil si valg av framgangsmåte for å innhente faktaopplysninger. 

 

2.2. Stiftelsesloven 
Styrets ansvar i en stiftelse er regulert i stiftelsesloven § 30: 

 
§ 30. Styrets myndighet og ansvar 
 

Styret er stiftelsens øverste organ.  
Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.  
Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene.  
Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

 
 

 

Dette innebærer, blant annet, at:2 

- Styrets overordnede myndighet etter § 30 første ledd innebærer at styret har samme overordnete 

rolle som generalforsamlingen i et aksjeselskap etter aksjeloven § 5-1 første ledd. 

- Bestemmelsen legger ansvaret for forvaltningen av stiftelsen til styret. Forvaltningsansvaret 

omfatter også den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, men med stiftelser med daglig leder 

hører det umiddelbare ansvaret for den daglige ledelsen under denne. 

- Bestemmelsen pålegger styret et særlig ansvar for at stiftelsen har en betryggende internkontroll. 

Dette innebærer et ansvar for at det er regler og retningslinjer for kapitalforvaltningen, og at 

kontrolltiltakene faktisk etterleves. Den direkte oppfølgningen kan overlates til daglig leder, om 

stiftelsen har dette, men likevel slik at styret har et tilsynsansvar for at daglig leder følger opp sitt 

ansvar for internkontrollen.  

Styreansvaret gjør seg særlig gjeldende i stiftelser, fordi det ikke eksisterer eiere som kan utøve eierkontroll. 

Altså er styret både stiftelsens øverste organ (jf. generalforsamlinger aksjeselskaper) og ansvarlig for 

forvaltningen (jf. styrer i aksjeselskaper).  

 

 

                                                             

1 Vedlegg 2 

2 Jf. Gudmund Knudsen i kommentarer til loven i Gyldendal rettsdata, note 159, 160 og 163. 
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Videre heter det i stiftelsesloven § 35: 

 
§ 35. Daglig leders myndighet og ansvar 
 
Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg 
styret har gitt.  Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller 
stor betydning.  
 

 

Buskerudmuseets vedtekter § 8 regulerer direktørens ansvar og myndighet på samme måte som i loven. 

Styret er altså ansvarlig for etablering, implementering og evaluering av styrings- og kontrollrutiner 

(internkontroll).  

 
 
 

 

 
 

Stiftelsestilsynet utgav i 2010 en rapport om 
internkontroll i stiftelser.3 Også her er det 
understreket at fordi stiftelsene er eierløse, er det 
ekstra viktig at det finnes gode systemer for 
internkontroll. Bakgrunnen for rapporten var 
stikkprøvekontroll gjort i 170 stiftelser i 2009, der 
resultatet var nedslående.  
 
BKR leser rapporten som særlig rettet mot mer 
kapitalforvaltende og kapitalutdelende stiftelser, 
fordi det vies mye oppmerksomhet på spørsmål 
som risiko ved investeringer, muligheter for 
avkastning, utdelinger fra stiftelsens kapital osv. 
 
Det prinsipielle ved styrets ansvar for intern-
kontrollen ligger imidlertid fast, uavhengig av 
stiftelsens karakter og formål, og tilsynets rapport 
er derfor relevant også for Buskerudmuseets del. 
 
Stiftelsestilsynet fører tilsyn, men det er hendelses- 
og risikobasert, og er begrenset til legalitets-
kontroll, ikke hensiktsmessighetsvurderinger. 
 

 

BKR trekker særlig fram følgende anbefalinger fra Stiftelsestilsynet: 

- Styret har det overordnede ansvaret for å påse etablering av betryggende, interne kontrolltiltak i 

stiftelsen. Det må sørges for et forsvarlig system for: 

- Risikoanalyse og -vurdering 

- Overvåkning og rapportering 

- Etterfølgende kontroll 

 

 

                                                             

3 https://lottstift.no/wp-content/uploads/2015/12/Internkontroll-i-norske-stiftelser-temarapport-

mai2010.pdf  
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2.3. Anbefalinger på området 
Vedtektene for Buskerudmuseet § 3 sier følgende: 

 
§ 3. Formål 
 
Formålet til stiftelsen er museumsvirksomhet, med fokus på forvaltning, forskning, formidling og fornying 
av kunst, kultur og naturhistorie. 
 
Virksomheten skal drives etter museumsfaglige prinsipper, og i henhold til ICOMS museums etiske 
regelverk. 
 
Stiftelsen har det faglige, økonomiske og organisasjonsmessige ansvaret for de virksomheter som stiftelsen 
inngår driftsavtaler med. 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ICOM – som det er vist til i vedtektene § 3 annet 
ledd – er en forkortelse for The International 
Council of Museums, museenes internasjonale 
organisasjon. 
 
ICOM står bak det museumsetiske regelverket. 
 
ICOM anser selv det museumsetiske regelverket 
som en minimumsstandard for museer.4 
 

 

Det museumsetiske regelverket er systematisert i åtte kapitler: 

1. Museer bevarer, fortolker, og fremmer menneskehetens natur- og kulturarv 

2. Museer forvalter samlinger på samfunnets vegne og til beste for samfunnsutviklingen 

3. Museer ivaretar primærkilder til kunnskapsdannelse og fordypning 

4. Museer gir muligheter for å verdsette, glede seg over, forstå og ta vare på natur- og kulturarven 

5. Museumsressurser gir muligheter for andre samfunnsmessige tjenester og goder 

6. Museer samarbeider nært med de samfunnene som samlingene stammer fra og med de 

samfunnene som de tjener 

7. Museer arbeider innenfor de rammer loven setter 

8. Museer arbeider etter faglige og profesjonelle prinsipper 

Hvert av kapitlene inneholder et prinsipp, og dessuten konkrete krav som stilles til museet. 

Styrets ansvar for organisering og drift av museets er nevnt mange ganger i ICOMs museumsetiske regelverk. 

BKR nevner særskilt at: 

- Styret skal sørge for at museet har et offentlig stiftelsesbrev (punkt 1.1) 

                                                             

4 Jf. regelverket side 11. 



 

Buskerud Kommunerevisjon IKS 

10  
  

14.05.2019 

- Styret skal utarbeide, offentliggjøre og følge en erklæring om formål, oppgaver og retningslinjer for 

museet, hvor også styrets rolle og sammensetning klart framgår (punkt 1.2) 

- Styret skal sørge for hensiktsmessige lokaler med egnet miljø slik at museet kan ivareta 

grunnleggende funksjoner i samsvar med formålserklæringen (punkt 1.3) 

- Styret skal sørge for at museet og dets samlinger er allment tilgjengelig innenfor et rimelig tidsrom 

og til faste åpningstider. Det må legges vekt på å tilrettelegge for personer med særskilte behov 

(punkt 1.4) 

- Styret skal sørge for at det foreligger tilstrekkelige midler til å gjennomføre og utvikle museets 

oppgaver. Det må avgis regnskap for alle midler i samsvar med god forretningsskikk (punkt 1.9) 

- Styret skal ha skriftlige retningslinjer for inntekter som stammer fra museets aktiviteter eller som 

mottas fra eksterne inntektskilder. Uavhengig av inntektskilde, skal museet beholde kontrollen over 

integritet og innhold i sine programmer, utstillinger og aktiviteter. Inntektsbringende aktiviteter skal 

ikke svekke institusjonens standarder eller bringe den i vanry overfor publikum (punkt 1.10) 

- Ethvert museumsstyre skal vedta en skriftlig samlingsplan som offentliggjøres. Planen skal omhandle 

innsamling, bevaring og bruk av samlingene. Status for materiale som ikke vil bli katalogisert, 

konservert eller utstilt skal framgå klart av planen (punkt 2.1) 

Det BKR her har nevnt, er ikke uttømmende. 

 

2.4. Forventninger fra staten 
Kulturdepartementet og Buskerud fylkeskommune er betydelige tilskuddsytere til Buskerudmuseet. Også de 

enkelte kommuner yter tilskudd. 

I departementets tilskuddsbrev har følgende formulering gått igjen: 

 
«Det forutsettes at Buskerudmuseet følger opp de vilkår og krav til økonomiforvaltning og kontroll samt 
rapportering som er trukket opp i dette brevet, jf. også vedlagte Retningslinjer for økonomiforvaltning og 
kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 201X». 
 

 

I de nevnte retningslinjene har følgende avsnitt 2 gått igjen:5 

 
«Styret/ledelsen plikter å påse at forvaltningen av institusjonen/organisasjonen til enhver tid skjer i 
samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi vil spesielt peke på styrets oppgave som det ansvarlige 
organ for institusjonens/organisasjonens forvaltning. Har institusjonen/organisasjonen en 
administrerende direktør eller daglig leder, skal denne forestå den daglige ledelse i samsvar med 
gjeldende lover og forskrifter og etter retningslinjer og pålegg fra styret. Styret har en særskilt plikt til å 
påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Denne interne kontrollen 
kan ikke erstattes av den revisjon som utføres av den eksterne revisor. 
 
Kulturdepartementet vil generelt presisere nødvendigheten av at institusjonen/-organisasjonen har 
løpende oversikt over den økonomiske situasjon slik at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter 
og inntekter til enhver tid er under kontroll.» 
 

 

BKR peker særskilt på to forhold: 

- At styrets interne kontroll ikke kan erstattes av revisjon som utføres av ekstern revisor. 

                                                             

5 Se som eksempel retningslinjene for 2016:  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-

okonomiforvaltning-og-kontroll-for-tilskuddsmottakere-som-far-tildelt-driftstilskudd-fra-

kulturdepartementet-i-2016/id2470411/  
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- Og at departementet understreker viktigheten av løpende («til enhver tid») kontroll med forholdet 

mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter. 

Kulturdepartementet forutsetter dessuten i tilskuddsbrevet at tilskuddsmottakeren skal:  

- Målrette virksomheten.  

- Og utvikle styringssystemer som sikrer høy kvalitet og god ressursutnyttelse.  

 

2.5. Metodevalg 
Med gyldige data (validitet) menes at det skal være samsvar mellom problemstillingene og 

revisjonskriteriene for undersøkelsen, og de data som er samlet inn. Vi mener at data i denne undersøkelsen 

er egnet til å svare på problemstillingene ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon. Gyldighet er 

sikret gjennom kombinasjon av faktafunn fra dokumentanalyse, gjennomgang av saksdokumenter, samt 

muntlig informasjon fra kommunen.  

Med pålitelige data (reliabilitet) mener vi at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. For å sikre at 

data er pålitelige, er det nødvendig å vurdere eventuelle feilkilder. Dette er ivaretatt ved kvalitetssikring av 

faktaopplysningene som er fremkommet fra dokumenter, og verifisering av faktaopplysninger fra møte og 

mottatt informasjon/dokumentasjon.  

BKR har samlet inn faktaopplysninger fra følgende kilder: 

Dokumenter: 

- Stiftelsesdokument og vedtekter 

- Strategi for Buskerudmuseet 

- Etiske retningslinjer 

- Styreprotokoller 

- Budsjetter 

- Årsrapporter 

- Beskrivelse av økonomistruktur 

- Oversikt over avdelingsledere og styrets sammensetning i perioden 

- En rekke enkeltstående dokumenter som Buskerudmuseet har oversendt på BKRs forespørsel. Disse 

omtales løpende i rapporten, der de er relevante. 

Samtaler med: 

- Ni av tretten avdelingsledere 

- Fire av syv styremedlemmer. 

- Sentraladministrasjonen (nåværende direktør og økonomiansvarlig) 

Tidligere direktører har blitt tilbudt samtale.  

 

 

  



 

Buskerud Kommunerevisjon IKS 

12  
  

14.05.2019 

3. Om Stiftelsen Buskerudmuseet 

3.1. Organisasjonen 
Stiftelsen Buskerudmuseet hadde sitt første hele driftsår i 2015. Stiftelsen er et resultat av flere runder med 

konsolidering/ sammenslåing av museene i Buskerud. Museet har 13 avdelinger, med til sammen 18 

besøkssteder. Fra buskerudmuseet.no har vi hentet følgende oversikt: 

 

Sentraladministrasjonen holder til på Hønefoss. Oversikten nedenfor viser lokalisering av avdelingene og 

besøksstedene: 

Buskerud fylkesfotoarkiv Hønefoss 
Veien kulturminnepark Hønefoss 
Ringerikes Museum Hønefoss 
Portaasen Mjøndalen 
Fossesholm Herregård Vestfossen 
Lågdalsmuseet Kongsberg 
Labromuseene Kongsberg 
Krøderbanen Krøderen 
Villa Fridheim Noresund 
Nøstetangen Norsk Glassmuseum Hokksund 
Sigdal Folkemuseum Prestfoss 
Lauvlia Prestfoss 
Hagan Eggedal 
Hallingdal Museum Nesbyen 
Hemsedal Bygdatun Hemsedal 
Hol Bygdemuseum Hol 
Ål Bygdemuseum Ål 
Gol Bygdemuseum Gol 
Dagali Museum Dagali 
  

Buskerud fylkeskommune yter årlig tilskudd til Stiftelsen Buskerudmuseet i størrelsesorden 12 MNOK. 

Stiftelsen har et styre som øverste ansvarlig organ. I det daglige ledes arbeidet av en sentraladministrasjon. 

De 13 avdelingene har hver sin avdelingsleder. 

I tillegg bestemmer vedtektene til Buskerudmuseet at organisasjonen skal ha et organ kalt Rådet. Rådet 

utpekes med et medlem fra hver av de virksomhetene det inngås driftsavtaler med. Rådets oppgaver etter 

vedtektene er: 
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- Å forestå valg av styremedlemmer og avsette styremedlemmer når vilkårene etter stiftelsesloven er 

til stede. 

- Å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen. 

- Å vedtak styrets godtgjørelse. 

- Å utpeke valgkomite på tre medlemmer som skal foreslå kandidater til styret. 

BKR understreker at selv om Rådet har oppgaver som tilsvarer oppgavene til generalforsamlingen i et 

aksjeselskap, er Rådet ikke overordnet styret. Styret er stiftelsens øverste organ. 

 

3.2. Konsolideringsprosessene 
Fra rundt tusenårsskiftet har museumssektoren i Norge vært gjennom to såkalte konsolideringsprosesser. 

Den første kom etter St. meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving, den andre etter St. meld. 

Nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum. Som følge av disse prosessene har mindre museer, i to runder, gått 

sammen og dannet større organisasjoner. Hensikten har vært å styrke det museumsfaglige arbeidet. 

St. meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum satte også opp det som omtales som de fire F-ene, som 

målsetninger for museumssektoren:6 

- Forvaltning: Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres 

tilgjengelig for publikum og for forskning. Viktige delmål vil være gode sikrings- og bevaringsforhold 

samt prioritering og koordinering av samlingene. 

- Forskning: Forskning og kunnskapsutvikling ved museene er et nødvendig faglig grunnlag for 

innsamling, dokumentasjon og formidling. Et delmål vil være økt forskningssamarbeid, både i 

museumsnettverket og mellom museene og forskningsmiljøer i kunnskapssektoren. 

- Formidling: Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det 

innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk 

refleksjon og skapende innsikt. 

- Fornying: Gjennom faglig utvikling, nytenking og profesjonalisering, skal museene være oppdaterte 

og aktuelle i alle deler av sin virksomhet, være solide institusjoner og ha en aktiv samfunnsrolle. Et 

delmål vil være å utvikle digital forvaltning og formidling.  

Bakgrunnen for Stiftelsen Buskerudmuseet framkommer av illustrasjonen nedenfor: 

 

Kunstnerdalen kulturmuseum besto av avdelingene Lauvlia, Hagan, Villa Fridheim, Sigdal museum og 

Krøderbanen. Stiftelsen Hringariki besto av Veien kulturminnepark og Ringerikes museum. Eiker og 

                                                             

6 St. meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum side 146. 
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Lågendalen museum besto av Labromuseene, Lågdalsmuseet, Nøstetangen museum og Fossesholm 

herregård. Hallingdal Museum var resultat av konsolidering av flere lokale museer i Hallingdal. Portåsen var 

ikke tidligere del av en konsolidert enhet, men kom inn i den andre konsolideringsrunden. 

Stiftelsen Buskerudmuseet eier ikke selv museumsbygningene eller samlingene. Disse eies av lokale 

stiftelser/ selskaper. Stiftelsen har inngått husleie- og driftsavtaler med disse. 

 

3.3. Nøkkeltall 
BKR har nedenfor satt opp en tabell over utvalgte nøkkeltall, som viser årsverk, sum driftsinntekter, 

egeninntjening, økonomisk resultat og egenkapital i perioden 2015-2018. Kilden til opplysningene er 

årsrapportene for Buskerudmuseet. 

 2015 2016 2017 2018 

Årsverk 51,1 årsverk 53,7 årsverk 54,6 årsverk 57,2 årsverk 

Sum 
driftsinntekter 

50,01 MNOK 53,32 MNOK 56,04 MNOK 56,58 MNOK 

Egeninntjening 7,86 MNOK 10,18 MNOK 9,08 MNOK 9,57 MNOK 

Økonomisk 
resultat 

- 238 115 kroner - 1 569 930 kroner - 3 270 571 kroner + 22 003 kroner 

Egenkapital 6,95 MNOK 5,38 MNOK 2,11 MNOK 2,13 MNOK 

 

Stiftelsens revisor har for alle år avgitt rene revisjonsberetninger.  

Fra årsrapporten for 2018 tar vi også med følgende nøkkeltall om Buskerudmuseet: 

 2018 

Besøkende totalt 99 410 

Antall kulturhistoriske bygg 250 

Antall fotografier 271 816 

Antall kulturhistoriske gjenstander 84 598 

Antall kunsthistoriske gjenstander 4 107 

Antall fartøy 4 

 

 

3.4. Ledelsen 
Siden oppstarten har Buskerudmuseet hatt følgende direktører: 

- Helge Stiksrud var Buskerudmuseets første direktør. Han gikk av i oktober 2015. 

- Styreleder Bjarne Stabæk var konstituert som direktør til mai 2016. 

- Jan Anders Dam-Nielsen var direktør fra mai 2016 til august 2018. 

- Styreleder Runar Trygve Hannevold var konstituert som direktør til januar 2019. 

- Alexander Ytteborg er direktør i Buskerudmuseet fra januar 2019. 

Bjarne Stabæk var styreleder til juni 2016. Styreleder fra juni 2016 er Runar Trygve Hannevold.  

Styresammensetningen for øvrig har vært relativt stabil. 
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4. Økonomisk styring 

4.1. Om de økonomiske styringsverktøyene 

Innledning 
Vi har i kapittel 3.3 (nøkkeltall) sett at Buskerudmuseet har hatt store økonomiske utfordringer siden 

oppstarten, særlig i 2016 og 2017. Disse to årene var underskuddet henholdsvis 1,6 og 3,2 millioner kroner, 

som medførte at stiftelsens egenkapital ble redusert til i overkant av 2 millioner kroner.  

For 2018 viste regnskapet et overskudd på om lag 22 000 kroner, som er en dramatisk bedring sammenlignet 

med de foregående årene, men likevel et marginalt resultat for en organisasjon med et samlet budsjett på 

over 50 millioner kroner. Budsjettert overskudd for 2018 (revidert budsjett juli 2018) la opp til et positivt 

resultat på om lag 113 000 kroner. 

BKR minner om at mandatet for undersøkelsen retter seg mot hvilke styrings- og kontrollrutiner styret har 

etablert og implementert. Det er med andre ord ikke tale om en regnskapsanalyse. 

BKR minner videre om det vi har omtalt om det normative grunnlaget i kapitlene 2.1 til 2.4. Særlig viser vi til 

stiftelseslovens regulering av styrets ansvar for forvaltningen av stiftelsen, og Kulturdepartementets 

forutsetninger om at styrets internkontroll ikke kan erstattes av ekstern kontroll (revisjon) og viktigheten av 

løpende oversikt over den økonomiske situasjon slik at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og 

inntekter til enhver tid er under kontroll 

For å skape et bilde av hvordan økonomistyringen i Buskerudmuseet har vært, omtaler BKR nedenfor 

økonomirutiner, budsjettarbeid og den løpende rapporteringen til styret. Dessuten omtaler vi dokumentet 

«Internkontroll økonomi», som ble forelagt styret i 2015, men som ikke ble mer enn et utkast.  

BKRs undersøkelser viser at Stiftelsen Buskerudmuseet ikke har hatt tilfredsstillende økonomiske 

styringsverktøyer. Dette har også styret selv ment, over noe tid. Samtidig understreker vi at 

økonomistyringen har vært et fokusområde for styret over tid, og at bedringen i resultat fra 2017 til 2018 må 

forstås på den bakgrunn. 

 

Økonomirutiner 
Som følge av konsolideringen ble en del økonomiske fellesfunksjoner samlet i sentraladministrasjonen.  

BKR har fått tilgang på beskrivelse av økonomistrukturen i Buskerudmuseet, det vil si ansvarsfordeling 

mellom avdelingene, sentraladministrasjonen og regnskapsfører for så vidt gjelder: 

- Bokføring 

- Måneds- og årsregnskap 

- Lønn og personal 

- Fakturering og purringer 

- Oppbevaring av regnskapsmateriale 

- Bankbelastning/ remittering 

Både avdelingslederne og sentraladministrasjonen har i samtale med BKR fortalt at disse rutinene fungerer 

godt, og er en klar forbedring sammenlignet med tiden før Buskerudmuseet. Se likevel kapittelet Løpende 

rapportering til styret nedenfor, der det framkommer at både sentraladministrasjonen og regnskapsfører har 

gjort styret oppmerksom på variasjoner mellom avdelingene på å være ajour med sine oppgaver. 

 

Budsjettarbeid 
I det følgende framstilles hovedpunktene om budsjettarbeidet i Buskerudmuseet, basert på 

styreprotokollene.  
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Fra styremøtet 21. august 2014 heter det i protokollen: 

 «Økonomiansvarlig la fram forslag til budsjett for 2014 bygget på historiske tall. Det er lagt inn estimater 

i forbindelse med konsolideringen. Vedtak: Budsjettet for 2014 vedtas i samsvar med det som ble lagt 

fram. Når vi får erfaringstall legges det opp til å lage rammebudsjetter. Budsjett 2014 legges ved 

referatet.» 

Budsjettet for 2015 ble først drøftet i styremøte 13. november 2014, med omfattende protokollføring av 

prinsippene for sentraladministrasjonens videre arbeid med budsjettet.  

I styreprotokollen fra møte 28. januar 2015 går det fram at «økonomiansvarlig gikk gjennom utsendt 

budsjettmateriell og la det fram i møtet. Budsjettoppsettet baserte seg på innspill fra avdelingene». Styret 

gjorde slikt vedtak: 

«Styret tar det framlagte materialet til etterretning og kommer tilbake til saken i neste styremøte med 

endelig budsjettvedtak. Styret må legge opp til et budsjett som inneholder en viss buffer for å kunne 

møte økte kostnader/ lavere inntekter. Leieavtalene framlegges for styret. Må se på om kostnadstallene 

kan reduseres. Se på realismen i egeninntekter. Gi en oversikt over bankkontoer og oppsparte midler i 

avdelingene og eventuelt kortsiktig gjeld.» 

I møte 14. april 2015 gjorde styret budsjettvedtak for 2015. Det går fram av protokollen at to alternative 

budsjettforslag var sendt styremedlemmene på forhånd, og begge var basert på innspill fra avdelingene. 

Av protokollen framgår blant annet: 

«Det ble videre også lagt frem vurderinger [av] om tilskuddene burde fordeles på avdelingene eller ikke. 

Her ble det pekt på at en bør vurdere kost/nytte i forhold til den løsningen som blir valgt. Et annet 

spørsmål styret må ta stilling til ved en eventuell avdelingsvis fordeling vil være hvilke kriterier som skal 

legges til grunn ved en eventuell fordeling.» 

Av styrets vedtak går det fram at styret forutsatte at neste års budsjettprosess måtte starte tidligere, og 

heves kvalitetsmessig (overordnet strategi, handlingsplaner, involvering av avdelingene).  

Går vi til budsjettprosessen for 2016, startet denne i styremøte 19. november 2015. Protokollen viser at 

avdelingene hadde sendt inn sine forslag, og sentraladministrasjonen la fram en samlet oversikt. Styret gav 

noen kommentarer, tok saken til foreløpig orientering og satte saken på sakskartet til møtet 8. desember 

2015. I dette møtet (sak 70/15) ble saken drøftet på nytt. 

I møte 21. januar 2016 var budsjettet tema for tredje gang. Konstituert direktør hadde laget et notat til 

møtet. Styret gjorde slikt vedtak: 

«Styret har fått en orientering om budsjettsituasjonen og noen viktige prioriteringer som legges til grunn 

for budsjettarbeidet for 2016. Budsjettet og handlingsplaner legges fram til endelig behandling i styrets 

møte i februar.» 

I møtet i februar ble endelig budsjettbehandling utsatt til møte 7. april 2016. Her ble budsjettet vedtatt. Det 

er verdt å merke seg at en sentral del av styrets diskusjon ser ut til å ha vært spørsmålet om avdelingsvise 

overskudd/ underskudd skulle beholdes i avdelingen det hadde blitt skapt, se kapittel 4.2 om dette. 

Arbeidet med budsjettet for 2017 startet for styrets del i styremøte 13. desember 2016. Her orienterte 

sentraladministrasjonen om budsjettprosessen, og pekte på at et av de overordnede målene for 

Buskerudmuseet burde være å øke egeninntjeningen. Administrasjonens mål var at styret kunne behandle 

budsjettet i det påfølgende styremøtet. 

I protokollen fra det påfølgende styremøtet, 23. februar 2017, heter det: 

«Administrasjonen orienterte. Styrets leder ønsker ikke at budsjettet for 2017 samlet sett legger opp til 

et underskudd. Styrets leder vil videre at alle kostnader som skal påløpe i 2017 vises i budsjettet, og at 

det etableres et overskudd på minst 100 000 kr. Styrets diskuterte også nivået på egenkapital for 

Stiftelsen Buskerudmuseet, og mente at 7 millioner kroner burde være et minimum på sikt. Målet er å 
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bygge opp en egenkapital over dette nivået som avdelingene kan benytte seg av til prosjekter i årene 

som kommer.» 

Styret gjorde slikt vedtak: 

1. Budsjettet som vedtas for 2017 skal være reelt. Budsjettet skal reflektere de prosjektene og 

tiltakene som skal gjennomføres, også videreføringen av de prosjektmidlene som ligger igjen fra 

overskuddet i 2015 der prosjektene allerede har påløpte kostnader. Administrasjonen skal legge 

frem et budsjett med reelt overskudd på 100 000 kr til neste styremøte. 

2. Styret mener det er et mål for Buskerudmuseet å ha en egenkapital på 7 millioner kroner på sikt. 

Neste styremøte var 23. mars 2017 (telefonmøte). Protokollen for så vidt gjelder budsjettprosessen lyder i sin 

helhet slik: 

«Administrasjonen orienterte om budsjettet. Etter en kort diskusjon fattet styret følgende 

Vedtak: 

Styret godkjenner budsjett for 2017.» 

Fra sentraladministrasjonen har vi fått opplyst om at styret ble advart mot at de budsjetterte egeninntektene 

for 2017 var urealistisk høye. Som vi skal nærmere på nedenfor, endte året med et stort underskudd. Fra 

sentraladministrasjonen har vi fått opplyst at budsjettprosessen for 2017 var krevende, med sterkt press fra 

avdelingene. 

Når vi skal se på budsjettprosessen for 2018, begynner vi i eventuelt-posten i styrets møte 16. november 

2017. Her viser protokollen at det hadde kommet opp ønske om mer tid i budsjettprosessen, som følge av 

omlegging av rutiner. Det ble lagt opp til ekstra styremøte 20. desember, og at administrasjonen skulle legge 

fram forslag til budsjett til møtet 6. desember 2017. 

Administrasjonen orienterte om budsjettprosessen i møte 6. desember. 

Det ekstra styremøtet 20. desember 2017 ble avholdt over telefon. Protokollen viser at administrasjonen gikk 

gjennom forslaget til budsjett. Følgende vedtak ble gjort: 

«Budsjett for 2018 godkjennes. 

Styret ber administrasjonen se nærmere på forholdet mellom Veien og Buskerud Fylkeskommune for å 

kunne søke ut mer midler til å oppfylle Veiens rolle som fylkesarkeologisk museum. Styret ber også om at 

budsjettet periodiseres og at det følger med en prognose hver gang regnskapsrapporter presenteres for 

styret. Det bør legges opp til en nitid og nøyaktig oppfølging av budsjettet ut mot avdelingene, slik at det 

ikke kommer uforutsette kostnader.» 

Det styret her forutsetter om periodisert budsjett og regnskapsrapporter med prognoser, er et tema vi 

kommer tilbake til nedenfor i omtalen av den løpende rapporteringen til styret.  

Budsjettet for 2019 ble vedtatt 19. desember 2018. Konstituert direktør orienterte om budsjettprosessen i: 

- Styremøte 8. oktober 2018 (sak 102/18) 

- Styremøte 5. november 2018 (sak 107/18). På dette tidspunktet gjensto budsjettmøter med tre 

avdelinger, og samordning av budsjettene ville bli påbegynt samordnet den påfølgende uken.  

I styremøte 3. desember 2018 (sak 113/18) forelå førsteutkast til budsjett, etter innspill fra avdelingene. 

Førsteutkastet viste underskudd på vel 2 millioner kroner. Styret mente at museet i 2019 er avhengig av et 

solid overskudd, etter flere underskuddsår, og understreket at det gjensto mye budsjettarbeid.  

I dette styremøtet gjennomgikk konstituert direktør regnskapsanalyse, med materiale på avdelingsnivå.7 

Etter drøftinger gjorde styret slikt vedtak: 

                                                             

7 Dette kommenterer BKR kort avslutningsvis i kapittel 4.2 Avdelingsvise overskudd og underskudd. 
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«Styret ber administrasjonen foreta nødvendige kutt med en gang og iverksette prosesser med sikte på å 

organisere virksomheten på en mer effektiv måte. Samtidig iverksette prosesser for å beslutte hva slags 

Buskerudmuseum vi ønsker. Det vil si planlegge for større endringer. En konsekvens av dette kan bli 

rasjonaliseringstiltak og nedbemanning.» 

Budsjettet ble vedtatt 19. desember 2018. Her var budsjettforslaget fra forrige møte omarbeidet, og styret 

gjorde slikt vedtak (sak 121/18): 

«Styret viser til sitt vedtak om budsjettsituasjonen i styremøtet 3.12. I tråd med dette godkjenner styret 

budsjettet for 2019 med kr. 54.865.100 i forventede inntekter, kr 19.591.450 i bidrag til dekning av andre 

kostnader og kr. 1.012.950 i overskudd.» 

Etter samtaler med avdelingsledere er det BKRs inntrykk at sentraladministrasjonens kontakt i 

budsjettarbeidet var tettere høsten 2018 enn tidligere. 

 

Løpende rapportering til styret 
Basert på gjennomgang av styreprotokoller, kan styrets behandling av sentraladministrasjonens løpende 

økonomirapportering sammenfattes slik: 

- Styret gav i møte 14. april 2015 uttrykk for ønske om tertialvise regnskapsrapporter. 

- I møte 18. mai 2015 fikk styret regnskapsrapport for første termin (januar/ februar 2015). 

Regnskapsrapport for mars og april var ikke klar. Styret tok saken til orientering, men ønsket 

resultatrapporten i kortere form, med årets budsjett som et tredje element i rapporten. 

- Styrets ønske om kortere regnskapsrapport ble gjentatt i møte 15. juni 2015. 

- I møte 20. august 2015 ble regnskapsrapport for første halvår lagt fram. Sentraladministrasjonen 

gjorde styret oppmerksom på at ved enkelte avdelinger var de mange og delvis store uavklarte 

forhold som gjorde halvårsregnskapet ufullstendig (manglende bilag, manglende kasseoppgjør, 

manglende kontoutskrifter). Styret tok saken til orientering. 

- Til styremøte 22. september 2015 forelå ikke nyere tall enn de som ble presentert i august. Styret ba 

om avdelingsvise regnskapsoversikter på styremøtet 22. oktober. Det ble planlagt evalueringsmøte 

mellom avdelingslederne, økonomiansvarlig og representanter for Økonomihuset (regnskapsfører). 

- I styremøte 22. oktober 2015 ble rapport for andre tertial lagt fram, med avdelingsregnskaper, 

kommentar fra regnskapsfører, noter og tilleggskommentarer fra økonomiansvarlig. Dette var sendt 

ut på forhånd. Styret tok regnskapsrapporten til orientering. 

- Årsrapporten for 2015 ble behandlet i styremøte 25. februar 2016.  

I 2016 viser styreprotokollene følgende: 

- Ny styreleder stilte i styremøte 27. juni 2016 spørsmål ved det store underskuddet i tertialrapporten. 

Administrasjonen orienterte om at dette underskuddet ikke var reelt, men følge av periodisering av 

tilskudd og utbetalingstidspunkter for kommunale tilskudd. 

- I møte 8. september 2016 orienterte administrasjonen om regnskapsrapport for første halvår 2016. 

Styret var bekymret for utestående midler hos Jernbaneverket knyttet til Krøderbanen, og ba 

administrasjonen følge opp dette, samt – til neste styremøte – utarbeide prinsipper for kontakten 

med avdelingene knyttet til budsjett/regnskap til neste styremøte. 

- Administrasjonen orienterte om tertialrapport i styremøte 6. oktober 2016. I dette møtet ble 

spørsmålet om avdelingsvise overskudd diskutert. 

- I møte 13. desember 2016 orienterte administrasjonen om resultatene for oktober. 

I 2017 viser styreprotokollene: 

- Årsregnskap og årsrapport for 2016 ble behandlet i styremøte 23. februar 2017. 

- Regnskapstall ble ikke rapportert i styremøte 23. mars. 

I styremøte 1. juni 2017 la administrasjonen fram rapport for første tertial.  Protokollen viser: 
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«Vi er om lag på budsjett når det gjelder lønnskostnader og har forutsigbare tilskudd. Prosjektmidler og 

salgsinntekter er imidlertid usikre poster, og er avhengig av god publikumstilstrømning i sommer. Styret 

forventer at prosjekter ikke igangsettes før prosjektene er fullfinansierte, slik at det kan utøves god 

økonomikontroll på dette området. 

Styret tok opp spørsmål om det er mulig med et periodisert budsjett med prognoser for året, slik at 

styret har et bedre styringsverktøy. 

Etter en grundig diskusjon fattet følgende styret følgende 

Vedtak: 

Styret uttrykker bekymring for stort underskudd 1. tertial. Styret ber administrasjonen ha fokus på 

kostnader og inntekter, og forutsetter at avdelingene holder seg til budsjettet og rapporterer eventuelle 

avvik fortløpende til administrasjonen. Styret ber om et periodisert budsjett sett i forhold til regnskap 

med en prognose, for å få et bedre styringsdokument. Styret forutsetter at administrasjonen følger opp 

tilskuddene til Krøderbanen.» 

Etter møtet 1. juni var første styremøte etter sommeren den 6. september 2017. Da kunne administrasjonen 

orientere om halvårsrapporten: 

«Administrasjonen orienterte om halvårsrapporten, som viser et foreløpig negativt resultat på vel 1,9 

millioner. Styret uttrykker stor bekymring for regnskapstallene, og etterlyser bedre styringsverktøy i 

regnskapet. Styret ber administrasjonen skape rom for en nødvendig forståelse for Buskerudmuseets 

økonomiske situasjon.» 

Vi har ovenfor sett at styret 1. juni ba administrasjonen utarbeide periodisert budsjett sett i forhold til 

regnskap, med prognose. Dette var ikke på plass da styret møttes igjen 6. september, og protokollen viser: 

«Styret viser til vedtak fattet i forrige møte, og ber om at dette blir gjennomført til neste møte.» 

Neste styremøte var 25. oktober 2017. Her viser protokollen at flere temaer ble berørt under 

økonomirapporteringen til styret: 

«Administrasjonen presenterte den utsendte prognosen for styret. De fremlagte tallene viser et 

underskudd på ca 350 000 kr. Styret ble varslet om at underskuddet kan bli høyere, dersom prosjekter i 

avdelingene overskrides i strid med bestemmelser fra administrasjonen. Styret diskuterte saken, og sa 

seg fornøyde med at det ble fremlagt en prognose som gir et bedre styringsgrunnlag. Styret uttrykte 

likevel bekymring for overskridelser av prosjektkostnader ved enkelte avdelinger.» 

Vi ser altså både at styret var tilfreds med styringsverktøyet det hadde purret på i forrige styremøte, og at det 

foreløpige resultatet var et underskudd i størrelsesorden 350 000 kroner. 

Dette underskuddet ble betydelig større. Går vi til styremøtet 6. desember 2017, fikk styret seg forelagt 

resultatene til og med oktober. Protokollen viser: 

«Administrasjonen orienterte om tallene i regnskapsrapporten for oktober 2017. Det ble fremlagt en 

oppdatert prognose for året, som viser et stort underskudd.» 

Følgende vedtak ble gjort: 

«Styret tar rapporten til orientering, og tar dette på største alvor. Styret vil be administrasjonen ta 

nødvendige grep blant annet knyttet til endringer i organisasjonen for å få kontroll over kostnader.» 

Senere ble det klart at resultatet for 2017 ble et underskudd på 3,2 millioner kroner. 

BKR peker på det store spranget fra det styret fikk seg forelagt i oktober til det som ble forelagt i desember, 

og som viste seg å bli sluttresultatet. Riktignok hadde det tidligere på året blitt antydet at Buskerudmuseet 

styrte mot et stort underskudd, se det som ble opplyst på styremøtet i september. I oktober var prognosen et 

underskudd i størrelsesorden 350 000 kroner. Sluttresultatet ble nær 3 millioner kroner dårligere. 



 

Buskerud Kommunerevisjon IKS 

20  
  

14.05.2019 

Dette er et eksempel på at museet ikke hadde tilstrekkelig implementerte rutiner for i sann tid å kunne følge 

faktiske inntekter og utgifter, og dermed holde dette opp mot budsjetterte inntekter og utgifter. Vi har i 

kapittel 2.4 sett Kulturdepartementets forventninger om dette. 

Dette er utenfor museets høysesong (publikumsmessig), og slik sett kunne man tenke seg at risikoen for 

økonomiske overraskelser var vesentlig mindre så sent på året, enn midt på sommeren.  

Etter samtaler med styrets medlemmer konstaterer BKR at overraskelsen i desember 2017 var meget stor, da 

størrelsen på det økonomiske underskuddet kom for en dag. 

Beveger vi oss til 2018, uttrykte styret i møte 19. mars 2018 at det ønsket tett rapportering og oppfølging for 

å ha muligheten til å agere dersom det skulle bli nødvendig. Vedtaket var slik. 

«Styret ønsket periodisert budsjett for 2018. Styret ønsker videre et periodisert regnskap for 2018. Styret 

ønsker årsprognose fremlagt for hver regnskapsrapport.» 

I det neste styremøtet, 23. april 2018, presenterte administrasjonen regnskapsrapporten i selve møtet, altså 

var den ikke sendt ut på forhånd. Styret påpekte at det dermed ikke hadde mulighet til å sette seg inn i 

rapporten. 

Videre konstaterte styret at rapporten fortsatt ikke var periodisert mot budsjett, slik det var fattet vedtak 

om, og at det heller ikke forelå prognose. Protokollen viser videre at dersom regnskapsrapporten for januar 

og februar 2018 var dekkende for museets økonomiske situasjon, mente styret at det sto overfor krevende 

og for selskapet avgjørende beslutninger. 

I møtet 23. april ble det bestemt at Buskerudmuseets økonomiske situasjon skulle gjennomgås i nytt 

styremøte 2. mai, og til dette ble også stiftelsens revisor innkalt. 

I styremøte 2. mai møtte både stiftelsens regnskapsfører og stiftelsens revisor. Sistnevnte ble spurt til råds 

om situasjonen, og følgende går fram av styreprotokollen: 

«Revisor påpeker at styret har et ansvar for å vokte midlene i stiftelsen, og at situasjonen tilsier at styret 

bør iverksette tiltak. Revisor oppfordret styret til å gjøre en vurdering av hva stiftelsens Egenkapital bør 

være og hva likviditetsgraden bør ligge på.» 

Styrets vedtak var: 

«Styret tar regnskapsrapporten til orientering og peker på at resultatet er så svakt at det må iverksettes 

tiltak for å rette situasjonen. Budsjettet må justeres slik at styret har tiltro til at det er et reelt budsjett. 

Det må i tillegg etterstrebes tilskuddsbrev fra kommuner. 

Styret har tidligere vedtatt at egenkapitalen skal minst være på det nivå den var i utgangspunktet, ca. 7 

millioner kroner slik at revisors oppfordring er allerede gjennomført. 

Styret påpeker at den foreløpige prognosen ikke er noen gjennomarbeidet prognose, men regnskapstall 

til nå pluss budsjettall videre. Styret ber om at et regnskap med gjennomarbeidet prognose forelegges til 

neste styremøte.» 

Styrets hyppige møter i 2018 fortsatte; neste møte var 28. mai. Protokollen for dette møtet viser blant annet 

(for så vidt gjaldt økonomirapporteringen): 

- Regnskapsrapporten var så fersk at administrasjonen ikke hadde hatt tid til å gjennomgå den på en 

tilfredsstillende måte. 

- Rapporten viste store avvik på salgsinntekter og leieinntekter. 

- Resultatet så langt var 2 MNOK bedre enn året før, men da kom mange kostnader på slutten av året. 

- Styret ba om iverksettelse av tiltak og revidert budsjett til neste møte. 

- Styret konstaterte at det var store forskjeller mellom avdelingene på hvordan budsjettet ble fulgt 

opp, og ba administrasjonen ta dette opp med avdelingene. 

Den samme regnskapsrapporten (t.o.m. april måned) ble behandlet på nytt i møte 13. juni 2018. 
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I styremøte 13. august 2018 viste regnskapsrapport pr. 30. juni et overskudd på om lag 430 000 kroner. 

Hensyntatt enkelte inntektsposter som ikke framgikk av rapporten, antok styret at det reelle overskuddet 

etter første halvår var om lag 1 300 000 kroner. 

Om lag de samme tallene ble lagt til grunn da styret behandlet regnskapsrapport pr. 31. juli i styremøte 

3. september 2018. 

I styremøte 8. oktober 2018 behandlet styret økonomi- og regnskapsrapport pr. 31. august. Protokollen viser: 

«Prognosen antyder et resultat i 2018 rundt null. Det er store innsparinger på lønn, men den vil mindre 

utover høsten pga lønnsoppgjør, etterlønn og andre forhold. Salgsinntektene er fortsatt bedre enn 

budsjett og vesentlig bedre enn 2017. 

Administrasjonen ser fortsatt behov for streng budsjettdisiplin og muligheter for ytterligere kutt. August-

resultatet er isolert sett negativt med vel 600.000 og selv om det er bedre enn periodisert budsjett 

forteller det at vi fortsatt ikke har full kontroll på økonomien.» 

Regnskapsrapporten ble tatt til orientering. I neste styremøte, 5. november 2018, var prognosen for året 

oppdatert: 

«I prognosen for året har vi […] konkludert med at vi vil få et underskudd på ca. 300.000. Dette henger 

særlig sammen med tilleggskravet fra pensjonskassen på tilnærmet 700.000. Det var foretatt avsetninger 

mv. i budsjettet dersom en slik situasjon skulle oppstå, men den var betydelig lavere enn 700.000. I 

tillegg kommer lønnsoppgjøret som slår mye ut. Det var i budsjettet forutsatt en lønnsvekst på 2,5 %, 

mens oppgjøret blir minst 1 % høyere. Med en samlet lønnsmasse på 33 millioner slår dette mye ut. 

I tillegg svikter salgsinntektene så mye at vi justerer årsprognosen ytterligere ned. Det er en rekke poster 

som viser mindre avvik og der vi vet at årsresultatet blir litt mer eller litt mindre enn i revidert budsjett. 

Dette er det forsøkt å ta høyde for. Det er imidlertid noen poster som det fortsatt knytter seg usikkerhet 

til slik at resultatet fortsatt kan bli bedre enn prognosen tyder på, men det kan også bli verre. På denne 

bakgrunn har administrasjonen innført en gradert innkjøpsstopp ut året. Utgifter til arrangementer som 

bringer større inntekter enn utgifter må bare gjennomføres, andre ting må vi snakke om.» 

Regnskapsrapporten ble tatt til orientering. I samme møte orienterte konstituert direktør om status i 

budsjettprosessen for 2019. 

I styrets møte 3. desember 2018 var prognosen for årsresultatet ytterligere svekket: 

«I prognosen for året har vi […] konkludert med at vi vil få et underskudd på ca. 429.000. Det er vel 

100.000 svakere enn vi antok i prognosen for september og skyldes særlig at vi ser ut til å bli enda 

svakere på salgsinntekter enn vi antok da. Det er imidlertid noen poster som det fortsatt knytter seg 

usikkerhet til slik at resultatet både kan bli bedre enn prognosen tyder på, men også verre. Dette 

innebærer at vi fortsatt må arbeide med tiltak for å få kontroll på økonomien. Særlig med 

kostnadskontroll, men også med tiltak for å øke egeninntektene.» 

Prognosen som fulgte økonomi- og regnskapsrapporten pr. 30. november 2018 ble behandlet i styremøte 

19. desember. Prognosen var da vesentlig bedret: 

«I prognosen for året for året har vi […] konkludert med at vi vil få et driftsunderskudd på ca. 29.000, og 

et overskudd etter finans på 41.000. Dette er vesentlig bedre enn vi antok i prognosen for oktober og 

skyldes særlig store sykepengeutbetalinger.» 

BKR peker på at prognosene for årsresultat høsten 2018 svingte fra rundt null (pr. 31. august), til underskudd 

på om lag 300 000 kroner (pr. 30. september), underskudd på om lag 430 000 kroner (pr. 31. oktober) og til 

et lite overskudd (pr. 30. november). 

Årsrapporten 2018 for Buskerudmuseet viser at det endelige resultatet ble et overskudd på om lag 22 000 

kroner.  
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BKR konstaterer at styret særlig fra og med andre halvår 2017 hadde et økende fokus på å følge den 

økonomiske utviklingen tettere. Det ble gjentatte ganger etterspurt prognoser. BKR konstaterer at dette tok 

lenger tid å få på plass enn styret selv ønsket. 

Styrets sterke, og økende, økonomifokus merkes også i BKRs samtaler med avdelingslederne, forståelig nok. 

Avdelingslederne har noe varierende opplevelser, slik BKR oppfatter dem. Forståelsen for behovet for 

økonomistyring blir forstått, men BKR mener samtidig å registrere frustrasjon over at økonomispørsmål og 

fokus på egeninntjening skygger for de større, faglige diskusjonene om hva et museum er og bør være. 

 

Dokumentet «Internkontroll økonomi» 
Sommeren 2015 lanserte direktøren utkast til dokumentet «Internkontroll økonomi», som ble lagt fram for 

styret. Dokumentet understreket at internkontroll på økonomiområdet var del av styrets forvaltningsansvar. 

Begrepet internkontroll ble definert slik:  

 
«Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets styre, ledelse og ansatte som er utformet for 
å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder; 

- Målrettet og effektiv drift 
- Pålitelig rapportering 
- Overholdelse av lover og regler» 

 

 

Videre gikk følgende fram: 

 
«Intern kontroll økonomi er ikke en isolert handling eller tilstand, men en kontinuerlig prosess. Det 
fokuseres på menneskene som gjennomfører prosessen. For museene som mottar cirka 85 % av sine 
inntekter fra offentlige kilder, er internkontroll av økonomien særs viktig. 
Kontrollen skal bestå av fem innbyrdes avhengige bestanddeler: 

1. Kontrollmiljø 
2. Risikovurderinger 
3. Kontrolltiltak 
4. Informasjon og kommunikasjon 
5. Overvåkning.» 

 

 

Dokumentet gav deretter en nærmere beskrivelse av innholdet i de fem elementene. 

BKR nevner at begrepene som ble brukt i dokumentet «Internkontroll økonomi» er velkjente fra anerkjente 

standarder og rammeverk for internkontroll, f.eks. COSO.8 

Avslutningsvis i dokumentet anbefalte direktøren at man startet arbeidet med å utvikle de nødvendige 

kontrolltiltakene.  

I styremøte 20. august 2015 ble dette dokumentet – samt utkast til flere, andre styrende dokumenter – 

foreløpig tatt til orientering, og styret forutsatte at sentraladministrasjonen skulle arbeide videre med dem. 

BKR kan ikke se at dokumentet «Internkontroll økonomi» senere har vært til styrets behandling. Etter 

gjennomførte samtaler med styrets medlemmer og med sentraladministrasjonen legger vi til grunn at 

dokumentet ikke ble noe mer enn et utkast. Vi setter dette delvis i sammenheng med at direktøren gikk av 

høsten 2015.  

                                                             

8 https://www.coso.org/  
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Dette innebærer styret ikke har tatt direkte stilling til (f.eks.) hvilke kontrolltiltak som er nødvendig i 

Buskerudmuseet, slik direktøren foreslo.  

BKR peker på at styret var blitt informert om styrets ansvar for internkontrollen, og slik sett hadde 

foranledning til å etterspørre administrasjonens arbeid, og dermed sørge for at direktørskiftet ikke forsinket 

arbeidet vesentlig. 

Når BKR peker på dette, er det slett ikke det samme som å si at styret generelt ikke har vært opptatt av 

økonomistyring. Styreprotokollene viser det motsatte, som vi har sett ovenfor. Poenget er å illustrere at 

styret tidlig fikk til behandling forslag om formalisering av den økonomiske internkontrollen, men at dette 

ikke ble fulgt opp. 

 

4.2. Ett museum, én økonomi? 

Innledning 
Vi har i kapittel 3 tatt inn en grafisk framstilling av konsolideringsprosessen som førte til Buskerudmuseet. 

Det eksisterte fire allerede konsoliderte museer; Kunstnerdalen, Eiker og Lågendalen, Hallingdal museum og 

Hringariki. I tillegg kom Portåsen med i den andre konsolideringsrunden. I sum gav dette dagens 

organisasjon; ett museum med tretten avdelinger og en sentraladministrasjon. 

Et underliggende spørsmål er om man gjennom den andre konsolideringsrunden skulle gå fra fem museer og 

fem økonomier til ett museum og én økonomi. Eller skulle man bli ett museum, men langt på vei med 

tretten, avdelingsvise økonomier? 

Dette er i randsonen av mandatet for BKRs undersøkelse. Mandatet retter seg mot styrets etablering av 

styrings- og kontrollrutiner for Buskerudmuseet. Spørsmålet er likevel viet en del plass i rapporten. Det 

henger sammen med at de observasjoner vi har gjort, tyder på at utfordringene som har fulgt med det 

grunnleggende spørsmålet om ett museum - én økonomi? har vanskeliggjort etableringen av effektive 

styrings- og kontrollrutiner, både økonomisk, faglig og organisatorisk. 

Nedenfor drøfter BKR flere spørsmål i dette problemkomplekset; spørsmålet om likelydende husleieavtaler, 

spørsmålet om hva som skal skje med avdelingsvise resultater (overskudd/ underskudd) det enkelte år, og 

spørsmålet om hva som skulle skje med oppsparte midler som det enkelte museum hadde med seg før 

konsolideringen. 

Vi forskutterer allerede her en hovedobservasjon BKR har gjort i undersøkelsen: Den praktiske realiteten er 

at først har man konsolidert, og så har man etterpå endt opp i bokstavelig talt årelange, interne diskusjoner 

om de økonomiske forutsetningene for konsolideringen. Det faller utenfor mandatet å vurdere hvilke 

drøftinger og avklaringer som var gjort forut for konsolideringen. Men i alle tilfelle har organisasjonen over 

tid vært preget av diskusjon – til dels også nærmest åpen konflikt – om disse spørsmålene etterpå.  

 

Husleie- og driftsavtalene 
I forbindelse med konsolideringen ble det inngått husleie- og driftsavtaler mellom Buskerudmuseet på den 

ene siden og eierne av de lokale museumsavdelingene på den andre siden. For enkelte avdelinger hadde det 

eksistert slike avtaler fra før, fordi det eksisterte separate eier- og driftsorganisasjoner lokalt. For andre 

avdelinger medførte overgangen til Buskerudmuseet at slike avtaler måtte etableres for første gang. 

Basert på både avtalenes utforming og gjennomførte samtaler, legger BKR til grunn at hensikten var at 

avtalene skulle være likelydende. 

Til illustrasjon har avtalene gjennomgående slik utforming av punkt 1: 

 
1 LIKELYDENDE LEIEAVTALER 
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1.1 Likelydende Leieavtaler skal inngås mellom Driftsselskapet og de Eierselskap i Buskerud som inngår i 
konsolideringen med unntak for Eierselskap som er frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret for utleie 
av fast eiendom. 
 

 

Men avtalene ble ikke like: 

- Syv av tretten avtaler fikk en klausul som, med noe varierende formuleringer, i sitt innhold medførte 

at avdelingen skulle beholde opparbeidet overskudd (eller underskudd) i foregående år. Dette 

kommer vi tilbake til nedenfor.  

- Avtalene varierer noe når det gjelder fordeling av vedlikeholdsansvar. Hovedmodellen som ble avtalt 

for de fleste avdelingene, var at Buskerudmuseet fullt ut hadde vedlikeholdsansvaret.  

- Det er også eksempler på avtaler som regulerer fordelingen av offentlige tilskudd til den enkelte 

avdeling. 

At avtalene i det hele tatt ble ulike, kan umulig ha virket positivt på samholdet mellom avdelingene i 

Buskerudmuseet. Og tilnærmingen var lite prinsipiell: Dersom samtlige eierstiftelser hadde hatt husleie- og 

driftsavtaler som regulerte både hva som skulle skje med avdelingsvis overskudd (eller underskudd) og 

dessuten regulert tilskuddsnivået, ville dette i praksis innskrenket styrets handlingsrom i en slik grad at det 

reelt sett ikke ville hatt muligheten til å forvalte stiftelsen. 

Når ulike avtaler ble resultatet, oppfatter BKR det som et utslag av at Buskerudmuseet høsten 2014 måtte ha 

en pragmatisk holdning i forhandlingene med de lokale eierstiftelsene, som ønsket å sikre interessene til sitt 

lokale museum. Vi bygger dette både på samtaler vi har hatt, og på styreprotokoller fra høsten 2014. 

Buskerudmuseet – styret og sentraladministrasjonen – arbeidet under tidspress på grunn av frister for 

Stiftelsestilsynets saksbehandling. 

I forlengelsen av å påpeke det uheldige i at avtalene ble ulike, nevner vi følgende: Konsolideringen og 

opprettelsen av sentraladministrasjonen medførte blant annet at husleiekostnader (og en del 

felleskostnader) skulle belastes sentraladministrasjonen, ikke den enkelte avdeling. 

BKRs undersøkelser viser at avdelingene opplyser å ha oppfattet ulikt hva den praktiske konsekvensen av 

dette skulle være, når avdelingene skulle levere forslag til budsjett for sin avdeling. 

Vi har i samtaler med avdelingsledere blitt fortalt både om avdelinger som har redusert budsjettrammen 

(inntektssiden) tilsvarende de utgifter sentraladministrasjonen overtok, fordi meningen ikke var at 

avdelingene ikke skulle tjene på overgangen til en ny ordning.  

Vi har også blitt fortalt om det motsatte; at en avdeling ikke reduserte budsjettrammen (inntektssiden) i sitt 

avdelingsvise budsjettforslag. Det førte i praksis til et umiddelbart økonomisk løft tilsvarende de utgiftene 

sentraladministrasjonen overtok.  

I samtaler med medlemmer av styret, har vi fått opplyst at styret har vært kjent med dette spørsmålet 

gjentatte ganger har vært drøftet i organisasjonen. BKR oppfatter det slik at spørsmålet aldri har blitt avklart 

på en måte som har skapt ro.  

Det faller utenfor BKRs mandat å nærmere ettergå detaljene i dette. Poenget er å framheve at avdelingenes 

ulike opplevelser av det som har hendt, i seg selv er en illustrasjon på at Buskerudmuseet ikke har etablert 

tilstrekkelig gjennomsiktige og forutsigbare systemer for økonomistyring. 

For helhetens skyld nevner vi at samtlige husleie- og driftsavtaler er sagt opp. Nye, reforhandlede og 

likelydende avtaler skal etter det opplyste være på plass i løpet av 2019. 

 

Avdelingsvise overskudd og underskudd 
Husleie- og driftsavtalene mellom Buskerudmuseet og de enkelte eierstiftelser regulerer ulike forhold. Noen 

elementer går igjen i alle avtalene, som for eksempel fordeling av vedlikeholdsansvar. 
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Men som vi har sett ovenfor, har husleieavtalene ikke vært like på alle punkter. Sentralt her er at 7 av 13 

avtaler har hatt en klausul som regulerer hva som skal skje med det resultatet avdelingen oppnår det enkelte 

år, her er ett eksempel, se siste setning: 

 
6.3 Det skal vedtas budsjett og føres driftsregnskap for hver avdeling. Avdelingsleder har anvisningsrett og 
styringsrett innenfor budsjettets rammer. Driftsresultatet skal bli i den avdelingen det skapes. 
 

 

Med andre ord; en avdeling som driver økonomisk godt og oppnår overskudd, får selv nyte godt av det i 

framtiden. Og en avdeling med underskudd må selv finne måter å dekke inn igjen dette på. 

Dette temaet har vært sentralt i mange samtaler BKR har gjennomført i arbeidet med undersøkelsen. 

Mange avdelingsledere har opplyst til BKR at den klare forutsetningen for å bli med i Buskerudmuseet, var at 

man skulle beholde retten til å disponere over avdelingsvis overskudd. Fra noen avdelinger har vi fått opplyst 

at det forut for konsolideringen var en viss frykt nettopp for den motsatte situasjonen – at økonomiske 

resultater skapt ved én avdeling skulle bli brukt til drift eller dekning av underskudd ved andre avdelinger. 

Når noen avdelinger tross denne frykten valgte å gå inn i Buskerudmuseet, var det blant annet fordi man 

gjennom klausulene i husleie- og driftsavtalene følte seg trygget i sin tro på å få opprettholde en viss 

økonomisk autonomi også i den nye organisasjonen. 

Fra sentraladministrasjonen har vi fått opplyst at det at enkelte avtaler fikk avvikende innhold med hensyn til 

disponeringen over avdelingsvis overskudd og underskudd, skyldes press fra eierstiftelser høsten 2014, i en 

situasjon der Buskerudmuseet hadde dårlig tid på grunn av Stiftelsestilsynets frister for saksbehandling.  

Prinsipielt sett burde det – ifølge sentraladministrasjonen – være klart nok at når man gikk inn i én 

organisasjon, var det styret som disponerte endelig over årets resultat, samlet og avdelingsvis.  

Sentraladministrasjonen har også pekt på at det i avdelingene har vært større interesse for å nyte godt av 

egne overskudd enn for å ta ansvar for egne underskudd. 

Ser vi på styreprotokollene, finner vi spørsmålet behandlet i styrets møte 25. februar 2016. Her behandlet 

styret årsresultatet for 2015, som viste et underskudd.  Styret drøftet prinsippet om at avdelingsvise resultat 

skulle ligge igjen i den respektive avdeling:  

«Det forelå et utkast til budsjett for 2016 – samlet og for de enkelte avdelinger. Det var ikke balanse 

mellom totale utgifter og inntekter. I notat fra kst direktør til styret var det tatt opp spørsmålet om 

avdelingene skulle få beholde det driftsresultat (overskudd/ underskudd) … 

«Var det forsvarlig å praktisere dette prinsippet for 2015 siden regnskapet totalt viste et underskudd? 

Hensynet til god/ akseptabel egenkapital ble også vurdert i forhold til dette prinsippet.» 

Styret gjorde ikke endelig vedtak: 

«Før styret eventuelt godkjenner prinsippet om at avdelingene skal kunne beholde sine resultater 

(overskudd/ underskudd) fra regnskap 2015, ber styret om at avdelingene/ administrasjonen uttaler seg 

om følgende:» 

Slutten av sitatet viser til at styret ønsket avdelingenes redegjørelser for blant annet det svake økonomiske 

resultatet for 2015 m.m.  

Etter å ha fått avdelingenes tilbakemeldinger, kom saken tilbake til styret 7. april 2016, der følgende vedtak 

ble gjort: 
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Temaet var oppe igjen i styremøte i juni 2016, der styrets nye leder ble satt inn den økonomiske situasjonen 

gjennom tertialrapporten. Styreprotokollen viser følgende: 

 

Det prinsipielle spørsmålet knyttet til disponeringen over årsresultat (både overskudd og underskudd), har 

flere ganger senere vært tema i styremøter. Formelle vedtak med beslutninger har ikke blitt gjort. 

I styremøte 13. desember 2016 orienterte administrasjonen om flere saker, blant dem var «[b]ehandling og 

videreføring av eventuelle overskudd/ underskudd i avdelingene». Og i budsjettvedtaket for 2018, gjort 

20. desember 2017, ble følgende bestemt: 

«Styret ber administrasjonen forberede sak til styret knyttet til hvordan avdelingene nyter godt/ 

ansvarliggjøres i forhold til eventuelle overskudd og underskudd i regnskapet.» 

Så langt BKR kan se, har saken foreløpig ikke kommet på styrets sakskart igjen.  

Oppsummert peker BKR på følgende når det gjelder spørsmålet om avdelingsvise overskudd og underskudd: 

Tross det som vanskelig kan leses som annet enn en avtalerettslig forpliktelse om hvordan midler innad i 

Buskerudmuseet skulle brukes, gikk det ikke lang tid før styret fikk til behandling spørsmålet om hvordan det 

skulle forholde seg til denne forpliktelsen. Styreprotokollene bruker uttrykk som om det var «forsvarlig å 

praktisere» og «eventuelt godkjenner prinsippet om at avdelingene skal kunne beholde sine resultater». Man 

kan i styret diskutere hvor klokt det var å inngå avtaler med eierne som i praksis regulerte det indre 

økonomiske liv i Buskerudmuseet. Men disse avtalene var inngått, og da forelå det etter BKRs syn en 

forpliktelse som styret ikke kunne gjøre en mer eller mindre fri vurdering av om man ville anerkjenne og 

etterleve.  

BKR er innforstått med den økonomiske realiteten i dette: Styret har ansvaret for hele Buskerudmuseets 

økonomi, og må bruke de virkemidler styret har. Det skal også understrekes at styret i 2016 sluttet seg til 

prinsippet om av overskudd fra 2015 skulle ligge igjen i avdelingene. Men for senere år har dette prinsippet 

ikke blitt praktisert. 

BKR er kjent med at det hevdes at Kulturdepartementets og fylkeskommunens forutsetninger for den andre 

konsolideringsrunden, var at det skulle være en full konsolidering, både faglig og økonomisk. Man skulle altså 

bli ett museum, i alle henseender. I en slik organisasjon kan det, hevdes det, ikke være rom for en full, 

økonomisk autonomi for den enkelte avdeling, noe de enkelte avdelinger og eierstiftelser må akseptere.  

BKR er videre blitt gjort kjent med synspunkter om at de avvikende husleie- og driftsavtalene – konkret: 

klausulene om avdelingsvis resultat – delvis har sin forklaring i sterkt press fra enkelte eierstiftelser høsten 

2014, i en situasjon der Buskerudmuseet hadde dårlig tid til å få på plass samtlige avtaler. 

Til disse synspunktene bemerker BKR: Vi er enig i at Kulturdepartementet i St. meld. Nr. 49 (2008-2009) 

Framtidas museum klart signaliserte at det ville understøtte en ytterligere konsolidering i museumssektoren, 

se side 148. Vi er enig at dette kan forstås slik at siktemålet var nye og større enheter, som skulle være én 

enhet, både faglig og økonomisk. 

Men den faktiske situasjonen siden høsten 2014 har likevel vært at eierstiftelser har fremmet sine interesser, 

og fått aksept for dem av Buskerudmuseet sentralt. Helt konkret: De lokale kreftene har stilt krav på vegne av 

sitt lokale museum om at dersom museet gjør det bra økonomisk, skal museet selv nyte godt av det og kunne 
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disponere over overskuddet. Avdelingene og eierstiftelsene måtte kunne forutsette at når Buskerudmuseet 

aksepterte klausuler om dette i husleie- og driftsavtalene, ville det bli etterlevd. 

En ordning der avdelingsvise overskudd skulle ligge igjen i noen avdelinger, samtidig som Buskerudmuseet 

som helhet gikk i underskudd, vil åpenbart være krevende for en organisasjon over tid. Men BKR peker på at 

et slikt scenario burde være mulig å forutse allerede under forhandlingene høsten 2014. 

Avslutningsvis nevner vi at det i forbindelse med budsjettarbeidet for 2019 har blitt gjort nye beregninger av 

de avdelingsvise resultatene de foregående årene, som viser at det har vært sjelden at avdelinger faktisk har 

levert positive årsresultater. I utgangspunktet har det foreligget avdelingsvise regnskaper som for enkelte 

avdelinger enkelte år har vist overskudd. Disse avdelingsvise regnskapene har bygd på en forutsetning, 

besluttet av styret, om at husleie og felleskostnader skulle belastes sentraladministrasjonen. Høsten 2018 ble 

det gjort nye beregninger for de foregående årene, der husleie og andel felleskostnader ble lagt ut på de 

respektive avdelingene. Resultatet var at betydelig færre avdelinger viste et årlig, positivt resultat. 

Til dette bemerker BKR: Fram til budsjettarbeidet for 2019 har avdelingene forholdt seg til prinsippet om at 

husleie og felleskostnader skulle dekkes av sentraladministrasjonen. Avdelingene har videre, løpende 

forholdt seg til de årlige, avdelingsvise resultatene. Noen av disse resultatene har vist et overskudd. I 

samtaler med medlemmer av styret og sentraladministrasjonen har BKR fått bekreftet at de nye 

beregningene var ny kunnskap høsten 2018.  

 

Oppsparte midler 
Noen avdelinger i Buskerudmuseet hadde oppsparte midler før konsolideringen. Disse var satt til side, og var 

tiltenkt vedlikeholdsutgifter de nærmeste 5-10 år. 

I samtaler med flere avdelingsledere har BKR fått opplyst at det var en helt klar forutsetning for 

eierstiftelsene at den enkelte avdeling fortsatt skulle ha råderetten over de oppsparte midlene, slik at de 

skulle komme den aktuelle avdelingen til gode. I samtalene har flere avdelingsledere videre opplyst at 

Buskerudmuseet i 2014 bekreftet at avdelingene skulle beholde råderetten. Enkelte avdelingsledere har 

opplyst at man i 2014 nærmest tok det for gitt at dette skulle bli løsningen, og at man i ettertid ser at det 

skulle vært sikret større grad av skriftlighet over dette. Flere avdelingsledere har gitt uttrykk for at hadde 

man visst at man ville miste råderetten over oppsparte midler så ville man aldri gått inn i konsolideringen. 

Likevel er ikke inntrykket etter samtaler med avdelingslederne helt entydig: BKR har også møtt synspunktet 

om at oppsparte midler fra den enkelte avdeling skulle ses på som en form for «medgift» når man gikk inn og 

etablerte en ny organisasjon.  

Som vi har nevnt i kapittelet ovenfor, er det fra sentraladministrasjonen framholdt at når man etablerte én 

organisasjon, burde det prinsipielt sett være klart at det er styrets ansvar å forvalte både årets resultat, og de 

midler som avdelingene hadde med inn i organisasjonen. 

Fra noen av styrets medlemmer har det blitt pekt på at dersom organisasjonen etableres ved at avdelingene 

tar med seg kapital inn, og det første som skjer er at enkelte avdelinger trekker «sin» kapital ut igjen, er 

stiftelsen i praksis konkurs. 

Spørsmålet om disponering over oppsparte midler kom raskt på styrets bord. I styremøte 14. april 2015, sak 

19/15 avklarte styret det prinsipielle i saken: 
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Vi ser at styret tok stilling til det prinsipielle; at det er styret selv som disponerer over fellesskapets midler, 

også de oppsparte midlene som avdelingene hadde med seg. Slik BKR ser det, må dette være prinsipielt 

riktig. 

De avdelingsvis oppsparte midlene har inngått i Buskerudmuseets egenkapital. Det er på det rene at 

stiftelsens egenkapital er redusert de senere årene, som følge av de svake resultatene i 2016 og 2017. 

Slik BKR ser det, er det først og fremst grunn til å peke på at kommunikasjonen rundt spørsmålet om 

disponering over oppsparte midler burde vært bedre i og rundt 2014/ 2015. 

BKR peker på at det rundt spørsmålet om råderetten over oppsparte midler ikke eksisterer noe skriftlig fra 

tiden rundt 2014 som kaster særlig lys over partenes forutsetninger den gang. Dette til forskjell fra 

spørsmålet om avdelingsvise overskudd og underskudd, som har vært regulert i husleie- og driftsavtalene. Vi 

er klar over at det eksisterer alternative utkast til sammenslåingsavtaler (virksomhetsoverdragelse) fra 2014 

som sier noe om oppsparte midler, men disse ble aldri brukt, og sier derfor lite om hva som kan anses som en 

omforent forståelse.  

Etter samtaler med både avdelingsledere, sentraladministrasjon og styremedlemmer konstaterer BKR at også 

dette spørsmålet har vært hyppig drøftet internt over flere år, på samme måte som spørsmålet om 

avdelingsvise overskudd og underskudd. Heller ikke dette spørsmålet har blitt avklart på en måte som har 

skapt varig ro. 

Ett eksempel er at spørsmålet om oppsparte midler var tema på et avdelingsledermøte 8. mai 2017, der 

regnskapsfører (Økonomihuset) deltok. BKR har fått tilgang til Økonomihusets presentasjon fra møtet. 

Skal man dømme etter referatet fra avdelingsledermøtet, var det etter møtet en form for aksept blant 

avdelingslederne av at oppsparte midler fra avdelingene var inngått som en del av fellesskapets midler, som 

styret disponerte over: 

 
«Økonomihuset […] orienterte om de økonomiske forutsetningene for konsolideringen, nedfelt i vedtak av 
12. september 2014 om sammenslåingen. Av vedtaket går det utvetydig frem at hver avdeling avga gjeld 
og eiendeler til stiftelsen Buskerudmuseet. Flere av avdelingslederne gav uttrykk for å ikke ha overskuet 
innholdet i dette på vedtakstidspunktet. Noe som i ettertid har skapt frustrasjoner, spesielt når den 
økonomiske situasjonen tilsier at stiftelsen må bygge opp egenkapitalen. Etter noe diskusjon var det 
enighet om den faktiske situasjonen rundt vedtaket av 12. september 2014 samt aksept av styrets vedtak 
om å bygge egenkapital høyere enn hva Buskerudmuseet besitter pr i dag. Avdelingslederne konkluderte 
med å legge bak seg diskusjonen om midlene den enkelte brakte inn; dette for å komme videre og jobbe 
for gode fellesløsninger […]» 
 

 

BKR understreker at en gjennomgang med ekstern bistand i 2017 ikke nødvendigvis kaster mye lys over hva 

de enkelte tenkte, mente og sa om disse spørsmålene i 2014. 

BKR konstaterer at i våre samtaler med avdelingslederne i 2019, er det fortsatt stort fokus på spørsmålet om 

hva som skulle skje – og har skjedd – med midlene avdelingene hadde satt til side forut for konsolideringen.  
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Avdelingenes vedvarende fokus på spørsmålet må forstås på bakgrunn av den økonomiske utviklingen i 

Buskerudmuseet.  Enkelte avdelinger hadde satt til side midler tiltenkt konkrete vedlikeholdsoppgaver. Når 

midlene har inngått i den samlede egenkapitalen, og den samlede egenkapitalen har blitt redusert som følge 

av svake økonomiske resultater, innebærer det at enkelte avdelinger ikke har kunnet gjennomføre de 

vedlikeholdsoppgaver man planla med før avdelingen gikk inn i Buskerudmuseet. Fra enkelte avdelinger har 

BKR hørt at man i dag ganske enkelt «føler seg lurt». 

Fra BKRs side peker vi på at spørsmålet om disponering over oppsparte midler er en ytterligere illustrasjon på 

at Buskerudmuseet har hatt store utfordringer med å etablere og implementere økonomiske styrings- og 

kontrollmekanismer som har kunnet vinne legitimitet i hele organisasjonen. 

 

4.3. Tilskuddsforvaltning  

Innledning 
Stiftelsen Buskerudmuseet mottar årlig tilskudd fra staten og Buskerud fylkeskommune på i størrelsesorden 

35 millioner kroner (2018-tall). Disse midlene tildeles Buskerudmuseet som sådan, som fordeler det ut til de 

13 avdelingene, samt sentraladministrasjonen. I tillegg yter kommunene tilskudd som øremerkes den lokale 

avdelingen. 

Tildelingene fra stat og fylkeskommune skjer gjennom tildelingsbrev, som, i ulik grad, gir uttrykk for hvilke 

forventninger tilskuddsyteren har. 

 

Styrets forhold til tilskuddsbrevene og - fordelingen 
I forbindelse med undersøkelsen har BKR fått oversendt en mengde dokumenter fra Buskerudmuseet.  

Blant disse er epostveksling mellom styrets medlemmer i april 2018, der tilskuddsbrevene fra staten og 

fylkeskommunen er tema. I denne epostvekslingen går det fram at et av styremedlemmene hadde gått 

tilbake i sitt private arkiv (fra 2015 og framover), og fått bekreftet at styret ikke i noen av budsjettprosessene 

hadde fått tilskuddsbrevene som del av sakspapirene. 

I samtaler har medlemmer av styret gitt uttrykk for at styret på et tidligere tidspunkt burde hatt tilgang på 

tilskuddsbrevene, og dermed informasjon om tilskuddsyternes forutsetninger og forventninger. 

Slik BKR ser det, burde tilskuddsbrevene klart vært del av sakspapirene som sentraladministrasjonen la fram 

for styret i budsjettprosessen. Når det ikke ble gjort, ser BKR det like klart at styret burde etterspurt 

tilskuddsbrevene. Uten tilskuddsbrevene har styret ikke hatt mulighet til å forsikre seg om at det har 

oppfattet signaler fra tilskuddsyterne riktig. 

 

Dokumentet «Utvidet økonomirapport 2013-2017» 
Buskerud fylkeskommune har, som en betydelig tilskuddsyter, over tid vært bekymret for situasjonen i 

Buskerudmuseet. I mai 2017 ba administrasjonen i fylkeskommunen om en utvidet økonomirapport, som tok 

for seg utviklingen i økonomien, fra starten av konsolideringsarbeidet i 2013. Blant annet skulle rapporten 

omtale bruken av tilskuddsmidler. 

Så langt BKR kan se, er denne rapporten første gang omtalt i styreprotokollen fra møtet 20. februar 2018, 

dvs. trekvart år etter at fylkeskommunen etterspurte den. I protokollen heter det: 

«Økonomiansvarlig har utarbeidet en ny oppstilling av de historiske økonomi-tallene for 

Buskerudmuseet. Denne skal gjennomgås av direktør og styreleder før den presenteres for styret, 

avdelingsledere, eiere og andre aktører.» 

I neste møte, 19. mars 2018, presenterte administrasjonen utkast til utvidet økonomirapport, og pekte på at 

det er et komplisert historisk bilde å få god nok oversikt over. I tillegg var det flere forhold og disposisjoner 

som var vanskelig å fremstille pedagogisk godt. Styret diskuterte saken og gjorde slikt vedtak. 
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«Styret mener forslaget til utvidet økonomirapport for 2013-2017 må gjennomgås mer grundig, og ber 

administrasjonen om å gjøre dette, blant annet ved å benytte seg av økonomigruppa. Styret ber om en 

mer pedagogisk og tydelig rapport.» 

Neste gang styret behandlet rapporten (23. april 2018), ble det lagt fram et regneark og noe gjennomgått. 

Imidlertid framgår følgende av protokollen: 

«En utvidet økonomirapport der utviklingen i tilskudd, endringer i husleie, endringer i kostnader til 

etablering av ny administrasjon på Hønefoss, kostnadsutviklingen i den enkelte avdeling/ konsolidering, 

ble ikke framlagt.» 

Styret var ikke tilfreds med det framlagte, og gjorde slikt vedtak: 

«Styret ber om [at] det i styremøte 2.5 fremlegges en skriftlig økonomirapport med de korrekte tallene 

som grunnlag. Det bes også om at de store avvikene fra de tallene som ble lagt fram i styrets møte i 

mars, blir redegjort for.» 

Men heller ikke i det påfølgende styremøtet 2. mai 2018 var styret fornøyd. Administrasjonen la fram 

tallgrunnlaget den utvidede økonomirapporten har som underlag, og gikk gjennom disse tallene. Etter 

drøfting gjorde styret slikt vedtak: 

«Styret ber administrasjonen snarest utarbeide en skriftlig rapport som forklarer tallene det er enighet 

om. Rapporten skal være klar i løpet av svært kort tid, og oversendes styret straks den foreligger.» 

Den endelige rapporten ble sendt styrets medlemmer om kvelden 8. mai 2018, og videresendt til 

fylkeskommunen dagen etter, 9. mai. 

Går vi til selve dokumentet som utgjør «Utvidet økonomirapport 2013-2017», er det tale om et dokument på 

åtte sider. Blant mye annet gir dokumentet oversikt over utviklingen av fordeling av offentlige tilskudd. 

Dokumentet gir oversikt år for år, men for enkelhetens skyld har BKR i tabellen nedenfor samlet tallene for 

2013 og 2017, som er tilstrekkelig som illustrasjon: 

 Hallingdal 
Museum 

Kunstnerdalen Eiker og 
Lågendalen 

Hringariki 

2013 5 753 670 5 559 000 8 315 253 4 289 000 

2017 6 042 920 5 683 442 7 758 157 4 203 912 

Endring + 289 250 + 124 442 - 557 096 - 85 088 

 

Den utvidede økonomirapporten tok utgangspunkt i Hallingdal museum, Kunstnerdalen, Eiker og Lågendalen 

og Hringariki, fordi det var disse som mottok tilskuddene forut for den andre konsolideringsrunden. Det var 

ikke mulig å framskaffe tall ned på avdelingsnivå for samtlige av de fire, opprinnelige enhetene. 

BKR understreker at det vi her har hentet ut fra den utvidede økonomirapporten bare er en liten del av 

informasjonen i dokumentet.  

Vi understreker også at BKR ikke har gjort egne undersøkelser for å verifisere tallene som kommer til uttrykk i 

den utvidede økonomirapporten.  

I tillegg til selve rapporten, foreligger et eget notat/ følgebrev til fylkeskommunen, fra styrets leder og 

nestleder. Her ble det gitt uttrykk for at styret oppfattet situasjonen som krevende, men at de nødvendige 

tiltak ville bli satt i verk. For så vidt gjaldt utviklingen av tilskuddsfordelingen over tid, het det følgende i 

notatet: 
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BKR konstaterer at styret her gav uttrykk for undring til at skjev utvikling av tilskuddsfordeling avdelingene 

imellom ikke hadde blitt avdekket tidligere, til tross for at tre avdelinger i lang tid hadde hevdet en slik 

utvikling.  

Det som går fram her, må ses i sammenheng med spørsmålet om styret i tilstrekkelig grad har holdt seg 

orientert om tilskuddsfordelingen mellom avdelingene i Buskerudmuseet. Enkelte styremedlemmer har i 

samtale med BKR gitt klart uttrykk for at styret ikke i tilstrekkelig grad har hatt et forhold til 

tilskuddsfordelingen. 

På denne bakgrunn, og etter samtaler med avdelingsledere, sentraladministrasjonen og medlemmer av 

styret, konstaterer BKR at:  

- Det har vært en reell glidning i tilskuddsfordelingen avdelingene i mellom, og  

- Dette er ikke utslag av en bevisst prioritering. 

I samtaler med BKR har få – om noen i det hele – avdelingsledere har hatt et klart bilde av hvordan 

sentraladministrasjonen og styret har fordelt tilskuddsmidlene gjennom budsjettarbeidet. Fra flere har BKR 

fått opplyst at manglende gjennomsiktighet i budsjettprosessen har ført til frustrasjon og mistenksomhet 

avdelingene imellom.  

Dette fører i sin tur til en form for proteksjonisme avdelingene imellom, og at den enkelte avdelingsleder 

ønsker å hegne om egen avdeling. Vi understreker at det BKR her peker på, ikke er nye tanker. Styreleder og 

direktør deltok i mars 2018 i dialogmøte med Buskerud fylkeskommune og enkelte kommuner, og i referatet 

framkommer følgende, som kommentar til de svake økonomiske resultatene i 2016 og 2017: 

 
«Styret har iverksatt kortsiktige og langsiktige tiltak for å bedre situasjonen. På kort sikt innebærer dette 
blant annet en reduksjon av stillinger både i sentraladministrasjonen og i avdelingene, samt generelle 
kostnadskutt. I tillegg jobbes det med å bedre økonomistyringen og budsjettkontrollen. På lang sikt 
arbeides det med å endre kulturen i Buskerudmuseet. Nå står museet i en situasjon med mange 
bekymringsmeldinger, stor uenighet og dårlig framdrift. Det er en separerende kultur, mangel på struktur 
og gode prosesser. Mange avdelinger føler en større tilhørighet til eierstiftelsen enn til Buskerudmuseet 
som driver. Det langsiktige arbeidet med å bygge en velfungerende organisasjon lider under arbeidet med 
å «tette hullene i båten».» 
 

 

BKR konstaterer med en viss forundring – som styret også synes å ha gjort – at det tok om lag ett år å 

produsere den utvidede økonomirapporten, og at den i ulike versjoner inneholdt så avvikende tall at styret 

fant grunn til å etterspørre forklaringen på disse avvikene.  

Samtidig må det understrekes at det er en for enkel forklaring å peke på sentraladministrasjonen alene når vi 

problematiserer utviklingen i tilskuddsfordelingen. Vi har i kapittel 4.1 omtalt de årlige budsjettprosessene. 

Går vi til hvordan budsjettet konkret utformes i regneark-format, kan vi bruke budsjettet for 2015 som 

illustrasjon:  
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Dette er bare et utsnitt. BKR har hatt tilgang til tilsvarende dokumenter også for de senere budsjettår. 

Det BKR ønsker å framheve her, er at styret hele tiden har hatt tilgang til opplysninger om hvordan 

tilskuddsfordelingen avdelingene imellom har vært, i alle fall i absolutte tall. Tilskuddsfordelingen går fram av 

den nest nederste raden i regnearket vi har tatt inn til illustrasjon. 

 

Øremerking av midler til bygningsvern? 
Ett element i diskusjonen om forvaltning av tilskuddsmidler fra det offentlige, skriver seg fra 

Kulturdepartementets tilskuddsbrev til Buskerudmuseet for 2015, datert 22. desember 2014. Her het det 

blant annet: 

 
«Museets tilskudd er økt med ca. 1,3 mill. kroner sammenliknet med foregående år, jf. Prop. 1 S (2014-
2015) for Kulturdepartementet. Styrkingen av museets tilskudd er knyttet til vedlikehold og drift av 
museumsjernbanen Krøderbanen, samt vedlikehold av kulturhistoriske bygninger.» 
 

 

Vi ser at to formål er spesifikt nevnt; Krøderbanen og bygningsvern. 

BKRs undersøkelser gir grunn for flere bemerkninger knyttet til øremerkingen av midler til bygningsvern: 

- I samtaler med flere medlemmer av styret har vi fått opplyst at disse medlemmene først i 2017/ 

2018 ble gjort klart over at det i det hele eksisterte et tilskuddsbrev som øremerket midler til (blant 

annet) bygningsvern. 

- Fra avdelinger med mange bygninger med behov for midler til bygningsvern, hevdes at de aldri har 

sett noe til de ekstra midlene. 

- Tilskuddet tolkes ulikt; noen hevder at økningen og øremerkingen for 2015 skal anses som en varig 

øremerking, fordi tilskuddet ikke har blitt redusert igjen. Andre hevder at det ikke er tale om en varig 

øremerking, fordi tilskuddsbrev etter 2015 ikke nevner bygningsvern spesifikt. Styret er klar over 

denne uenigheten.  

- Det er også intern uenighet mellom avdelingene og sentralt hold i spørsmålet om hvor stor 

øremerkingen til bygningsvern egentlig var, fordi tilskuddsbrevet bare nevnte at tilskuddet var økt 

med 1,3 MNOK samlet sett (til flere formål), uten å konkret nevne hva som var forutsatt brukt til 

bygningsvern. Noen hevder økningen til bygningsvern var 800 000 kroner (årlig). Andre hevder at 

økningen ikke var tallfestet. 

På samme måte som spørsmålene om avdelingsvise overskudd/ underskudd og oppsparte midler, har 

spørsmålet om øremerkede midler til bygningsvern regelmessig vært diskutert internt i Buskerudmuseet. 

Styret har vært kjent med disse diskusjonene. 
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Etter BKRs vurdering er det vi har nevnt ovenfor illustrasjoner på at Buskerudmuseet ikke har hatt 

tilstrekkelige systemer for transparent og forutsigbar disponering av sine inntekter. En nærmere vurdering av 

detaljene faller utenfor mandatet. 
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5. Faglig styring  

5.1. Om strategiprosesser 
BKRs undersøkelser viser at strategiprosesser i Buskerudmuseet har tatt lang tid. Med strategiprosesser 

sikter vi her til arbeid i organisasjonen som skal munne ut i sentrale, strategiske dokumenter for framtiden. Vi 

trekker her fram to dokumenter: 

Strategidokumentet: Arbeidet med en strategi for Buskerudmuseet startet våren 2015. Gjennomgang av 

styrets protokoller viser: 

- I styremøte 14. april 2015 la direktøren fram et foreløpig strateginotat, og oppfordret styret til å ta 

stilling til om det ønsket å gi noen overordnede føringer for Buskerudmuseets strategi. Styret 

understreket at notatet ikke var å betrakte som museets strategi. Organisasjonsutvikling måtte 

vektlegges, slik at Buskerudmuseet kunne fremstå som et reelt fellesskap av enheter som 

samarbeider på tvers.  

- I styremøte 15. juni 2015 ble blant annet en justert skisse til strategi (utarbeidet av en 

avdelingsleder) lagt fram. Man tok sikte på endelig vedtak i oktober-møtet. Utkast til Strategi 2015-

2018 ble sendt på høring til avdelingslederne 1. juli. 

- Det ble ikke gjort vedtak om strategi i oktober-møtet, som planlagt. BKR bemerker at på dette 

tidspunktet hadde direktøren nylig gått av. 

- Neste gang strategi for Buskerudmuseet var til styrets behandling, var i møte 8. september 2016, en 

tid etter at museets andre direktør hadde tiltrådt. Administrasjonen orienterte om behovet for å 

igangsette en helhetlig strategiprosess for Buskerudmuseet. Styret ba administrasjonen utrede 

prosess for strategiarbeidet.  

- I styremøte 6. oktober 2016 ble saken drøftet på nytt.  Det hadde kommet inn tilbud om bistand fra 

en ekstern aktør, og styret ba om at det ble innhentet ytterligere to tilbud. 

- Tilbud fra tre eksterne aktører ble gjennomgått i styremøte 20. oktober 2016. 

- I styremøte 3. november 2016 deltok en representant for en av de eksterne aktørene, og 

presenterte planlagt framdrift i strategiprosjektet. 

- Administrasjonen orienterte i styremøte 13. desember 2016. Styret påpekte at det var viktig for 

museet å bruke tid på prosessen for å sørge for god forankring både i og utenfor organisasjonen. 

- Administrasjonen orienterte om status i styremøte 23. februar 2017, og gav en underveisrapport i 

møte 1. juni 2017. 

- Neste gang strategi var tema for styret som egen sak, var i telefonmøte 20. desember 2017. 

Administrasjonen gikk gjennom prosessen knyttet til videre arbeid med museets strategiske plan. 

Styret ba om at administrasjonen skulle forberede gjennomgang av strategiplanen i neste møte. 

- I styremøte 17. januar 2018 ble saken utsatt. 

 

 

 
Den strategiske planen ble vedtatt i styremøte 
19. mars 2018. I protokollen heter det: 
 

«Administrasjonen orienterte om forslaget til 
strategisk plan. Arbeidet med planen har blitt 
gjort av en arbeidsgruppe i museet, og 
resultatet har blitt arbeidet godt med internt i 
avdelingene samt i avdelingsledermøter frem 
mot det endelige forslaget som nå er klart. Det 
ble pekt på at den strategiske planen skal være 
plattform for de strategiske handlingsplanene 
som avdelingene nå skal utarbeide, og at 
strategiplanen også er ett av de viktige 
fundamentene for å starte opp med en 
organisasjonsendringsprosess i museet.» 
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I samtaler med avdelingslederne har BKR spurt om hvilken oppfatning de har av implementeringen av 

strategiplanen, etter at den ble vedtatt av styret i mars 2018. Til dette har de fleste svart at foreløpig har 

strategiplanen gitt seg få, praktiske utslag.  

Noen avdelingsledere har framhevet at de opplever strategidokumentet som luftig og lite relevant for sin 

avdeling. I denne sammenheng er det blant annet pekt på at dokumentet i liten grad klarer å spenne over så 

mange og ulikeartede avdelinger som Buskerudmuseet har. 

Samlingsforvaltningsplanen: En samlingsforvaltningsplan er et dokument som viser hvordan museet ønsker å 

arbeide med innsamling, registering, sikring, formidling m.m. av gjenstander i sine samlinger.  

Arbeidet med en samlingsforvaltningsplan for Buskerudmuseet ble påbegynt i 2015, men har av ulike årsaker 

tatt tid.  

Samlingsforvaltningsplanen har vært på høring våren 2019. Buskerud fylkeskommune har bidratt med 

ekstern finansiering i arbeidet med planen, og har vært kritisk til framdriften med arbeidet. 

 

5.2. Om faglige målsettinger og rapportering 
BKRs undersøkelser viser at styret foreløpig i liten grad har kommet i posisjon til å sette konkrete, faglige mål 

for avdelingene, og deretter be om avdelingenes tilbakemelding på hvordan arbeidet går. 

I samtaler har BKR fått opplyst at styrets medlemmer til en viss grad orienteres muntlig om aktiviteter og 

arrangementer ved museets ulike avdelinger, og styremøter avholdes til en viss grad rundt om på de ulike 

avdelingene. Men gjennomgang av styreprotokollene viser at faglige målsettinger fra styret og faglig 

rapportering til styret inngår foreløpig ikke som integrert del av styrets arbeid vis-a-vis avdelingene. 

I samtaler med BKR har flere avdelingsledere opplyst at veien fra avdelingene til styret oppleves som lang. 

Det BKR her har nevnt, må nok forstås på bakgrunn av at styret over år først og fremst har fokusert på 

museets økonomi, samt personalsituasjonen. 

Styremedlemmer har i samtaler med BKR framhevet at økonomisakene ideelt sett ikke bør legge beslag på 

for mye at styrets tid, slik at styret kan bruke sin energi på faglige og organisatoriske spørsmål, og på den 

måten legge til rette for at museet kan løse sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte. Slik har situasjonen 

foreløpig ikke vært for Buskerudmuseets styre. 

BKR er klar over at det er en diskusjon i seg selv hvor langt et styre skal gå i å sette faglige målsettinger for de 

ulike avdelingene, og på den måten overta den faglige styringen avdelingene tradisjonelt har hatt selv. BKR 

tar ikke stilling til denne diskusjonen. 

 

5.3. Avdelingenes opplevelse av faglig utbytte av konsolideringen 
Mandatet for BKRs undersøkelse er rettet mot styrets etablering og implementering av styrings- og 

kontrollrutiner. Det er med andre ord ikke et museumsfaglig innrettet mandat. Men som rapporten viser, har 

BKR også gjort undersøkelser av hvilke systemer for faglig styring som har eksistert. 

Av den grunn har BKR i samtalene med særlig avdelingslederne spurt om hvilket faglig utbytte den enkelte 

avdeling har opplevd av konsolideringsprosessen, så langt. Vi minner om at formålet bak den siste 

konsolideringen var en faglig styrking av museumssektoren i fylket. 

Avdelingslederne melder, noen av dem i meget klare ordelag, at det rent faglige utbyttet av konsolideringen 

så langt er svært lite. De fleste avdelinger har i praksis fortsatt driften som før. Tilgangen på faglige ressurser 

på tvers av avdelinger er svært begrenset, ganske enkelt fordi fagpersonene er travelt opptatt på sin egen 

avdeling.  

Årsakene til denne situasjonen er nok flere. Vedvarende økonomifokus i organisasjonen peker seg ut som en 

åpenbar faktor. En annen mulig delforklaring kan ligge i den manglende stabiliteten i den administrative 

toppledelsen. Buskerudmuseet ledes nå av sin tredje direktør, den femte om man regner med periodene der 
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styrets leder har fungert som direktør. I samtaler med avdelingsledere har vi fått opplyst at dette i praksis har 

vært medvirkende til en situasjon der faglig utvikling i perioder settes på vent, fordi man ønsker å la den nye 

direktøren være med å sette sitt preg på hvordan dette arbeidet skal organiseres og drives. 

I samtaler har BKR fått opplyst at enkelte har tatt initiativ til samarbeid på tvers av avdelinger, men dette er 

person- og situasjonsavhengig, og altså ikke direkte resultat av en styrt utvikling fra Buskerudmuseets side. 

Flere avdelingsledere mener at Buskerudmuseet pr. i dag er et godt stykke unna å etterleve kravene som 

følger av ICOMs museumsetiske regelverk, som Buskerudmuseet i sine vedtekter har forpliktet seg til. 
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6. Organisatoriske forhold 

6.1. Dokumentet «Beslutningsgrunnlag» (2013) 
 

 

 
 
Som bakgrunnsinformasjon nevner vi 
dokumentet «Konsolidering av museene – 
Beslutningsgrunnlag» (2013), som beskriver dels 
prosessen i den andre konsolideringsrunder, dels 
noen forslag for den nye organisasjonen. Men 
forslagene var heller ikke mer enn forslag – det 
ble understreket at valgene måtte tas av den nye 
organisasjonen, i første omgang interimsstyret. 
 
Vedlagt dokumentet var blant annet utkast til 
vedtekter for den nye stiftelsen. 
 
Dokumentet ble utarbeidet av en styringsgruppe 
som arbeidet med konsolideringen. 
 

 

Dokumentet «Beslutningsgrunnlag» inneholdt også forslag til organisasjonsmodell, som kan framstilles slik: 

 

Styringsgruppens omtale av hensikten med en slik modell, viser klart at det var faglige ambisjoner som lå til 

grunn: 

«Organisasjonsmodellen skal sikre faglig styrking av drift, forutsigbar faglig ledelse og helhetstenking. 

Styringsgruppen mener denne modellen, hvor fagavdelingene har det overordnede museumsfaglige 

ansvaret, best vil løse utfordringene med de fire f-ene og gi de beste fellesløsningene på tvers av 

avdelingene. For å oppnå hensiktsmessig drift av besøksstedene og deres eiendommer, bør dette skje i 

regi av kompetente fagmiljøer. Gjennom administrativ effektivisering, tverrfaglighet, deling og 

fellestjenester, vil de respektive fagmiljøene styrkes og videreutvikles, samtidig som det frigjør ressurser 

til faglig arbeid. Dette viser at vi ønsker å få til en mest mulig fleksibel og profesjonell driftet organisasjon 

som skal løse oppgaver etter behov.» 

Som vi skal komme tilbake til nedenfor, ble en slik organisasjonsmodell forsøkt i 2015. 

 

6.2. Noen sentrale, styrende dokumenter 
I arbeidet med undersøkelsen har BKR etterspurt klassiske, styrende dokumenter for en organisasjon. Disse 

dokumentene har også vært tema i samtalene vi har hatt med avdelingslederne, styrets medlemmer og 

sentraladministrasjonen. 
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Vi sikter her til: 

- Strategidokumentet (2018-2021), som alt er nevnt i kapittel 5.1. 

- Etiske retningslinjer 

- Personalpolitiske retningslinjer 

- Årshjul 

- Varslingsrutiner 

- Dokumentet «Internkontroll økonomi»,  

Sistnevnte dokument har vi alt nevnt i kapittel 4.1. Som nevnt der, har dokumentet ikke blitt mer enn et 

utkast. De øvrige dokumentene eksisterer. 

I samtaler med avdelingslederne har BKR fått opplyst at mange er kjent med at de fleste av disse styrende 

dokumentene for Buskerudmuseet eksisterer.  

Men avdelingslederne opplyser også, nær unisont, at dokumentene i liten grad er levende dokumenter i 

praktisk bruk i organisasjonen. Flere avdelingsledere har imidlertid trukket fram som positivt arbeidet med de 

etiske retningslinjene, og støtten fra HR-ressursen i sentraladministrasjonen i 2017.  

 

6.3. Faglig samarbeid på tvers 
I 2015 ble det satt i verk forsøk med organisert, faglig samarbeid på tvers av avdelingene i Buskerudmuseet. 

Dette gikk ut på at fire avdelingsledere fikk et særskilt ansvar for henholdsvis: 

- En avdelingsleder med ansvar for formidling 

- En avdelingsleder med ansvar for samlingsforvaltning og digitalisering 

- En avdelingsleder med ansvar for markedsføring og fellesprosjekter 

- Og en avdelingsleder med særskilt ansvar for Krøderbanen 

Disse fire skulle utgjøre ledergruppen, sammen med direktør, økonomiansvarlig og personal- og HMS-

ansvarlig. 

Styret ble orientert om denne strukturen i sak styresak 5/15, og tok informasjonen til orientering. 

Dette var i tråd med forutsetningene i dokumentet «Beslutningsgrunnlag», som vi har omtalt ovenfor.  

I samtaler med avdelingslederne har BKR fått opplyst at ordningen aldri ble formelt besluttet nedlagt, men at 

den mer formløst gikk ut av bruk, etter en tid. BKR setter dette i sammenheng med at den første direktøren 

gikk av høsten 2015.  

Avdelingsledere har også trukket fram at man ikke fikk et klart mandat, og heller ikke dedikerte ressurser til å 

løse oppgavene som skulle komme hele organisasjonen til gode. Dette førte til at arbeidet kom i tillegg til 

oppgavene avdelingslederne hadde fra før. 

Etter samtaler med medlemmer av styret, legger BKR til grunn at styret langt på vei så slik faglig organisering 

som vi her snakker om, som hørende under direktørens ansvarsområde, altså slik at styret selv ikke la 

føringer. 

Samtidig understreker vi at etter samtaler med styremedlemmer også har inntrykk av at styret i dag 

oppfatter slike faglige og organisatoriske spørsmål som en del av sitt ansvar; det er nettopp slike spørsmål et 

styre bør bruke mye av sine ressurser på, for å gjøre organisasjonen best mulig skikket til å løse sitt 

samfunnsoppdrag som museum. Foreløpig har styret imidlertid hatt fokus først og fremst på å stabilisere 

økonomien i Buskerudmuseet. 

 

6.4. Avdelingsledermøter 
Fra 2016, i den andre direktørens tid, ble det holdt avdelingsledermøter, der samtlige avdelingsledere deltok. 

Avdelingslederne har i samtaler med BKR opplyst at de opplevde begrenset utbytte av avdelingsledermøtene.  
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Det kunne hende at uenighetene om økonomiske spørsmål – omtalt i kapittel 4.2 i rapporten – utartet til 

rene krangler. 

Flere har i samtaler med BKR gitt uttrykk for at forumet hadde for mange deltakere. BKR har også hørt om 

det ble meldt forfall til avdelingsledermøter, som en form for «stille protest» mot et samarbeidsforum 

og -klima som ikke var bra. 

Enkelte avdelingsledere har opplyst til BKR at man særlig i høysesongen opplevde det som vanskelig å avse 

tid til månedlige avdelingsledermøter. De geografiske avstandene medførte at en god del avdelingsledere i 

praksis måtte sette av en hel arbeidsdag for å delta på avdelingsledermøtet, noe de ikke opplevde som 

hensiktsmessig bruk av tid, situasjonen i sin avdeling sett under ett. 

BKRs inntrykk er at kontakten mot avdelingslederne i den senere tid, særlig under budsjettarbeid høsten 

2018, har vært tettere og mer strukturert enn tidligere. 

 

6.5. Sentraladministrasjonen, personalsaker m.m. 
Også på personalsiden har Buskerudmuseet hatt utfordringer siden oppstarten. Som nevnt i kapittel 3, har 

stiftelsen i dag sin tredje direktør siden oppstarten, den femte om man regner med at to styreledere også har 

fungert som direktør over noe tid. 

Allerede sommeren 2015 ble det sendt et såkalt åpent brev til styret, fra flere av avdelingslederne i 

Buskerudmuseet. Innholdet i brevet rettet kritikk mot sentraladministrasjonen – både direktøren og 

økonomiansvarlig. Brevet kom lokale media i hende, og saken fikk relativ bred dekning. BKR har ikke 

kjennskap til hvordan brevet kom ut, men nevner at styret var kritisk til at brevet nådde offentligheten. Etter 

en tids prosess, ble det i oktober 2015 oppnådd enighet med direktøren om fratredelse. Det er offentlig kjent 

informasjon, omtalt i Buskerudmuseets årsrapport for 2015, at avtalen innebar et samlet sluttvederlag til 

direktøren på om lag 1,6 millioner kroner.  

For så vidt gjelder Buskerudmuseets andre direktør, tiltrådte han i mai 2016. I juni 2018 ble det inngått avtale 

som innebar at direktøren fratrådte.  

I tillegg til direktørskiftene har organisasjon hatt flere personalsaker. Disse gjelder altså andre personer enn 

direktørene. Det har blitt formelt varslet. Ved ett tilfelle har styret leid inn eksterne ressurser til å bistå i 

arbeidet med å håndtere konflikter mellom ansatte i ledende stillinger i organisasjonen. 

Flere av styrets medlemmer har i samtaler med BKR gitt uttrykk for at håndtering av personalmessige saker 

har krevd svært mye av styrets oppmerksomhet siden 2015, i tillegg til oppmerksomheten mot museets 

økonomi.  
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra styret  
Utkast til rapport har vært på høring. Merknader fra styret ble gitt 13. mai, formell styrebehandling av saken 

skjer 16. mai. Styrets leder er gjort kjent med at merknadene av 13. mai vedlegges den endelige rapporten. 

Styrets merknader har ikke ført til endringer av rapportutkastet, bortsett fra retting av en datofeil i kapittel 

3.4. 

*** 

Styrets merknader til BKRs rapport om Stiftelsen Buskerudmuseet 

INNLEDNING 

For et styre som skal sjekke ut en lang rekke enkeltheter over flere år og samarbeide som et kollegium om å 

avgi felles merknader til en så omfattende rapport som BKRs rapport har blitt, er det vår oppfatning at 

tidsfristen for å svare ut har blitt for kort. Dette påvirker alt som må kontrolleres og muligheten for å 

gjennomgå både rapporten og vårt svar på en god måte. Styret oversender denne foreløpige rapporten til 

BKR etter at vi har forsøkt å samarbeide som best vi kan på nett. Rapporten og vårt svar vil bli formelt 

behandlet på ordinært styremøte den 16.5. Alle styrets medlemmer har imidlertid spilt inn i større eller 

mindre grad i dette foreløpige tilsvaret. 

Rapporten er strukturert i tre deler: Økonomisk styring, faglig styring og organisatoriske forhold.  

Rapporten har også en samlet vurdering som bl.a. påpeker forhold knyttet til konsolideringen og 

forutsetninger for konsolideringen.  

Styret er det øverste organ for stiftelsen Buskerudmuseet (BM) og har ansvaret for den samlede 

virksomheten. Dette ansvaret er styret seg fullt bevisst og dette ansvaret mener styret det har tatt gjennom 

de vedtak og disposisjoner som er gjort. Styret arbeider imidlertid ikke i et vakum, men innenfor rammer og 

forutsetninger som ligger nedfelt i grunnlaget for stiftelsen og i lover, regler og andre vilkår som 

organisasjonen må arbeide innenfor. 

Styret vil kommentere rapporten etter den strukturen som BKR har lagt opp til, men med den endring at en 

del sentrale forhold som er omtalt i samlet vurdering, tidsmessig ligger først og til dels er forutsetninger for 

andre forhold som kommer opp seinere. 

SAMLET VURDERING 

I rapporten heter det bl.a.: «Uten at BKRs mandat innebærer en inngående analyse av årsakene til de 

utfordringene Buskerudmuseet har møtt, vil vi peke på følgende: 

Den praktiske realiteten er at først har man har man konsolidert, og så har man etterpå endt opp i årelange, 

interne diskusjoner om de økonomiske forutsetningene for konsolideringen. Organisasjonen har over tid vært 

preget av diskusjon – til dels også nærmest åpen konflikt – om disse spørsmålene. Helt sentralt her er hvilken 

økonomisk autonomi avdelingene skulle beholde.»  

Etter styrets oppfatning er dette en korrekt observasjon, med det unntak at det ikke bar gjelder de 

økonomiske forutsetningene, og den skapte umiddelbart en rekke komplikasjoner for BM. Det er ikke 

meningen å påstå at styret ikke hadde ansvar fra første stund, men det er nødvendig å forstå den konteksten 

selskapet ble etablert i og de rammene styret ble gitt. 

Den første er at det er lagt for liten vekt på å bygge en organisasjon av 13 avdelinger, 14 med den nye på 

Hønefoss, og av 4 minikonsolideringer med ca. 50 ansatte. Det er lagt noe vekt på utvikling av museum, men 

lite på utvikling av organisasjon. Det er vanskelig å se at det fullt ut er tatt høyde for kompleksiteten av å 

utforme en ny, enhetlig organisasjon ut fra det som forelå på forhånd. Når konsolideringen skjer først og 

forutsetningene kommer etterpå ville man forventet at det lå inne en strukturert prosess for hvordan dette 

skulle gjøres, eller i det minste en skisse til en slik prosess, men det gjør det ikke.  

Det er også vanskelig å se at det ved etableringen i særlig grad ble etterspurt kompetanse i strukturendringer 

(f.eks. fisjon fusjoner) eller organisasjonsutvikling. Det er også vanskelig å se at det ble satt av særlig 

ressurser i form av tid, kompetanse eller penger til å arbeide med dette. Når det var store 
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motsetningsforhold mellom de oppfatningene enkelte av eierstiftelsene og det nye selskapet hadde allerede 

før stiftelsen er det derfor ikke vanskelig å forstå at det i noen deler av virksomheten ble et nærmere forhold 

mellom en avdeling og eierstiftelsen enn mellom avdelingen og andre avdelinger i BM og BM selv. 

Den andre komplikasjonen var at det ble inngått forskjellige avtaler mellom eierstiftelsene. Forskjellene lå på 

flere plan. 

Årsaken til dette er ikke fullt ut klart for det nåværende styret, men som omtalt i revisjons rapport fikk 7 av 

13 stiftelser gjennom avtalene rett til at avdelingene skulle kunne disponere eget overskudd. (Det står i 

rapporten at I samtaler med BKR har avdelingslederne fortalt at avdelingene i praksis ikke har fått beholde 

sine overskudd. Styret kan ikke bestride at avdelingslederne har sagt dette, men det er galt, som det for øvrig 

framgår av egen regnskapsanalyse som er oversendt BKR. Underskuddet i 2016 skyldtes i det alt vesentlige at 

flere avdelinger fikk beholde sine overskudd fra 2015. Senere har ingen avdelinger gått med overskudd). 

En annen forskjell var at noen avtaler gikk langt i å tilrettelegge hvordan det indre liv i BM skulle organiseres 

vedr. egen avdeling, bl.a. ved separate avdelingsregnskaper osv. 

En tredje problemstilling under dette punktet er at det ved etablering «ble sagt» at de stiftelsene som gikk 

inn med midler, altså stiftelseskapitalen i den nye stiftelsen, skulle beholde råderetten til disse midlene slik at 

de skulle komme den enkelte avdeling til gode. Juridisk sett er det ikke mulig å legge midlene inn i selskapet 

som stiftelseskapital for så å ta pengene ut igjen til eget bruk. I stiftelsen la for øvrig noen inn egenkapital og 

andre gjeld (Hallingdal), så en slik mekanisme ville gitt konkurs fra dag en. 

Styret av i dag har ikke førstehåndskjennskap til «hva som ble sagt» rundt stiftelsestidspunktet, men har 

forståelse for at de midlene som ble brukt til stiftelseskapitalen var oppsparte midler som opprinnelig var 

tenkt brukt til vedlikehold/reparasjoner osv. Det virker sannsynlig at det var en intensjon å benytte en andel 

av mertilskuddet som ville komme til denne type prosjekter, men det kan ikke det nåværende styret si noen 

sikkert om. 

En siste problemstilling knyttet til forutsetningene for stiftelsen, var at ansvaret for forhold som ble oppfattet 

som skjevheter i oppstarten ble personifisert, og har gitt opphav til personkonflikter og 

arbeidsmiljøproblemer som har både vært tidkrevende og vonde. 

BM ble etter styrets oppfatning etablert ved at en rekke stridsspørsmål ikke ble avklart før konsolideringen, 

men overlatt til den nye organisasjonen. Disse spørsmålene var av sin art ikke kun interne i den nye 

organisasjonen, men gjaldt forholdet mellom BM og flere eierinstitusjoner. Dette poenget tas med fordi det 

er ikke slik at BM kunne vedta seg ut av konfliktene. Det måtte løses på annen måte. 

For styret ble det etter hvert klart at det ikke ville være mulig å få til et felles, konsolidert museum med de 

avtalene som forelå. I samarbeid med rådet ble det derfor nedsatt en arbeidsgruppe for å se på forslag til ny 

normalavtale mellom eierstiftelsene og BM. Utkastet ble utarbeidet våren 2018 og første gang behandlet på 

rådsmøtet i juni 2018. Etter drøftingen på dette møtet og en innspills-prosess høsten 2018, ble det vedtatt en 

ny «normalavtale» i rådets møte i november. Der ble også videre prosedyre gjennomgått. Denne 

«normalavtalen» inneholder ikke bestemmelser om eierstiftelsenes muligheter til å gå inn i BMs drift og 

avtalen regulerer forholdene mellom eier og drifter på en god og normal måte. 

I desember 2018 ble eksisterende avtaler sagt opp fra BMs side (i tråd med prosedyren gjennomgått på 

rådsmøtet). På våren 2019 er det gjennomført forhandlingsmøter mellom BM og de fleste eierstiftelsene.  

På denne måten forutsetter styret at hovedproblemet fra oppstarten er løst, selv om en ikke har noen 

naivitet knyttet til at alle forhold blir like hjertevarme fra dag 1.  

ØKONOMISK STYRING 

BKRs rapport fokuserer særlig på underskuddene i 2016 og 2017, på økonomirutiner, på ett museum – en 

økonomi og på problematikken omkring oppsparte midler.  

Som det framgår av rapporten var ikke styret tilfreds med økonomirapporten. Det skyldtes ikke at det 

nødvendigvis var noen regnskapstekniske feil i den, men at den var lite egne som styringsverktøy for styret. 

En regnskapsrapport som viser summen av kostnader og inntekter knyttet til innkomne bilag hittil i år 
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sammenholdt med hittil i fjor er grei nok, men ikke tilfredsstillende. Dels kan det være forskjeller mellom i år 

og i fjor og det er viktig å sammenholde regnskapet etter er periode med reelt budsjett for samme periode: 

Når regnskapet er bedre/dårligere enn budsjett er det for eksempel fordi vi har spart/brukt mer enn 

budsjettert eller er det utgifter/inntekter som kommer seinere? Styret må ha et periodisert budsjett og en 

prognose som fanger opp slike forhold for å kunne agere adekvat. 

Særlig på inntektssiden er det helt nødvendig å ha en god periodisering og en god oppfølging. 

Egeninntektene kommer i stor grad i sommermånedene. Tilskuddene blir utbetalt på forskjellige tidspunkter 

og blir inntektsført den måneden de utbetales med antall måneder som har gått av året.  

For en del kommunale tilskudd er det enda vanskeligere fordeling ved at hele tilskuddet kommer seint (på 

høsten). Det fører til at det er helt nødvendig å periodisere tilskuddene riktig og å følge opp at de er vedtatt 

og vil komme, selv om de ikke er ført inn i regnskapet ennå.  

Mens kostnadene kommer jevnere vil inntektene komme seinere med det typiske resultat at BM 

regnskapsmessig går med underskudd først på året. For styret er det jo helt nødvendig å få en kvalifisert 

bedømming av om det regnskapsmessige underskuddet skyldes tekniske forhold eller om det er reelt slik at 

det må iverksettes tiltak. Tiltak først på året har jo også en mye større økonomieffekt på regnskapet enn 

tiltak iverksatt sent på året. 

Også på kostnadssiden var det av betydning å få økonomisk kontroll. Ikke minst fordi en del avdelinger 

dokumenterte dårlig styring, særlig i 2017. 

Styret la derfor stor vekt på å få bedre regnskapsrapporter og fokuserte særlig på periodisert budsjett og en 

kvalifisert prognose. BKRs rapport dokumenterer styrets arbeid og vedtak med å få et slikt styringsverktøy. 

Som det også framgår av BKRs rapport tok det for styret uforståelig lang tid å få etablert et slikt verktøy. (Og 

som til overmål viste seg å være helt feil). 

Når det gjelder underskuddene i 2016 og 2017 behandles de litt som om de var av samme type, men det var 

de ikke. 

Underskuddet i 2016 skyldtes i stor grad de avtalemessige forholdene der enkelte avdelinger kunne ta med 

seg sine overskudd fra foregående år inn i det neste. BKR har vist utførlig fra styrets drøftinger om dette. At 

en organisasjon i en situasjon med balanse eller sogar underskudd skulle måtte skape eller øke underskuddet 

er jo en styringsmodell som ikke er bærekraftig. Dette er da også, som tidligere nevnt, en av hovedgrunnene 

til at de opprinnelige drifts- og leieavtalene måtte sies opp og det må inngås nye. 

Underskuddet i 2017 skyldtes andre forhold. Igjen har BKR redegjort grundig for styrets behandling og 

vedtak. Styret fikk tidlig en dårlig følelse knyttet til regnskapssituasjonen og den underliggende driften som 

kommer til uttrykk gjennom tallene. Ikke minst fordi styret ikke var fornøyd med de rapportene som ble 

framlagt fordi de ikke ga tilstrekkelig grunnlag for verken å forstå situasjonen korrekt eller til å reagere med 

tiltak om det var nødvendig. 

Revisjonen viser til et dokument internkontroll økonomi som ble behandlet i styret i august 2015. Der er 

internkontroll definert slik: Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets styre, ledelse og ansatte 

som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder: 

- Målrettet og effektiv drift 

- Pålitelig rapportering  

- Overholdelse av lover og regler 

Det var jo nettopp denne type informasjon styret etterspurte gjennom å få periodiserte budsjetter med 

prognoser som kan vise om man er på vei mot målene eller om det er avvik. Som det framgår av BKRs 

gjennomgang ble styret svært overrasket over at vi ikke med en gang fikk denne typen informasjon, men at 

det tok lang tid for administrasjonen å få den fram og at den var helt feil da den endelig ble lagt fram.  

Styret har i ettertid forstått at administrasjonen neppe hadde den nødvendige kompetansen for å utarbeide 

de beslutningsunderlagene vi ba om. Da underskuddet i løpet av noen måneder på høsten/vinteren 2017/18 
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økte fra vel kr. 300.000 til over 3 mill. kroner måtte styret gjøre noen kraftfulle grep. Styret og direktør ble 

bl.a. enige om å skille lag. Og styret gikk inn i daglig drift.  

Når underskuddet er så stort som det ble i 2017 var det åpenbart for styret at knallhard økonomistyring i 

2018 var helt nødvendig. Personalkostnadene ble betydelig redusert og andre kostnader ble også redusert så 

mye som mulig. «Normal» budsjett- og regnskapsoppfølging ble også gjennomført.  

Når skuta er lekk må alle krefter benyttes til å tette hullet i båten. Hadde ikke styret fått kontroll på 

økonomien vill selskapet stått overfor en konkurssituasjon. Det er helt åpenbart at andre forhold enn å få 

kontroll på økonomien ble nedprioritert i 2018. Derfor er det nesten bemerkelsesverdig å se hvor mye 

aktivitet og hvor mye av BMs samfunnsoppdrag som allikevel er gjennomført i 2018 som det framgår av 

årsrapporten. 

Årsresultatet på ca. kr. 22.000 i pluss er selvfølgelig ikke mye å skryte av, men det indikerer en vilje og en 

evne til å gå i riktig retning. (At reguleringspremien til pensjonsfondet på høsten 2018 viste seg å bli ca. 

600.000 høyre enn budsjett hjalp heller ikke mye til). 

Det foreligger pr. i dag en økonomistruktur med grensesnitt mellom Økonomihuset, sentraladministrasjonen 

og avdelingene i BM. Her framgår det hvordan bokføring, månedsregnskap, Årsregnskap, lønn- og personal, 

fakturering, purringer, oppbevaring av regnskapsmateriale, bankbelastninger/remitteringer, budsjettering 

mv. skal håndteres. 

Styret har også god kontakt med revisjonen og har hatt møter med revisjon (og også regnskapsfører) for å 

avklare om det er særlige områder av virksomheten som selskapet må ha vekt på eller for å få en reell 

gjennomgang av selskapets situasjon. 

Styret har selvfølgelig fokus på den generelle regnskapssituasjonen, men også på områder som moms 

(momsfritak for billetter 95/5 % regelen), risiko (ikke minst for underskudd ved store arrangementer), men 

også for risiko knyttet til oppbevaring av gjenstander/bygning film/foto mv. 

BKR omtaler også tilskuddsfordelingen. Tilskuddsfordelingen blir behandlet gjennom budsjettet hvert enkelt 

år. Det har til nå framgått helt klart hvilket tilskudd som er tilordnet hver enkelt avdeling. Det ble fra starten 

av BM som konsolidert museum ordnet slik at husleie og felleskostnader for avdelingene ble betalt fra 

sentralt hold. Dette innebar jo ikke at kostnadene ble borte for avdelingene, men at det administrative 

arbeidet med dem ble forenklet for dem. 

Med unntak for 2015 har tilskuddene økt for alle avdelinger (det vises til regnskapsanalyse oversendt BKR), 

men i variabel grad. BKR skriver i sin rapport at de konstaterer at tilskuddsfordelingen ikke er resultat av en 

bevisst prioritering. Dette er bare delvis riktig. Ved at fordelingen behandles i budsjettet hvert år er alle kjent 

med hvor mye som tilordnes dens enkelte avdeling det enkelte år og sammenholdt med året før. Til nå har 

denne fordelingen tatt utgangspunkt i det som var tilskuddene ved etableringen av BM med en del 

justeringer. Dette må ha vært en relativt bevisst prioritering. 

BMs ressursbruk til den enkelte avdeling har således bestått av et direkte tilskudd, dekning av husleie, 

dekning av felleskostnader og i praksis: Dekning av underskudd. Det er neppe noen av avdelingene som har 

evne til å dekke inn et stort underskudd i løpet av de neste f.eks. tre år, så i praksis betales dette av BM. 

Denne delen av ressursbruken på den enkelte avdeling eller det reelle tilskuddet, er ikke resultat av noen 

bevisst prioritering. 

I budsjettet for 2019 er dette gjort om slik at alle avdelinger skal dekke egen husleie og felleskostnader (etter 

sjablong) og tilskuddet er justert slik at alle avdelinger går i balanse. Dette er et bevisst valg.  

Det har lenge vært styrets ønske å få en ny, samlet faglig gjennomgang av BM og alt det består av, og en 

eventuelt ny prioritering av ressursene i samsvar med tilskuddsyternes ønsker.  Dette er ikke trivielt og de 

forskjellige tilskuddsyterne har ikke nødvendigvis sammenfallende synspunkter. Det er styrets intensjon å få 

denne gjennomgangen i løpet av 2019, men det avhenger av bruken av meget knappe administrative, faglige 

ressurser. 

FAGLIG STYRING 
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Det er som BKR-rapporten peker på vedtatt en strategiplan for BM. Strategiplanen er bygget opp omkring de 

fire F-ene. 

Systematikken er slik at strategiplanen legges til grunn for de årlige handlingsplanene (kalt museumsplaner) 

som følger budsjettet. Budsjettet blir da i stor grad en tallfesting av inntekter og kostnader knyttet til 

gjennomføringen av handlingsplanen for det angjeldende år. Fordi BM har svært forskjellige avdelinger, noen 

har ikke samlinger for eksempel, vil en handlingsplan etter de fire F-ene være relevant for de fleste 

avdelingene, men ikke for alle. De fleste avdelingene har handlingsplaner som er bygget opp på denne 

måten.  

Om dette er gjort på en grundig måte, er det således en klar sammenheng mellom de mål som er satt i 

strategiplanen vedtatt i styret og de tiltak som gjennomføres i den enkelte avdeling det angjeldende år. 

Styret ønsker å styrke det faglige arbeidet i BM og er av den oppfatning at dette henger nøye sammen med 

hvordan man organiserer BM. Selskapet har nå den faglige kompetansen som er nødvendig for å utvikle BM 

til et mer enhetlig museum og til å utvikle ikke minst den tverrfaglige kompetansen. Det er styrets håp at 

man nå får den nødvendige kontinuitet til å gjennomføre disse endringene. 

BKR nevner også samlingsforvaltningsplanen. Styret skal sluttbehandle planen på sitt møte i mai. Det ser ut til 

at dette blir en meget god plan, med en kortversjon og en handlingsplandel. Den består også av en 

magasinplan. Det skal ikke underslås at arbeidet med planen har vært krevende, men resultatet så langt ser 

svært bra ut. 

ORGANISATORISKE FORHOLD 

Rapporten omhandler også organisatoriske forhold. Det er vist til at flere organisatoriske modeller er vurdert 

og at flere sentrale, styrende dokumenter er utarbeidet. Det er også vist til at det har vært tidkrevende 

personalsaker. 

Det er fortsatt personalsaker som må håndteres, men gjennom ekstern bistand er det betydelig framgang. 

Spørsmål om organiseringen av BM har hatt en betydelig mer sentral rolle i virksomheten enn det som 

framkommer av BKRs rapport. Det har vært drøftinger i egne møter, i avdelingsledermøter på 

strategikonferanser og i styret. Selskapet må imidlertid ha kontinuitet i administrativ ledelse før man kan 

sluttføre håndteringen av selskapets organisering. 

Som man også ser på andre regionale, konsoliderte museer er det flere retninger som kan velges. Gjennom 

de drøftinger som har vært i BM tegner det seg et ganske tydelig bilde av hvordan dette bør være i denne 

organisasjonen. Nå må bare den nye administrative ledelsen få anledning til å gjøre jobben. 

KONKLUSJON 

a. Styret har i 2018 fått avsluttet de drifts- og leieavtalene som har ført til konflikter med enkelte 

eierstiftelser, og internt med enkelte avdelinger, og til interne personalsaker helt siden oppstarten i 

2014. Avtalene førte også til underskuddet for 2016.  Styret er nå i ferd med å inngå nye avtaler med 

eierstiftelsene. 

b. Økonomisituasjonen i 2017 er rettet opp og målet for egenkapitalen er å bringe den tilbake til ca. 7 

millioner som den var ved oppstarten. 

c. BM har nå en administrativ ledelse som er kompetent både vedr. museumsfaglige spørsmål, 

administrative/økonomiske saker og i spørsmål om ledelse.  

Til slutt: Om det er andre spørsmål som ønskes besvart eller om det er noe som ønskes utdypet så bare ta 

kontakt. 

Mvh 

Styret i Buskerudmuseet  

v/styreleder Runar Trygve Hannevold 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Standard for forvaltningsrevisjon9 ble fastsatt 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 Bestilling   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 forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og 

kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan for 

forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og denne skal vedtas av kommunestyret 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 gjennomføres 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 utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter arbeid 

utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for disse.  

Bestilling: 

Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må vurdere om 

kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, 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 

administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med administrasjonssjefen og reviderte enheter 

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 rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.  

 

Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier: 

                                                             

9 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf 
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Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).  

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor 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 kilder 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 dataenes 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 revisjonskriteriene. Dersom det avdekkes 

vesentlige avvik skal disse 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 varsomhet 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, revisjonskriterier, 

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 rapport, 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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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1042-4   Arkiv: K21  

 

 

Etablering av klimagassregnskap  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune skal etablere et klimagassregnskap som faktagrunnlag for sitt arbeid med 

mål og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp. Klimagassregnskapet skal ta utgangspunkt i 

Miljødirektoratets kommunefordelte statistikk over utslipp av klimagasser, men suppleres med 

beregninger av indirekte utslipp som forårsakes av kommunen og Ringerikssamfunnets forbruk 

av varer og tjenester. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmannen viser til foreslåtte vedtak fra Håkon Kvissel Ohren (Ap) i forbindelse med 

behandlingene av interpellasjoner fra Melboe (MDG) og Sjøberg (SV) i KS sak 31/19 og 

33/19. 

Forslagene fra Ohren ble ikke realitetsbehandlet i kommunestyremøtet 27. juni, men 

rådmannen merket seg at et flertall av kommunestyrerepresentantene var positive til forslaget 

om å etablere et klimagassregnskap for Ringerike og at det ble uttrykt ønske om at forslagene 

ble utredet av administrasjonen og tatt opp til behandling etter sommeren. På bakgrunn av 

dette gis her litt informasjon om klimagassregnskap og en anbefaling fra rådmannen om 

hvordan kommunen bør gå frem for å etablere dette. Rådmannen vurderer at et 

klimagassregnskap vil være et nyttig kunnskapsgrunnlag og styringsverktøy for arbeidet med 

mål og tiltak innen reduksjon av klimagassutslipp. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyrerepresentant Ohren fremmet følgende forslag til vedtak i kommunestyremøtet 

27. juni:  

«1.Ringerike kommune er enig i at verden er i en klimakrise.  

2.Ringerike kommune mener at om vi skal kunne holde oss innen 1,5 gradersmålet må det 

handles lokalt, regionalt og ikke minst globalt. Det innebærer at vi må kutte i de direkte 

klimagassutslippene fra kommunal virksomhet, og også arbeide for å få ned de indirekte 

utslippene i Ringerikssamfunnet.  



- 

3.Ringerike kommune etablerer et klimaregnskap som viser årlig reduksjon i klimautslipp fra 

2020.» 

 

Med henvisning til Reglement for kommunestyre i Ringerike kommune §9 ble behandlingen av 

forslagene annulert da 1/3 av representantene motsatte seg at de ble realitetsbehandlet i samme 

møte. Rådmannen ble oppfordret til å gi en vurdering av forslagene til første 

kommunestyremøte etter sommeren.  

 

Når det gjelder forslag til vedtakspunkt 1 og 2, viser rådmannen til ordførerens svar til 

interpellasjonene i sak 31/19 og 33/19 av 26. juni. Rådmannen er enig i at det utvilsomt er 

behov for handling både lokalt, regionalt og globalt for å klare å overholde 1,5 gradersmålet. 

Det innebærer at kommunen må ta sin del av ansvaret og bruke sine virkemidler for å redusere 

klimagassutslipp både fra kommunal virksomhet og fra Ringerikssamfunnet for øvrig. Dette 

gjelder både direkte utslipp som fysisk skjer innen kommunens grenser og indirekte utslipp som 

fysisk skjer utenfor kommunen, men som forårsakes av Ringerike kommune og 

ringerikssamfunnets forbruk av varer og tjenester. Ordføreren redegjorde i sitt svar for flere 

tiltak som allerede er under gjennomføring. Rådmannen viser i tillegg til vedtak i 

formannskapet og kommunestyret om at mål og tiltak innen reduksjon av klimagassutslipp og 

miljøvennlig energiomlegging skal integreres i kommuneplanens samfunnsdel når denne 

revideres.   

 

Når det gjelder forslag til vedtakspunkt 3 er rådmannen enig i at et klimagassregnskap er et 

nyttig kunnskapsgrunnlag og styringsverktøy for arbeidet med mål og tiltak innen reduksjon av 

klimagassutslipp. En god nyhet for alle kommuner i den sammenheng er at Miljødirektoratet i 

mars 2019 lanserte ny, forbedret statistikk over utslipp av klimagasser i kommuner og fylker. 

Statistikken vil publiseres årlig og viser utslipp av de tre klimagassene CO₂ , metan (CH₄ ) og 

lystgass (N₂ O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker. Statistikken omfatter de 

direkte, fysiske utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grense. Dette betyr at 

klimagassutslippene fra for eksempel eksosrøret til en dieselbil vil være inkludert under sektor 

veitrafikk, men kun utslippene som skjer mens bilen kjører innenfor kommunens geografiske 

grense. Utslipp som fysisk skjer utenfor kommunen, ofte kalt «indirekte utslipp», vil ikke være 

inkludert i denne statistikken for den aktuelle kommunen. 

 

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i direkte klimagassutslipp i Ringerike i perioden 2009-

2017, slik de er beregnet av Miljødirektoratet.  



- 

 
 

 

Rådmannen anbefaler at det ved etablering av et klimagassregnskap for Ringerike tas 

utgangspunkt i den kommunefordelte statistikken fra Miljødirektoratet. En viktig dimensjon 

som ikke fremgår av denne statistikken er imidlertid de indirekte utslippene som befolkningen i 

Ringerike forårsaker gjennom vårt forbruk av varer og tjenester selv om utslippene fysisk skjer 

utenfor våre kommunegrenser. Klimagassutslipp knyttet til varer og tjenester kommunen som 

virksomhet og innbyggerne i kommunen forbruker, kan samlet gi langt høyere bidrag til de 

globale klimaendringene enn utslippene innenfor kommunens grenser.  

For å få et komplett bilde av Ringerikesamfunnets klimafotavtrykk og hvor tiltak bør settes inn, 

er det derfor nyttig å beregne størelsesordenen til også disse utslippene. Det bør imidlertid 

fremgå tydelig i regnskapet hva som er hhv. direkte og indirekte utslipp. Dette for å sikre at 

beregning og rapportering av effekt av tiltak følger de samme prinsipper som Norges 

utslippsregnskap slik at «dobbelttelling» unngås. Kommunen og fylkeskommunen har 

funksjoner og myndighet til å gjøre tiltak som ikke andre kan gjennomføre. Tiltak som først og 

fremst gir effekt utenfor kommunen eller fylkets grenser bør komme i tillegg til, og ikke til 

erstatning for, viktige tiltak som reduserer direkte utslipp i kommunen og fylket. 

 

For vurdering av tiltak innen egen virksomhet, kan det videre være nyttig å få beregnet hvor 

stor andel av både de direkte og de indirekte utslippene som kommer fra kommunens egen 

virksomhet. Slike beregninger kan gjennomføres basert på statistikk kommunen allerede 

rapporterer til SSB (KOSTRA), samt noe tilleggsinformasjon.  

 

Økonomiske forhold 

Etableringen av et klimagassregnskap vil kreve noe intern ressursbruk, samt kostnader til 

eksterne beregninger på anslagsvis 100 000 kr. Dette håndteres innenfor gjeldende rammer. 

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at et klimagassregnskap vil være et nyttig kunnskapsgrunnlag og 

styringsverktøy for arbeidet med mål og tiltak innen reduksjon av klimagassutslipp. 

Rådmannen anbefaler at det ved etablering av et klimagassregnskap for Ringerike tas 

utgangspunkt i den kommunefordelte statistikken over klimagassutslipp som fra og med mars 

2019 publiseres årlig av Miljødirektoratet. For å gi et helhetlig bilde av Ringerikes 

klimafotavtrykk bør regnskapet imidlertid suppleres med beregninger av utslipp utenfor 

kommunen som forårsakes av kommunens virksomhet og Ringerikssamfunnets forbruk av 

varer og tjenester (indirekte utslipp). Rådmannen anbefaler at kommunen bestiller slike 

beregninger fra et av de fagmiljø som har spesialisert seg på modeller for dette. Etter at 

klimaregnskapet er etablert, kan dette benyttes som grunnlag for vurdering av mål, etablering 

av klimabudsjett for prioritering av tiltak og resultatoppfølging. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 
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