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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Strategi og plan 

 

Møtested: Fjernmøte     

Møtedato: 24.03.2020 Tid: 11:00 – 13:50 

 

Innkalte 
Funksjon Navn            Parti     Forfall  Møtt for 

Ordfører Kirsten Orebråten Ap   

Varaordfører Dag Erik Henaug H   

Medlem Håkon Kvissel Ohren Ap   

Medlem Magnus Herstad Frp   

Medlem Hilde Vollmerhaus Ap   

Medlem Runar Johansen H   

Medlem Benedicte Heieren Hundhammer H   

Medlem Hans-Petter Aasen Sp   

Medlem Nina Basberg Sp   

Medlem Stian Bakken Sp   

Medlem Anne Mari W. Ottesen Sp   

Medlem Axel Sjøberg SV   

Medlem Hilde Marie Steinhovden MDG   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen og ass.rådmann Terje Dahlen. 

 

Merknader  Orientering – Situasjonen, og hvordan kommunen håndterer 

utfordringene rundt Koronaviruset V/ Rådmann Tore Isaksen 

 Orientering - Månedsrapportering februar 2020 V/Rådmann 

Tore Isaksen 

 Orientering – Tiltaket rundt Sundvolden og Klækken Hotell 

V/ Rådmann Tore Isaksen 

 

Behandlede saker Fra og med sak 11/20 

til og med sak  14/20 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og 

møtet satt, med følgende til dagsorden: 

 

Ordfører informerte følgende: 

«Delegeringsforslaget – sak som skal til Kommunestyret – gjennomføres med skriftlig 

saksbehandling Jfr. koml. §11.8.» 

 

 

 



  

Side 2 av 8 

Ordfører tok opp notat -  vedrørende Etablering av krisestab for næringslivet:  

«Forslag om at formannskapet slutter seg til fremlagte skisse og ber om å bli holdt løpende 

orientert om arbeidet». 

Et samlet formannskap bifalt dette. 

 

 

Ordfører tok også opp følgende: 

Notat- Etablering av sykehushotell på Sundvolden. 

Et samlet formannskap bifalt dette. 

 

Avstemming vil skje via navnopprop. 

Et enstemmig formannskap bifalt dette. 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Nina Basberg  Kirsten Orebråten  Dag Henaug 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

11/20 20/662   

 Trafikksikringstiltak Hønefoss nord-vest  

 

 

12/20 19/5631   

 Salg av eiendom - Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550  

 

 

13/20 14/1477   

 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - 

sluttbehandling  

 

 

14/20 16/4852   

 Saksframlegg for sluttrapport kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder i Ringerike kommune  
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11/20   

Trafikksikringstiltak Hønefoss nord-vest  

 

Vedtak: 

 

 

1. Sagaveien  

Det bygges fortau i Sagaveien mellom Rabbaveien og Fossekallveien, samtidig gjøres vegen 

enveiskjørt i samme retning som bybussen går, det vil si fra Rabba mot Fossekallveien.  

Fortauet plasseres på nordsiden av Sagaveien slik at det kommer på samme side som fortauet 

som kommer i Sagaveien mellom Fossekallveien og Krokenveien.  

 

2. Rabbaveien  

 

Gjennomføring av bom, gjennomføres som prøveprosjekt frem til 31.12.20  

Øvre del av Rabbaveien stenges for gjennomkjøring i periodene med høy trafikk i Hønengata. 

Tiltaket gjennomføres rett sør for Rundtom med en elektronisk bom med automatikk slik at 

den er åpen mesteparten av døgnet, men stengt i valgte rushtidsperioder. Når den er stengt kan 

den åpnes av utrykningskjøretøyer, brøyte-/strøbiler og andre som må ha dispensasjon til å 

passere.  

3. Økonomi  

 

Kostnadene med elektronisk bom og fortau i Sagaveien innarbeides i trygg skoleveistiltak for 

Ullerål skole. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Alternativt forslag til HMA`s innstilling pkt 2: 
«Oppsatt bom tas ned. Veien stenges ikke. Det utredes og iverksettes tiltak som 
medfører redusert hastighet på strekningen». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Punktvis avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling pkt. 1 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

Alternativ avstemming mellom Aasen (Sp) forslag til nytt pkt. 2 og hovedutvalgets (HMA) 

innstilling, ble hovedutvalgets (HMA) innstilling vedtatt mot 6 stemmer (Sp, SV og MDG). 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Rabbaveien 
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Øvre del av Rabbaveien stenges for gjennomkjøring i periodene med høy trafikk i Hønengata. 

Tiltaket gjennomføres rett sør for Rundtom med en elektronisk bom med automatikk slik at 

den er åpen mesteparten av døgnet, men stengt i valgte rushtidsperioder. Når den er stengt kan 

den åpnes av utrykningskjøretøyer, brøyte-/strøbiler og andre som må ha dispensasjon til å 

passere.  

Tiltaket vurderes fortløpende med oppsummering høsten 2021. 

2. Sagaveien 

Det bygges fortau i Sagaveien mellom Rabbaveien og Fossekallveien, samtidig gjøres vegen 

enveiskjørt i samme retning som bybussen går, det vil si fra Rabba mot Fossekallveien. 

Fortauet plasseres på nordsiden av Sagaveien slik at det kommer på samme side som fortauet 

som kommer i Sagaveien mellom Fossekallveien og Krokenveien. 

3. Økonomi 

Kostnadene med elektronisk bom og fortau i Sagaveien innarbeides i trygg skoleveistiltak for 
Ullerål skole. 
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12/20   

Salg av eiendom - Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550  

 

Vedtak: 

 

Salget av eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550 vedtas 

innenfor de rammer som er beskrevet i saksfremlegget. 

 

 

 

Behandling: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

«1. Ringerike kommune går i dialog med Knut Gullingsrud for å kjøpe eiendommene i 

Trulserudveien. Kjøpesum tilsvarende ca kr 2.6 mill bes inndekket fra Formannskapets 

disposisjonsfond. 

2. Eiendommene skal benyttes til å bygge kommunalt heleide utleieboliger med kapasitet på 

flere soverom (mer enn 3) med tanke på store familier / familier med spesielle behov.  

3. Oppstart av prosjektering og planarbeid startes snarest.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming rådmannens innstilling og Sjøbergs (SV) forslag ble rådmannens 

innstilling vedtatt mot 6 stemmer (Sp, MDG og SV) som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Salget av eiendommene Gnr/Bnr, 86/474, Gnr/Bnr, 86/471 og Gnr/Bnr, 87/550 vedtas 

innenfor de rammer som er beskrevet i saksfremlegget. 
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13/20   

367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 
1. 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park vedtas.  

 

2. Planen oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig 

avgjørelse av hensynssone for H430 (området vist uten rettsvirkning), jf. pbl. § 5-6. 

 

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan. 

 

4. Ringerike kommune skal igangsette og gjennomføre et prosjekt for erstatningsarealer 

for tapt friluftsliv, som forlengelse av prosjektet vedrørende kartlegging av viktige 

friluftsområder i kommunen.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park vedtas.  

 

2. Planen oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig 

avgjørelse av hensynssone for H430 (området vist uten rettsvirkning), jf. pbl. § 5-6. 

 

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan. 

 

4. Ringerike kommune skal igangsette og gjennomføre et prosjekt for erstatningsarealer 

for tapt friluftsliv, som forlengelse av prosjektet vedrørende kartlegging av viktige 

friluftsområder i kommunen.  
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14/20   

Saksframlegg for sluttrapport kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i 

Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 
Sak om sluttrapport om kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Ringerike 
kommune utsettes til neste fysiske møte i Formannskapet. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp9 fremmet følgende forslag til utsettelse: 
«Sak om sluttrapport om kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Ringerike 
kommune utsettes til neste fysiske møte i Formannskapet». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Aasens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet tar sluttrapport kartlegging og verdisetting av friluftsområder i 

Ringerike kommune til orientering. 

2. Formannskapet vedtar at Ringerike kommune starter opp med «Plan for friluftslivets 

ferdselsårer», som en naturlig videreføring av kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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