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REFERATSAK  
 

Arkivsaksnr.: 13/90  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
78/13 Formannskapet 11.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende sak tas til orientering: 
 
A STAMVEGUTVALGET 
 Innspill til Stortingsbehandlingen av NTP 2014-23. 
 
 
 
 
 

 
Vedlegg 
Stamvegutvalgets innspill til Stortingsbehandlingen av NTP 2014-23. 
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FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/1965  Arkiv: 210   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
79/13 Formannskapet 11.06.2013 
/ Kommunestyret 20.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Finansrapport per 1. tertial 2013 tas til orientering. 
 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. I tråd med 
finansreglementet skal det rapporteres hvert tertial, samt utarbeides en årsrapport for 
finansområdet. 

 
Beskrivelse av saken 
Netto finansutgifter per 1. tertial 2013 ligger på et relativt lavt nivå, men det skyldes lave 
renteutgifter og kan ikke forventes å vedvare. Tendensen er økende netto finansutgifter 
som i første omgang skyldes høyere avdragsutgifter. Markedet forventer økning i 
rentenivået om et knapt års tid, men i nærmeste fremtid forventes uendret rente. 
Gjeldsporteføljen er forvaltet i tråd med finansreglementet, og det er inngått 
fastrenteavtale for årets låneopptak til finansering av budsjetterte investeringer. 
 
Ringerike kommune har til enhver tid i 1. tertial 2013 hatt likviditet til å dekke sine 
betalingsforpliktelser ved forfall, og den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd 
med budsjett. 
Det er likevel grunn til å påpeke at likviditetsutviklingen ikke viser noen tegn til forbedring, 
snarere tvert imot. Sum av vedtatte investeringer er høyere enn midlene på 
konsernkontoen, og sammen med lønnsutbetalinger kan det oppstå en situasjon der likvide 
midler ikke er tilstrekkelig til å dekke løpende utbetalinger. Det kan bli behov for å benytte 
trekkrettigheten, men vil være avhengig av blant annet investeringsomfanget. 
 
Fylkesmannen har godkjent kommunens søknad om 150 mill. kroner i trekkrettighet for 
2013, men anmoder kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad. 
Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2013. 
 
Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende. Kommunen 
har oppnådd bedre økonomiske resultater de siste årene, og det har derfor vært mulig å 
redusere tidligere års underskudd. Inntektsføringen av de balanseførte premieavvikene har 
bidratt sterkt til de gode resultatene. 
 
Kommunen har en rekke eierandeler i selskaper der eierandelen på 88 prosent i 
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  Sak 79/13 s.2 
 

   

 

Ringerikskraft AS er den vesentligste. Budsjettert andel av utbytte fra Ringerikskraft er 15 
mill. kroner i 2013. På det ordinære eiermøtet ble utbyttet fastsatt til 8,8 mill. kroner, eller 
6,2 mill. kroner lavere enn budsjett. Det fastsatte utbyttet er vesentlig lavere enn utbyttet 
fra selskapet de siste årene. Det er heller ingen god avkastning sett i lys av kommunens 
anstrengte situasjon. 
 
Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av investeringer på 98,853 mill. 
kroner i 2013. Årets lån til investeringsformål er tatt opp i 1.tertial. Fylkesmannen har også 
godkjent opptak av til sammen 35 mill. kroner i Startlån i 2013.  Husbanken har foreløpig 
bevilget 2/4 av de omsøkte lånemidlene som forventes innbetalt i mai/juni. 
 
For å redusere risikoen knyttet til svingninger i rentenivået, samt å sikre forutsigbare 
tjenester for kommunens innbyggere, skal kommunen ha en fastrenteandel på minst 25 
prosent. Årets låneopptak til budsjetterte investeringer ble inngått som et fastrentelån i 
Kommunalbanken med 10 års bindingstid til 3,86 prosent rente. Som en følge av 
betingelsene i årets låneopptak har fastrenteandelen økt og er ved utgangen av 1. tertial 
om lag 35 prosent. 
 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen konstaterer at netto finansutgifter er omtrent på forventet nivå per 1. tertial 
2013. Høyere renteutgifter som følge av fastrente på nytt låneopptak blir oppveid av lavere 
renteutgifter enn budsjettert på lån med flytende rentebetingelser. Lavere flytende rente 
er også med å dekke inn noe lavere finansinntekter på konsernkonto. Netto finansutgifter 
vil likevel ikke balansere ved årets slutt. Årsaken er beslutningen om lavere utbytte fra 
Ringerikskraft AS. Det kan ikke foreslås gjennomføring av budsjettjusteringer knyttet til 
finansområdet etter 1. tertial for å dekke opp merforbruk på andre rammeområder. 
Finansområdet har tvert imot et merforbruk som skyldes lavere utbyttebetaling fra 
Ringerikskraft. 
 
Rådmannen konstaterer at likviditeten ikke har den ønskede utviklingen, men at den likevel 
har vært tilfredsstillende i 1. tertial. Mye avhenger av investeringstakten fremover. Det er 
fremdeles ønskelig med bedre likviditet og mindre avhengighet av lånte midler. 
 
Rådmannen er tilfreds med graden av rentesikring i kommunens gjeldsportefølje. Til tross 
for at dette gir noe økte renteutgifter på kort sikt, vil det samtidig gi økt forutsigbarhet i 
utgiftsnivået på lengre sikt. Ringerike kommune må tilpasse driften slik at det er mulig å 
betale høyere avdrag enn minimumsavdraget. 
 
Rentenivået har gjennom de siste år vært veldig lavt, og det kan ikke forventes at et slikt 
lavt nivå vil fortsette. Kommunen bør planlegge for et høyere rentenivå på sikt. Økt 
rentenivå betyr økte renteutgifter for kommunen, noe som slår rett inn i driftsbudsjettet og 
påvirker handlingsrommet i det enkelte budsjettår. Som eksempel kan nevnes at en økning 
av renten med 1,5 prosent, vil føre til en økt driftsutgift med 15 millioner. Det er derfor 
viktig å ta tilstrekkelig høyde for økt rentenivå i budsjett og handlingsplaner i årene 
fremover. 

 
 

Side 21 av 341



  Sak 79/13 s.3 
 

   

 

Vedlegg 
Finansrapport 1. tertial 2013 
 Ringerike kommune, 28.05.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
Økonomisjef: Torbjørn Hansen 
Saksbehandler: Anette Skjolden 
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Nytt reglement, 
som følge av ny forskrift om kommuners finansforvaltning, ble vedtatt av 
kommunestyret 24.06.10, sak 61/10.

I tråd med finansreglementet skal det rapporteres hvert tertial, samt utarbeides 
en årsrapport for finansområdet. Årsrapporten skal inneholde en egen 
redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har blitt forvaltet i det 
aktuelle regnskaps�år. Herunder skal vesentlige endringer i finansporteføljens 
sammensetning og risikoprofil presiseres særskilt.

Overordnet finansiell strategi og stilling
Følgende finansielle strategi er lagt til grunn 1. tertial 2013, i tråd med 
finansreglementet: 

”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:
 Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien skal bidra til 

stabilitet og langsiktig finansforvaltning.
 Finansforvaltningen skal forvaltes som en helhet hvor en søker å sikre en rimelig avkastning 

samt stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer.
 Kommunen skal ikke investere i kompliserte produkter som krever daglig oppfølging.”

Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende. 
Kommunen har oppnådd bedre økonomiske resultater de siste årene, og det har 
derfor vært mulig å redusere tidligere års underskudd. Det vil på sikt gi 
kommunen et bedre handlingsrom. Netto finansutgifter ligger på et relativt lavt 
nivå, men det skyldes lave renteutgifter og kan ikke forventes å vedvare. I 
forbindelse med årets låneopptak har forutsigbarhet og risikorammer ligget til 
grunn for vurderingene. Kommunen har ikke investert i kompliserte produkter.
Det balanseførte premieavviket i Ringerike kommune nær doblet seg i løpet av 
2012, og det kan stilles spørsmålstegn ved hvorfor premieavvikene i mange 
kommuner har blitt så store, til sammen om lag 28 mrd. kroner. Høye positive 
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premieavvik er postert mot like høye inntektsføringer i årsavslutningen. Så lenge 
det stilles spørsmål ved størrelsen på premieavvikene, må det også stilles 
spørsmål ved størrelsen på inntektsføringene. Det må uansett påregnes høyere 
pensjonskostnader i årene fremover da premieavvikene skal reverseres.

Kommunen har som nevnt i årsrapporten vært i dialog med KLP, men vi har ikke 
lyktes i å få et tilfredsstillende svar på spørsmål om årsaken til det høye 
premieavviket. Fra KLP får vi imidlertid høre at det jobbes med saken i 
Kommunal- og regionaldepartementet.

Utviklingen i netto finansutgifter
Ved å bruke den overordnede finansielle strategien skal kommunens 
finansportefølje forvaltes slik at en søker å oppnå lavest mulig netto 
finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Målsettingen for avkastningen 
og kommunens netto finansutgifter fastsettes av kommunestyret gjennom den 
årlige budsjettbehandlingen. 

Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra 
selskaper og mottatte avdrag på utlån som inntektsføres i 
investeringsregnskapet. Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på 
investeringslån samt avdrag på startlån og etableringslån som utgiftsføres i 
investeringsregnskapet.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2012-2013:  

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Mill. kr
Regnskap 

2012
1. tertial 

2012
1. tertial 

2013

Revidert 
årsbudsjett 

2013
Renteinntekter og utbytte -29,3 -2,3 -2,1 -24,3
Gevinst fin.instrumenter 0 0 0 0
Sum finansinntekter -29,3 -2,3 -2,1 -24,3
Renteutg., provisjoner m.m 30,1 11,6 5,3 33,6
Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0
Avdrag på lån 41 6 7,6 42
Sum finansutgifter 71,1 17,6 12,9 75,6
Netto finansutgifter 41,8 15,3 10,8 51,3

Netto finansutgifter per 1.tertial 2013 er lavere enn på samme tidspunkt i 2012. 
Det er renteutgiftene som er vesentlig lavere sammenlignet med samme 
tidspunkt i fjor, men det skyldes regnskapstekniske forhold. I 1. tertial 2012 ble 
det belastet renteutgifter på om lag 6,6 mill. kroner som skulle vært bokført i 
2011. Økningen i avdragsutgiftene tilsvarer terminavdraget i 1. tertial 2013 på 
låneopptaket i 2012. I realiteten er netto finansutgifter litt høyere i år enn i fjor.

For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende rente-
betingelser. Gjennomsnittlig vektet flytende rente var 2,25 prosent i 1. tertial 
2013. Det er for tidlig å si noe sikkert om gjennomsnittlig beregnet flytende 
rente for hele 2013, men den vil antageligvis bli lavere enn 2,5 prosent. 
Budsjettert gjennomsnittlig flytende rente i 2013 er 2,9 prosent. Det er derfor 
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stor sannsynlighet for at vektet flytende rente for hele året blir lavere enn 
budsjettert rente.

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis 
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en 
oversikt over dette. 
(Beløp i mill . kroner) Regnskap 2012 1. tertial 2012 1. tertial 2013
Kortsiktig plassering 
(kasse, bankinnskudd og 
obligasjoner) 118,4 234,8 206,5
Langsiktig plassering 
(aksjer og andeler i selskaper og 
kommunale samarbeid) 199,7 192,8 200,4
Gjeld -960,9 -981,5 -1 050,3
Samlet nettoverdi -642,8 -553,9 -643,4
Samlet nettoverdi er mer negativ 1.tertial 2013 i forhold til 1. tertial 2012. 
Gjeldsnivået er økt fra samme periode i fjor som en følge av nytt låneopptak til 
investeringer i 2013. Så lenge låneopptakene er høyere enn avdragsnivået det 
enkelte år, vil gjelden stige.

Utviklingen i markedet
Figuren nedenfor viser utviklingen i styringsrenten og pengemarkedsrenten fra 
januar 2008 til april 2013. 
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Renteutviklingen  2008-2013

Styringsrente Nominell 1 mnd NIBOR  (pengemarkedsrente)

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 
prosent. Styringsrenten er lavere enn normalt fordi prisveksten er lav og fordi 
rentene ute er svært lave. Det er anslått at styringsrenten vil holde seg på 
dagens nivå det nærmeste året før den gradvis vil øke til et mer normalt nivå.
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Grafen nedenfor viser hvilke forventninger Norges Bank, DNB og markedet 
generelt har til utviklingen i rentenivået frem i tid. Kurvene viser de norske 
rentebanene frem i tid (FRA).

Tendensen er at både norske og utenlandske renter trekker oppover. Nivået på 
rentene viser nå at det er lite potensiale for nedgang, men store muligheter for 
renteoppgang selv om det fortsatt er usikkert når det vil skje. Det er Norges 
Bank som forventer den tidligste økningen i pengemarkedsrentene. 

Forvaltningen av finansielle aktiva
Aktiva betegner kommunens finansielle eierandeler som inngår i en 
investerings�portefølje. Det kan for eksempel være kontantinnskudd, verdipapirer, 
aksjer, obligasjoner mv. Det skilles mellom langsiktige og kortsiktige aktiva. I 
kommunens finansreglement er kortsiktige finansielle aktiva definert som ledig 
likviditet og andre midler beregnet til driftsformål. Langsiktige finansielle aktiva 
er midler adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, og skiller seg 
fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse midlene ikke er utslagsgivende for 
kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. I det følgende blir det rapportert på 
kortsiktige og langsiktige finansielle aktiva hver for seg. 

Kortsiktige finansielle aktiva
Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser til forfall. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler 
beregnet for driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy 
likviditet.

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 
midler utover den nødvendige driftslikviditet.
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Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos 
hovedbankforbindelsen. Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan 
gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. 
Overskuddslikviditet plasseres på høyrentekonti eller papirer med tilsvarende 
sikkerhet.

Ringerike kommune har til enhver tid i 1. tertial 2013 hatt likviditet til å dekke 
sine betalings�forpliktelser ved forfall. Det er vanlig at store virksomheter, som 
kommunen, har en trekkrettighet hos sin hovedbankforbindelse som kan brukes 
ved behov for likviditet, dvs. når kommunen periodevis ikke har nok penger til å 
betale regninger og lønn. Siden Ringerike kommune er i ROBEK registeret, må en 
trekkrettighet godkjennes av Fylkesmannen. Det er søkt om 150 mill. kroner i 
trekkrettighet for 2013. Fylkesmannen har godkjent dette, men anmoder 
kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad. Trekkrettigheten 
er ikke benyttet hittil i 2013, men det kan oppstå behov som gjør at den må 
benyttes.

Forholdet mellom omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige 
fordringer) og kortsiktig gjeld indikerer kommunens 
betalingsevne/likviditet:
(Beløp i hele kroner )
Omløpsmidler Regnskap 2012 1. tertial 2012 1. tertial 2013
Kortsiktige fordringer 95 500 473           67 678 039           85 168 852         
Premieavvik 147 434 711         71 265 515           147 434 711       
Kasse, bankinnskudd 118 423 107         234 822 266          206 474 742       
Obligasjoner 14 000                 15 000                  14 000               
Sertifikater -                      -                       -                    
Aksjer og andeler -                      -                       -                    
Sum omløpsmidler 361 372 291         373 780 820          439 092 305       

Kortsiktig gjeld
Kassakredittlån -                      -                       -                    
Annen kortsiktig gjeld 223 749 265         308 081 761          268 618 902       
Premieavvik 6 848 409            3 486 116             6 848 409          
Sum kortsiktig gjeld 230 597 674         311 567 877          275 467 311       

Likviditetsgrad 1 1,57                    1,20                     1,59                  

Likviditetsgrad 2 0,51                    0,75                     0,75                  

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom 

omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 

Likviditetsgrad1 bør ikke være lavere enn 

tallet 2. Det betyr at omløpsmidlene bør 

utgjøre mer enn dobbelt så mye som den 

kortsiktige gjelden. 

Likviditetsgrad 2viser forholdet mellom 

de mest likvide omløpsmidleneog 

kortsiktig gjeld. 

Bør ikke være lavere enn tallet 1. Det 

betyr at de mest likvide omløpsmidlene i 

sum bør være større enn den kortsiktige 

gjelden. 

Som det fremkommer av oversikten over, har likviditeten så vidt styrket seg i 1. 
tertial 2013 i forhold til samme tid i 2012, men bare når det gjelder 
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likviditetsgrad 1. For de mest likvide omløpsmidlene, er likviditeten uendret. 
Begge likviditetsgradene ligger fortsatt under anbefalte nivåer.

Hovedårsaken til den svake styrkingen i likviditetsgrad 1, er økningen i 
premieavvik. I denne sammenheng er det viktig å være klar over usikkerheten i 
størrelsen på premieavviket, noe som igjen gir usikre likviditetsgrader. Ved 
utgangen av 2012 var akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 140,6 
mill. kroner. Det vil si at premieavviket økte med hele 72,8 mill. kroner i løpet av 
2012.

Den svake likviditeten skyldes flere år med driftsunderskudd. Ved utgangen av 
2012 var akkumulert driftsunderskudd 66,8 mill. kroner. Dette underskuddet kan 
bli ytterligere redusert når disponering av regnskapsmessig mindreforbruk i 2012 
blir vedtatt. Reduksjon av driftsunderskuddet vil indirekte bidra til å styrke 
likviditeten.

Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i 
2013 og likviditetsbudsjettet. Konsernkontoen omfatter samtlige tilgjengelige 
kontanter (bortsett fra mindre kontantkasser i enkelte virksom�heter og en 
mindre buffer hos gammel hovedbank). Midlene inkluderer også bundne fond, 
men ikke midler på skattetrekkskonto.
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Likviditetsutvikling 2013

Periodisert likviditetsbudsjett

Faktisk saldo

Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med budsjett. Årets lån 
til investeringer ble tatt opp i slutten av februar, og derfor er faktisk saldo høyere 
enn budsjett i mars og april frem til budsjettert låneopptak i april. I 
likviditetsbudsjettet for 2013 er det ikke tatt høyde for investeringer som ikke er 
utført og betalt i 2012. Når mindreforbruket fra 2012 legges til årets 
investeringsbudsjett, er likvide midler faktisk mindre enn samlet vedtatt 
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investeringsbudsjett. Likviditetsutviklingen er litt bekymringsfull, særlig med 
tanke på om vedtatte investeringer skulle komme til utførelse som planlagt. 

Risikoen i nåværende plassering av driftslikviditeten vurderes som meget lav, da 
midlene er plassert som innskudd i bank.

Langsiktige finansielle aktiva 
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på 
en slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både 
dagens og fremtidige innbyggere til gode.

Ringerike kommune har i 1. tertial 2013 ikke hatt langsiktige finansielle 
plasseringer i form av kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en 
rekke eier�andeler i selskaper. Av disse er eierandelen på 88 prosent i 
Ringerikskraft AS den vesentligste. Denne eierandelen er oppført i kommunens 
balanse til en verdi av 140,6 mill. kroner (880 aksjer). Aksjer har ikke noe avtalt 
avkastning, men gir rett til utbytte fra foretaket når slikt blir besluttet utbetalt. 

Ringerike kommune har budsjettert med en andel av utbytte fra Ringerikskraft 
med 15 mill. kroner i 2013. Et lavere utbytte for 2012 ble besluttet på det 
ordinære eiermøtet. Utbyttet er fastsatt til 8,8 mill. kroner, eller 6,2 mill. kroner 
lavere enn budsjett. 

Forvaltningen av finansielle passiva
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler er å skaffe 
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at den påføres 
vesentlig finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng 
usikkerhet mht. fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje. 
Det skal vurderes å bygge en låneportefølje med ulike rentebindingsperioder og 
forfall, slik at kommunen ikke opplever et refinansieringsproblem dersom 
rentenivået endres eller det er manglende kreditt i markedet.
Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. Styring 
av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og 
rente�bindings�periode i forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og 
innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og 
stabilitet i låne�kostnader.
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:
 Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for 

renteregulering/forfall.
 Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet 

rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år.
 Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % (lån med 

rentebinding 1 år frem i tid og over).
 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.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 
1. tertial 2013: 
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(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje
Per 01.01.2013 827,8                   133,1             960,9                          
Periodens avdrag 7,6                       1,9                9,5                              
Ekstraordinære avdrag -                       -                -                              
Periodens låneopptak 98,9                     -                98,9                            
Per 30.04.2013 919,1                   131,2             1 050,3                       
(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.) 

Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av investeringer på 
98,853 mill. kroner i 2013. Årets lån til investeringsformål er tatt opp i 1.tertial. 

Fylkesmannen har også godkjent opptak av til sammen 35 mill. kroner i Startlån 
i 2013. I brev fra Husbanken av 25.03.2013 tas det forbehold om kommunens 
lånesøknad kan imøtekommes fullt ut da det er stor etterspørsel etter lån i 
Husbanken som kan medføre at det må foretas ytterligere prioriteringer innenfor 
årets låneramme. Rammen vil derfor ikke bevilges og utbetales under ett, men i 
stedet vil startlånsmidler fra Husbanken normalt tildeles fire ganger per år. 
Kommunen er i denne omgang bevilget 2/4 av det omsøkte årsbeløpet på 35 
mill. kroner. Beløpet på 17,500 mill. kroner er ikke innbetalt i 1. tertial 2013, og 
er således ikke med i oversikten for periodens Startlånsopptak. Lånemidlene 
forventes innbetalt i mai/juni.

I henhold til kommunens finansreglement skal gjelds�porteføljen ha en 
fastrenteandel på mini�mum 25 prosent. Fastrenteandelen i kommunens 
gjeldsportefølje var ved inngangen til 2013 om lag 28 prosent. Årets låneopptak 
til budsjetterte investeringer ble inngått som et fastrentelån i Kommunalbanken 
med 10 års bindingstid til 3,86 prosent rente. Det var nødvendig å inngå 
fastrenteavtale for å unngå en fastrenteandel under 25 prosent. I tillegg er 
rentenivået lavt, slik at de lange rentene også er relativt gunstige. Som en følge 
av betingelsene i årets låneopptak har fastrenteandelen økt og er ved utgangen 
av 1. tertial om lag 35 prosent.

Økt fastrenteandel gir, med dagens rentenivå, høyere renteutgifter på kort sikt 
enn flytende rente, men bidrar også til å redusere usikkerheten rundt fremtidige 
finans�utgifter og derigjennom sikre forutsigbare tjenester for innbyggerne. En 
renteøkning på 1 prosentpoeng vil ved en fastrenteandel på 35 prosent øke 
årlige renteutgifter med om lag 5,3 mill. kroner. Et fastrentelån som har 
rentebinding frem til november 2013 er ikke med i beregningen av 
fastrenteandelen.

I henhold til finansreglementet skal kommunens gjennomsnittlige rentebinding 
ha en durasjon på mellom 1 og 5 år. Graden av rentebinding ved inngangen til 
2013 ga en durasjon på om lag 1,25 år. Durasjonen i porteføljen er ved 
utgangen av 1. tertial på om lag 1,7 år. Årsaken til økningen i durasjonen er en 
kombinasjon av økt fastrenteandel og lengre bindingstid.
Dagens rentebinding har følgende forfall:
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(Beløp i mill. kroner) Utestående pr 
30.04.2013

Forfall neste 
renteregulering Fastrentesats

KLP Kommunekreditt 133,0                    03.02.2018 4,48 %
47,6                      19.11.2019 4,98 %
47,6                      19.08.2021 4,27 %

Kommunalbanken 155,4                    01.11.2013 2,76 %
98,9                      27.02.2023 3,86 %

Husbanken 8,6                        01.07.2014 3,60 %
9,7                        01.07.2019 4,40 %

24,0                      01.05.2021 4,20 %

Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av låneporteføljen. Fastrentelånet med 
rentereguleringsforfall i november 2013 utgjør knapt 15 prosent av den samlede 
låneporteføljen.
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NYTT SYKEHJEM I RINGERIKE KOMMUNE STATUS OG  TENTATIV 
FREMDRIFT 
 

Arkivsaksnr.: 13/1927  Arkiv: 614 H12   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/13 Eldrerådet 10.06.2013 
80/13 Formannskapet 11.06.2013 
36/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 04.06.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Status i arbeidet med etablering av nytt sykehjem i Ringerike kommune tas til 
orientering. 

2. Rådmannen fortsetter arbeidet med etablering av nye sykehjemsplasser for å møte 
framtidig befolkningsutvikling i tråd med foreslåtte fremdriftsplan. 

 

Sammendrag 
 
Formannskapet utsatte sak om tomtevalg til nytt sykehjem i sitt møte 26.6.2012. Etter 
utsettelsesvedtaket i formannskapet er saken stilt i bero i påvente av endelig utredning 
av eksisterende bygningsmasse.  

Hovedkomiteen (HOV) har opprettholdt sitt vedtak av 8.6.2011, sak 40 og 
kommunestyrets vedtak av 30.6.2011 sak 91/12 om bruken av ”Norderhovhjemmet” til 
omsorgsboliger – i alt 24 omsorgsboliger, til brukergruppen demente og eldre psykisk 
utviklingshemmede. 

Et ønske fra Anne-Marit Lillestø (V) og Hans-Petter Aasen (Sp) om at Norderhovhjemmet 
utredes på lik linje med de andre tomtealternativene, følger saken. 

Endelig utredningen av eksisterende bygningsmasse (Holte Consulting) vil bli presentert under 
formannskapets strategikonferanse 3. -4. juni. 

I de opprinnelige planforutsetningene til hovedkomiteen inngikk det bygging av minst 80 
omsorgsboliger m/bemanning i perioden 2010 – 2030. Pr. i dag er ingen av disse 
planlagt/påbegynt. 

 

Beskrivelse av saken 
 Pr. i dag har Ringerike kommune 328 bo- og omsorgstilbud med heldøgns bemanning for 
eldre pleietrengende (heretter benevnt målgruppen), fordelt på 174 institusjonsplasser og 
154 plasser i heldøgns bemannede boliger. 
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Institusjonsplassene er lokalisert til: 

 Tyribo omsorgssenter:      32 plasser 

 Sokna omsorgssenter:      20 plasser 

 Nes omsorgssenter:      17 plasser 

 Hvelven omsorgssenter:    20 plasser 

 Austjord:       30 plasser 

 Hønefoss omsorgssenter:      55 plasser 
Antall institusjonssenger:  174 plasser 

 
Heldøgns bemannede boliger er lokalisert til: 

 Hvelven 85:     12 plasser 

 Krokenveien 17 og 19: 110 plasser 

 Hov Gård 2. og 3. etg.:   24 plasser 

 Hallingby:       8 plasser 
Antall bemannede boliger: 154 plasser 

 
P.t. er 40 plasser definert som korttidsplasser dvs. 12,19 % av plassene. 
I tillegg kommer 3 interkommunale plasser for øyeblikkelig hjelp, som vil bli lokalisert til Ringerike 
sykehus. 

Hovedkomiteens oppdrag baserer seg på et innbyggertall i 2030 på 40 000 innbyggere. Dette 
ligger ca. 10 000 innbyggere over Statistisk sentralbyrås prognoser (normalutvikling), som ikke tar 
inn i seg den befolkningsutvikling som følger av planlagte endringer i infrastruktur. 

Ut i fra denne forutsetning vedtok hovedkomiteen 01.06.10 (Behov og mulighetsanalyse for 
sykehjemsplasser) å bygge et nytt sykehjem sentralt i Ringerike (Hønefoss) på 225 plasser, under 
forutsetning av at antall bemannede omsorgsboliger økte med 80 plasser i samme periode. Dette 
nye sykehjemmet skulle erstatte Hønefoss omsorgssenter. Likeens har hovedkomiteen vurdert 
tomtealternativer (Jfr. grov- og finsilingsrapport fra Miljø og arealavdelingen i kommunen). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 
Se vedlegg (status).  
 

Rådmannens vurdering 
 Hovedkomiteen har vurdert tomteområder relatert til Trygstad og Tandbergmoen, med 
tanke på infrastruktur og kostnadsvurdering. Begge tomtealternativer vil bli nærmere 
utredet når formannskapet gir klarsignal for å fortsette arbeidet (jfr. utsettelsesvedtaket 
26.6.2012).  
Rådmannen registrerer ønske om likeverdig utredning også av Norderhovhjemmet som 
framtidig lokalisasjon for nytt sykehjem, et ønske som følger saken. Rådmannen vil se på 
dette, men kan allerede nå signalisere at denne eiendommen med stor sikkerhet er alt for 
liten til formålet. 

Norderhovhjemmet inneholder i dag både dagsenter og fasiliteter for den hjemmebaserte 
omsorgen. Nødvendige erstatningslokaler må etableres i forbindelse med bygging av nytt 
sykehjem, eller dersom annen bruk av området vedtas. Hovedkomiteens forslag om bygging 
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av omsorgsboliger kan aktualiseres, likeens salg av eiendommen for å finansiere alternative 
tomt. 

På bakgrunn av tidligere fattede vedtak vil rådmannen forsette arbeidet med å etablere 
nytt sykehjem i Ringerike kommune etter følgende forutsetninger: 

1. Befolkningsøkningen skjer i perioden 2020 til 2030. «Nye Hønefoss omsorgssenter» skal 
ferdigstilles innen 2022. 

2. «Nye Hønefoss omsorgssenter» skal dimensjoneres slik at de hjemmebaserte tjenestene som 
hører til senterets nedslagsfelt kan lokaliseres her. Likeens lokaler til dagsenter. 

3. Forventet befolkningsøkning på grunn av planlagte endringer i infrastruktur er belastet med 
stor usikkerhet. «Nye Hønefoss omsorgssenter» planlegges derfor med utbyggingsmuligheter 
(etasjer/fløyer). 

4. «Nye Hønefoss omsorgssenter» skal tilrettelegges slik at 20 % av kommunens samlede 
omsorgsplasser kan defineres som korttidsplasser. 

5. «Nye Hønefoss omsorgssenter» skal ha muligheter for behandling/isolasjon av smitte. 

6. Rådmannen presenterer en kostnadskalkyle som grunnlag for en politisk sak om hvorvidt 
kommunen skal eie eller leie «Nye Hønefoss omsorgssenter» (Offentlig/Privat Samarbeid, 
OPS). 

7. Kostnader til prosjektleder legges inn i byggekostnadene. Stillingsprosent vurderes. 

8. Sak om endelig tomtevalg presenteres høsten 2013. Da skulle alle insitament for utsettelse 
av saken være avklart. Det er ønskelig at tomtens beskaffenhet er av sådan karakter at store 
deler av «Nye Hønefoss omsorgssenter» kan bygges over en etasje. Nærhet til Ringerike 
sykehus ønskelig, men minst like viktig er det at bygningen tilfredsstiller kravene for 
maksimum utrykningstid for brannvesenet på 10-12 minutter. 

9. Tomten dimensjoneres ut i fra 65 m2 /plass (inkl. fellesarealer). 

10. Etter at «Nye Hønefoss omsorgssenter» er tatt i bruk skal helse og omsorgstjenesten i 
Ringerike kommune disponere 344 institusjonsplasser og 234 døgnbemannede 
omsorgsboliger, til sammen 578 plasser med heldøgns pleie og omsorg. 

 

Vedlegg 
 

 Status nytt sykehjem i Ringerike kommune. 

 Tentativ fremdriftsplan for ”Nye Hønefoss omsorgssenter”. 
 
 
 Ringerike kommune, 27.05.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Kommunalsjef Kirsten Orebråten 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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NYTT SYKEHJEM I RINGERIKE KOMMUNE, - Status  
 
Historikk: 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tok initiativ til en økning av antall sykehjemsplasser i 
Ringerike kommune våren 2010, slik: 
 
04.05.10 

«Hovedkomiteen ber rådmannen om å lage en kortfattet behovs- og mulighetsanalyse for nye 
sykehjemsplasser generelt, og spesielt for sykehjemsplassbehovet som skapes som konsekvens av 
vedtatt samhandlingsreform. 
Lokaliseringen forutsettes å bli i Hønefossområdet og nærområdet til Ringerike sykehus. 
I analysen bes rådmannen legge til grunn at arealet må være tilstrekkelig til også å dekke en 
befolkningsutvikling opp til 40.000 innbyggere 
Rådmannen kan også antyde lokaliseringsmuligheter Analysen legges fram for hovedkomiteen i 
junimøtet, som der vil ta stilling til den videre prosessen» 
 
Rådmannen leverte 21.05.10 følgende analyse: 
I denne analysen er det tatt utgangspunkt i dagens kjente situasjon i Ringerike kommune. Denne 
situasjonen er sett i lys av de utfordringer vi allerede erkjent med, og dagens situasjon er sett opp i 
mot utfordringer som skapes som en konsekvens av samhandlingsreformen. 

Ønsket om en analyse som tar høyde for et innbyggertall på Ringerike på 40 000 innbyggere er ikke 
mulig å gjennomføre med de variabler Statistisk sentralbyrå p.t. operer med. Men ser vi på 
fremskrevet befolkning i 2030 er denne anslått til mellom 30 363 innbyggere (middels alternativ) til 
35 167 innbyggere (høyt alternativ). Behovsanalysen baserer seg derfor på antatt behov i 2030. 

Per juli 2010 vil Ringerike kommune ha 152 ordinære institusjonsplasser til voksne. Av disse er 30 
plasser i utgangspunktet øremerket korttidsplasser, og dermed 132 plasser til langtidsopphold.  Det 
tilsvarer 86,84 % langtidsplasser. I tillegg kommer et overbelegg på 5 korttidsplasser som har vært 
konstant de siste 14 månedene.  

I tillegg til institusjonsplassene kommer boliger til omsorgstrengende med bemanning, som er 
naturlig å se på sammen med institusjonsplasser når behov skal vurderes. Vi har per i dag 119 
plasser i bemannet bolig til eldre omsorgstrengende.  

Det er enighet i fagmiljøet om at dersom kommunen hadde rendyrket bruk av 35 korttidsplasser 
ville det samlede antall tilgjengelig institusjonsplasser og bemannede boliger i Ringerike Kommune 
vært tilfredsstillende, ut i fra dagens behov. Plasstilbudet til eldre pleietrengende ser nå på 283 
plasser som det totale tilbud til eldre med somatikk/demens-problematikk. Disse fordeler seg som 
følger: 

 157 institusjonsplasser, eller  55,48 % av totalt antall 
 126 bemannet bolig til eldre/somatikk, eller 44,52 % av totalt antall 

Dersom man bruker dagens kjente situasjon som et utgangspunkt for videre analyse vet vi at 
fagmiljøet i dag ville følt det tilfredsstillende dersom 35 av totalt antall plasser var 
korttids/avlastningsplasser. 

Framskrives befolkningen ut i fra de analyser som foreligger og fremskriver dagens plassbehov 
tilsvarende i prosent, får vi følgende resultat: 
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År Innbyggere 
over 65 år 

Totalt 
ant. plasser 

6,06 % dekning 
65+ 

Institusjons-
plasser 55,48 

% 
av samlet 

antall 
plasser 

Korttids-plasser 
12,37 % av samlet 

Antall plasser 
(22,29 % av 

institusjonsplassene) 

Omsorgs-boliger 
m/bemanning til 
eldre/syke 44,52 

% 
av samlet antall 

plasser 
2010 4669 283 157 35 126 

2015 5625 341 189 42 152 

2025 7020 425 236 53 189 

2030 7601 461 255 57 205 

Økning 2932 178 98 22 79 

 

Norsk institutt for omsorgstjenester ved Hans Knut Otterstad (2009) har sett på problematikken 
rundt utskriving av pasienter fra sykehus og Helseforetakenes samhandling med kommunen og 
suksesskriterier i den sammenhengen. Tallene som er brukt bygger på gjennomsnittlig liggetid på 
sykehuset, og tilgjengelighet på ledig sykehjemsplass i kommunene. Utover det at det må/bør 
foreligge en definisjon på ”utskrivningsklar pasient” sier Otterstad at undersøkelsen peker på at 
tilgjengelighet på plass i første rekke bestemmes av tilbudet på korttidsplasser, og i mindre 

grad av den samlede sykehjemsdekning.   
Undersøkelsen konkluderer med at kommunene må øke antall korttidsplasser slik at 
mottakskapasiteten fra Helseforetakene blir økt. Sykehjemmene bør fokusere mer på rehabilitering 
og opptrening som et alternativ til passiv pleie. Det mer enn antydes at en andel av korttidsplasser 
på 15 % av totalt antall institusjonsplasser er for lavt.  

Ringerike har foretatt en kraftig utbygging av plasser med heldøgns bemannet botilbud, og ser dette 
i sammenheng med antallet sykehjemsplasser. Det opplevde behov for plasser i Ringerike i dag er 
definert til 283 plasser. Av disse er kun 30 reelle korttidsplasser, og en stor del av disse er igjen 
belagt med brukere som ikke har korttidsvedtak. Behovet for korttidsplasser i dag defineres til disse 
30 plassene med korttids/ avlastningspasienter samt ytterligere 5 korttidsplasser. 35 korttidsplasser 
av 157 ønskelige institusjonsplasser utgjør 22,29 %. Sett opp i mot en ønsket dekningsgrad på over 
15 % er dette tilfredsstillende. Tar vi med bemannede boliger i beregningen av plassdekningen er 
korttidstilbudet kun 12,37 %, og er altså under dekningsgraden som anses som optimal.  

Samhandlingsreformen legger opp til en betydelig overføring av ansvar fra 2. linjetjenesten til 
kommunehelsetjenesten. Hovedbudskapet er at brukerne skal få rett behandling på rett sted til rett 
tid. Det legges vekt på at brukerne skal få helsetjenester der de bor. Dette vil føre til et økt press på 
omsorgstjenestene de nærmeste årene. Det vil bli økt behov for særlig korttidsplasser til behandling 
og utredning, rehabilitering, avlastning og akutt/trygghetsplasser. 

Det vil bli behov for plasser for behandling av f. eks pasienter med funksjonssvikt, 
smertebehandling, lindrende behandling, forverring av KOLS, infeksjoner, ernæringssvikt, 
medikamentjustering, personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Likeens observasjon av 
pasienter for å avklare behovet for innleggelse i sykehus, etterbehandling og rehabilitering etter 
sykehusopphold før utskrivning til eget hjem.  

Dette er plasser som ligger i kategorien ”lokalmedisinske sentra” og/eller ”forsterkede 
sykehjemsplasser” og vil bli definert som korttidsplasser. Brukerne det her er referert til opptrer i 
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stor grad i aldersgruppen eldre over 65 år, og det er også årsaken til at nettopp denne gruppen er 
valgt i analysen, fremfor å snevre det inn til gruppen eldre over 80 år. 

Ringerike er avhengig av at fremtidig nye kommunale omsorgsoppgaver blir satt inn på en slik måte 
at de ikke fortrenger eller nedprioriterer allerede eksisterende forpliktelser og oppgaver. 
Kommunen skal sørge for en helhetlig tenking med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig 
diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas 
innen det BesteEffektiveOmsorgsNivå, BEON.  

En vridning av tilbudet i kommunen fra habilitering og avlastning til tidlig intervenering og 
forebygging vil måtte medføre et behov for flere korttids institusjonsplasser, høyere kompetanse i 
innsatsteam og en bemanning på slike spesialtilbud som er høyere og mer kompetent enn dagens 
bemanning på alminnelige sykehjemsplasser. Det vil være snakk om dagens basisbemanning 
forsterket med rehabiliteringspersonell og ytterligere sykepleie og medisinerkompetanse, slik vi i 
dag ser vi på plasser som Hospice og Rehabilitering. 

Lokaliseringsmuligheter. Bemanningsgrunnlaget for slike funksjoner vil være sterkt varierende 
med lokalisering og fleksibilitet i bruk av personell og kompetanse. Ved å samlokalisere mest mulig 
kan man sikre en fleksibel bruk av bemanningen, noe som vil kreve mindre bemanningsgrunnlag 
enn om man sprer tjenesten utover på separate enheter. Dagens sykehjemsstruktur i Ringerike 
kommune med 6 ulike lokalisasjoner er kostnadsdrivende i forhold til en rekke parametere så som 
lovpålagt sykepleieansvar, nattevakter, manglende uttak av stordriftsfordeler ved bruk av 
tilsynsressurser, mattilberedning, kompetansetilgjengelighet, tilgjengelige spesialtilbud osv.  

Ut i fra hensyn til kompetansedekning, og mulighet for mest mulig fleksibel utnyttelse av 
tilgjengelig personell er også samlokalisering av tilbud noe som bør tilstrebes. Vi vet at 
tilgjengelige ressurser i Helse og omsorg vil bli en utfordring, og ressurser med fagkompetanse vil 
være mangelvare. 

Med tanke på samhandlingsreformen vil det i intermediære tjenester være behov for økt 
samhandling mellom 1. og 2. linje tjenesten, og med det for øyet vil en lokalisering som letter et 
slikt samarbeid være å foretrekke. Skille på ansvarsområder, hjemmel i ulike lovverk, 
ansvarsoverføringer og finansiering tilsier likevel at en komplett samlokalisering av 1. og 2. 
linjetjeneste med en fullintegrering av sykehjemstjeneste og spesialisthelsetjeneste neppe er 
formålstjenlig. 

Et nytt sykehjem bør ligge innenfor umiddelbar nedslagsfelt for Brann og redningstjeneste (maks 
10-12 minutter utrykningstid), og det begrenser tomtevalget noe. De arkitektoniske mulighetene for 
å lage et funksjonelt bygg hva angår utnyttelse av ressurser og kompetanse bør ikke hemmes av 
tomtevalget. Det finnes mange eksempler på at ”stråleformede bygg” med flere små funksjonelle 
enheter samlet rundt atrier, fungerer bedre og er mer økonomiske å drifte/krever mindre ressurser 
både i antall hender og hoder, enn enheter som ligger på hverandre i etasjer.  

I tillegg bør området som velges være hensiktsmessig for brukergruppen, demente, alvorlig syke og 
døende, pasienter med behov for opptrening og utredning. Nødvendig areal for parkering må også 

innberegnes. Likeens park, - og rekreasjonsområder. 

Utviklingen tilsier at Ringerike kommune de neste 20 år trenger å utvide kapasiteten med 98 
sykehjemsplasser og 79 omsorgsboliger med bemanning. I tillegg kommer de behandlingsplassene 
som samhandlingsreformen genererer. Likeens vil noen av disse plassene bli opprettet i 
interkommunal regi. Flere slike tilbud vil ligge på Ringerike, og arealene må dimensjoneres 
deretter. Det vil være behov for minst 50 senger. Et nytt sykehjem bør derfor dimensjoneres med 
minst 150 senger, under forutsetning av at antall omsorgsboliger øker med minst 80 boenheter. 
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01.06.10 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd fattet i sak 19/10 følgende vedtak: 
  
«Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd ber rådmannen sørge for at det innarbeides 
tilfredsstillende tomteareal for et nytt sykehjem på minst 225 plasser i kommuneplanen. Dette for å 
tilfredsstille behovet for nye plasser, samt erstatte Hønefoss sykehjem. 
Hovedkomiteen forutsetter at arealet blir tilstrekkelig til å bygge anlegget i ett plan». 
Økningen fra rådmannens forslag på 150 senger ble foreslått da hovedkomiteen forutsatte en 
nedleggelse av Hønefoss sykehjem. På dette tidspunkt av det vedtatt å bygge 24 boenheter for 
demente/gamle psykisk utviklingshemmede, 16 boenheter for demente på Hallingby og 16 
boenheter for demente på Tyribo (Nakkerud). Det var også gitt forhåndstilsagn om tilskudd fra 
Husbanken til samtlige prosjekter. 

2011 

Disse prosjektene ble reversert i kommunestyrets vedtak av 30.06.11: 

 «Ringerike kommune prioriterer prosjektet i Heradsbygda (gamle Norderhovhjemmet). 
Nybygg/ombygging skal prioritere brukergruppen demente og eldre psykisk 
utviklingshemmede. Rådmannen sørger for en optimal utnyttelsesgrad av eiendommen. 

 Spørsmål vedrørende prosjekter på Tyribo og Hallingby tas opp igjen ved 
budsjettbehandlingen 2012». 

Samtlige forhåndstilsagn ble avviklet fra kommunens side, og Ringerike kommune har i dag 

ingen søknader inne hos husbanken i forhold til investeringstilskuddsordningen for sykehjem og 
omsorgsboliger, en ordning som løper fram til 2015. 

Miljø og arealforvaltningen utarbeidet en grovsilingsrapport over mulige tomtealternativer til nytt 
sykehjem varen 2011. her ble 14 tomtealternativer vurdert, betegnet fra A til N. Hovedkomiteen 
behandlet denne 07.06.11, og fattet slikt vedtak: 

07.06.11 

 «Lokalisering av tomt for nytt sykehjem i Hønefossområdet vurderes ved revisjon av 
kommuneplanens arealdel. 

 Sykehjemmet skal lokaliseres syd Hønefoss. Aktuelle alternativer A, C og D utredes videre». 

2012 

Miljø og Arealforvaltningen utarbeidet en finsilingsrapport over mulige tomtevalg til nytt sykehjem 
i Ringerike kommune i mai 2012, basert på hovedkomiteens vedtak.  Hovedkomiteen behandlet 
denne i sitt møte 12.06.12, og fattet slikt vedtak: 

12.06.12 

1. «Rådmannen bes komme tilbake til hovedkomiteen med et saksframlegg som tar for 
seg en fullstendig vurdering av Trygstad og Tandbergmoen, med tanke på 
infrastruktur og kostnadsvurdering. Primærvalget er bygging på egen tomt. 

2. Det politiske miljøet må se på saken om Ringerikskjøkken før man tar stilling til om 
man skal utelukke å bygge et produksjonskjøkken i det nye sykehjemmet. 

3. Hovedkomiteen (HOV) opprettholder sitt vedtak av 8.6.2011, sak 40 og 
kommunestyrets vedtak av 30.6.2011 sak 91/12 om bruken av ”Norderhovhjemmet” til 
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omsorgsboliger – i alt 24 omsorgsboliger, til brukergruppen demente og eldre psykisk 
utviklingshemmede. 

4. Saken legges frem for formannskapet med denne innstilling for uttalelse og 
tilbakemelding til hovedkomiteen (HOV). 

Protokolltilførsel fra Anne-Marit Lillestø (V) følger saken. 
Venstre ønsker at Norderhovhjemmet fortsatt skal følge saken, og utredes på lik linje med 
Trygstad og Tandbergmoen».  
 

Saken ble sendt videre til formannskapet, som fattet slikt vedtak26.06.12: 

«Saken utsettes. 
Rådmannen merker seg at saken ønskes utredet i en vid sammenheng der eksisterende 
bygningsmasse vurderes som en del av saken. Nærhet til sykehuset er et annet moment som 
skal vurderes. 
Hans-Petter Aasens forslag som følger saken: 
Norderhovhjemmet utredes på lik linje med de to andre alternativene». 
Antall plasser til pleietrengende som trenger døgnkontinuerlig tilsyn ble anstrengt våren 2012, 
og hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd ber rådmannen om en eksplisitt sak 
vedrørende muligheter for en bedre utnyttelse av kommunens institusjoner. 

Når det gjelder sykehjemsrom som skal benyttes til langtidsopphold til langtidsplasser, er det 
ikke aktuelt å foreslå reduserte kvalitetskrav. I mange tilfelle er dette innbyggerens siste 

hjem, og skal legge til rette for en verdig avslutning på livet. Dette innebærer «enerom» med 
tilfredsstillende sanitære forhold (vask, dusj og toalett på rommet) samt plass til 
institusjonsseng og hjelpemidler. Rommet skal også ivareta de arbeidsmiljørettslige forhold. 
Samhandlingsreformen stiller store krav til kommunene om nok korttidsplasser ved 
institusjonene. 

Mange trenger noen dager innenfor de rammer en institusjon gir, både for å komme seg 
såpass at hjemreise er forsvarlig, men også i påvente at nødvendig tilrettelegging i eget hjem 
(hjelpemidler o.l.). Ved slike rom, der pasienten skal oppholde seg i kortere tid, kan det 
aksepteres en lavere standard og eventuelt deling av rom. Det må allikevel tas med i 
betraktningen at mange av de pasientene som «mellomlander» på en korttidsplass før 
utskrivning til hjemmet eller permanent plassering på institusjon, er ofte meget syke og 

pleietrengende. Vi bør derfor ikke ta i bruk rom som er av en slik kvalitet at et tilfredsstillende 
arbeidsmiljø ikke kan etableres. 

Likeledes må aseptiske forhold i dag vurderes nøye. Smittefaren er stor. Sykehusinfeksjoner, 
resistente bakteriestammer og håndtering av urin/avføring/kroppsvæsker øker risikoen. Kommunens 
og helsepersonellet ansvar er udiskutabelt, og det kan ikke forsvares ikke å ha håndvask tilgjengelig 
på rommet. Spritdispensere og bruk av hansker er et supplement, og erstatter ikke håndvasken. 

Ringerike kommune har i dag sykehjem på Nes, Sokna, Nakkerud (Tyribo), Hvelven, Hønefoss og 
Austjord. Samtlige sykehjem har gått igjennom romprogram, med den hensikt å vurdere om flere 
rom kan tas i bruk som midlertidige pasientrom for korttidsopphold, for å avhjelpe det økte presset 
som har oppstått i forbindelse med samhandlingsreformen. Alle rom er vurdert, også rom for 
pårørende, legekontorer og lagerplass med muligheter for tilkopling av håndvask. 

Slik vurdering ble gjort: 
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Sokna omsorgssenter:  

Benytter i dag et rom for pårørende til pasientrom ved akutte behov. Dette rommet har 
håndvask/dusj og toalett, men er lite i forhold til pasienter som er «tungt» pleietrengende. Selv om 
pasienter som legges inn her får annet rom ved ledighet, er rommet kontinuerlig i bruk, og 
sykehjemmet har derfor i realiteten 20 senger. 

Nes omsorgssenter: 

Benytter i dag et hvilerom for dagpasienter til midlertidige «kriser». Rommet har ikke vask (kan 
heller ikke få det) slik at håndtering av pleietrengende er svært lite hensiktsmessig. Dersom noen 
trenger 2-3 dagers opphold mens man venter på nødvendig klargjøring i hjemmet, aksepteres 
løsningen. 

Hønefoss omsorgssenter: 

Avdelingen i 3. etasje er brukt som «trygghetsplasser». Avdelinger er noe større enn det faktiske 
behovet har vist seg å være, men behovet for «trygghetsplasser» må ikke undervurderes, da det i 
vesentlig grad styrker mulighetene for bl.a. pårørendeomsorg og behovet for nødvendig avlastning. 

Erfaringene så langt er 4 – 5 senger vil dekke behovet, og tilbudet kan godt gis ved andre sykehjem, 
f.eks. ved Nakkerud omsorgssenter. Slik realisering vil gi kommunen en netto tilvekst på 9 
korttidssenger dersom behovet tvinger seg fram. 

Andre rom på sykehjemmet er vurdert, men ingen har muligheter for å etablere en håndvask inne på 
rommet. Selv om det er relativt enkelt å føre vann inn over himling, er etablering av avløp ikke 
aktuelt. 

Tyribo omsorgssenter: 

I første etasje på «gamlebygget», vegg i vegg med dagtilbudet står det fire små rom (9 kvm/rom) 
ledige. Disse rommene har felles toalett, kjøkkenkrok og liten stue. Det er håndvask på rommene. 
Smale dører gjør ikke inn/uttransport i seng mulig, men i forhold til den pasientgruppe som 
«trygghetsplassene» var tenkt for, kan bruk av enheten aksepteres. Nærheten til dagtilbudet og 
aktivitør her, vil gjøre disse «trygghetsplassene» attraktive. Kan allikevel ikke forsvares brukt til 
«tung pleie», men kan være aktuelle dersom dagens reservekapasitet på Hønefoss sykehjem må 
utløses. 

Senteret har vurdert å benytte dagens legekontor som akuttrom. Rommet har vask, og vil kunne 
benyttes reint størrelsesmessig. Legekontoret er i bruk 4 timer/uke. 

Hvelven omsorgssenter: 
Ved Hvelven 85 (sykehjemmet) har legekontor, pårørenderom og lager for hjelpemidler vært 
vurdert. Ingen av disse rommene er foreslått omdisponert ved eventuelle behov. Enten er de alt for 
små, eller det er ikke mulig å etablere en håndvask med kaldt/varmt vann på rommet. Økningen av 
plasser ved dagavdelingen gjennomføres. Staten har innvilget søknaden fra hovedkomiteen om 
tilskudd (kr. 60 000,-/plass/år) fra 15. mai 2012. 

Austjord omsorgssenter: 

Rehabiliteringsavdelingen av to hvilerom for dagpasienter. Begge rommene har vask på rommet, 
men benytter bad/toalett i fellesarealer. Rommene er store nok til såkalte kriseplasser (på lik linje 
med plassen på Nes omsorgssenter). Det ene hvilerommet er allerede i bruk til pasienter, og det 
andre kan utnyttes på samme måte ved spesielt behov. 

Korttidsavdelingen har i dag 12 rom som kan benyttes som dobbeltrom dersom behovet skulle bli 
prekært. Slik utnyttelse vil føre til at pasientene som legges inn her vil måtte være mer selvhjulpne, 
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og det er ikke denne gruppen (mer selvhjulpne) som utløser de akutte behov. Behovet er derimot 
konsentrert om en pasientgruppe som er relativt tungt pleietrengende. 

Samlet sett viser gjennomgangen at det mulig å utvide sengekapasiteten innenfor nåværende arealer 
med 26 senger dersom behovet skulle bli akutt. 3 av disse er allerede tatt i bruk. Bestillerenheten 
rapporterer at kommunen i dag har det antall sykehjemssenger som ut i fra dagens situasjon er 
forsvarlig. Utfordringen ligger i å få stor ”gjennomstrømming” på korttidsplasser. Pasienter som 
etter noen dager får sitt omsorgsbehov vurdert til å kunne tilbyes i eget hjem, må skrives ut til dette. 

Samlet ”reservekapasitet” på dagens sykehjem er da 26 plasser hvorav 3 plasser er i bruk. 

 

28.06.12 

Kommunestyret fattet i sitt møte 28.06.12 følgende vedtak: 

1. «Framlagte oversikt over mulig restkapasitet ved sykehjemmene tas til orientering. 
2. Det presiseres at bruk av slike «reserveplasser» aldri må bli permanente løsninger». 
 

Status p.t. 

1. Etter utsettelsesvedtaket i formannskapet er saken stilt i bero i påvente av endelig utredning 
av eksisterende bygningsmasse. 

2. Utredningen (Holte Consulting) vil bli presentert under formannskapets strategikonferanse 
3. -4. juni. 

3. I de opprinnelige planforutsetningene til hovedkomiteen inngikk det bygging av minst 80 
omsorgsboliger m/bemanning i perioden 2010 – 2030. Pr. i dag er ingen av disse 
planlagt/påbegynt. 
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Tentativ prosjektplan for etablering av nytt sykehjem i Ringerike kommune: 

 

Tiltak -13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Planlegging                                       

Valg av tomt        
 
 
 
 
Slakk 

                             

Regulering * 
                                   

Tomteerverv                                    

Prosjektleder                                    

Forprosjekt                                    

Anbud                                    

Detaljregulering                                    

Prosjektering                                    

Byggesak                                    

Byggeperiode                                    

Innredning                                    

Ferdigstillelse                                    

* Spilles inn i arealdelen til kommuneplanen som bør ferdigstilles i 2014. 
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DEMENSPLAN 2013 - 2020 - RINGERIKE KOMMUNE  
 

Arkivsaksnr.: 13/1774  Arkiv: F01 &30  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/13 Eldrerådet 10.06.2013 
37/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 04.06.2013 
81/13 Formannskapet 11.06.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte planforslag vedtas som Ringerike kommunes ”Demensplan 2013 – 2020” 
 

Innledning / bakgrunn 
  
Planen er utarbeidet av en fag/arbeidsgruppe, supplert med medlem fra eldrerådet, 
hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd samt brukerrepresentant.  
Følgende har deltatt: 
 

 Maria Bakken Kelly, pårørenderepresentant 

 Ole Johan Andersen, politiker Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 Ole Einar Dalen, eldrerådet 

 Anne Marie Brager, enhetsleder Austjord Behandlingssenter 

 Gerd Aase Strand, Sykepleier Hvelven 

 Kari Dihle, Sykepleier Hvelven 

 Bente Herseth, saksbehandler bestillerenheten 

 Kari Hidem Sætre, ergoterapeut 

 Kari Thomassen, Fagarbeider 

 Kirsten Orebråten, virksomhetsleder institusjon 

 Liss Isaksen, Fagarbeider 

 
Spesialrådgiver Sveinung Homme har vært sekretær for gruppen. 
Hovedkomiteen for Helse, omsorg og velferd sendte ”Forslag til demensplan for Ringerike 
kommune 2012 – 2020” ut på høring den 3. april 2013 med høringsfrist 10. mai 2013. 
 
Ved fristens utløp hadde det innkommet fire høringsuttalelser (vedlagt). 
 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen har sammenfattet de endringsforslag som har framkommet og vurdert disse 
slik: 
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  Sak 81/13 s.2 
 

   

 

 Manglende sidenummerering og innholdsfortegnelse 
Dette er nå på plass i den endelige planen 

 Manglende avsnittsnummerering og manglende figurnummerering 
For å lette høringsreferansene kan dette være gunstig, men vi har ikke innarbeidet 
dette i den endelige planen.  

 Manglende presisering av oppstart og ferdigstillelse av de forskjellige tiltak 
Dette vil være helt avhengig av behandling av budsjett og handlingsplan, og dette 
innarbeides derfor ikke i den endelige planen. 

 Utsagnet: De kartleggingsverktøyene som er utarbeidet for å diagnostisere demens, 
er tilpasset vår kultur og få er lite anvendbare overfor denne gruppen, bør endres til 
«De kartleggingsverktøyene som er utarbeidet for å diagnostisere demens, er 
tilpasset vår kultur og få av dem er anvendbare ovenfor denne gruppen». 
Endringen er gjort i det endelige dokumentet. 

 Det er ikke bare nødvendig med kompetente pleiere, men de må også være i et 
tilstrekkelig antall 
Presiseringen er innarbeidet. 

 Forebyggende tiltak viktig. Det bør presiseres ytterligere viktigheten av riktig 
ernæring og «trening» av hjernen. 

 Forebyggende arbeid er for lite vektlagt i rapporten. Momentet «forebygging» bør 
synliggjøres i eget punkt. Her kan det med fordel argumenteres med faktorer som 
mosjon og kosthold 
Dette er innarbeidet under kapittel «Aktiviteter og forebygging». 

 Ønske om øremerking av midler til demente i budsjettet 
Budsjettet finansierer tiltakene, - og i den grad disse er spesifikt rettet inn mot 
pasientgruppen, vil midlene bli brukt direkte i forhold til målgruppen. 

 Viktig at budsjettet styrkes allerede neste år, og oppretting av demenskoordinator og 
demensteam er avgjørende 
Uttalelsene er videreført i saksframlegget 

Med disse endringene legger rådmannen dokumentet frem for politisk behandling. 

 
Vedlegg 
 

 Demensplan  2013 – 2020, - Ringerike kommune  

 Høringsuttalelse fra Vegård pensjonistforening 

 Høringsuttalelse fra LHL Tyristrand og Nakkerud 

 Høringsuttalelse fra FrP, Ringerike 

 Høringsuttalelse fra Seniorforeningen i Statens kartverk 
 
 Ringerike kommune, 15.05.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
Kommunalsjef Kirsten Orebråten 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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“Mamma er dement….” Jeg måtte gjenta ordene for meg selv noen ganger etter at jeg hadde 

avsluttet telefonsamtalen med pappa. Det tok litt tid før det gikk opp for meg hva han hadde sagt, - 

hun hadde jo ikke fylt 60 år enda.  

Men jeg skal ta dere med fra begynnelsen: Det hele begynte med at vi merket at mamma begynte å 

rote i hvilke dager hun hadde vært på jobb. Hun klarte ikke å holde den perfekte orden på verken 

hjem eller økonomi, og hun husket ikke arbeidsoppgaver som hun hadde utført daglig i over ti år. En 

bekymringstelefon fra hennes sjef og gode venninne fikk oss til å reagere.  

Hun fikk time hos fastlegen, deretter undersøkt med MR og CT, og til slutt gikk turen til nevrologisk 

avdeling i Drammen hvor hun fikk diagnosen Frontallappdemens. Med seg fra sykehuset fikk hun en 

resept på medisiner, og beskjed om å kontakte fastlege når det var behov for ny resept. 

Tiden gikk og sykdommen begynte å sette sine spor. Jeg flyttet tilbake til barndomshjemmet igjen 

sammen med mine to sønner for å hjelpe til med mamma. Etter en stund begynte virkelig sykdommen 

å sette sitt preg. Mamma vandret mye frem og tilbake, humørsvingningene var store, hun ble 

tiltaksløs og ga rett og slett blaffen i alt. Da ble i grunn rollene våre byttet om. Jeg ble en mamma for 

henne. Vi begynte å gjøre klar all maten hun trengte i løpet av dagen på morgenen før vi gikk på jobb, 

men det var ikke det hun valgte å spise. Vi kunne finne ut at hun hadde spist opp en hel Norvegia, en 

boks med prim eller et helt glass med honning mens vi var borte. Det var på tide å få hjelp. 

Vi fikk time hos fastlegen. Han kom med løsningene Regnbuen (treffsted for mennesker med psykiske 

problemer) eller dagavdelingen på Tyribo. Vi valgte å prøve på Tyribo. Det gikk ikke. Hun klarte seg 

ikke godt nok på egenhånd. Hun bare gråt og ville ikke være der. Siden det ikke fungerte var det ikke 

flere tilbud. Det var tilbakemeldingen vi fikk.  

Fortvilelsen økte, hva skulle vi gjøre? Jeg ringte Nasjonalforeningen, de anbefalte meg å ta kontakt 

med lokalavdelingen i Hole eller ringe sykehuset hvor hun fikk diagnosen for å spørre om de hadde 

pårørendeskoler. Jeg ringte til sykehuset i Drammen. De undersøkte og fant ut at det var en 

pårørendegruppe som hadde møter på Ringerike Sykehus. Det var en måned til neste møte, men 

dagen kom og jeg møtte opp. Der kom jeg i kontakt med en ansatt i Bestillerenheten i Ringerike 

kommune. Etter en lang telefonsamtale med henne noen dager senere var verden plutselig mye 

lysere. Så klart var det tilbud for demente i Ringerike.  

Mamma fikk raskt plass på dagavdelingen på Hvelven, vi slapp endelig å bekymre oss for hva hun 

fant på når hun var alene hjemme. Det ble fort slått fast at mamma hadde kommet såpass langt at 

en dagplass var ikke nok. Selv om vi, og spesielt pappa, ikke hadde lyst til å gi opp enda, så innså vi at 

det var det beste. Noen måneder senere hadde mamma fått plass på bofellesskapet på Hvelven. Litt 

småproblemer i starten, men det rettet seg ut etter hvert. 

Pappa og jeg var veldig takknemlige for den hjelpen vi hadde fått. Mamma hadde kommet til en 

kjempefin plass. Vi kunne senke skuldrene, slappe av og nyte hverdagen. Så tenkte vi på andre i 

samme situasjon. Vi begynte å engasjere oss i pårørendegruppa, for andre som er like uvitende som vi 

var. 

Vi håper at alle som i fremtiden får en demens diagnose, tidlig kan få et tilbud å støtte seg til og at 

deres pårørende kan få lov til å skape gode minner og ha kvalitetstid med sine kjære.  

Maria Bakken Kelly, pårørende 
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Plan for omsorg til demente, - Ringerike kommune 
 

Planen er utarbeidet av en fag/arbeidsgruppe, supplert med medlem fra eldrerådet, 

hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd samt brukerrepresentant.  

Følgende har deltatt: 

 Maria Bakken Kelly, pårørenderepresentant 

 Ole Johan Andersen, politiker Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 Ole Einar Dalen, eldrerådet 

 Anne Marie Brager, enhetsleder Austjord Behandlingssenter 

 Gerd Aase Strand, Sykepleier Hvelven 

 Kari Dihle, Sykepleier Hvelven 

 Bente Herseth, saksbehandler bestillerenheten 

 Kari Hidem Sætre, ergoterapeut 

 Kari Thomassen, Fagarbeider 

 Kirsten Orebråten, virksomhetsleder institusjon 

 Liss Isaksen, Fagarbeider 

Spesialrådgiver Sveinung Homme har vært sekretær for gruppen 

Hva er demens? 
 «Demens» er en fellesbetegnelse på en tilstand forårsaket av ulike sykdommer som påvirker 
hjernens funksjon. Tilstanden er kronisk, irreversibel1 og forverrer seg. Demens fører til svikt i 
psykologiske prosesser som hukommelse, oppmerksomhet, læring, tenkning og kommunikasjon. 
  
Personer som utvikler demens får problemer med å opprettholde tidligere innlærte ferdigheter og 
å mestre dagliglivets gjøremål. Noen utvikler personlighetsforandringer, preget av manglende 
innsikt og redusert dømmekraft. Andre utvikler variasjoner av personlighetsforandringer preget av 
hemningsløshet, aggressivitet og/eller mangel på empati.  Andre symptomer kan være angst, 
depresjon, mistenksomhet, vrangforestillinger og forskjellige former for tvangsmessig atferd. 
 
Demens inndeles i typer avhengig av årsaksforhold: 
 

 Alzheimers sykdom som omfatter ca. 60 % av tilfellene. 

 Vaskulær demens2 som omfatter ca. 20-25 % av tilfellene. 

 Parkinsons sykdom med demens som omfatter ca. 3-5 % av tilfellene. 

                                                           
1
 Går ikke tilbake 

2
 På grunn av sviktende blodforsyning til hjernen (f.eks. ved slagtilfeller) 
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 Lewy body demens3 som omfatter ca. 3-5 % av tilfellene.  

 Frontallapsdemens som omfatter ca. 3-5 % av tilfellene. 

 Andre former som ofte er relatert til langvarig alkoholmisbruk, vitaminmangel eller 
kreftsykdom, som omfatter ca. 5-10 % av tilfellene. 
 
Personer som får demens blir sykere ettersom tiden går og 
blir etter hvert mer og mer avhengig av hjelp fra andre. 
Dermed forsterkes kommunens utfordringer, da stadig flere 
blir eldre og eldre og demenstilstandene øker derfor også i 
omfang. Hos noen skjer forverringen fort (2-3 år), hos andre 
langsomt (8-10 år eller mer).  
 
Demensforløpet kan registreres i 3 faser: 
 
1. Kompenseringsfasen 

Sviktende hukommelse for hendelser i nær fortid. Glemmer 
avtaler, glemmer å spise, handle, betale regninger. Sviktende 
tidsorientering. Tar i bruk forsvarsmekanismer 
 

2. Dekompenseringsfasen 
Blir lett forvirret, mister «grepet» på tilværelsen. Psykotiske symptomer. Det er i denne fasen de 
fleste kommer i kontakt med helsevesenet. 
 
3. Pleiefasen 

Balansesvikt og gangproblemer. Blir ofte inkontinent for urin og avføring. Totalt avhengig av fysisk 
pleie. 

 

Forekomst 
Flere blir gamle, og dermed opplever flere å bli demente; m.a.o. forekomst av demens øker med 
stigende alder. I aldersgruppen 65 -69 år forekommer nå demens hos ca. 1 % av befolkningen. Fra 
70 års alderen forekommer demens hos ca. 15 %, mens tilfellene øker til ca. 20 % for personer 
over 80 år. For 90 åringer og eldre er forekomsten over 40. Når andelen eldre i befolkningen øker 
vil dette føre til vesentlig flere demenstilfeller i årene som kommer. 
 
På landsbasis er omtrent 71 000 personer rammet av demens i dag (2011). Når man regner med 
både syke og pårørende er ca. 350 000 personer berørt av sykdommen. 
 
Rundt 60 % av de syke befinner seg i eget hjem (ca. 43 000 personer) og de fleste vil være 
avhengig av tilrettelagte omsorgstjenester, og i den kommunale helse og omsorgstjeneste er de 

                                                           
3 Frederic Lewy (1885-1950) var den første til å oppdage unormale proteinklumper ("Lewy-legeme-

inneslutninger") tidlig på 1900-tallet. Demens med Lewy-legemer begynte å bli diagnostisert på midten av 

1990-tallet etter oppdagelsen av Lewy-legemer i hjernebarken til en undergruppe av avdøde demens-

pasienter. 

 

”Fra toppen av pyramiden 

føres han sakte ned, trinn 

for trinn, gradvis retrett 

mot tåkedis og ensomhet i 

en lukket verden der slekt 

og venner blir diffuse 

elementer mellom 

differensierte minner fra 

barndommen” 

(Tor M. Solvang) 
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demente i dag den klart største brukergruppen. I de fleste tilfeller er familien den viktigste 
medhjelper og bærer av omsorgsbyrden. Frem til år 2035 vil antallet øke til ca. 140 000 mennesker 
(fordobling), og dette anslaget eskalerer hver gang det legges fram nye prognoser. 
 
Tilgjengelige anslag over andelen av befolkningen som har demens varierer betydelig som en følge 
av ulike diagnostiske kriterier. Det er en liten overvekt av menn med demens i de yngste 
aldersgruppene, og en betydelig overvekt av kvinner i de eldste. Av mannlige demenspasienter bor 
omtrent 80 % hjemme og 20 % i sykehjem, mens kvinnelige demenspasienter fordeler seg med 
omtrent 50 % på hvert sted. 
 
De fleste vil være avhengige av tilrettelagte tjenester. Det økende antall personer med demens 
som bor i eget hjem vil stille store krav til kommunene for å organisere, dimensjonere og 
tilrettelegge tjenestetilbudet, og sørge for at det er tilstrekkelig kompetanse i personalgruppene til 
å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud. 
 
I Ringerike kommune vil antall eldre utvikle seg slik i årene framover: 

Utviklingen av antall eldre >80 år fra 1990 til 2030 
 
I de nærmeste 10-12 årene vil altså antall innbyggere over 80 være rimelig stabilt. Antall 
innbyggere over 90 år vil imidlertid ha en vekst de nærmeste 4-5 årene. Veksten vil i følge 
prognosen være på omkring 35 %. Dette tilsvarer omkring 100 personer. Hovedparten av disse vil 
ha behov for pleie- og omsorgstjenester. De siste 20 årene har antall innbyggere som har passert 
90 år steget med 115 personer. Antallet er mer enn fordoblet.  
De neste 10-12 årene vil antall innbyggere over 80 år være relativt stabilt for på nytt å stige fra 
omkring 2022. Antallet eldste eldre (90+) fortsetter å stige frem til nærmere 2015 før tallet i følge 
prognosen stabiliserer seg.  
 
Vi kan ikke uten videre framskrive utviklingen av antall demente proporsjonalt med utviklingen av 
antall eldre, da demensforekomsten varierer i de ulike aldersgruppene.   
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Basert på forskning, blant annet Rotterdam-studien i 1995 og en norsk studie av Engedal og 
Haugen i 1993, er forekomst (prevalens) av demens beregnet i ulike aldersgrupper. Dette er de 
data for forekomst som oftest benyttes i statlige dokumenter. 
Anvendt på befolkningsdata og prognoser, gir Rotterdam-studien følgende framskrivning for 

Ringerike kommune: 

 

 

 

 

 

En ren framskrivning i forhold til 
denne studien indikerer en vekst 
på mer enn 200 personer med 
demens i Ringerike fra 2011 til 
2030. Det tilsvarer en vekst på 40 
%. Veksten i perioden 1990-2011 var på omkring 46 % (160 personer). Dette må nå defineres som 
«i beste fall». En undersøkelse publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening viser at det i Norge 
vil være ca. 94 000 demente i 2030 og 142 000 demente i 2050. Dette er en dobling av antall 
demente over en periode på ca. 40 år. 
 
Det er ikke mulig slik pasientene i dag blir registrert i Ringerike kommune, å kunne dokumentere 
hvor mange pasienter som har fått diagnosen demens. Vi har derimot mange pasienter med 
diagnosene «nedsatt korttidsminne» og «kognitiv svikt». Dette er ikke tilfredsstillende, og vil 
måtte være en oppgave Gerica og IPLOS-ansvarlige, i samarbeid med et eventuelt demensteam 
eller forebyggende helseteam for eldre, vil måtte prioritere i fortsettelsen.  
 
Peter F. Hjort og Hans Th. Waaler beskriver i en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 
13/10 to hovedutfordringer knyttet til demens frem mot 2050:  
 

1. En nødvendig utbygging av hjemmetjenester og sykehjem. 

2. Forsøke å forebygge eller utsette demens. 

 
Implisitt i pkt. 2 ligger at forekomsten i fremtiden kan endres. Nye medisiner kan bidra til å 
redusere forekomst/tjenestebehov. På den annen side vil redusert dødelighet av hjerte- og 
karsykdom og kreft øke forekomsten av demens fordi flere vil bli gamle. Peter F. Hjort og Hans Th. 
Waaler peker særlig på at fysisk aktivitet er et svært viktig forebyggende tiltak. 
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Utredning/Diagnostisering 

I dag finnes ingen kur mot sykdommen. Men jakten på god behandling og forebygging pågår 
intenst i flere land.  

Den dagen Alzheimers sykdom kan behandles, vil metoder for 
å stille tidlig diagnose være nødvendige. Med metodene som 
brukes i dag, oppdages nemlig ikke sykdommen før hjernen 
allerede er alvorlig og uopprettelig skadet. 

I følge en undersøkelse har fire av fem pasienter på norske 

sykehjem en demenssykdom. Bare halvparten av dem har fått 

en diagnose på demenssykdommen.  

Undersøkelsen omfattet 1163 pasienter ved 26 sykehjem i 18 

kommuner i Hedmark, Oppland og begge Agder-fylkene. Den 

viser at 80 % av pasientene har demens og 40 % av disse har 

psykotiske symptomer i form av vrangforestillinger og/eller 

hallusinasjoner. Kun 3 % av pasientene som er innlagt på 

sykehjem er i dag helt uten svikt i hukommelse og/eller 

orienteringsevne. 

Mangel på diagnostisering har som konsekvens at mange eldre i 

sykehjemmene ikke får den behandlingen og det tilbudet de 

skal ha. Faglig sett vurderes dette som svært alvorlig. I følge 

undersøkelsen må funnene få konsekvenser for hvordan man i 

Norge organiserer sykehjemmene sine og hvordan og med 

hvem disse er bemannet (Selbæk 2008)  

«Lys i tunellen», - forskningsresultatene gir også håp om at Alzheimers sykdom kan forebygges  

Amerikansk forskning hevder at man allerede hos unge mennesker kan kartlegge om de senere vil 

utvikle demens. I hjernen hos demente bygger det seg opp en type proteiner som kalles 

amyloider. Disse avleiringene tror man er en årsak til blant annet hukommelsestap. 

Nå mener forskere at de kan knytte de samme avleiringene til måten hjernen gjør sukker om til 

energi på. Undersøkelser av en gruppe unge voksne viser at disse prosessene spesielt finner sted i 

de samme områdene som man senere i livet kan se proteinavleiringer. Studien er publisert i det 

amerikanske tidsskriftet PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciens of the United States 

of America) og ledet av professor Mark Mintun.  

Dersom man kan screene grupper med slike proteinavleiringer selv i små mengder tidlig i 

livssyklusen, vil dette kunne åpne for profylaktisk behandling på et tidlig stadium. 

Britisk forskning viser at store doser B-vitamin (300 ganger mer B12 og 15 ganger mer B6 enn 

anbefalt daglig inntak) kan bremse hjernesvinn hos eldre som er på vei til å utvikle Alzheimer eller 

annen demens. I to år har forskere fra Oxford University gjort forsøk med B-vitaminer på eldre 

 «Hvis det i sannhet skal 
lykkes å føre et menneske 
hen til et bestemt sted,   
må man først og fremst 
passe på å finne ham der 
hvor han er, og begynne 
der.  
 
Dette er hemmeligheten i 
all hjelpekunst. Enhver der 
ikke kan det, er selv i 
innbilning, når han mener å 
kunne hjelpe andre.  
 
For i sannhet å kunne 

hjelpe en annen, må jeg 

forstå mer enn han, men 

dog vel først og fremst 

forstå det, han forstår..»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(Søren Kierkegaard) 
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med mildt svekket hukommelse og evne til kognitiv tenkning. Slike symptomer er en betydelig 

risikofaktor for å utvikle Alzheimer eller andre former for demens. 

Resultatene av forsøkene viser at hjernesvinn kan reduseres med det halve ved inntak av daglige 

doser B-vitamin, noe forskerne antar også vil forsinke utviklingen av demens. Resultatene er langt 

tydeligere enn forventet og blir betegnet som «dramatiske», og håpet er nå at denne enkle og 

trygge behandlingen vil forsinke utviklingen av Alzheimer hos mange som lider av milde 

hukommelsesproblemer. 

Svensk forskning prøver ut en vaksine som skal lære kroppen å kjenne igjen avleiringene i hjernen 

og hindre kroppen i å produsere disse. Tidlig diagnose vil bli avgjørende i behandlingen, da 

Alzheimer starter 20 år før man får symptomene. Foreløpig kan ikke svenskene si noe om hvordan 

forsøkene går, annet enn at ingen av forsøkspersonene har avsluttet behandlingen og at ingen har 

fått bivirkninger.  

Norsk forskning.  Endringer i hjernens tynne blodårer har tidligere vært ansett som en naturlig 

følge av alderdom. Men ferske forskningsresultater fra Akershus Universitetssykehus og 

Rikshospitalet viser at blodkarendringene ikke er så uskyldige som tidligere antatt. Hos noen kan 

de føre til demens. Svekket blodforsyning til hjernen øker forekomsten av de skadelige 

avleiringene. Dette kan oppdages flere år før demenssykdommen bryter ut, og forebygges. 

En god utredning på et tidlig stadium er viktig fordi: 

 

 Diagnose og vurdering av hvilke konsekvenser demenssykdommen fører med seg legger 
grunnlag for å iverksette riktige hjelpetiltak og bidra til god oppfølging av personer med 
demens og deres pårørende. I tilfeller hvor kognitiv svikt har andre årsaker enn 
begynnende demens kan utredningen avdekke bakenforliggende sykdom med mulighet for 
effektiv behandling. 

  En tidlig diagnose kan gi mulighet til å planlegge og å ta viktige beslutninger mens man 
fortsatt har samtykkekompetanse. 

 Utredning foretatt i hjemmet kan kvalitetssikre opplysninger og gi viktige bidrag til 
fastlegenes, og eventuelt spesialisthelsetjenestens vurdering. Observasjoner i et trygt/kjent 
miljø gir dessuten bedre innblikk i hvilke aktiviteter personen mestrer og hva som skaper 
problemer i det daglige. 

 Utredning i hjemmet kan styrke hjelpeapparatets relasjon til både brukere og pårørende. 
Pårørendes omsorgsrolle synliggjøres og deres behov for støtte og veiledning kan avdekkes 
lettere. 

Forutsetninger for at Ringerike kommune skal kunne gi et godt nok tilbud innen utredning og 
diagnostisering er at: 
 

 Kommunehelsetjenestene med fastlegene må i større grad ansvarliggjøres i 
utredningsarbeidet. Dette vil kreve tett dialog og organisert samarbeid mellom de ulike  
aktørene. 

 Spisskompetansen må synliggjøres, og det må opprettes en enhet/team (helst i tilknytning 
til et kompetansesenter) som kan utføre deler av utredningen i hjemmet. 
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 Ansattes kompetanse på demens og kognitiv svikt må bedres generelt og 
utredningskompetanse spesielt. 

 Kommunen må ha tilfredsstillende «verktøy» til å forestå enklere utredning. 

 Samhandlingen med spesialisthelsetjenesten må være god og gjensidig. 

Behandling                                                                                                                                                                                                                                                

Demens kan ikke helbredes eller reverseres, men utviklingen kan «bremses» og behovet for 

institusjonalisering utsettes. Behandlingen/omsorgen vil derfor i hovedsak følge tre akser: 

1. Miljøterapi 

2. Medikamentell behandling 

3. Skjerming 

 

Miljøterapi 

Miljøterapi omfatter både fysiske og psykososiale faktorer. Miljøterapi har som mål at den 
enkeltes funksjoner skal bevares lengst mulig. Målrettet miljøterapi er en terapeutisk utnyttelse av 
dagliglivets spontane episoder og planlagte program, og en bevisst utnyttelse av det sosiale 

systemet (Christel Wootton 2007).  
 
Her forstår vi at miljøterapi må styre de daglige tilbudene vi gir 
til personer med demens; alt fra morgenstell, spising, fysiske 
aktiviteter, samtaler og sosiale aktiviteter, og til at personer 
med demens så langt som mulig kan styre sin egen aktivitet og 
ha kontakt med sitt tidligere liv. 
 
Travelhet og tidspress virker negativt fordi personer med 

demens fungerer langsommere enn friske. Er miljøet understimulerende eller stressende blir 
atferd og følelsesmessige reaksjoner negative. Boligens utforming har betydning og tjenestene må 
være individuelt tilrettelagt. Personalet og pårørende må ha kompetanse om demens. Det er viktig 
å kjenne miljøfaktorer som påvirker den enkelte og legge til rette for hver den enkeltes 
mestringsnivå. 
 
 Ved et større fokus på miljøet oppnår personer med demens at ens funksjoner holdes ved like, 
mindre følelse av uro, aggresjon eller nedstemthet, økt trivsel og dermed livskvalitet. Hensikten 
med miljøterapi for personer med demens er at de skal få styrket selvfølelse og en følelse av 
mestring av hverdagen. 
 
Miljøterapi kan innebære både å skjerme personer med demens fra omgivelsene men også å sette 
i gang ekstra stimulering. En demenssykdom gir som nevnt svikt i hukommelse, oppmerksomhet, 
steds-, og tidsorientering. Forståelsen for rom og retning er også svekket. 
 
Optimale rammebetingelser er derfor små bogrupper i et oversiktlig fysisk miljø med 
få beboere (4-8 personer) og et stort nok stabilt personale med nødvendig kompetanse. 

Om jeg visste at verden 
gikk under i morgen, ville 
jeg likevel gå ut i min hage 
og plante et epletre i dag! 

 (Martin Luther)       
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Tilgang til avdelinger med aktivitetsmuligheter og direkte tilgang til tilrettelagte utearealer 
optimaliserer denne brukergruppens funksjonsnivå. Det går også ut på realitetsorientering som 
fungerer for noen, men gir en forverring hos andre.  
 
Når man mister kontrollen på tilværelsen og ikke lenger har hukommelsens hjelp er omverdenen 
helt avgjørende for trygghet. Noen ”godtar” en slik tilværelse bedre enn andre, og beholder 
tryggheten. Andre blir urolige, engstelige, aggressive og trenger tett oppfølging. Forandring 
genererer ofte uro. 
 
Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan følge denne pasienten tett opp og 
iverksette de tiltak som situasjonen til enhver tid krever. Eksempler på terapeutiske tiltak kan 
være musikkterapi, kulturelle aktiviteter, berøring/massasje og sansestimulering. 
 
Tjenesteutøverne må være skolerte på å gi denne gruppen trygge tilbakemeldinger og bekreftelser 
slik at personen med demens får tillit til den som kommer. Hvis ikke er det vanskelig å gi et godt 
tilbud og det vil også bli en utfordrende arbeidssituasjon for personalet. Man må søke egnet og 
engasjert personell. 
 
Bruk av minner, gjenstander fra gamle dager eller lesing kan gi god stimulering av språk og en 
meningsfull samtale. Andre miljøterapeutiske tiltak kan være samtalegrupper/ 
støttegrupper, musikk- bilde og aromaterapi, samt atferds modifiserende behandling. Det er stort 
behov for utvikling av gode modeller for miljøterapi i demensomsorgen. Det er ønskelig med et 
miljø som kan kompensere for svikt i oppmerksomhet, hukommelse, talespråk og endring i 
personlighet. 
 
Det er nødvendig å stille spørsmål om det i sykehjemmene på Ringerike er god nok kompetanse 
når det gjelder ikke-medikamentell behandling av atferdsforstyrrelser og demens og om dette er 
kompetanse som kommunen må tilegne seg. 

 

Medikamentell behandling 

Det finnes ingen medikamenter som kan kurere sykdommen. Noen kan lindre symptomer, men vi 
må unngå at pasienten «dopes ned», og bivirkningene er mange og alvorlige.  
 
En type medikament mot demens kan redusere celledøden noe, slik at progresjonen kan 
reduseres, f. eks. Ebixa. Dette brukes ved Alzheimers sykdom og vaskulær demens. En annen type 
medikament har en symptomatisk effekt ved å påvirke overføringen i nervecellene, som Aricept, 
Exelon og Reminyl. Disse medikamentene kan bedre oppmerksomheten, initiativ, hukommelse og 
funksjonen i dagliglivet. Ikke alle har effekt av disse, men behandlingen kan innebære at 
sykdomsprosessen forsinkes med 6 til 12 måneder. Noen kan ha effekt lengre og enkelte 
pårørende rapporterer at pasienten blir mer stabil i humøret, våken, oppmerksom og tar mer 
initiativ. 
 

Skjerming 

Skjerming skjer i dag i spesielt tilrettelagte enheter i sykehjem eller tilrettelagte bofellesskap. Det 
er viktig at demente som av trygghets. – og sikkerhetsmessige grunner trenger skjerming, får 
dette. Men, - det er også viktig at de omsorgstrengende som fortsatt er klare og orienterte 
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skjermes fra de som har utviklet tydelige demenstilstander. Skjerming innebærer en viss 
frihetsberøvelse, og er underlagt et strengt regelverk og kontroll. 

Aktiviteter og forebygging 

Å holde hjernen og kroppen i form er viktig for å forebygge demens. Tidligere har forskere vist at 
kryssord er god hjernetrim i denne sammenhengen. Mennesker med et rikt sosialt liv har også 
mindre risiko for å rammes av demens. 

En hobby er bra for hodet, viser nyere amerikansk studier. Bøker, håndarbeider og dataspill kan 
redusere risikoen for tap av hukommelse betydelig. 

Slike aktiviteter i alderen 50-65 år kan redusere risikoen med 40 prosent. Senere i livet ser 
hobbyene ut til å ha en enda større effekt. (Studien er utført ved Mayo-klinikken i Minnesota). Den 
populære hobbyen tv-titting har dessverre ikke samme effekt. Ifølge samme studie hadde 
storforbrukerne av fjernsyn høyere risiko for å utvikle hukommelsesproblemer. 

I følge professor og sjef for Alzheimerforbundet i Storbritannia, Clive Ballars, er det flere ting som 
kan gjøres for å motvirke sykdommen: 

1. Tren hjernen. Kryssord, sudoku og andre tankekrevende aktiviteter er god 
hjernegymnastikk. 

2. Tren kroppen. En studie fra Sverige har vist at risikoen for Alzheimer kan reduseres med 50 
prosent hvis man trener regelmessig. Trening fører også til at det dannes nye hjerneceller, 
og at hjernen raskere friskner til etter skader. 

3. Lindre smerter. I noen tilfeller kan det være gunstig for hjernen å ta smertestillende 
medisin som ibuprofen eller medisin som senker kolesterolet, har amerikansk forskning 
vist. 

4. Unngå Cannabis. Hasj og andre cannabisprodukter i tillegg til å forårsake hjerneskader, 
fremme Alzheimer 

5. Vær sosial. Folk som har et rikt sosialt liv og mange venner har ifølge svensk forskning 
mindre sjanse for å bli rammet av demens. 

6. Se på familiehistorien. Kartlegg om noen i din familie lider av Alzheimer, i så fall kan du 
befinne deg i risikosonen. 

7. Spis riktig. Fisk og grønnsaker med høye verdier av vitaminer og antioksidanter er viktig for 
at hjernen skal holde seg frisk. Dersom blodkarendringer i hjernen fører til Alzheimer, vil 
det bli ekstra viktig å gjøre noe med livsstilsfaktorer som overvekt, inaktivitet, røyking, høyt 
blodtrykk og sukkersyke. 

Mange problemstillinger som relateres til/skyldes demensutvikling kan forbygges, og det er viktig 
at primærhelsetjenesten har fokus på disse problemstillingene og mulighetene.  
Ernæring/kosthold er meget viktig. Helse og omsorgstjenestene har erfaring med at pasienter som 
blir lagt inn på avlastning eller får tilbud om dagopphold, etter kort tid blir mye bedre og klarere 
når kostholdet blir regelmessig, og riktig sammensatt. Det skal ikke mange dager til med 
manglende ernæring og drikke, før pasientene blir mer forvirrede og preget av sykdommen. Det er 
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derfor viktig at tjenesten organiseres slik at ansatte har tid nok til å ivareta bl.a. dette viktige 
aspektet 

 

Mange demente pådrar seg et stort pleiebehov på grunn av bruddskader, sårskader og 
brannskader. Her skal kort omtales tiltak alle kan gjøre: 

 Ombygging av hus/leilighet kan være aktuelt, og 
tilskudd/lån fra Husbanken kan søkes gjennom kommunen. 

 Demente er kraftig eksponert for hjemmeulykker. Faren 
for fall og skader blir større ettersom mange etter hvert blir 
stivere i bevegelsene, samtidig som bevegelsene blir raske og 
ukontrollerte. Alle farer kan ikke fjernes, men hjemmet kan 
gjøres tryggere. En rekke tekniske hjelpeanordninger er 
tilgjengelig (se neste avsnitt). 

 Ovner og peiser bør skjermes og bruk av levende lys 
begrenses. Panelovner som kan skape brann og brannsår byttes 
ut. 

 Løse rekkverk, løse lister og flisete teppeender 
fjernes/skiftes ut. Glatte eller løse matter fjernes og møbler som 
står i veien flyttes. Kantene på trappetrinn kan markeres med 
maling eller tape. 

 Løse ledninger som man kan snuble i festes. Støpsler og 
kontakter som er løse/skranglete festes også. Lamper som lett 
velter fjernes. 

 Sørg for godt lys i huset, særlig der man skal spise eller 
utøve aktivitet som krever godt syn. 

Teknologi i demensomsorgen 
Det finnes tekniske hjelpemidler som kan hjelpe til med å huske 
avtaler, angi dato, klokkeslett og tid på døgnet. Det kan 
installeres tidsinnstilt avkobling av strøm for å unngå 
komfyrbrann eller at vannkoker/kaffetrakter tar fyr. Det er viktig 
med slike forebyggende tiltak for å kunne gi mulighet for å bo 
lengre hjemme. 
 
Tekniske hjelpemidler for personer med kognitiv svikt blir mer 
og mer aktuelt. Pasientrettighetsloven gir retningslinjer for 
hvordan dette kan benyttes i dag og det arbeides med nye 
retningslinjer for bruken av disse hjelpemidlene. 
 
I dag er lovverket strengt for å ta i bruk en del hjelpemidler som 
for eksempel GPS, dørvarsler og andre ”overvåkende” eller 
”beskyttende” tiltak. Kvalitetsforskriften tilsier at pasienter skal 
ha anledning til å få komme ut. Frihetsberøvelse er et brudd på 
menneskerettighetene og krever et formelt vedtak om bruk av 

Omsorgskrisen skapes ikke 

av eldrebølgen. Den skapes 

av forestillingen om at 

omsorg ikke kan gjøres 

annerledes enn i dag. 

I en NTB-artikkel som sto 

på trykk i Aftenposten 19. 

mars, hevdes det at 

Datatilsynet setter foten 

ned for bruk av GPS-

sporing overfor demente. 

Dette er ikke riktig! 

Datatilsynet er derimot 

positiv til slik bruk av 

velferdsteknologi, bare3 

den er gjort på en 

gjennomtenkt og god 

måte. Bruk av GPS kan gi 

økt frihet, trygghet og 

verdighet for personer 

med demens. Alternativet, 

å få sin bevegelsesfrihet 

begrenset ved å bli låst inn 

eller nektet å gå ut, vil av 

mange oppleves som mer 

ødeleggende for den 

enkeltes verdighet og 

selvbestemmelse. 

Det er ikke 

personvernlovgivningen, 

men en hjemmel innenfor 

helseretten, som hindrer 

bruk av sporingsteknologi 

ovenfor personer som ikke 

kan samtykke. 

Datatilsynet har kun uttalt 

seg om behovet for 

endringer i lovverket, og 

støtter departementets 

arbeid med å få slik 

lovendring på plass. 
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tvang jf. Pasientrettighetsloven § 4 A. Slike vedtak kan ikke begrunnes med lav bemanning. Dette 
tilsier at vi i dag må ha personell til å følge pasienter, som det ikke er forsvarlig å la gå ut alene. Det 
kreves derfor god bemanning for å møte pasientens behov på en forsvarlig måte, i tråd med 
gjeldene lovverk og sentrale retningslinjer. 
 
Det blir etter hvert mer og mer klart, både for fagmiljøene og lovgiver at med en dobling av antall 
demente, vil det ikke være tilgang på nok helsepersonell for å ivareta alle oppgaver. Vi kommer 
derfor med stor sannsynlighet til å oppleve en revolusjon når det gjelder legale tiltak, både når det 
gjelder tekniske hjelpemidler og kontroll/overvåking. Manglende personellressurser vil også 
utvikle robotteknologi innen dette området som vi i dag ikke kan se rekkevidden av.  
 

Pårørendes rolle og situasjon 
En demenssykdom omfatter allerede fra debuten langt flere enn den personen som blir syk. Det er 
de pårørende som oftest observerer de første atferdsendringene, får mistanke om sykdom, blir 
konfrontert med den sykes angst og usikkerhet og må søke medisinsk hjelp og bistand for 
personen som har demens. 
 
Mye tid og oppmerksomhet går med til oppfølging av personen med demens. Dette kan føre til at 
pårørende neglisjerer egne behov for følelsesmessig støtte, avlastning og livsutfoldelse. Resultatet 
kan være tretthet, angst, depresjon, sinne, sosial tilbaketrekning eller økende helseproblemer 
(Engedal, Haugen 2006). 
 
Det er godt dokumentert at å være familieomsorgsgiver for en person med demens øker risikoen 
både for psykiske og fysiske helseskader. Internasjonale studier har vist at omsorgsgivere til 
«tunge» demente oftere oppsøker lege, får skrevet ut mer psykofarmaka og har større risiko for 
komplikasjoner ved blant annet hjerte-kar lidelser. Utbrenthet er også tilstander som preger 
mange av de med størst omsorgsbyrder. Det er i første rekke de atferdsmessige endringene og de 
psykiatriske symptomene ved demens som belaster pårørende og som kan gi økt risiko for 
psykiatriske symptomer og i første rekke depresjon. 
 
Heldigvis fører det økende fokus på demens til at diagnosen stilles tidligere enn før. I tidlig 
sykdomsfase vil de fleste pårørende takle situasjonen bra. Mange opplever det som en lettelse å få 
vite hva det er som feiler pasienten, andre reagerer med fortvilelse. Tidlig diagnostisering har også 
ført til at informasjons- og støttetiltak for personen som selv har en demenssykdom etterspørres. 
 
Erfaring viser at jo mer kunnskap pårørende har om sykdommen jo bedre mestrer de 
omsorgsoppgaven og bevarer også egen helse bedre.  Pårørende trenger kunnskap om 
demenssykdommen, behandling og tilgjengelige tjenester. De må trekkes inn i utredningsarbeidet 
og bidra med viktige opplysninger om bl.a. hvordan personen fungerte før sykdomsdebut. De er 
vesentlige støttespillere i utforming, gjennomføring og evaluering av de tiltak som settes i verk. 
Pårørende har også behov for å møte andre i samme situasjon og hjelp til å bevare egne ressurser 
og egen livskvalitet. 
 
Kunnskap om sykdommen gir også pårørende en bedre innsikt i hvor viktig det er å utnytte den 
tiden den syke fortsatt kan defineres å ha samtykkekompetanse. Riktig utnyttet vil den syke her 
kunne legge mange av premissene for hvordan man blir behandlet når sykdommen utvikler seg, og 
etablering av tiltak som innebærer bruk av makt og tvang kan bli unødvendig. 
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Pårørendeskole/ Samtalegrupper 
Pårørende gir verdifull omsorg, og oppgavene vil ofte for mange oppleves som svært belastende. 
Informasjon og god veiledning vil kunne forebygge stress og belastninger hos pårørende, og kunne 
gi trygghet både for den syke og den pårørende. 
 
Pårørendeskoler og samtalegrupper vil kunne bidra til at deltagerne for nødvendig informasjon og 
kunnskap om demens, og hvordan man skal kunne møte praktiske og emosjonelle utfordringer. 

Samtidig får deltagerne mulighet for å treffe 
hverandre, utveksle erfaringer og være der for 
hverandre. 
 
Pårørendeskolen består av faglige forelesninger og 
temabaserte gruppesamtaler. Disse arrangeres over 
flere samlinger eller som helgekurs. 
 
I samtalegruppene møtes deltagere med behov for 

kunnskap og støtte. Slike grupper kan rette seg både mot pårørende men også mot mennesker 
som har klare symptomer på at demens er i utvikling. Mange frivillige organisasjoner deltar både 
faglig og praktisk i driften av pårørendeskoler.  

Dagtilbud 
Foruten å være et viktig bidrag til meningsfull aktivitet og bevaring av livskvalitet, kan 
Dagtilbud virke til å forebygge, eller utsette tidspunkt for flytting til institusjon. Dagtilbud vil også i 
mange tilfeller være et av de viktigste avlastningstiltak for pårørende. Erfaring viser at et dagtilbud 
til mennesker med demens kan utsette innleggelse i institusjon med over 300 døgn/pasient. 
Dagtilbud vil dekke behov som: 
 

 Stimulering og aktivitet som er en forutsetning for at mennesker kan fungere normalt, så 

vel mentalt som fysisk. 

  Sosialt samvær og kulturelle stimuli som bekrefter identitet og vekker minner. 

  Styrking og bevaring av ressurser. 

 Avlastning for pårørende. 

  Arena for frivillighet og samarbeid med pårørende. 

 Kunnskapsbank og veiledningstjeneste for pårørende og samarbeidende enheter. 

 
Med begrensede ressurser blir ofte gjerne gruppene av brukere store for å favne flest mulig. Dette 
fører til at aktiviteten blir universell og dårlig tilpasset den enkeltes behov. Her er det viktig at 
alternative løsninger vurderes. Det er viktig å huske på at enhver form for forandring 
 
Grønn omsorg eller ”Inn på tunet” - tilbud beskrives som et tilbud på gårdsbruk der gårdbruker er 
direkte involvert i et dagtilbud enten som leder eller i en assisterende rolle. Tilbudene bygger på 
samarbeid mellom kommunen og gårdbruker og har aktiviteter knyttet til gården og landbruket.  
 
Helse og omsorg kan på denne måten gi et tilbud til hjemmeboende demente og deres pårørende. 
Det er vanskelig å beregne kost-nytte-verdi av tilbud som gis innen pleie og omsorg. Hvordan 
beregne kostnader og nytteverdi av bedre livskvalitet for pasient og pårørende?  

 
Når man har en demenssykdom  
er øyeblikket det eneste man eier  
- og mange gode øyeblikk gir gode 

dager! 

 

Side 61 av 341



17 
 

 
Staten har en klar målsetting om å øke antall dagplasser på landsbasis. Egne tilskuddsordninger er 
stilt til disposisjon for formålet. Ringerike kommune har mottatt tilskudd for å etablere 11 nye 
dagplasser på Hvelven omsorgssenter. 
 

Annen avlastning 
Avlastningstilbud kan gis både som avlastning i eget hjem og 
som opphold i institusjon. 
 

Avlastning i eget hjem 

Mange pårørende ønsker avlastning i hjemmet for å kunne gjøre 
egne arbeidsoppgaver i fred og ro, eller for å nytte 
avlastningstiden til gjøremål eller kontakt med andre utenfor 
hjemmet.  
 
Slike oppgaver behøver ikke utføres av helsepersonell, men det 
er viktig at tilbudet tilrettelegges slik at den som skal gi 
avlastning i hjemmet har kunnskap om sykdommen og blir godt 
kjent med personen med demens, slik at de sammen kan utføre 
meningsfulle aktiviteter. 

 

Støttekontaktordning og besøkstjeneste 

Støttekontaktordning og besøkstjeneste kan også være gode avlastningstiltak. Også her er det 
viktig at det er de samme personene som gir tilbudet, og at en finner fram til personer hvor det er 
mulig å bygge et godt tillitsforhold. Det er nødvendig med opplæring og veiledning 

Informasjon 
Demenssykdom angår hele samfunnet og er fortsatt forbundet 
med uvitenhet og ulike forestillinger om skam og skyld. Dette 
kan føre til at symptomer holdes skjult og kan virke hemmende 
på deltakelse i sosiale aktiviteter. Økt kunnskap vil bidra til 
større åpenhet og mindre stigmatisering. 
 

Fokus på informasjon kan også stimulere og invitere frivillige aktører til deltagelse/-samarbeid. 
Innbyggerne trenger faktakunnskap om demenssykdommen, behandlingsmuligheter og om 
hvordan hverdagen kan tilrettelegges for et verdig og best mulig liv til tross for funksjonssvikt. 
 
 

”Glem aldri at de gamle 

trenger så lite, men 

trenger det lille så 

veldig”. 

     (Margaret Willour) 

«Personer med demens 
har sjelden mulighet til å 
vurdere egne behov, og er 
dermed sårbare fordi de er 
prisgitt kommunens 
ansatte og eventuelt 
pårørende når det gjelder 
ivaretakelse av helt 
grunnleggende behov, 
herunder 
ernæringsmessige 
forhold.» 

 
Helsetilsynets rapport fra tilsyn 
ved hjemmetjenestene i Narvik 

2011 
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Kompetansesenter for demens 
Skal kommunen lykkes i forhold til de formidable utfordringer vi står ovenfor når det gjelder 
pasientgruppen demente, vil tilstrekkelig kompetanse være avgjørende. Dette gjelder ovenfor 
klienttilbudet i særdeleshet, men også i forhold til rekruttering, veiledning, kvalitetsutvikling og 
intern kompetanseutvikling. 
 
En strategi vil være å synliggjøre egen spisskompetanse og gjøre denne tilgjengelig. Ved å 
organisere et kompetansesenter for demens, vil vi kunne oppnå: 
 

 Sikre en kvalitativ god nok diagnostisering og utredning. 

 Møte spesialisthelsetjenesten med likeverdig kunnskap og sikre samarbeidet. 

 Sikre sykehjemmene og den hjemmebaserte omsorgen faglig god og adekvat veiledning. 

 Sikre god nok undervisning/veiledning til pårørende. 

 Kunne foreta hjemmebesøk m/råd og veiledning samt utføre deler av utredning i 

pasientens eget hjem. 

 Følge opp kommunens ansvar når det gjelder forskning og metodevalg. 

 Sikre faglig utvikling og kompetanseheving. 

 
Et kompetansesenter for demens må inneholde: 
 

 Demensteam, ledet av en demenskoordinator 

 Korttidsplasser til utredning, avlastning 

 Forsterket skjermet enhet for de mest utagerende 

 Bistand til tilrettelegging i eget hjem 

 Info/demo-rom i forhold til aktuelle hjelpemidler for demente/pårørende 

 Organisering av pårørendegrupper 

Hvelven omsorgssenter (Hvelven 85) vil kunne egne seg godt til formålet. Pr. i dag har denne 
bygningen 12 omsorgsboliger for demente i underetasjen og 20 sykehjemssenger (hvorav 5 er 
klargjort for skjerming) i 1. etasje. Pr. i dag er alle som bor, eller er innlagt her demente. 
 

Demensteam 
Et av hovedmålene i den statlige «Demensplan 2015» er at den enkelte bruker skal være sikret 

utredning og diagnostisering ved mistanke om demens, og bli tilbudt et koordinert og helhetlige 

tjenestetilbud. Det finnes flere ulike måter å organisere demensarbeidet på, og kommunene står 

fritt i forhold til valg av organiseringsformer.  

Til nå har litt over halvparten av landets kommuner etablert demensteam. En positiv utvikling er 

at tverrfagligheten i demensteamene synes å ha blitt styrket sammenlignet med tidligere 

undersøkelser. I mange team er det i dag helsefagarbeidere, hjelpepleiere, ergoterapeuter, 

fysioterapeuter og leger. Et godt samarbeid mellom fastlegene og demensteamene er nødvendig 

for at personer med demens skal kunne fanges opp og følges opp. 

Demensteamet er et «lavterskeltilbud» i hovedsak rettet inn mot hjemmeboende, og aktiviseres 
ofte før hjemmetjenestene kommer inn med sine tilbud. Suksessfaktorer i dette samarbeidet ser 
ut til å være at fastlegene har tillit til demensteamets kompetanse, at de får gode tilbakemeldinger 
og at demensteamene har kapasitet til raskt å gå i gang med utredningen. Når fastlegene først har 
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etablert et samarbeid med demensteamene ser det ut til at de stort sett er fornøyde. Mange 
demensteam starter opp med hovedoppgaven å drive kartlegging og utredning av demens og 
videre oppfølging av pasienten. Når demensteamet har eksistert i noen år ser en at oppgavene 
vokser. Demensteamene trekkes inn i arbeid med veiledning av pårørende og veiledning til 
helsepersonell. De aller fleste demensteamene gjennomfører oppfølging av personer som er 
utredet for demens to ganger i året, som anbefalt. 

Demenskoordinator 
Det bør forslås å opprette en demenskoordinator i Ringerike kommune. Det må stilles krav til høy 
kompetanse, relevant erfaring og personlig egnethet for slik funksjon/stilling. 
 
Demenskoordinatoren skal: 

 Være en faglig hovedressurs som skal koordinere og være et bindeledd innen fagfeltet 

demens i pleie og omsorg. 

 Bidra til fagutvikling, undervisning og veiledning overfor annet personale i kommunen. 

 Bistå med kartlegging, undervisning og veilede brukere og pårørende. Nært samarbeid 

med læring- og mestringssenteret må påregnes. 

 Tilrettelegge for og skape gode samarbeidsrutiner og tverrfaglig samarbeid, også med 

brukernes faste lege. 

 Planlegge, - og utvikle demensfaget. 

 Lede Demensteamet eller Forebyggende oppsøkende team for eldre i kommunen. 

 Være kontaktperson for den enkelte bruker og dens pårørende, jfr. Helsepersonellovens 

krav om individuell plan. 

 Utvikle samarbeid med frivillige organisasjoner. 

 Utvikle kvalitetsmål, koordinere utvikling og evaluering av demenstjenesten. 

 Ansvar for at det utarbeides informasjonsbrosjyre og hjemmeside på nettet. 

 Gi pårørende et tilbud om «Demenstelefon» som betjenes alle hverdager av 

demenskoordinator mellom kl. 09.00 og 15.30. 

Boformer 
Tidligere gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten i Ringerike kommune (Fakta, figurer og 
fremtiden), konkluderer med at det ikke er åpenbart at Ringerike kommune har behov for flere 
plasser med heldøgns bemanning, men skulle kommunen allikevel velge å prioritere dette, bør 
bofellesskap for demente prioriteres. 
 

Nye krav 

Husbanken har sentralt skjerpet inn kravene for investeringstilskudd til omsorgsboliger vesentlig 
fra 2012, noe som klart gjenspeiler departementets føringer når det gjelder innsats ovenfor 
gruppen demente. Nå er det et absolutt krav at: 
 

 Bofellesskap skal ikke være større en maksimalt 8 boenheter (6-8 leiligheter) 

 Det skal være eget fellesareal for hvert bofellesskap 

 Leilighetene skal ha livsløpsstandard. 
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 Den enkelte leilighet skal være tilrettelagt for demente (det gjelder uavhengig av hvilke 

målgruppe kommunen prioriterer). 

 Utearealet skal være tilrettelagt på samme måte. 

 Det er nå et krav om at nye prosjekter skal utløse en netto tilvekst av slike boliger.  

 
Det er viktig å utnytte den demografiske perioden vi nå er inne i, til en gradvis utbygging av 
tilbudet. Den største økningen i antall eldre forventes først fra 2025.  
 
I fagmiljøene er det enighet om at nye institusjoner og omsorgsboliger bør bygges som små 
bogrupper. Hensikten er å skape oversiktlige og rolige omgivelser som stimulerer til aktiviteter 
som kan bidra til større trygghet og mestring for personer med demens. Små bokollektiv og 

avdelinger med aktivitetsmuligheter og 
direkte adgang til utearealer er bedre enn 
institusjoner i flere etasjer med lange 
korridorer. Mindre boenheter kan 
dessuten tilrettelegge for å gi et 
spesialisert tilbud til personer med 
demens. 
 
Tilrettelegging av utearealet(sansehager) 
har også vist å ha positiv effekt på velvære 
og atferd hos personer med demens. 

                                                            Bofellesskap for demente på Hallingby 

 
Ringerike kommune kan også alternativt vurdere å øremerke flere av omsorgsboligene med 
heldøgnsbemanning til demente, dvs. defineres som bofellesskap for demente. Dette må ikke 
nødvendigvis gjelde hele omsorgsboliganlegg, men definerte bofellesskap på 6 - 8 plasser. Det er 
bedre å øremerke avdelinger for demente, selv om de ikke er optimalt fysisk utformet, enn at 
beboere med demens bor sammen med beboere med andre hjelpebehov. 

Når det kommunale tilbudet ikke strekker til 
Personer med store atferdsmessige og psykologiske tilleggsproblemer til demens, vil i perioder by 
på betydelige behandlingsmessige utfordringer. Behovet for behandlingsinnsats og kompetanse vil 
ofte være større enn en kan mestre i en kommune.  
 

Takling av utfordrende atferd krever 
spesialkunnskaper og tiltak i tråd med 
kompetanse og bemanning innen psykiske 
helsevern. Kommunale eller interkommunale 
forsterkede skjermede enheter kan være en 
løsning. 
 
Hvelven 87 vil være en bygning som kan egne seg 
godt til formålet «Forsterket skjermet tilbud til 
utagerende». Bygningen ligger i tilknytning til det 
planlagte kompetansesenteret, og vil kunne bli en 
naturlig del av dette. 
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PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING OG DEMENS 
Utviklingshemming kan defineres slik:  
 
”Psykisk utviklingshemming er en funksjonshemming karakterisert ved omfattende begrensning 
både i intellektuell fungering og i å klare seg i samfunnet. Dette kommer til uttrykk både 
begrepsmessig, sosialt og praktiske ferdigheter.”  

(Berentsen, 2008, perm 1, hefte 8, side 3). 

  
Personer med utviklingshemming eldes raskere og utvikler alderskognitive forandringer som 
demens tidligere enn hos mennesker generelt. Mange har store og sammensatte behov som 
krever tverrfaglig kompetanse.  
 
I årene som kommer vil det derfor bli nødvendig å styrke kompetansen for personer med 
utviklingshemming med demens.   
 
Det er også viktig med tilpassede dagaktivitetstilbud med personale med kompetanse om demens 
for denne gruppen. En vil måtte påregne øket bemanning og kompetanse for å møte disse 
utfordringene. 
 

YNGRE PERSONER MED DEMENS 
Dette defineres som personer under 65 år. 
 
Dette er en gruppe som i særskilt grad trenger et tilrettelagt tilbud, både den som er rammet av 
sykdommen og vedkommendes pårørende. Det er viktig å jobbe bevisst med differensiering av 
dagtilbudet for denne aldersgruppen. 
 
Ved innleggelse i institusjon, må man tilstrebe å gi et tilbud som i størst mulig grad ivaretar 
pasientens integritet, ved å ta hensyn til pasientens ønsker, interesser og behov. 
 
Dette vil kreve større fleksibilitet i forhold til å opprettholde pasientens ”vanlige” liv; 
arbeidstilknytning, personlig assistent, støttekontakt, fritidsaktiviteter og sosialt nettverk. 
Dette er et område hvor det kan bli aktuelt å vurdere interkommunale samarbeidsløsninger.   
 

PERSONER MED MINORITETSSPRÅKLIG BAKGRUNN 
 
Personer med minoritetsspråklig bakgrunn vil representere en fremtidig utfordring for kommunen.  
Forskning fra Danmark viser at forekomsten av personer med demens i denne gruppen er minst 
like høy som i resten av befolkningen, men at denne gruppen er underrepresentert i utredning og 
behandling for sin demens. Årsakene til dette er at innvandrere har begrenset kunnskap om 
demens og det er språklige og kulturelle barrierer bl.a. fordi familiene tar seg av sine egne.   
 
Misforståelser grunnet samfunnsmessige forhold kan også vanskeliggjøre arbeidet.  De 
kartleggingsverktøyene som er utarbeidet for å diagnostisere demens, er tilpasset vår kultur og få av 
dem er anvendbare ovenfor denne gruppen 
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Tiltaksliste, - Ringerike kommune 

Tiltak (ikke prioritert rekkefølge) Ønsket måloppnåelse/strategi 

Etablere funksjon som 
demenskoordinator i Ringerike. 

 

Etablere en oppdatert oversikt 
over antall demente i 
kommunen som basistall for 
videre planlegging. 

Sikre pålitelige/kvalitetssikrede styringstall i forhold til 
detaljplanlegging. 

Etablere et demensteam i 
Ringerike kommune/-
Ringeriksregionen 
 

 

Kartlegge dagens 
fagkompetanse innenfor 
demens, og foreta nødvendige 
forsterkninger i tilbudet. 
 

 Styrking av generell fagkunnskap om demens til alle 
ansatte  

 Styrke ferdigheter i håndtering av utfordrende adferd 
og alderspsykiatri  

 Styrke kompetanse om medikamentell behandling ift 
demens  

 Drive løpende informasjon til innbyggerne for å bidra 
til å øke generell kompetanse om demens i 
bysamfunnet, åpenhet om sykdommen og redusere 
myter/fordommer. 

Etablere pårørendegrupper 
/samtalegrupper og/eller 
«pårørendeskoler» 

 

Etablere et «Kompetansesenter 
for demens» på Hvelven. 
 

Et kompetansesenter søkes utviklet i nært samarbeid 
med Vestre Viken HF (DistriktsPsykiatrisk Senter, 
Ringerike og Lærings, - og mestringssenteret). Senteret 
vil kunne ha 20 korttids institusjonsplasser for demente, 
inndelt i hensiktsmessige enheter samt 12 plasser 
organisert som omsorgsboliger. 

Etablere et utvidet dagtilbud for 
demente på Hvelven 
 

Ringerike kommune har i dag 10 dagplasser for demente 
på Hvelven. Tilbudet utvides med 11 plasser, under 
forutsetning av enkle bygningsmessige grep. Tiltaket er 
initiert høsten 2012 med statlig støtte 

Etablere et forsterket tilbud til 
utagerende demente i Ringerike 
kommune/Ringeriksregionen 
 

Tilbudet kan etableres som en skjermet del av 
korttidsplasser på kompetansesenteret. 
Tilbudet må etableres i et nært og forpliktende 
samarbeid med Vestre Vike HF, Ringerike 
DistriktsPsykiatrisk Senter. 
 
Forekomst/hyppighet tilsier at 4 plasser bør ha et 
nedslagsområde på ca. 60 000 innbyggere dersom man 
skal kunne kvalitetssikre at de «riktige pasientene» til 
enhver til frekventerer tiltaket.  En etablering vil derfor 
kunne betinge et interkommunalt samarbeid. 
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STILLINGSSTØRRELSER I  HELSE OG OMSORG  
 

Arkivsaksnr.: 13/1918  Arkiv: 420   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/13 Eldrerådet 10.06.2013 
82/13 Formannskapet 11.06.2013 
38/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 04.06.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte retningslinjer for bruk av deltid innen helse og omsorgstjenesten, - ”Helse og 
omsorg i Ringerike kommune tar heltidsvalget”, tas til orientering. 
 

Innledning / bakgrunn 
  
I et innbyggerperspektiv er det av stor betydning at helse- og omsorgssektoren blir 
organisert med hele stillinger. Ved at flertallet jobber heltid vil innbyggerne oppleve større 
forutsigbarhet og trygghet i hverdagen, ved at de får færre å forholde seg til og møter 
medarbeidere som de kjenner godt og som kjenner deres situasjon. Mer heltid gir også 
færre rapporteringspunkter og overføring av informasjon. Mer heltid frigjør tid til 
innbyggerrettet arbeid og sikrer større kontinuitet. 
 
I et medarbeiderperspektiv er det gunstig å organisere helse- og omsorgssektoren med hele 
stillinger med tanke på mulighet for inntekts- og kompetanseutvikling og fremtidige 
pensjonsrettigheter. En heltidskultur vil også gi mulighet for å rekruttere og beholde 
tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. I tillegg vil dreining fra deltidskultur til heltidskultur 
bidra til å styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet, samtidig som det også vil tiltrekke seg 
flere menn til sektoren. 
 
I et kommuneperspektiv er det viktig å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg 
tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. En heltidskultur vil gjøre det mulig å rekruttere og 
beholde nødvendig fagkompetanse og utvikle gode fagmiljøer. Mer tid på jobb kan gi 
mulighet for at den enkelte medarbeider blir mer engasjert og involvert. I tillegg muliggjør 
det mer tid til ledelse og utviklingsarbeid. 
 
Innbyggernes behov for gode, trygge og forutsigbare tjenester både på ukedager og i helg 
er utgangspunktet for arbeidstidsordninger som kommunen benytter. 
Arbeidstidsordningene skal i tillegg ivareta medarbeidernes helse-, verne- og 
velferdsmessige behov. I dette mangfoldige handlingsrommet er det viktig med felles 
kjøreregler og samarbeidsarenaer mellom fagorganisasjonene og arbeidsgiver. 
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  Sak 82/13 s. 2 
 

   

 

Beskrivelse av saken 
  
Rådmannen har satt ned et utvalg som skulle vurdere bruk av deltid i helse og omsorgstjenesten, 
samt utarbeide forslag til retningslinjer for bruk av deltid, med den målsetting av ansatte som  
ønsker større stillingsprosenter skal kunne få dette. 
 
Utvalget består av hovedtillitsvalgt FO, NSF, Delta og Fagforbundet, enhetslederne Anette Sulland, 
Ruth Kvam, Anne Marie Brager, Mari-Ann Ljungquist (IT) og Mona Lundemo og Kristin Akre-Hansen 
fra organisasjon og personal. 
 
Begge parter og samtlige representanter har kommet til enighet om et forslag til felles retningslinjer 
for deltidsansettelser. Forslaget skal behandles i medbestemmelsesmøtet for Helse og omsorg den 
12. juni 2013 og kommer opp til politisk behandling i august 2013.  
 
Dersom retningslinjene blir vedtatt, vil de kunne implementeres i linjen i løpet av september 2013 
og være operative fra 1. oktober 2013. 

 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen legger med dette fra forslaget til retningslinjer til politisk orientering. Saken vil 
komme opp til formell politisk behandling rett over sommeren.  
Det vil kunne påløpe økte kostnader som en konsekvens av å øke stillinger. Dette må 
utredes nærmere og tas inn i saken. 
 
 
Vedlegg 
 

 ”Helse og omsorg i Ringerike kommune tar heltidsvalget” 
 
 
 
 Ringerike kommune, 24.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef Kirsten Orebråten 
 
Saksbehandler: Kristin Akre-Hansen/Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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I et innbyggerperspektiv er det av stor betydning at helse- og omsorgssektoren blir organisert med 
hele stillinger. Ved at flertallet jobber heltid vil innbyggerne oppleve større forutsigbarhet og 
trygghet i hverdagen, ved at de får færre å forholde seg til og møter medarbeidere som de kjenner 
godt og som kjenner deres situasjon. Mer heltid gir også færre rapporteringspunkter og overføring av 
informasjon. Mer heltid frigjør tid til innbyggerrettet arbeid og sikrer større kontinuitet. 
 
I et medarbeiderperspektiv er det gunstig å organisere helse- og omsorgssektoren med hele stillinger 
med tanke på mulighet for inntekts- og kompetanseutvikling og fremtidige pensjonsrettigheter. En 
heltidskultur vil også gi mulighet for å rekruttere og beholde tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. I 
tillegg vil dreining fra deltidskultur til heltidskultur bidra til å styrke kvinners tilknytning til 
arbeidslivet, samtidig som det også vil tiltrekke seg flere menn til sektoren. 
 
I et kommuneperspektiv er det viktig å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig 
og kompetent arbeidskraft. En heltidskultur vil gjøre det mulig å rekruttere og beholde nødvendig 
fagkompetanse og utvikle gode fagmiljøer. Mer tid på jobb kan gi mulighet for at den enkelte 
medarbeider blir mer engasjert og involvert. I tillegg muliggjør det mer tid til ledelse og 
utviklingsarbeid. 
 
Innbyggernes behov for gode, trygge og forutsigbare tjenester både på ukedager og i helg er 
utgangspunktet for arbeidstidsordninger som kommunen benytter. Arbeidstidsordningene skal i 
tillegg ivareta medarbeidernes helse-, verne- og velferdsmessige behov. I dette mangfoldige 
handlingsrommet er det viktig med felles kjøreregler og samarbeidsarenaer mellom 
fagorganisasjonene og arbeidsgiver. 
 

 
Andel heltid 

Status mai 2013:   22,3 %  186. plass på kommunerangering
 Mål 1/1-2017:     30 %  Bedre plassering 
 
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 

Status mai 2013:   66,5 %  179. plass på kommunerangering 
Mål 1/1-2017:     70 %  Bedre plassering 

 

 

 Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere 
sammenslåing av deltidsstillinger. 

o Hovedregel er at vi tilsetter i fulle stillinger. 
o Deltid reguleres av lov- og avtalefestede mulighet for diverse permisjoner 
o Vi lyser ikke ut stillinger lavere enn 50 % (internt og deretter eksternt). 
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o Stillingsstørrelser under 50 % benyttes til å øke stillingsprosenter til 
deltidsmedarbeidere (lokalt, internt og til slutt eksternt). 
 

 Medarbeider 
o Må være kvalifisert og egnet for stillingen. 
o Fortrinnsrett til økning i stilling må påberopes av medarbeideren i søknad til stilling. 
o Må kunne akseptere å få nye arbeidsoppgaver eller jobbe ved en annen enhet.  
o Søknad til stillinger med bruk av fortrinnsrett må fremdeles være en fullverdig 

søknad (konkret stilling, stillingsstørrelse, enhet, arbeidsområde, melde fra at man er 
ansatt i kommunen, CV, påberope seg § 14.3, nevne viktig informasjon som 
arbeidsgiver bør vite ved vurdering av utvidelse av stilling). 

o Vikarturnus, økt helgefrekvens, lange vakter, hinketurnus etc. er frivillig. 
o  Årsak til at en ikke får utvidet sin stilling skal oppgis til medarbeideren. 

 Arbeidsgiver 
o All ledighet over 50 % kunngjøres på kommunens Intranettsider for å gi mulighet for 

de fortrinnsberettigede til å søke (1 uke). Deretter legges stillingene ut eksternt. 
Fortrinnsrett kan fremdeles påberopes. 

o All ledighet under 50 % sies fra om lokalt slik at en kan øke deltidsmedarbeidere på 
egen enhet (evt. holde det ledig over noe tid for å kunne «spare» opp til 50 % for å 
kunne lyse ut). 

o Rammen for utvidelse av stilling er enhetens økonomiske rammer. 

 Tillitsvalgte 
o Bistå leder og medarbeider i arbeidet med å vurdere fortrinnsrett og vesentlig 

ulempe for virksomheten. 
o Bistå leder og medarbeider i arbeidet med å øke stillingsstørrelser. 

 Samhandling 
o Lokale retningslinjer drøftes i arbeidsgruppen for avtaleverk 1 gang i året. 
o Alle problemstillinger søkes løst på lavest mulig nivå. Prinsipielle vurderinger gjøres i 

arbeidsgruppen for avtaleverk og konkluderes med i medbestemmelsesmøte for 
helse og omsorg. 

o Allerede avtalte kriterier (jf. samarbeidsavtale Omstilling og nedbemanning) benyttes 
ved prioritering om flere ønsker økning samtidig. 

o Det vurderes kompetansehevende tiltak på overordnet nivå for å kunne øke 
mulighet for utvidelse av stilling for enkelte medarbeidergrupper. 

o Vedtatte protokoller og prosedyre for turnusprosess benyttes som verktøy i all 
turnusplanlegging. 

 Ulempe for virksomheten 
o Oppgavene skal fortsatt kunne løses på en forsvarlig og rasjonell måte (driftskrav). 
o Enhver turnus må være fullstendig og gå opp i forhold til antall medarbeidere. 
o Skal være mulig å rekruttere til gjenværende stillingsstørrelse. 
o Driftsmessig behov kan være forutsetning for å få økning i stillingsstørrelse. 
 

 Definisjon ufrivillig deltid 
o Har deltidsstilling. 
o Har selv søkt på stillinger og påberopt seg fortrinnsrett § 14.3 i løpet av de siste 3 

måneder. 
o Kan øke stillingsprosent innen 3 måneder. 
o Kan arbeide ved annen enhet for å få økning i stilling. 
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 Behandle Lokale retningslinjer for deltidsansettelser politisk innen utgangen av 2013. 
 

 Samle arbeidet med å beholde og rekruttere nødvendig fagpersonell 
o Tilstrebe og tilby lærlinger full stilling og minimum 80 % stilling etter bestått fagprøve 
o Beholde og rekruttere fagkompetanse som kommunen har behov for 
o Ivareta lærlinger under lærlingetiden  
o Ivareta helsefagelever som har behov for spesifikk praksis for å gå opp til praktisk 

prøve som fagarbeider 
o Ivareta medarbeidere som har eksterne utdanningsløp finansiert av kommunen 
o Ivareta medarbeidere med tilrettelagte utdanningsløp 
o Ivareta introduksjon av nye medarbeidere og sommervikarer 
o Være koordineringsinstansen for utplasseringselever og –studenter 
o Være kontaktpunktet for eksterne samarbeidspartnere  
o Være ansvarlig for gjennomføring av strategisk kompetanseplan 

 

 Gi mulighet for vikarbank  
o Ivareta behovet for faste vikarer for å sikre kontinuitet og stabilitet i daglig drift, samt 

kunne jobbe på tvers av enheter 
o Oppfylle krav om høyere stilling  

 

 Drøfte muligheter for ulike arbeidstidsordninger 
o Etter innspill fra enhetene kan ulike arbeidstidsordninger drøftes i arbeidsgruppen 

for avtaleverk. Dette for å få prinsipielle spørsmål avklart i forkant av oppstart av 
turnusprosess, samt å vurdere behovet og mulighet for en spesifikk 
arbeidstidsordning sett opp mot hensikten og målsettingen med disse 
retningslinjene. 

 

 Aktivt benytte fortrinnsrett for deltidsansatte som virkemiddel for å nå målsettingen 
o Opplæring til medarbeidere, tillitsvalgte, enhetsledere og andre berørte  
o Ansvar for gjennomføring gjøres av den enkelte enhetsleder 
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FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 

Arkivsaksnr.: 13/1434  Arkiv: A20   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013 
84/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
14/13 Ungdomsrådet 04.06.2013 
83/13 Formannskapet 11.06.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Benterud, gårds- og bruksnummer 39/11, velges som tomt for ny barneskole i Hønefoss 

syd. 
Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles innen skolestart i august 
2017. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 
handlingsprogram 2014. 

3.   Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram for 
politisk godkjenning. 

4.   Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole, 
Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole på Benterud står klar. 

5.   Hovedrapport, framtidig skoleløsning i Hønefoss, legges ut på åpen høring med 
høringsfrist 3. juli.                

Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i løpet av 
2014.     
  

Sammendrag 
Skoleløsning i Hønefoss by er ingen ny sak. Det har pågått utredningsarbeid, og saker har 
blitt lagt fram til politisk behandling flere ganger. Siste politiske sak om spørsmålet var  
formannskapets sak 134/12, møtedato 26.06.12. 
 
Formannskapet vedtok da følgende: 

 Saken utsettes for nærmere utredning.  

 Rådmannen merket seg ønske om en vidtfavnende vurdering der hele skolestrukturen 
redegjøres og vurderes.  

Denne saken er rådmannens oppfølging av vedtaket i formannskapets sak 134/12. 
 

Saksutredning 
Rådmannen har gått gjennom tidligere utredninger og rapporter i arbeidet med å planlegge 
lokalisering av framtidsrettet skoleløsning i Hønefoss.  
Formannskapet i Ringerike behandlet i sak 92/09 grovsilingsrapport «lokalisering av ny 
barneskole – Hønefoss sør», Benterud var av alternativene som ikke ble tatt med under 
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finsilingen i 2009.  Tomtespørsmålet og lokalisering av ny skole endte med et 
utsettelsesvedtak (151/10) som sa at det skulle utarbeides en skolebruksplan for Ringerike 
kommune og skolestruktur for Hønefoss by utredes ytterligere.  

Dette forstås som et signal til å se på alle forehold og eventuelt nye tomtealternativer på 
nytt.   

Siste behandling av skoletomtspørsmålet var i formannskapet i sak 134/12, da følgende 
vedtak ble fattet: 

 Saken utsettes for nærmere utredning 

 Rådmannen merket seg ønske om en vidtfavnende vurdering der hele skolestrukturen 
skulle redegjøres og vurderes. 

Formannskapet vedtok 02.10.12 ble en oppdragsbeskrivelse for arbeidet med prosjektet 
framtidig skoleløsning i Hønefoss. Det ble nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som 
har utredet framtidig skoleløsning i Hønefoss. I arbeidet har det vært god kontakt med en 
referansegruppe med blant annet politisk, foreldre - og pedagog - representasjon. 

Styringsgruppe for arbeidet har vært rådmannen med ledergruppe. 

Resultatene fra prosjektets arbeid er samlet i en hovedrapport, framtidig skoleløsning i 
Hønefoss. Hovedrapporten bygger mye på to delrapporter, en fra rådmannen med blant 
annet kriterier for valg av skoletomt, og en fra Cowi A/S og sivilingeniør Bjørn Leifsen A/S 
som inneholder kostnader knyttet til infrastruktur og anskaffelse av ulike tomter. 

I tillegg har en oppdatert utgave av skolebruksplan for Ringerike kommune blitt brukt. 

Alle disse rapportene følger denne saken som elektroniske vedlegg. 

I rådmannens rapport har i sluttfasen følgende tomtealternativer blitt vurdert ut fra 
kriterier for valg av tomt (hovedrapport s. 14): 

Krakstadmarka, Benterud, Hvervenmoen, Kirkeskolen, Tandberglia, Tandbergmoen og 
Trøgstad. Både prosjektgruppa og referansegruppa har vært aktive i vurderingen av de sju 
alternativene.   

Ett tomtealternativ, Tandberglia, er nytt. De øvrige har vært med i tidligere utredninger.  

Etter dette arbeidet står: Krakstadmarka, Tandberglia og Benterud igjen som reelle 
tomtealternativer.  

Alle de tre reelle tomtealternativene er i privat eie. 

Prosjektgruppa har i det videre arbeidet i sitt arbeid med å utarbeide hovedrapporten lagt 
følgende til grunn: 

 fortettingsanalyse fra Rambøll av 15.12.2011 

 vedtatt kommunal planstrategi (vedtatt 28.06.12) 

 revidert kommunal planstrategi (forventes vedtatt i juni 2013) 

 gjeldende kommuneplan 2007 - 2019 

 den vedtatte folkehelsemeldingen for Ringerike kommune, vedtatt 21.02.13 

 gjeldende skolebruksplan, med oppdaterte elevtall 

 plan for oppgradering av skoler og barnehager 2010 – 2013 

 tidligere utredninger om skoletomter 
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Befolkningsutvikling 
Statistisk sentralbyrå (SSB) opererer med en befolkning i Ringerike kommune i 2030 på 
33 894 om middels vekst legges til grunn.  Dette er omtalt mer i hovedrapporten s. 25. 
 
Ny skole i et folkehelseperspektiv 
Om skole uttrykker den nylig vedtatte folkehelsemeldingen for Ringerike kommune: 

 
Gode skoler er essensielle i folkehelsearbeidet. Ringerike kommune vil satse på 
helsefremmende høykvalitetsskoler. Disse skal kjennetegnes av et miljø der elevene trives og 
ikke blir mobbet, samt at eleven opplever mestring og optimal læring på sitt nivå. 
 
Areal og relevant tilretteleggelse i skole, barnehager og bolignære områder er viktige for 
barn og unges mulighet for å drive fysisk aktivitet og gjennomføre utdannelse. Dette blir 
derfor prioritert. 
 
Folkehelse satsning er framtidsrettet. Det handler om å skape bedre rammer i en framtid. Å 
legge vekt på barn og unges oppvekstvilkår, inkludert satsing på høykvalitetsbarnehager og 
skoler, er et naturlig valg. 
 
Forholdet til overordnede planer 
Gjeldende kommuneplan (2007 – 2019) sier i kortversonen i kapittelet; attraktivitet, bolyst 
og positiv identitet (utdrag): 

‐ En god kommune for innbyggerne 
- Attraktivitet i forhold til innbyggerne dreier seg både om å få folk til å flytte hit, 
unngå  at innflyttere velger å flytte ut av kommune, få utflyttede ringerikinger til å 
velge å flytte tilbake, og få de som bor her til å fortsette å ha hjemkommunen som 
bosted. Av de viktigste  faktorene som påvirker folks valg av bosted er: 

• Bomiljø, trygghet, ren luft osv. 
• Barnehage- og skoletilbud 

 
I kommuneplanens arealdel står det: 
Det skal tilrettelegges for en god utvikling i alle deler av kommunen. Nye 
utbyggingsområder skal primært lokaliseres til eksisterende tettstedsområder, for å styrke 
kvalitetene tettstedene/byen har. Hovedtyngden i boligutviklingen skal skje i Hønefoss. 
 

Juridiske forhold  
Utdrag fra opplæringsloven: 
 
Praktisering av nærskoleprinsippet medfører konsekvenser for flere andre skoler rundt 
Hønefoss by. Dette er omtalt i den vedlagte hovedrapporten under juridiske forhold. 
 
§ 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen 
Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. 
For elever i 1. årstrinn er skyssgrensen 2 kilometer. Elever som har særlig farlig eller 
vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til avstanden.  
 
 

Side 83 av 341



  Sak 83/13 s. 4 
 

   

 

§ 8-1 Skolen 
Grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i 
nærmiljøet som de sokner til. 
Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. 
 
§ 9-5 Skoleanleggene 
Kommunen skal sørge for hensiktsmessige grunnskoler. Til vanlig bør det ikke bygges 
grunnskoler med mer enn 450 elever. 
 
Nærskoleprinsippet og skoleløsning i Hønefoss by 
Opplæringsloven § 8 – 1 uttrykker helt klart at barn har rett til å gå på den skolen som ligger 
nærmest hjemmet. 
Ringerike kommune har vedtatt kommunale forskrifter om skolenes opptaksområder. Disse 
forskriftene overstyrer likevel ikke nærskoleprinsippet.  
Dersom en skole ikke har plass (kapasitet) til alle elevene i sitt opptaksområde, kan de få 
plass ved en annen skole (naboskole) dersom det er plass der. 
 
Ungdomstrinnet 
Etter avsluttet 7. trinn, overføres elevene til ungdomsskoler. Også her gjelder 
nærskoleprinsippet; elevene overføres til den skolen med ungdomstrinn som ligger 
nærmest bostedet. 

Teoretisk har Haugsbygd, Hov og Veienmarka ungdomskoler kapasitet til 890 elever. For 
tiden har disse 3 ungdomsskolene 717 elever. Dersom befolkningsutviklingen følger middels 
vekst (SSB) vil det i 2030 være ca. 825 elever som sogner til disse skolene; altså innenfor 
elevkapasiteten. 

Dersom Ringerike kommune skulle ha 40 000 innbyggere i 2030, vil det da være nesten 
1000 elever som sogner til disse 3 ungdomsskolene. Dette vil medføre store 
utbyggingsbehov. I denne saken er middels vekst ut fra tall fra SSB lagt til grunn. 

Ved både Haugsbygd, Hov og Veienmarka ungdomsskoler er det utbyggingsmuligheter. 
Prosjektgruppa anbefaler at utviklingen følges nøye, og at det forberedes utbygging ved 
Hov og Haugsbygd ungdomsskoler. Iverksetting av planlagt utbygging kan da skje relativt 
hurtig. 

 
Økonomiske forhold 
 Se vedlagte rapport fra sivilingeniør Bjørn Leifsen og Cowi, samt hovedrapport   
s. 24 og s. 25. 
 

Tomtealternativet Krakstadmarka forutsetter en del kostbar infrastruktur. Dette er i første 
omgang bru over Storelva og utbygging/framføring av vanntilførsel. Bare skolens andel av 
dette er beregnet til å koste ca. 160 millioner kroner. Kostnaden til anskaffelse av tomt i 
Krakstadmarka er lavest av alternativene, beregnet til mellom 10 og 15llioner kroner. 

Tandberglia har en kostnad på ekstern infrastruktur beregnet til vel 80 millioner kroner. 

Benterud har lave kostnader til infrastruktur, men er den dyreste tomta å kjøpe. 
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 Benterud Krakstadmarka Tandberglia 

 100 %  Andel skole 100 % Andel skole 100 % Andel skole 

Ekstern 
infrastruktur 
(vei, vann, 
avløp, strøm 
og 
fjernvarme) 

5,8 mill. 2,1 mill. 22,4 mill. 22,4  8,2 mill. 

Tomtekjøp  23 – 33 mill.  10 – 15 mill.  20 – 30 
mill. 

Sum 
infrastruktur 
og 
tomtekjøp 

 25,1 – 35,1 
mill. 

 34,4 – 37,4 
mill. 

 28,2 – 38,2 
mill. 

Kostnad til selve skolebygget vil bli tilnærmet det samme uavhengig av tomtevalg. 

Dersom alternativet Krakstadmarka velges, vil trolig Ringerike kommune måtte forskuttere 
store beløp til infrastruktur, vei + bru, vannforsyning med mer. 

Verken Tandberglia eller Krakstadmarka vil la seg realisere til skolestart 2017. Statens 
vegvesen har kommet med innsigelse til atkomstveien til tomtefeltet Tandberglia. 

 
Behov for informasjon og høringer 
I henhold til Opplæringslovens § 11-1 2. ledd har samarbeidsutvalget ved en skole rett til å 
uttale seg i alle saker som gjelder skolen.  

Formannskapet kan legge saken om framtidig skoleløsning i Hønefoss, valg av skoletomt ut 
på høring. Samarbeidsutvalgene har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen 
(opplæringsloven § 11-1). 

Framdrift av saken kan bli slik: Førstegangsbehandling HOK 5/6, HMA 10/6, Formannskapet 
11/6, høringsperiode fra 13/6 – 3/7. Annengangsbehandling HOK 14/8, HMA 19/8, 
formannskapet 20/8 og kommunestyret 29/8. 

 
Alternative forslag 
Alternativ 1 
1. Tandberglia, deler av gårds- og bruksnummer 38/1, velges som tomt for ny barneskole i 

Hønefoss syd. 
Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles raskest mulig. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og  nødvendig infrastruktur  
i forslag til budsjett og handlingsprogram 2014 

3.    Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram 
for politisk godkjenning, og nødvendig regulering startes. 

4.   Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole, 
Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i Tandberglia står klar. 

5. Den politiske saken, framtidig skoleløsning i Hønefoss, og hovedrapporten legges ut på 
åpen høring med høringsfrist 3. juli.                

6. Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i løpet 
av 2014.      
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Alternativ 2 
1. Krakstadmarka, deler av gårds- og bruksnummer 97/12, 97/63 og 96/1, velges som tomt 

for ny barneskole i Hønefoss syd. 
Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles raskest mulig. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og nødvendig infrastruktur i 
forslag til budsjett og handlingsprogram 2014. 

3.   Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram for 
politisk godkjenning, og nødvendig regulering startes. 

4.   Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole, 
Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i Tandberglia står klar. 

5. Den politiske saken, framtidig skoleløsning i Hønefoss, og hovedrapporten legges ut på 
åpen høring med høringsfrist 3. juli.                

6.   Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i 2014.      
 
Hønefoss skole 
Hønefoss skole kan innlemmes i nye skolen dersom tomtealternativene Benterud eller 
Krakstadmarka velges. Avstanden til Tandberglia vurderes som for lang for elevene. Ullerål 
skole vil bli nærskole til ca. halvparten av elevene fra Hønefoss, noe som medfører at Ullerål 
skole må bygges ut til å kunne ta i mot minst 100 flere elever enn skolen har i dag. Ullerål 
får etter fullført oppgradering i 2013 en kapasitet til 350 elever, og må ved en nedleggelse 
av Hønefoss skole bygges ut til å kunne ta i mot 450 elever. 
Alternativt kan Hønefoss skole beholdes og nødvendig oppgradering der iverksettes. 
Kostnadsmessig er en oppgradering av Hønefoss skole og en utbygging ved Ullerål skole ikke 
beregnet nøyaktig, men kostnadene ligger i nærheten av hverandre. Kostnadene til 
oppgradering av Hønefoss skole må utredes og beregnes, - et arbeid som rådmannen 
foreslår skal skje slik at politikerne får en sak om dette i 2014. 
 
I 2008 ble det fattet vedtak om at Hønefoss skole skal driftes inntil videre. Etter at 
overnevnte utredning foreligger, vil det være grunnlag for å fatte et framtidsrettet vedtak 
for Hønefoss skole. 

 
Tidshorisont: 
Skolebehov og skoleløsning kan sees i et kortsiktig, mellomlangt og langsiktig perspektiv.  
Kortsiktig er fra vedtak fattes fram til 2018. Mellomlangt fra 2018 – 2025 og langsiktig etter 
2025. 
 
Kortsiktig perspektiv – 2013 - 2018 
Vedtak om skoletomt etter rådmannens anbefaling blir fattet. Ny skole står ferdig på 
Benterud til skolestart i august 2017. 
 
Det er mulig å beholde dagens skoler 
I plan for oppgradering av skoler og barnehager er en oppgradering av de 4 skolene Eikli, 
Stranden, Kirkeskolen og Vegård estimert til kr. 60 millioner kroner. Hønefoss skole må 
oppgraderes ut fra et kostnadsestimat på 65 millioner kroner.  Med middels vekst vil i 
tillegg utbyggingsbehovet etter vært tvinge seg fram.  
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Planlegging av utbyggingsmulighetene ved Hov, Haugsbygd og Veienmarka ungdomsskoler 
gjennomføres innen 2018. 
 
Mellomlangt tidsperspektiv - 2018 - 2015 
Ut fra faktiske elevtall iverksettes planlagte utbyggingstiltak ved de 2 bynære 
ungdomsskolene, Hov ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole. I tillegg må 
elevtallsutviklingen både Tyristrand skole og Veien skole må følges nøye i forhold mulige 
utbyggingsbehov. 
 
Langsiktig perspektiv - etter 2025 
Elevtallsutviklingen følges nøye og linkes til skolebruksplan og elevkapasiteter ved skolene. 
Eventuelle skoleutbygginger eller bygging av ny skole vurderes. 
Tomtealternativet Krakstadmarka bør beholdes som areal til framtidige offentlige formål. 
Om infrastruktur og utbygging i Krakstadmarka skyter fart, bør enda en ny skole bygges på 
tomt i Krakstadmarka.  
 

Rådmannens vurdering 
 Det er et uttrykt politisk ønske i Ringerike om vekst og utvikling. Skolestrukturen i og nær 
Hønefoss trenger en avgjørelse slik at en ny skole kan tas i bruk fra oppstart av skoleåret 
2017/2018. En skole bør ha beliggenhet der elevene bor, men med den spredte bosettingen 
det er i Ringerike må en del av eleven transporteres til opplæringsstedet.  
Rådmannen vurderer at Benterud et det tomtealternativet som best, fordi det bor mange 
elever i gangavstand fra denne tomta. Benterud er det alternativet som kan la seg 
gjennomføre raskest og dette alternativet har god støtte av foreldrene (RKFU). Både 
prosjektgruppe og referansegruppe deler denne oppfatningen. 
Rådmannen vurderer at framdriften når det gjelder utbyggingen i Krakstadmarka og ny bru 
over Storelva ligger for langt fram i tid. Videre er det noe usikkerhet i forhold til atkomsten 
til Tandberglia. Totalt sett er derfor Benterud det beste tomtealternativet. 
 
Deler av Benterud ligger innenfor sonen for 200 – årsflom. Ved å følge de anbefalinger NVE 
har gitt for bygging i slike områder bør det være uproblematisk (se hovedrapporten side 16 
og 17). Høydeforskjellen fra vannspeilet i Storelva til bakkenivå på Benterud, vår under 
årets flom ca. 1,5 meter.  
 
Denne saken dreier som om å avgjøre tomtevalg. En avklaring av om Hønefoss skal 
”innlemmes” i en framtidig skole på Benterud bør avgjøres i løpet av 2014 for å kunne 
planlegge med en riktig dimensjonering av den nye skolen. 

 
Vedlegg 
* Hovedrapport; framtidig skoleløsning i Hønefoss – bakgrunnsmateriale for valg av 
   skoletomt. 
* Rapport fra enhet for miljø- og arealforvaltning – skoleløsninger i  
   Hønefossområdet. 
* Rapport fra Cowi A/S – Ny barneskole i Hønefoss. 
* Oppdatert skolebruksplan for Ringerike kommune. 
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Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 Ringerike kommune, 27.05.13 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2015  
 

Arkivsaksnr.: 13/1400  Arkiv: A20 &38  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013 
84/13 Formannskapet 11.06.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tilrår at Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 
vedtas. 
 

Sammendrag 
Handlingsplanen for grunnskolen beskriver faglige fokusområder for skolene de neste to 
årene. Den viderefører arbeidet med elevenes læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter 
og har et økt fokus på vurdering som skal fremme læring. Planen er en viktig del av arbeidet 
med videre utvikling av Ringeriksskolen.  
 

Innledning / bakgrunn 
Planen er en rullering av Handlingsplanen for grunnskolen 2011-2013. Den viderefører en utvikling 
av Ringeriksskolen sine faglige fokusområder fra inneværende periode og fokuserer på noe nytt de 
neste to årene.  

 
Beskrivelse av saken 
Fokusområdene i planen er basert på nasjonale og kommunale føringer og signaler fra 
skoler, skoleledere og PPT. Planen inngår i en styringslinje med nasjonale mål og føringer via 
kommunale mål og vedtak til arbeidet ved den enkelte skole og i det enkelte klasserom.  

Handlingsplanen baseres også på kommunens folkehelsemelding, der det heter at: «Gode 
skoler er essensielle i folkehelsearbeidet. Ringerike kommune vil satse på helsefremmende 
høykvalitetsskoler. Disse skal kjennetegnes av et miljø der elevene trives og ikke blir 
mobbet, samt at eleven opplever mestring og optimal læring på sitt nivå». (s.16) 

I tråd med dette videreføres i all hovedsak innholdet i handlingsplanen fra 2011-2013. I den 
perioden har elevenes læringsmiljø stått i fokus. Skolene har arbeidet med temaer innen 
klasseledelse og relasjoner. Dette arbeidet synes å ha hatt positiv effekt og blir evaluert 
våren 2013. Det har og vært fokusert på arbeid mot krenkende handlinger som mobbing slik 
det er beskrevet i «Trivselsplan for Ringeriksskolen». Arbeidet med å opprettholde og 
videreutvikle god kvalitet på læringsmiljøet fortsetter også i neste planperiode.  

I tillegg blir det i kommende planperiode forsterket fokus på arbeidet med vurdering for å 
fremme læring. Skoleåret 2013-2014 gjennomføres et nasjonalt prosjekt, Vurdering for 
læring, der de fleste kommuner i fylket deltar. Det er utarbeidet egen regional plan for 
denne satsingen. 
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I utviklingsarbeidet har skolene har brukt en arbeidsmåte med gjennomgang av teoristoff, 
drøfting i grupper og utprøving i praksis, supplert med noen kurs og samlinger. Det er gode 
erfaringer med arbeidsmåten, kalt skolebasert kompetanseutvikling. Denne skal 
videreutvikles og blir en sentral også de neste årene. 

Planen har til hensikt å være: 

 et styringsredskap for skoleeier, administrasjon, rektorer og tilsatte 

 grunnlag for utviklingsarbeid på den enkelte skole 

 grunnlag for kompetanseutvikling hos ansatte 

 grunnlag for vurdering av kvalitet 
 
Skolene planlegger det faglige utviklingsarbeidet i tråd med planutkastet. Oppvekstsektoren 
følger opp arbeidet via skolenes planer og rapporter og i dialog med skolene og 
skolelederne. 

 
Forholdet til overordnede planer 
Innholdet i Handlingsplanen samsvarer med nasjonale planer og føringer for skolene. Den 
samsvarer og med Ringerike kommunes handlingsplan 2013-2016, og kommunens 
folkehelsemelding 2012-2030. 

 
Økonomiske forhold 
Planutkastet har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men gir føringer for bruk av tid 
og midler til kompetanseutvikling i  skolene. 

 
Behov for informasjon og høringer 
Planutkastet er drøftet med skolelederne og med organisasjonene.  

 
Rådmannens vurdering 
Handlingsplanen for grunnskolen er et grunnlag for å videreføre det faglige gode arbeidet i 
Ringerriksskolene. Planen legger opp til et aktivt læringsarbeid for elever og tilsatte de 
neste to årene. Planens målformuleringer og kjennetegn på kvalitet og god praksis på ulike 
områder vil være med å prege arbeidet i det enkelte klasserom. Læringsutbytte for elevene 
står sentralt og fokus på læringsmiljø og gode relasjoner byger opp rundt dette. Rådmannen 
anbefaler at handlingsplanen for perioden 2013-2015 vedtas. 

 
Vedlegg 
Utkast til ”Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015” 
 
 
 Ringerike kommune, 22.04.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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1. Innledning 
 

1.1. Innhold planen  
Planen er en rullering og videreføring av Handlingsplanen for 2011-2013. Den viderefører en 
utvikling av Ringeriksskolen sine faglige fokusområder fra inneværende periode de neste to 
årene. Planen gir ikke noen uttømmende beskrivelse av praksis og kvalitet på hele skolefeltet.  
 
Fokusområdene, er basert på signaler fra skoler, skoleledere og PPT, og fra sentrale satsinger 
kommunalt og nasjonalt. Planen inngår i en styringslinje med nasjonale mål og føringer via 
kommunale mål og vedtak til arbeidet ved den enkelte skole og i det enkelte klasserom. 
Skolene vil kunne tilpasse arbeidet med planen ut fra en analyse av egen status på områdene. 
Handlingsplanen viderefører kommunens folkehelsemelding, der det heter at: «Gode skoler 
er essensielle i folkehelsearbeidet. Ringerike kommune vil satse på helsefremmende 
høykvalitetsskoler. Disse skal kjennetegnes av et miljø der elevene trives og ikke blir mobbet, 
samt at eleven opplever mestring og optimal læring på sitt nivå» (Folkehelsemeldingen, s.16) 
 
I tråd med dette videreføres arbeidet med læringsmiljøet fra handlingsplan for 2011-13. 
Skolene har i to år arbeidet med temaer innen klasseledelse og relasjoner og har fokusert på 
arbeid mot krenkende handlinger som mobbing slik det er beskrevet i «Trivselsplan for 
Ringeriksskolen».  
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Neste planperiode blir det forsterket fokus på arbeidet med vurdering for læring. Dette var 
også med i forrige plan, nå kommer det konkret felles satsning på vurderingsarbeidet. 
Oppvekstsektoren vil hvert år kunne gi føringer om spesielle fokusområder innenfor planen. 
Skoleåret 2013-2014 er Vurdering for læring et prioritert område for alle skolene.  

 

1.2. Erfaringer og arbeidsmåter 
Skolene har i siste planperiode brukt en metodikk der de har gjennomgått teoristoff, drøftet i 
grupper og prøvd ut i praksis. I tillegg har det vært noen kurs og samlinger. Det er gode 
erfaringer med arbeidsmåten. Denne metoden for å vurdere å utvikle praksis, kalt skolebasert 
kompetanseutvikling, skal videreutvikles og blir en sentral metode de neste årene. 

 

1.3. Læringsmiljø 
Satsingen på læringsmiljø i perioden 2011-2013 har gitt positive resultater. Arbeidet med å 
opprettholde god kvalitet på læringsmiljøet ut fra målene i denne planen fortsetter i neste 
planperiode.  
 
Læringsmiljø blir definert som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på 
skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. Utdanningsdirektoratet 
oppsummerer forskning på området og sier at de viktigste faktorene for et godt læringsmiljø 
er god klasse- og skoleledelse, et godt samarbeid mellom skole og hjem og positive relasjoner 
mellom lærere og elever. 
Disse miljømessige faktorene har innvirkning på elevens sosiale og faglige læring og generelle 
situasjon i skolehverdagen.  

Dette kan kobles til  

• Opplæringsloven der, “alle elevar i grunnskolen har rett til eit godt fysisk og psykososialt 
arbeidsmiljø som fremjar helse, trivsel og læring” , §9a  

• Forskrift for miljørettet helsevern der «Virksomheten skal fremme trivsel og gode 
psykososiale forhold». §12 

• Kommunens folkehelsemelding der skole har en avgjørende rolle, og et godt læringsmiljø 
er en forutsetning for å nå meldingens mål. 

• Trivselsplan for Ringerikskolen, der arbeid med læringsmiljøet forebygger krenkede ord 
og handlinger. 

I læreplanverket heter det at skolen skal utvikle selvstendige personligheter som gjør dem i 
stand til å delta i sosiale fellesskap. For å lykkes med dette må eleven møte et læringsmiljø 
som bidrar til positiv og personlig læring, aktiv deltagelse og anerkjennelse i et nært forhold 
til medelever og lærere. Og i skolens formålsparagraf står det at elevene skal settes i stand til 
å utvikle ”kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistra liva sine og delta i arbeid og i 
fellesskapet i samfunnet”. 

John Hattie oppsummerer de miljømessige rammefaktorer som har mest innvirkning på 
elevens læring med at forhold som skolestørrelsen, skolebygninger og økonomi betyr alene 
lite for elevenes læringsutbytte. Den avgjørende forskjellen er læreren og i hans 
oppsummering understrekes forhold som  

• Relasjonen mellom elev og lærer 
• Forventinger og støtte til elevene 
• Lærerens evne til å lede klasser og håndhevelse av regler 
• Relasjoner mellom elevene 
• Foreldres støtte og forventinger til egne barns skolegang 
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Godt læringsmiljø fremmer helse, sosial utvikling og faglig læring. God faglig og sosial 
utvikling er i stor grad avhengig av et godt læringsmiljø på skolen. 
 

1.4. Vurdering for læring 
Ringerike kommune deltar skoleåret 2013-2014 i den nasjonale satsingen Vurdering for 

læring. Dette gjennomføres i et regionalt samarbeid med Hole, Modum, Sigdal og Krødsherad 
kommuner med støtte fra Fylkesmannen. Egen plan for arbeidet er utarbeidet. 
 
Hovedmålet er å videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som fremmer 
elevenes læring. I dette arbeidet knyttes arbeidet med læringsmiljø sammen med elevenes 
læring. Et trygt og tillitsfullt læringsmiljø er en viktig forutsetning for å skape en 
vurderingskultur som fremmer læring. Kvaliteten på lærernes praksis er avgjørende for gode 
resultater i klasserommet. Det er avgjørende hvordan læreren praktiserer prinsippene for god 
vurdering. Lærere skal legge vekt på å skape et tillitsfullt læringsmiljø ved god klasseledelse 
og gode relasjoner mellom lærer og elev. Det skal være rom for å prøve å feile og det skal 
oppleves trygt å fortelle hva man trenger å lære bedre. 
 

Et mål er også å utvikle den ordinære opplæringen slik at flere enn i dag får tilstrekkelig 
utbytte av den ordinære opplæringen. Vurdering for læring, i et mestringsperspektiv, vil være 
et sentralt i arbeidet med å nå dette målet. 
 

Et annet mål er å utvikle skole-hjem samarbeidet til også å ha fokus på foreldres muligheter til 
å bidra i barn og unges læringsliv med de forutsetninger og muligheter som den enkelte 
familie har. Viktige stikkord her vil være mestring for læring, ansvarsdeling og ikke minst 
vurdering for læring. 
 

Satsingen er praksisnær og bygger på prinsippene for skolebasert kompetanseutvikling. Det 
betyr at lærere skal videreutvikle og reflektere over egen praksis. Det forventes og at hele 
skolesamfunnet involveres i arbeidet for en bedre vurderingspraksis. 
 

1.5. Planens funksjoner 
Planen er  
• et styringsredskap for administrasjon, rektorer og tilsatte 
• grunnlag for utviklingsarbeid og handlingsplan på den enkelte skole 
• grunnlag for kompetanseutvikling hos ansatte 
• grunnlag for vurdering av kvalitet 

 

1.6. Planens oppbygning 
Planen er bygd opp med en beskrivelse av hvert utviklingsområde, der det blir vist til 
oppvekstsektoren sin visjon: “Alle skal oppleve mestring hver dag”  
og overordnede mål i kommunens «Handlingsplan 2013-2016» om at barnehagene og 
skolene  
• skal gi et omsorgsfullt og utfordrende tilbud til hvert enkelt barn  
• skal reflektere aktivt over egen praksis og bruke erfaringer, forskning og 

brukermedvirkning i alt utviklingsarbeid  
Ut fra dette er det satt opp delmål, beskrivelse og kjennetegn for god praksis på 
utviklingsområdene. Listen over kjennetegn er ikke uttømmende. Den kan suppleres og 
konkretiseres underveis i utviklingsarbeidet, sentralt i kommunen og lokalt på den enkelte 
skole. 
Til slutt gir planen innspill til det videre arbeidet med utviklingsområdene.  
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2. Innsatsområder 
2.1. Klasseledelse 
 

Visjon: Alle skal oppleve mestring hver dag 

Overordnet mål: *  Delmål klasseledelse: 

Barnehagene og skolene  

•  skal gi et omsorgsfullt og utfordrende 
tilbud til hvert enkelt barn  

•  skal reflektere aktivt over egen 
praksis og bruke erfaringer, forskning 
og brukermedvirkning i alt 
utviklingsarbeid 

Skolene skal ha lærere som 

• behersker god og tydelig klasseledelse 
• skaper et inkluderende miljø og 

læringsfellesskap 
• motiverer elevene til innsats 

Utdyping: 

Klasseledelse dreier seg om lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp. Forskning 
viser at dette er den faktoren som har størst betydning for læringsmiljøet og elevenes læring. 
Klasseledelse handler blant annet om å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere 
for innsats.  
Lærerens evne til å gi emosjonell støtte, læringsstøtte og evne til å organisere læringsarbeidet 
er avgjørende for å lykkes i arbeidet. 
I planperioden viderefører skolene arbeidet på området og vedlikeholder og sikrer kvalitet og 
en praksis i tråd med kjennetegnene nedenfor. 
Elevundersøkelsens spørsmål bl.a. om arbeidsmiljø brukes i vurdering av måloppnåing 

Kjennetegn for god klasseledelse: 

 
 Læreren  

• har en tydelig struktur i undervisningsforløpet, med markert start og avslutning 
• gir tydelige beskjeder og instruksjoner 
• formulerer klare mål for elevenes læring og læringsmiljø 
• har høye forventninger til alle elevene, tilpasset deres forutsetninger 
• gir konstruktive tilbakemeldinger til elevene, både faglig og sosialt 
•  utarbeider regler i samarbeid med elevene, og håndhever disse konsekvent 
• bevisstgjør og ansvarliggjør elevene i eget læringsarbeid  
• involverer elevene, og gir dem mulighet for medvirkning 

                                                                                      
 

 
* Overordnet mål for oppvekstsektor i Ringerike kommunes handlingsprogram 2013-2016. 
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2.2. Relasjoner 
 

Visjon: Alle skal oppleve mestring hver dag 

Overordnet mål: Delmål relasjoner: 

Barnehagene og skolene  

•  skal gi et omsorgsfullt og utfordrende 
tilbud til hvert enkelt barn  

•  skal reflektere aktivt over egen praksis og 
bruke erfaringer, forskning og 
brukermedvirkning i alt utviklingsarbeid 

Skolene har  
•  ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gir 

støttende gode relasjoner mellom elever og 
mellom elever og tilsatte 

Utdyping: 

Relasjoner i skolen bygger på likeverd og respekt for den enkelte. Relasjonen mellom elever og 
lærere har betydning for elevenes læring, atferd og opplevelse av skolesituasjonen 
Relasjonskompetanse kan defineres som "Ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som 
etablerer, utvikler og vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker". (Spurkeland 

2005:) Dette innebærer at lærere kan arbeide systematisk med å vedlikeholde og øke sin egen 
relasjonskompetanse. 
I en god relasjon har elever og lærere tillit til hverandre. Lærerne har interesse for elevene, og 
elevene opplever å bli sett, verdsatt og anerkjent 
Alle elever har rett til et inkluderende læringsmiljø. Ingen skal bli utsatt for krenkende ord eller 
handlinger. På skolen lærer elever sosial samhandling og å utvikle positive og gode relasjoner 
til medelever. Samspillet med andre gir opplevelse av samhørighet, trygghet og trivsel, og er 
viktig for elevene og påvirker motivasjonen til læring  
Relasjonskvalitet har et personlig preg, men dreier seg også om skolens kultur. Skolene skal 
sette fokus på og sikre god kvalitet på dette feltet. 
Skolene viderefører arbeidet med relasjoner mellom elever og mellom elever og tilsatte og har 
oppdaterte planer for elevsamtaler, og for trivselsskapende arbeid som forebygger mobbing, 
avdekker og håndterer mobbing. (Trivselsplan for Ringeriksskolen, 2013) 
Elevundersøkelsens brukes i vurdering av måloppnåing. 
Programmer som “Dette er mitt valg” og PALS kan være nyttige verktøy i arbeidet. 

Kjennetegn på positive relasjoner  

Elev og lærer: 
• læreren har evne til å inngå i en positiv og støttende relasjon med hver enkelt elev 
• eleven opplever trygghet og tillit, og å bli sett av læreren  
• læreren har tro på at elevene kan lære og nå målene for opplæringen 
• læreren skaper engasjement og motivasjon for læring, og bidrar til god selvfølelse hos 

alle elevene 
• lærer og elev har samme forståelse av hvilke krav som stilles til et godt læringsmiljø, 

blant annet hvilken sosial kompetanse som blir etterspurt og verdsatt 
Elevene 

• har en kultur for læring  
• aksepterer ulikheter, det er greit å være flink og å ha utfordringer – faglig og sosialt 
• samarbeider og har felles opplevelser 
• opplever trygghet og tillit, og føler seg inkludert  
• forstår hvilke krav som stilles til et godt læringsmiljø 
• opplever nulltoleranse for krenkende ord og handlinger 
• rapporterer om fortsatt reduksjon av mobbing 
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2.3. Skole - hjem samarbeid 
 

Visjon: Alle skal oppleve mestring hver dag 

Overordnet mål:   Delmål skole - hjem samarbeid: 

Barnehagene og skolene  
•  skal gi et omsorgsfullt og 

utfordrende tilbud til hvert enkelt 
barn  

•  skal reflektere aktivt over egen 
praksis og bruke erfaringer, 
forskning og brukermedvirkning i alt 
utviklingsarbeid 

Skolene skal  

• legge til rette for et godt samarbeid med 
hjemmet 

• bidra til at samarbeidet er preget av dialog 
og medbestemmelse og oppleves 
meningsfullt for begge parter 
 

Utdyping: 

 
Skolen skal ta initiativ og legge til rette for et godt samarbeid med foreldre. De foresatte og 
skolen har sammen fått et ansvar for å utvikle kompetente barn og unge. Det er viktig at skole 
og hjem spiller på lag og derfor hviler det et spesielt ansvar på skolen for å bygge gode 
relasjoner til foreldre slik at dette samarbeidet oppleves likeverdig og meningsfullt. 
Positive relasjoner mellom foreldre og lærere bygges gjennom oppmuntring og støtte til 
foreldrenes oppdragerarbeid, slik at de får tro på at de kan bety noe for egne barns skolegang. 
Det er viktig at foreldre får tillit til at lærere vil deres barn vel. Ved å bruke foreldre som en 
kilde til kjennskap og forståelse av det enkelte barn vil tillitsforholdet mellom foreldre og skole 
økes. 
Et godt samarbeid mellom skole og hjem øker elevenes motivasjon og opplevelse av trygghet 
og tilhørighet. 
Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode 
læringsmiljø og læringsresultat.  
Skolene har gode opplegg for samarbeidet med foreldre både på individplan, klasse- og 
skolenivå (Forskrift til Opplæringslova, Kapittel 20)  

Dette viser seg i praksis ved at  

• foreldre og lærere formidler de samme positive forventningene til eleven, tilpasset 
elevens forutsetninger  

• hjem og skole ”snakker samme språk”.  
• lærerens, foreldrenes og elevens forventninger til hverandre er tydelig uttalt og forstått 

av alle parter  
• foreldrene har reell medvirkning  
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2.4. Vurdering for læring  
 

Visjon: Alle skal oppleve mestring hver dag 

Overordnet mål:   Delmål Vurdering for læring: 

Barnehagene og skolene  

•  skal gi et omsorgsfullt og utfordrende 
tilbud til hvert enkelt barn  

•  skal reflektere aktivt over egen praksis 
og bruke erfaringer, forskning og 
brukermedvirkning i alt utviklingsarbeid 

I skolene skal  

• videreutvikle en vurderingskultur og en 
vurderingspraksis som fremmer 
elevenes læring  
 

Utdyping: 

 

Vurdering for læring er all vurdering som gis til eleven underveis i opplæringen og som bidrar 
til å fremme læring. Underveisvurdering gis løpende som veiledning til eleven. Gjennom 
underveisvurderingen får lærer og elev informasjon om elevens faglige progresjon. Når 
underveisvurdering brukes til å fremme elevers læring og tilpasse opplæringen er det 
vurdering for læring. 
I dette arbeidet er det viktig med tydelige mål og kriterier, faglig relevante tilbakemeldinger og 
elevinvolvering i vurderingsarbeidet. God kommunikasjon og dialog mellom elev og lærer gir 
grunnlag for tilpasset opplæring. Godt læringsmiljø er avgjørende for å lykkes i det 
læringsfremmende arbeidet. 
 
I satsingen på Vurdering for læring skoleåret 2013-2014 vil skolene videreutvikle en 
vurderingspraksis som fremmer læring. Utgangspunkt er kjennetegn for god vurderingspraksis, 
som bygger på fire sentrale prinsipper for god underveisvurdering: 
 

• Kriterier for læring i ulike fag eller grunnleggende ferdigheter 
• Tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet 
• Framovermeldinger som skal gi råd om faglig utvikling 
• Egenvurdering for at elevene skal bli involvert i eget læringsarbeid 

 
Skolene skal i perioden jobbe med minst et av disse prinsippene. Det blir utarbeidet materiell 
og arbeidsmåter beskrives. Det arrangeres nettverk, med faglig påfyll og drøftinger på tvers av 
skoler og kommuner innenfor disse fire områdene.  
Elevundersøkelsens spørsmål om læring og veiledning brukes i vurdering av måloppnåing. 
 

Kjennetegn for vurdering som fremmer læring er at elever  

• forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem  
• får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen  
• får råd om hvordan de kan forbedre seg  
• er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling  
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2.5. Læringstrykk 
 

Visjon: Alle skal oppleve mestring hver dag 

Overordnet mål:   Delmål læringstrykk: 

Barnehagene og skolene  

•  skal gi et omsorgsfullt og 
utfordrende tilbud til hvert enkelt 
barn  

•  skal reflektere aktivt over egen 
praksis og bruke erfaringer, 
forskning og brukermedvirkning i alt 
utviklingsarbeid 
 

Skolene skal arbeide 

• strukturert og systematisk med 
grunnleggende ferdigheter i lesing, regning 
engelsk og IKT 

• for gode resultater på nasjonale prøver 
• for bedret tilpasset opplæring, slik at ennå 

flere får tilfredsstillende utbytte av ordinær 
opplæring 

• variasjon i arbeidsmåter 

Utdyping: 

Skolen sitt fokus på elevenes sine faglige prestasjoner de siste årene fortsetter. Skolene 
gjennomfører obligatoriske kartleggingsprøver og nasjonale prøver for å fremme læring og 
tilrettelegge opplæringen for den enkelte. Skolene analyserer resultatene igangsetter tiltak og 
rapporterer til skoleadministrasjonen på dette. Det systematiske arbeidet med de 
grunnleggende ferdighetene fortsetter. 
 
Ungdomstrinnet er i fokus de neste årene gjennom «Nasjonal strategi for ungdomstrinnet». 
Målet er å gjøre opplæringen mer praktisk og variert. Styrking av klasseledelse og satsing på 
regning, lesing og skriving skal komme alle elever til gode, også de faglig sterke elevene. 
Satsingene skal inngå i alle fag.  Innføringen av valgfag fortsetter. Arbeidsmåtene i «Ny Giv» 
skal overføres til alle lærere og muligheten til å ta fag på videregående fortsetter. Det er gode 
overgangsrutiner mellom ungdomsskole og videregående skoler. 
  
Tilpasset opplæringen i bredt perspektiv vektlegges, med inkludering og sosial deltagelse 
vektlegges på alle trinn. Det er viktig at varierte arbeidsmåter og allsidige læringsstrategier 
legges til grunn i valg av læringsaktiviteter. 
 
Elevundersøkelse og spørsmål om læring og nasjonale prøver brukes i vurdering av 
måloppnåing. 
 

Dette viser seg i praksis ved at skolen  

• har fokus på tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåter  
• holder oppe læringstrykket ved å 

• videreføre god praksis i arbeid med grunnleggende ferdigheter  
• ha et øket fokus på fagområder der det trengs forbedring 

• bruke resultatet ved oppfølging av den enkelte, og dialog med foreldre for å fremme 
læring og utvikling 

• vurderer resultater og treffe tiltak for elever, klasser eller hele skolen om nødvendig  
• har en andel elever som trenger spesialundervisning som landsgjennomsnittet 
• har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet 
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2.6. IKT 
 

Visjon: Alle skal oppleve mestring hver dag 

Overordnet mål:   Delmål IKT: 

Barnehagene og skolene  

• skal gi et omsorgsfullt og 
utfordrende tilbud til hvert enkelt 
barn  

•  skal reflektere aktivt over egen 
praksis og bruke erfaringer, 
forskning og brukermedvirkning i alt 
utviklingsarbeid 
 

Skolene skal arbeide for at  

• at alle elever i Ringeriksskolen har 
tilfredsstillende digital kompetanse  

• at nødvendige rammebetingelser og 
kompetanse er tilgjengelige 

 

Utdyping: 

IKT er en viktig del av skolens virksomhet ved at grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale 

verktøy er integrert i alle fag. Gjennom Kunnskapsløftet 06 har skolen klare mål og planer for 

digital kompetanse som basisferdighet.  

Skolen må møte to sentrale utfordringer for at IKT skal bidra til en styrking av skolens relevans. 

For det første må skolen møte elevene og deres fortrolighet med digitale medier på en slik 

måte at den bygger bro til barnas liv, der de første digitale ferdigheter tilegnes i stadig lavere 

alder.  

For det andre må skolen forholde seg til barn og unges nettbruk og utviklingen av identitet og 

sosial kompetanse gjennom nettsamfunn og lignende.  

Det utarbeides en Handlingsplan for IKT i barnehager og skoler som omhandler: 

• Bruk og innhold i ringerike.iktplan.no - en ressurs for å nå K06s mål om digital 
kompetanse og Rammeplanens digitale perspektiv  

• Bruk og tilpasning av læringsplattformen Fronter  
• Aktuelle kommunikasjonskanaler foresatte – elever – skole - samfunn  
• Kartleggingsverktøy 
• Kompetanseutvikling 
• Aktuelle digitale verktøy/ programvare 
• Rolleavklaringer: skoleeier – skoleledere – superbrukere – IKT-drift 

Dette viser seg i praksis ved at skolen  

• bruker "ringerike.iktplan.no" som ressurs for å nå K06s mål om digital kompetanse 
• holder oppe læringstrykket ved å videreføre god praksis i arbeid med grunnleggende 

ferdigheter  
• har fokus på bruk av IKT i tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåter 
• har fokus på kompetansekartlegging og - utvikling innen IKT 
• vurdere skolens resultater og treffe tiltak for elever, klasser eller hele skolen om 

nødvendig 
• aktivt bruker IKT som kommunikasjonskanal 
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3. Arbeidet med utviklingsområdene 
 
Arbeid med utviklingsarbeidet foregår på alle skolene i planperioden, og skal gi den enkelte skole og 
ansatte økt kompetanse og fremme læring hos elevene. Som nevnt i innledningen videreutvikles den 
arbeidsmetode som er brukt i utviklingsarbeidet de siste to årene. Den er skolebasert, bygger på 
lærernes kompetanse og erfaring og kombinerer den med ny kunnskap, vurdering og utprøving av ny 
praksis i samarbeid med andre. 
 

3.1. Skolebasert kompetanseutvikling 
 «Skolebasert kompetanseutvikling» innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar 
i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Utdanningsdirektoratet beskriver metoden og sier 
at hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder 
læring, undervisning og samarbeid., … slik at alle ledere og ansatte bedre kan støtte arbeidet 
med elevenes læring. 

Dette forutsetter: 

en systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid. Både skoleeiere, skoleledelsen 
og personalet ved den enkelte skole må være involvert i et forpliktende samarbeid 

• at kompetanseutviklingen er forankret i skoleeierens planer og målsettinger for 
skoleutviklingen i egen kommune 

• samarbeid mellom elever, lærere, ledere, og eksterne kompetansemiljøer  

Nasjonal og internasjonal forskning viser at lærere opplever at egen læring i skolen har størst 
betydning for deres egen utvikling og for elevenes utbytte av undervisningen. .. Forbedring av 
undervisningen bør dessuten bygge på forskningsbasert kunnskap, direkte observasjon, analyse, 
tilbakemeldinger og ny erkjennelse. Den forskningsbaserte kunnskapen må sees i sammenheng 
med lærernes egne erfaringer og kjennskap til elevene. Dette skjer gjennom læring i en sosial 
kontekst, og det blir skolelederens oppgave å legge forholdene til rette for læring i et kollegium, 
og å sørge for at kunnskapen blir en del av organisasjonen.» 

3.2. Årssyklus for arbeidet: 
Januar:  Skolene utarbeider en rapport fra nasjonale prøver og elevundersøkelsen 
April:   Utkast handlingsplan drøftes (annethvert år) 
April:   Plangruppesamling med fokus på utviklingsarbeidet 
April:   Dialogmøter med skolene (tredje hvert år) 
Mai:  Handlingsplan vedtas politisk (annet hvert år) 
Mai:  Vurdering av arbeidet på skolen opp mot mål og plan (årlig) 
Juni: Skolene leverer årsrapport for lærings- og utviklingsarbeidet 
September:  Lokal handlingsplan for utviklingsarbeidet på den enkelte skole  
September:  Nasjonale prøver lesing, skriving og regning 
Oktober:  Tilstandsrapport for grunnskolen for behandles politisk. 
November:  Elevundersøkelsen (obligatorisk for 7. og 10. trinn) 
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4. Kilder 
 

• Kunnskapsdepartementet: Forskrift til opplæringslova 
• Kunnskapsdepartementet: Opplæringslova  
• Kunnskapsdepartementet: Strategi for ungdomstrinnet 
• Ringerike kommune Trivsel i Ringeriksskolen, 2013 
• Ringerike kommune: Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 
• Ringerike kommune: Økonomiplan 2013-2016 
• Ringerike kommune: Folkehelsemeldingen 2012- 2030 
• Utdanningsdirektoratet 1-2010: Individuell vurdering i grunnskolen 2010 
• Utdanningsdirektoratet: Bedre læringsmiljø 
• Utdanningsdirektoratet: Elevundersøkelsen 
• Utdanningsdirektoratet: Grunnlagsdokument Vurdering for læring 2010-2014 
• Utdanningsdirektoratet: Læreplanverket 2006 
• Utdanningsdirektoratet: Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling 
• Utdanningsdirektoratet: Veileder mot mobbing 2011 
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REVISJON AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR RINGERIKE 
KOMMUNE - VEDTAK  
 

Arkivsaksnr.: 11/3633  Arkiv: 140   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
85/13 Formannskapet 11.06.2013 
/ Kommunestyret 20.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Revidert kommunal planstrategi for Ringerike kommune, datert 28.05.13 vedtas, iht. plan- 
og bygningsloven § 10-11. 
 

Sammendrag 
Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi for Ringerike 28.06.12. Høsten 2012 vedtok 
formannskapet at det skulle startes opp en fullstendig revidering av gjeldende 
kommuneplan. Med bakgrunn i dette er den kommunale planstrategien revidert, og det er 
den reviderte kommunale planstrategien som nå legges fram for endelig vedtak i 
kommunestyret. Forslag til revidert planstrategi ble gjort kjent samtidig med varsel om 
oppstart av revisjon av kommuneplan. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunal planstrategi for Ringerike har vært behandlet i flere runder, og det vises nå kun 
til kommunestyrets forrige behandling 21.03.13, sak 34/13 

1. Kommunestyret vedtar kommunal planstrategi for Ringerike kommune 2013-2015, i 
samsvar med plan- og bygningslovens § 10-1, slik den fremstår i vedlegg 1. 

2. Dersom det skulle komme innspill til endring av kommuneplanen for Ådalsfjella 
forutsettes det at dette behandles på lik linje med øvrige innspill. 

 
Beskrivelse av saken 
Bakgrunn 
Kommunal planstrategi for Ringerike kommune for perioden 2012-2015 ble vedtatt av 
kommunestyret 30.06.12. Her ble det fastsatt at kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdelens bestemmelser skulle revideres, samt at arealdelen skulle oppdateres til ny plan- 
og bygningslov. Denne planstrategien la ikke opp til revidering av innholdet i arealdelen.  
 
02.10.12 vedtok formannskapet å starte opp en fullstendig revidering av gjeldende 
kommuneplan. Med bakgrunn i dette ble det starta opp en revisjon av planstrategien. 
 
Kommunestyret behandla forslag til revidert planstrategi 21.03.13. Forslaget til revidert 
planstrategi ble gjort kjent i Ringerikes blad 23.03.13, samt på kommunens nettsider. Dette 
ble også varsla i brev til statlige og regionale organer og nabokommuner, samt diverse 
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organisasjoner. Samtidig ble det varsla om oppstart av revidering av gjeldende 
kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel, samt høring og offentlig ettersyn av forslag 
til planprogram. Frist for innspill var 10.05.13.  

 
Revidert planstrategi legges fram for vedtak i kommunestyret i samme møte som 
kommunestyret skal fastsette planprogrammet. Satsingsområdene for Ringerike skal i følge 
planstrategien være befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering. 
Dette er fulgt opp i forslag til planprogram.  
 
Uttalelser 
Det er i høringsperioden mottatt 16 uttalelser til varsel om oppstart og høring og offentlig 
ettersyn av planprogram og planstrategi. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i eget 
dokument, vedlegg 2. Uttalelsene i sin helhet følger saken som vedlegg 3 a-p.   
  
Endringer i planstrategien  
Det er ikke gjort vesentlige endringer i planstrategien etter høringsperioden, kun enkelte 
utdypinger og presiseringer som et ledd i kvalitetssikringen av planstrategien og for å 
imøtekomme høringsuttalelser. Det er blant annet tatt inn henvisning til Energi & 
Klimaplan, samt Folkehelsemeldingen og visjonen "best for barn". Framdriften i tabellen 
med oversikt over planbehov på side 15 er oppdatert ut fra kunnskapen vi har i dag.  
  
Endringer er nærmere omtalt i vedlegg 2. Høringsuttalelsene har i hovedsak medført 
endringer og tillegg i planprogrammet, og i mindre grad i planstrategien.  
 
Ådalsfjella 
Det vises til formannskapets vedtak 21.03.13, sak 34/13 punkt 2: Dersom det skulle komme 
innspill til endring av kommuneplanen for Ådalsfjella forutsettes det at dette behandles på 
lik linje med øvrige innspill. Innspill til Ådalsfjella vil tas i mot og registreres, men vil kunne 
siles bort i grovsilingen av innspill. Denne prosessen er nærmere omtalt i forslag til 
planprogram. Konkretisert opplegg for grovsiling samt selve grovsilingen vil legges fram til 
politisk behandling. Innspill som siles bort vil ikke konsekvensutredes. Innspill som siles ut i 
grovsilingen vil kunne hentes fram igjen ved en eventuelt senere anledning.  
 

Forholdet til overordnede planer 
 
Nasjonale forventninger  
Regjeringa vedtok ved kongelig resolusjon 24.06.2011 nasjonale forventninger til regional 
og kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven (Miljøverndepartementets rundskriv 
T-1497). Hensikten med forventningene er å gjøre planlegginga målretta og bidra til at 
nasjonale interesser blir ivaretatt. Forventningsdokumentet følges opp i forslag til 
planstrategi, og skal videre legges til grunn i de oppfølgende planprosessene. 
 
Kommuneplan  
Gjeldende kommuneplan for Ringerike ble vedtatt 30.08.07.  
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Juridiske forhold  
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og seinest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 
10-1. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være 
en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen.  
 

Behov for informasjon og høringer 
I plan- og bygningsloven § 10-1 annet ledd står det følgende om kommunal planstrategi:  

Kommunen skal i arbeidet med planstrategien innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred 
medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i 
kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.  

 
Forslag til revidert kommunal planstrategi ble behandla av kommunestyret 21.03.13, og 
gjort kjent gjennom annonsering i Ringerikes blad 23.03.12 samt på kommunens nettside. 
Forslaget ble også oversendt statlige og regionale organer og nabokommuner samt diverse 
organisasjoner med frist for uttalelse 10.05.13. I tillegg har rådmannen i høringsperioden 
avholdt et møte med referansegruppa for næringslivet.   

 
Rådmannens vurdering 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, vil bli ivaretatt i 
de planer og vedtak som vil følge av planstrategien.  
 
Uttalelsene som er mottatt er i hovedsak av generell karakter og innpasset i planstrategien, 
eller skal innpasses i det videre planarbeidet. Rådmannen ser at det er viktig at kommunen 
følger opp med kapasitet på kommunens tjenester, slik at dette er forutsigbart for 
innbyggere og tiltakshavere.  
 
Rådmannen anser at det reviderte forslaget til planstrategi er tilstrekkelig gjennomarbeida, 
og at planstrategien danner et godt grunnlag for kommunens arbeid fram mot 2015.  
 
Rådmannen mener videre at satsingsområdene i planstrategien - befolkningsvekst, styrka 
næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering - samsvarer med de utfordringene Ringerike 
står ovenfor.  
  

 
Vedlegg 

1. Kommunal planstrategi for Ringerike kommune 2013-2015, datert 28.05.13. 
2. Oppsummering av uttalelser, inkludert rådmannens kommentarer, datert 28.05.13. 
3. Uttalelser:*  

a. Tunsberg bispedømmeråd, 16.04.13 
b. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, 07.05.13 
c. Forsvarsbygg, 07.05.13 
d. Fylkesmannen i Buskerud, 07.05.13 
e. Fylkesmannen i Buskerud og NVE, 07.05.13 
f. Jernbaneverket, 07.05.13 

Side 105 av 341



  Sak 85/13 s.4 
 

   

 

g. Buskerud fylkeskommune, 16.05.13 
h. Byggesaksavdelingen, Ringerike kommune, 26.03.13 
i. Miljørettet Helsevern, Ringerike kommune, 13.05.13 
j. Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, 13.05.13 
k. Nes vel og bygdeutviklingslag, 03.04.13 
l. Tronrud Eiendom AS, 05.05.13 
m. Ringerike o-lag, 09.05.13 
n. Fossekallen IL, 09.05.13 
o. Sokna utvikling, 10.05.13 
p. Bærum kommune, 13.05.13 

4. Saksprotokoll ved behandling av forslag til revidert kommunal planstrategi i 
kommunestyret, 21.03.13, sak 34/13.* 

5. Saksfremlegg til kommunestyret, 21.03.13, sak 34/13.* 

 
Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 
Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 28.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 
Saksbehandler: Guro Skinnes 
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FORORD 
 
Ringerike kommunes planer skal være et utviklings- og styringsverktøy på kort og lang sikt. 
De skal skape forutsigbarhet og klare rammer for kommuneorganisasjonen, kommunens 
næringsliv, kommunens innbyggere og andre brukere av kommunens arealer og virksomheter. 
Kommunal planstrategi er retningsgivende for kommunens prioritering av planoppgaver. 
Planarbeidene er et viktig verktøy for samfunnsutviklingen og et hjelpemiddel ved prioritering 
av ressursene. 
 
En kommunal planstrategi for 2012-2015 ble vedtatt i kommunestyret 28.06.2012. 
Formannskapet vedtok i sitt møte 02.10.2012 at hele gjeldende kommuneplan skal revideres. 
Dette er forutsetningen for at Ringerike kommune våren 2013 reviderer den vedtatte 
planstrategien og endrer oversikten over kommunens planlegging. Satsingsområdene skal 
fortsatt være befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering. 
Planstrategien bygger opp om de tre satsingsområdene og er disponert i tråd med disse.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal definere nærmere de mål og tiltak som er nødvendige for 
å realisere en ambisjon om sterkere vekst i befolkning og næringsliv, herunder nye 
samferdselsløsninger. Visjonen og strategiene i kommuneplan for Ringerike kommune 2007 – 
2019 er robuste og godt formulert og kan i hovedsak videreutvikles. 
 
Kommuneplanens arealdel og bestemmelsene til arealdelen er viktige styringsverktøy i 
kommuneplanleggingen. En revisjon kan bidra til å øke forutsigbarhet for tiltakshavere. 
I tillegg til nødvendige tema- og fagutredninger, vil det være hensiktsmessig å se nærmere på 
hvordan vår region samspiller med Hønefoss, og hvordan lokalsamfunna og Hønefoss er 
gjensidig avhengig av hverandre. Livskraftig by og lokalsamfunn i bydeler, tettsteder, grender 
og bygder er en forutsetning for at Hønefoss kan være en motor i samfunnsutvikling og bidra 
til ønsket utvikling: 
Ringerike – et bedre sted å være! 
 
Forslag til revidert kommunal planstrategi for Ringerike 2013-2015 ble behandlet i 
kommunestyret 21.03.2013. Etter dette ble forslaget gjort kjent gjennom annonsering i 
Ringerikes blad, på kommunens nettsider samt med brev til statlige og regionale organer, 
nabokommuner og diverse organisasjoner. Forslaget legges nå fram for kommunestyret til 
endelig vedtak.  
 
 
Hønefoss 28.05.2013.  
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI ER EN DEL AV RINGERIKE KOMMUNES 
PLANSYSTEM 
 

 
Figur: Slik kan Ringerike kommunes plansystem illustreres.  

 
Til høyre sees det årlige planhjulet med budsjett, virksomhetsplaner, regnskapsrapporter, 
årsmelding og handlingsdel. Disse gir innspill til det store 4-årige planhjulet. Planstrategien 
forteller hvilke deler av kommuneplanleggingen som skal videreføres eller revideres i 
planperioden. De to delene gir innspill til hverandre. Planstrategien følges opp i årshjulet. 

ATTRAKTIVITET, BOLYST OG POSITIV IDENTITET 

VISJON, MÅL OG STRATEGI  
Det er vedtatt å revidere hele gjeldende kommuneplan fra 2007. Visjonen og strategiene i 
gjeldende kommuneplan er robuste og godt formulert og kan i hovedsak videreutvikles. 
Kommunestyret vedtok 26.04.2012 sak 55/12 at kommunens innbyggere, som en del av 
kommuneplanarbeidet, skal inviteres til å delta i en slagordkonkurranse i det videre arbeidet 
med fastsettelse av ny visjon. I gjeldende kommuneplan er det formulert følgende visjon:  

Ringerike et bedre sted å være. Gjennom samspill mellom private og offentlige aktører 

skal Ringerike videreutvikles som en levende og attraktiv bo- og næringskommune 

med stort mangfold og positiv identitet. 
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Kommunens planarbeid skal bygge opp om attraktivitet og omdømme. Det kan gjøres ved å 
se nærmere på hvordan Hønefoss fungerer både i forholdet til en større region og det 
gjensidige samspillet mellom byen og bygdene. Et velfungerende Ringerike vil kunne gi 
grunnlag for Ringerike som vekstakse i Osloregionen. Et godt omdømme gir bolyst og 
tiltrekker seg kompetanse og kan gi grunnlag for befolkningsutvikling, næringsutvikling og 
bedret folkehelse. Identitet knyttes til både kommunen, Ringerike, og til mitt hjemsted. 

RINGERIKSSAMFUNNET I DAG 
Per 1. januar 2013 har Ringerike 29 400 innbyggere. Framskrivninger fra SSB med middels 
nasjonal vekst viser 33 747 innbyggere i 2030. Kommunens sentrale beliggenhet i forhold til 
Osloregionen og Drammensområdet vises gjennom en forholdsvis høy pendling ut og inn av 
kommunen. Ringerike er en stor kommune i utstrekning. De lange avstandene innebærer at 
flere av lokalsamfunna i kommunen har viktige funksjoner, selv om byen Hønefoss må inneha 
de viktigste. I dette ligger både næringsliv, service og offentlige tjenesteyting.  
 
Tre viktige samferdselstiltak vil ha stor betydning som sterke drivkrefter for befolknings- og 
næringsvekst: Ringeriksbanen, E16 og KVU for transportsystemet i Hønefossområdet og ei 
eventuell "Ringerikspakke". Når de nye samferdselsprosjektene, som vil knytte regionen 
tettere til Oslos voksende bolig- og arbeidsmarked blir realisert, kan Ringeriksregionen vente 
en enda sterkere befolkningsvekst. Utfordringen for Ringerike er å møte veksten og 
usikkerheten omkring samferdselstiltakene, med kapasitet når det gjelder annen infrastruktur, 
tjenester og planberedskap.  
 
Energi & Klimaplan for Ringerike ble vedtatt i kommunestyret 02.12.10, og denne skal tas 
med i det strategiske arbeidet med revisjon av kommuneplan. Energi & Klimaplan inneholder 
en oversikt over status for lokal energibruk og klimagassutslipp, forventa utvikling og 
utfordringer spesielt for Ringerike kommune. 

HENSYN 
Det vises til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging etter plan- og 
bygningsloven, vedtatt ved kongelig resolusjon 24.06.2011. Dette skal følges opp i det videre 
planarbeidet. 

ERFARINGER MED GJELDENDE KOMMUNEPLAN 

Det er ikke utført en helhetlig evaluering av gjeldende kommuneplan. Men det oppfattes som 
om samfunnsdelen har mange gode ønsker, men er lite forpliktende og handlingsrettet. For å 
oppnå en bedre sammenhengende kommuneplanlegging er det viktig at sektorene i 
kommunen bruker samme framskrivninger og befolkningsprognoser fra SSB. Ved revidering 
av samfunnsdelen vil slike framskrivinger være sentrale når det gjelder dimensjonering av 
arealer for bolig, næring og service. I tillegg vil slike tall være viktige ved utforming av 
tjenesteproduksjon som barnehage, skole, omsorg, helse og gravplasser.  

Det er et politisk ønske om å planlegge for en sterkere vekst enn framskrivinger fra SSB viser. 
Samfunnsdelen må avklare hvilke vekstambisjoner Ringerike kommune skal legge til grunn i 
planlegging av virksomhet og arealer. Det må også avklares hvor denne veksten ønskes.  

Gjeldende arealdel med bestemmelser skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven av 
2008. Arealdelen med bestemmelser gir sentrale føringer og hjemmel for å hindre uønsket 
utvikling. Temaplaner som følges opp av konkrete planer, områderegulering eller 
detaljregulering har vært brukt til nå, for å få til aktiv tilrettelegging og handling. Til disse 
knyttes det krav som sikrer gjennomføring og kvalitet.  
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STØRRE PLANARBEIDER OG UTREDNINGER 

Ringeriksregionen mot 2030: Rådet for Ringeriksregionen har tatt initiativ til utredninger 
som kvantifiserer regionens vekstpotensial som grunnlag for offensive utviklingsstrategier og 
synliggjøre samferdselsprosjektenes betydning for vekst og utvikling. Utredningene gir 
viktige innspill til bl.a. revisjon av kommuneplanen. 

Livskraftige lokalsamfunn: Formannskapet behandla Livskraftige lokalsamfunn 14.05.13. 
Kartlegginga ser nærmere på hvilke funksjoner som finnes i 17 definerte lokalsamfunn i 
Ringerike. Notatet fra NIBR inneholder statistisk materiale om befolkningsutvikling og 
bosettingsmønster. Dette gir nyttig kunnskap om hvordan kommunens sentre samspiller og 
drar nytte av hverandre, og gir viktige innspill til kommuneplanarbeidet. 

Handels- og byutviklingsanalyse: Hønefoss by er i utvikling og vekst og det er behov for å 
utarbeide en strategi for videre utvikling. Bakgrunnen for analysen var blant annet ønsker om 
handel i randsonene til byen. Analysen ser på handel- og byutvikling i sammenheng. 
Analysen ble behandlet i kommunestyret 13.12.12, sak 142/12, og skal være et innspill til 
videre kommuneplanlegging.   

Folkehelsemeldingen 2012-2030: Folkehelsemeldingen beskriver behov og utfordringer, og 
skal fungere som et strategisk dokument som danner grunnlag for at framtidige 
folkehelsetiltak i kommunen blir helhetlige, konkrete og synlige. Et overordnet mål er å spre 
engasjement om folkehelse på alle nivåer i Ringerikssamfunnet. Folkehelsemeldingen ble 
vedtatt som retningsgivende for perioden fram til våren 2015 i kommunestyret 21.02.2013. 
Mål, visjoner og føringer i meldingen skal innarbeides i handlingsprogram, kommuneplan og 
styringssystemer i kommunen. 

KVU (konseptvalgutredning) for transportsystemet i Hønefoss-området: Etter forespørsel 
fra Ringerike kommune og Buskerud fylkeskommune har Samferdselsdepartementet bestilt en 
KVU for transportsystemet i Hønefoss-området. Statens vegvesen er ansvarlig for 
utarbeidelsen. En KVU er en faglig utredning som skal danne grunnlag for en beslutning om 
finansiering (en eventuell Ringerikspakke). Innholdet i KVUen vil være vurdering av ulike 
konsept for transport internt i regionen med vekt på Hønefoss by. Videreføring av dagens 
løsning er referansekonsept. Andre konsepter vil kunne være: - Bærekraftig konsept med 
kollektivtransport og utvidet bruk av gang- og sykkeltransport. - Konsept for bedre 
tilrettelegging for bilbasert transport. - Konsept som kombinerer løsninger. Konseptene blir 
vurdert opp mot konsekvenser for økonomi, miljø osv. Vegvesenet vil til slutt gi en 
anbefaling til departementet. KVU er en prosess som kan gi stort lokalt engasjement. Den skal 
følges opp av KS1 Kvalitetssikring av KVU, en eventuell "Ringerikspakke", og videre med 
nødvendige planer etter plan- og bygningsloven. 

Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023: Stortinget skal vedta NTP 18.06.2013. 
Regjeringa la fram sitt forslag i april. Her inngår E16 Eggemoen-Olum og E16 Bjørum-
Skaret, samt midler til oppstart av Ringeriksbanen. I tillegg er det avsatt midler til "helhetlige 
bymiljøavtaler" og "belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i 
byområdene". Disse midlene skal fordeles til ulike byområder, og det er dette KVU-en skal 
danne grunnlag for å fatte beslutning om.  

Kommunedelplan for E16 Skaret-Hønefoss: Ny E16 vil være et bedre alternativ for trafikk 
retning Oslo med tanke på tidsbruk og kjørekomfort.  

E16 Eggemoen-Kleggerud: Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud ble vedtatt i 
Ringerike kommunestyre 31.01.13, og i Jevnaker kommunestyre 05.03.13. Statens vegvesen 
jobber videre med reguleringsplaner for strekningen. Ny E16 vil være et bedre alternativ for 
trafikk i retning Gardermoen med tanke på tidsbruk og kjørekomfort.  
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TRE SATSINGSOMRÅDER 

SATSINGSOMRÅDE 1 – BEFOLKNINGSUTVIKLING 
 

Ringerike kommune og Ringerike Utvikling har 
utarbeidet et forslag til næringspolitikk og strategi 
for Ringeriksregionen 2012-2016. Her legges det til 
grunn at tilrettelegging for befolkningsvekst i 
hovedsak skal skje i tilknytning til by- og 
kollektivknutepunktene. 
 
For å stimulere til befolkningsvekst er det viktig å 
se på et bredt spekter av virkemidler. Næringslivet 
etablerer seg der kompetansen er. 
Kompetansearbeidstakere prioriterer et godt 
bomiljø med nødvendig service, skoler/barnehager, 
kultur, nærområder, blå/grønne/grå strukturer, 

sosiale møteplasser og gjerne tilgang på bymiljø. En av visjonene i kommunens 
folkehelsemelding er "Ringerike – best for barn", og en hovedstrategi her er å sikre barn og 
unge optimale oppvekstsvilkår. God planlegging, inkludert arealplanlegging, er et verktøy 
både for å sikre gode bomiljø og nødvendig forutsigbarhet for investorer og næringslivet. 
Endret samferdselsinfrastruktur vil gi nye muligheter. 

STATUS 

Per 1. januar 2013 har Ringerike 29 400 innbyggere. I 1995 var tallet 27 407. De fleste 
innbyggerne bor sentralt, i og rundt Hønefoss. I andre områder bor folk dels i tettstedene og 
dels spredt. Sammenligna med andre kommuner har Ringerike en lav andel bosatt i tettsteder 
og innbyggerne har lengre reisetid til kommunesenteret Hønefoss. I perioden 2000-2010 har 
det vært en klar økning i antall bosatte i tettbebygde strøk. Tilflyttere og tilbakeflyttere 
bosetter seg hovedsakelig i Hønefoss-området. I 2011 var nettoinnflytting i kommunen 289. 
Flest tilflyttere kommer fra nabokommunene Hole og Jevnaker og fra Osloregionen. 
 

 
Figur: Aldersfordelingen i Ringerike 2012 

 
I forhold til sammenlignbare kommuner har Ringerike i dag en befolkning med større andel 
eldre og færre i de yngste aldersklassene (se tabell på neste side). Målretta satsing for å 
beholde og tiltrekke ungdom i etableringsfasen og yngre barnefamilier vil kunne endre 
befolkningssammensetningen i en mer gunstig retning. Befolkningen har også et lavere 
utdanningsnivå og lavere gjennomsnittsinntekt.  
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 2011 2012 2013 2014 2015 
0-2 år 955 976 976 969 974 

3-5 år 895 899 947 1003 1023 

6-15 år 3227 3191 3175 3150 3162 

16-22 år 2683 2646 2595 2550 2487 

23-66 år 16786 16921 17034 17121 17273 

67-79 år 2800 2868 2992 3168 3309 

80-89 år 1360 1336 1319 1261 1220 

Over 90 år 240 258 271 297 312 

sum 28946 29095 29308 29518 29760 

Vekst i Ringerike  0,51 0,73 0,72 0,82 

Vekst i landet  1,31 1,36 1,37 1,37 

Tabell: Utvikling av aldersfordelingen i perioden 2011 -2015 

UTFORDRINGER 

Framskrivninger fra SSB med middels nasjonal vekst viser at Ringerike vil ha 33 747 
innbyggere i 2030. Det er en del usikkerhet knyttet til tallet. Fra nasjonalt hold forventes det 
en sterk befolkningsvekst på det sentrale østlandsområdet. Oslo og Akershus planlegger for en 
vekst på 30 % fram mot 2030. Til tross for gode bomiljøer og tilgjengelige arealer, har ikke 
Ringerike hatt like sterk vekst som flere andre kommuner nær Oslo. Hovedårsaken til dette er 
mangel på effektive samferdselsløsninger. Tre viktige samferdselstiltak vil ha stor betydning, 
Ringeriksbanen, E16 og KVU for transportsystemet i Hønefossområdet. Det er avgjørende at 
Ringerike kommune nå tar de nødvendige plangrep, slik at det først vedtas hvilke 
vekstambisjoner og strategier det skal planlegges for. Dernest at det tas noen sentrale plangrep 
for å tilrettelegge for den samfunnsutviklingen som er ønskelig. Prosjektet Ringeriksregionen 
mot 2030 legger grunnlaget og kommuneplanen skal bygge opp under dette.  

PLANBEHOV 

Kommuneplanen:  
• Revisjon av gjeldende kommuneplan, med spesielt vekt på befolkningsutvikling. 

Folketallet er dimensjonerende for arealer til bolig, handel og næring og tjenester.  
Kommunedelplaner: 

• Kommunedelplan for idrett og friluftsanlegg 
• Kommunedelplan for Steinsfjorden (i samarbeid med Hole kommune) 
• Kommunedelplan for Krakstadmarka   
• Kommunedelplaner for E16 

Temautredninger:  
• Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, Livskraftige lokalsamfunn, Ringerike 

2030, KVU for transportsystemet i Hønefossområdet, støy, gravplassutredning og 
bynære friluftsområder. 

Sektorplaner: 
• Folkehelsemeldingen 2012-2030 
• Skole- og barnehagestruktur 
• Omsorgsplanen 2015 
• Rusmiddelplan 2015 
• Boligsosial handlingsplan 2008 – 2015 
• Psykiatriplan 2015 
• Rehabiliteringsplan 2015 
• Plan for barnevernsmelding 
• Plan mot vold i nære relasjoner 
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SATSINGSOMRÅDE 2 – NÆRINGSUTVIKLING 
 

Ringerike kommune og Ringerike Utvikling har 
utarbeidet et forslag til næringspolitikk og strategi 
for Ringeriksregionen 2012-2016. I denne legges 
to hovedlinjer til grunn: 

• Tilrettelegging for befolkningsvekst skal i 
  hovedsak skje i tilknytning til by- og 
  kollektivknutepunktene. 

• Næringsveksten skal knyttes til de 
  eksisterende næringsområder og  
  næringsparker i regionen gjennom et tett 
  samarbeid med eierne og en offensiv 
  tilrettelegging. 

I tillegg skal Hønefoss som regionhovedstad 
utvikles gjennom betydelig fortetting og tilgang 
til alle urbane kvaliteter. 
 

STATUS 

Ringerike er en kommune basert på arbeidsplasser innen industri, landbruk og handel. 
Industrien er basert på råvarer som er i kommunen, grus, jord og skog. Ringerike er fylkets 
største jord- og skogkommune. Hønefoss har lange tradisjoner som handelsby for et stort 
omland. Arbeidsplasser forsvinner og nye kommer til. Det har vært en nedgang i 
arbeidsplasser i tilknytning til forsvaret og en rekke industribedrifter. Høgskolen i Buskerud 
og de utdanningene som tilbys der er en stor ressurs for regionen. I tillegg har Ringerike store 
arealer. Dette er en viktig ressurs som er mangelvare i mer sentrale deler av Osloregionen.  

UTFORDRINGER 

Tabellen nedenfor viser andelen av Ringerikes befolkning som er i yrkesaktiv alder. Ringerike 
ligger noe under landssnittet. Tradisjonelle industriarbeidsplasser legges ned og det er store 
utfordringer innenfor primærnæringene jord- og skogbruk. Det er behov for å utvikle nye 
typer arbeidsplasser. Dette kan være innen kunnskapsbaserte, teknologiske og tjenesteytende 
næringer, samt arbeidsplasser basert på kommunens mange naturressurser. Utdanningsnivået 
ligger under gjennomsnittet.  
 
Aldersgruppen  
23-66 år 

2011 2012 2013 2014 2015 

Ringerike 16786 
0,85 % 

16921 
0,80 % 

17034 
0,67 % 

17121 
0,51 % 

17273 
0,89 % 

Landet  
 

1,06 % 1,24 % 1,28 % 1,12 % 1,20 % 

Ringerike vs landet 
 

0,20 % 0,43 % 0,61 % 0,61 % 0,31 % 

Tabell: Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder 
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Ringerike Utvikling skisserer fem strategier for næringsutvikling, som synliggjør 
sammenheng og gjensidig avhengighet av de ulike fagområdene i samfunnsutviklingen: 

• Utbygging av nødvendig kommunikasjonslinjer som sikrer regional konkurransekraft. 
• Skape høy attraksjonskraft – Fortetting og vekst med særskilt fokus på Hønefoss by. 
• Målrettet næringsutvikling knyttet til etablerte næringsparker og utviklingsområder. 
• Kunnskapsparken Ringerike, en kunnskaps- og innovasjonspark nært til HIBU, Statens 

kartverk, Ringerike sykehus, Økonomihuset m.fl. 
• Skape stolthet for egen region – og bygge regionens omdømme systematisk. 

PLANBEHOV 

Kommuneplanen: 

• Det er behov for revisjon av samfunnsdelen og arealdelen. Dette gjelder særlig mål og 
tiltak som er nødvendige for å realisere en ambisjon om sterkere vekst i befolkning og 
næringsliv, herunder nye samferdselsløsninger.  

• Revisjon av samfunnsdelen, spesielt når det gjelder befolkningsutvikling slik at ulike 
utviklinger og kommunens robusthet vurderes. Folketallet er dimensjonerende for 
arealer til bolig, handel og næring, og kommunens tjenesteproduksjon. Det bør også 
etableres gode oppfølgingsrutiner. 

• Kommuneplanens gjeldende arealdel foreslås revidert. 

Kommunedelplaner:  

• Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss (i samarbeid med bl.a. Hole kommune) 
• Kommunedelplan for E16 Eggemoen – Kleggerud (vedtatt januar 2013) 

Temautredninger:  

• Det er behov for en satsing på Hønefoss by som en motor for regionen. Det vises til 
satsingsområde 1 og temautredningene Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, 
Livskraftige lokalsamfunn, Ringerike 2030 og KVU for transportsystemet i Hønefoss-
området.  

• Mineralske råstoffer.  
• Utredning om næringsarealer: Oversikt over tilrettelegging og egnethet som innspill til 

arealdelen.  

Sektorplaner: 

• Kompetanse- og skoletilbud fra videregående og oppover som sikrer kompetanse til 
Ringerike kommune med spesiell vekt på HiBu. 

• Hovedplaner for veg, inkl. gang, sykkel og kollektivtilbud.  
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SATSINGSOMRÅDE 3 - EFFEKTIV AREALDISPONERING 
 

Den sterke sammenhengen mellom de tre 
satsingsområdene er oppsummert i 
forbindelse med satsingsområde 1 og 2.  
 
Effektiv arealdisponering innebærer at 
arealene forvaltes på en hensiktsmessig og 
realistisk måte.  
 
Et slikt grep vil kunne bidra til forutsigbarhet 
for innbyggere og tiltakshavere gjennom 
fremtidsrettet helhetstenking. Det vil videre 
gi robusthet som håndterer fremtidig 
befolkningsvekst og næringsetablering. 

 

STATUS 

Ringerike er en kommune med store arealer, hvor befolkningen er fordelt på byen og de 
mange lokalsamfunna i kommunen. Sammenlignet med andre kommuner har Ringerike en lav 
andel bosatt i tettsteder og innbyggerne har lengre reisetid til kommunesenteret Hønefoss. 
Kommunen har stort potensiale for fortetting og det å tilrettelegge tomter for bolig- og 
næringsformål. 

BOLIGER 

I følge Rambøll rapport 15.12.2011 Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik er 
potensialet for fortetting av boliger i Hønefoss på 6.300. 
 
Oversikt ferdig regulerte arealer, bygging ikke igangsatt: 
Hvor Antall Merknader 

Hfs. sentrum, Ankersgate 44 leiligheter St.Hanshaugen Boligsameie 
Hfs. sentrum, Byporten 200 boenheter  
Hfs. sentrum Myra/Hvelven Småhusbebyggelse  
Hfs. sentrum Brutorget 3 blokker leiligheter/næring  

Hfs. nord Hønengata 18-20 20 leiligheter  

Hfs. sør Benterud 200 boenheter  
Veme, Kvernvollen 40 boligenheter, eneb./rekke Forslag til endring av reg.pl 
Ask, Nedre Fegri 16 eneboliger  
Tyristrand sentrum 20 boenheter  
Åsa 14 tomter Grenda i Åsa og Tjyruhjellen 
Nes i Ådal, Granumsfeltet 45 boenheter  
Loeskollen 30 leiligheter  

Gamle Follum skole 3 nye leilighetsbygg  
8 leiligheter i eks. bygg.  
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Oversikt arealer under regulering. Antall boenheter enda ikke kjent: (Ikke uttømmende liste) 
Hvor Antall Merknader 
Hfs. sentrum, Hofsfossv 2 lavblokker  
Krakstadmarka  Kommunedelplan 
Tandberglia Ca. 100 boenheter  

Gamle Ullerål skole 30 boliger  
Fægri 18 boliger  
Ullerålsgt. 11 3 eneboliger  
Pukerudhagen 50 tomter Usikkert med antall tomter 

NÆRINGSAREALER 

I følge Rambøll rapport 15.12.2011 Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik er 
potensialet for fortetting av næringsareal i Hønefoss på 321.000 m². 
 
Oversikt ferdig regulerte arealer for industri og næring, bygging delvis igangsatt:  
(Ikke uttømmende liste) 
Hvor  Merknader 

Hfs. sentrum, Follum områdeplan   
Eggemoen Industri og flyplass    
Nedre Kilemoen 2   
Hfs. sentrum, Hønengt 18-20  Detaljreg. butikk + leiligheter 

 
Oversikt over arealer under regulering: (Ikke uttømmende liste) 
Hvor Antall  Merknader 

Eggemoen  Områdereguleringer 
Hvervenmoen  Områderegulering 
Hfs. sør, HiBu  Områderegulering 
Hfs. nord, Hovsmarka  Reguleringsendring 
Hfs nord, Øvre Hønengata øst  Områderegulering 
Soknedalsveien   
Flere massetak   

UTFORDRINGER 

Planlegging av de store samferdselsprosjektene vil ha stor betydning for arealdisponeringen i 
kommunen. Arealdisponeringen må ta hensyn til bærekraftighet, klima og energi, 
kulturlandskap/jordvern, samfunnssikkerhet, naturmangfold, universell 
utforming/tilgjengelighet, friluftsliv, grønnstruktur og folkehelse. 
 
Det er viktig å bygge opp under Hønefoss som et sterkt regionsenter med livskraftige 
lokalsamfunn rundt. Funksjonsdeling mellom byen og lokalsamfunna må avklares.  
Det er behov for å identifisere fortettings- og transformasjonsområder. 
 
For å sikre Hønefoss som regionhovedstad og motor i samfunnsutviklingen anbefales det i 
fortettingsanalysen å bygge opp under den eksisterende byaksen nord–sør. I Handels- og 
byutviklingsanalysen foreslås det et overordnet grep basert på to hovedstrategier:  
1. Å vende byen tilbake mot fossen/elva.  
2. Å bygge opp under en tverrforbindelse på tvers av dagens nord-sør akse.  

Side 118 av 341



 
 

13 

PLANBEREDSKAP  

Planberedskap er å ha tilstrekkelig planavklarte og ledige arealer for utbygging. Det krever 
også at nødvendig infrastruktur raskt kan komme på plass.  
 
Hensikten med å opparbeide god planberedskap er for kommunen å imøtekomme utviklere 
som ønsker utbygging innenfor de prioriterte satsingsområdene på en effektiv måte.  
Tabellene over viser potensialet for utbygging der områder er ferdig regulert og et større 
potensiale i de påbegynte nye reguleringene. Kommunen må hele tiden organisere seg for å 
yte god service overfor utviklere og tiltakshavere. 

FORSLAG TIL BRUK AV PLAN- OG BYGNINGSLOVENS PLANTYPER 

• Kommuneplan for Ringerike 2007 – 2019 revideres.  
• Kommunedelplaner utarbeides. 
• Temautredninger med konklusjoner utarbeides. Disse gir føringer for 

kommuneplanen/ kommunedelplaner når disse revideres. Kan kjøres utenom plan- og 
bygningsloven, men med medvirkning som er tilpasset temaet. Oppdatering av 
temaplanene for grønne, grå og blå strukturer vil gi gode innspill til 
kommuneplanarbeidet, områdereguleringene og detaljreguleringene. 

o Eksempler: Golfbaneutredning, skytebaneutredning, handels- og 
byutviklingsanalyse, og ulike lokaliseringsanalyser (kirke, skole, sykehjem).  

• Områdereguleringer: Det er allerede igangsatt flere områdereguleringer. 
Kommuneplanarbeidet har prioritet. Områdereguleringer gjennomføres for aktuelle 
arealer, men tiltakshavere må ta mer ansvar for gjennomføringen. Det knyttes 
bestemmelser som sikrer plankrav. Disse kan gi den etterspurte forutsigbarheten for 
tiltakshavere med bl.a. rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. 
Områdereguleringer er kommunale planer som kan lages i samarbeid med 
tiltakshavere. 

• Detaljreguleringer: Private planer som tilrettelegger for konkrete løsninger med 5-års 
frist for igangsetting av gjennomføring. 

 

Kommuneplan

Kommunedelplan

Områderegulering

Detalj-

regulering

Sektorplaner/ 
Temautredninger 
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PLANBEHOV 
 
Kommuneplanen: 

• Det foreslås å revidere kommuneplanens samfunnsdel med spesiell vekt på 
befolkningsutvikling og tilrettelegging for næringsutvikling. Herunder hvilken 
vekstambisjon kommunen vil sette som rettesnor for videre samfunnsutvikling.  

• Det foreslås å revidere hele gjeldende arealdel til kommuneplan, samt å oppdatere 
denne iht. plan- og bygningsloven av 2008.  

• Områdene som dekkes av nylig vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella tas ikke opp 
til revisjon nå, denne vedtok kommunestyret 30.06.2011. 

• Det tas sikte på å innlemme vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella i den nye 
arealdelen for Ringerike kommune. Den reviderte arealdelen vil dermed kunne 
omfatte alle kommunens arealer. 

• I revisjonen inngår utarbeiding av nye bestemmelser til arealdelen i tråd med nytt 
lovverk.  

Kommunedelplaner/temautredninger: 

• Det er plantradisjon i Ringerike for ikke å utarbeide mange kommunedelplaner i 
arbeidet med revidering av kommuneplanen. Men planbehovet kan dekkes ved å 
utrede temavise planer, der konklusjonene innarbeides i kommuneplanen. Dette er et 
plangrep som ønskes videreført.  I planprogrammet for hele revisjonen skal det 
redegjøres for hvilke temaplaner og utredninger som skal inngå i 
kommuneplanrevideringen. 

• Se egen tabell for nærmere oversikt over temaer.  
• Planprogram for revidering av kommuneplanen vil beskrive temabehovene nærmere. 

Sektorplaner: Utarbeides etter behov i de ulike sektorene, se egen tabell 
 
Reguleringsplaner:  

• Områdereguleringer og detaljreguleringer utarbeides etter behov. 
• Kommuneplanrevideringen vil ha prioritet og private forslagsstillere og utbyggere må 

regne med å ta mer ansvar for gjennomføring av disse planarbeidene. 
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RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2013-2015 
 
Tabell med planbehov: prioritering og tidsangivelse (rull=revisjon) 

 Hva 2013 2014 2015 

Kommuneplan 
- Samfunnsdel 
- Arealdel  

Revisjon av samfunnsdelen, vekt på 
befolkningsutvikling.  
Revisjon av kommuneplanens arealdel. 

  
Rull
Rull 

 

Kommunedel-
planer 
 

Kommunedelplan E16 Skaret- Hønefoss 
Kommunedelplan E16 Eggemoen-
Kleggerud  
Kommunedelplan for Steinsfjorden 
Kommunedelplan for Krakstadmarka 

Ny 
Ny 
 
 
Ny 

 
 
 
Ny 
 

 
 

Større tema-
utredninger  

Handels- og byutvikling, ferdig.  
Livskraftige lokalsamfunn 
Gravplassutredning 
Mineralske råstoffer           

 
Ny 
Ny 
Ny 

  

Tekniske 
områder 

 

Hovedplan vei GSK  
Hovedplan for vann 
Hovedplan for avløp 
Samfunnssikkerhet og beredskapsplan 
Klima – og energiplan 
Områdereguleringer for:  

- Eggemoen flyplass og 
næringspark 

- Næringsområde Eggemoen 
- Hvervenmoen 
- Øvre Hønengata øst 
- Soknedalsveien 
- HiBu-området 

 
Rull 
 
Rull 
 
 
 
 
 
 
 

Ny 
 
Rull 
 
 
 
Ny 
 
Ny 
Ny 
Ny 
Ny 
Ny 

 

 

Rull 

Helse og 
omsorg 

 

 
- Folkehelsemelding  
- Plan for demensomsorgen 
- Omsorgsplan 2015 
- Rusmiddelplan 2015 
- Boligsosial handlingsplan 2008 

– 2015 
- Psykiatriplan 2015 
- Rehabiliteringsplan 2015 
- Plan for vold i nære relasjoner 

Ny 
Ny 
Rull 
Rull 
Rull 
Rull 
Rull 
Rull 
Ny 

  

Oppvekst og 
kultur 

 

- Skole- og barnehageutredning 
- Kommunedelplan for idrett og 

friluftsanlegg 
- Handlingsplan for skole 
- Handlingsplan for SFO 
- Handlingsplan for barnehage 

Rull 
Rull 
 
Ny 

 

 

 

 
 
 
 
Ny 
Ny 
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 Ringerike kommune 

 Miljø- og arealforvaltning 
Areal og byplankontoret 

 
 

 
 
 

 
OPPSUMMERING AV UTTALELSER TIL:  

 

• Revidert kommunal planstrategi 
• Varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen 
• Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.05.2013 
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Innledning 

 
23.03.13 ble følgende gjort kjent i Ringerikes blad og på kommunens nettsider:  

• Forslag til revidert kommunal planstrategi.  
• Varsel om oppstart av revisjon av kommuneplan.  
• Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan.  

 
Dette ble også varslet i brev til statlige og regionale organer og nabokommuner, samt diverse 
organisasjoner.  
 
Fristen for innspill til revidert planstrategi, varsel om oppstart og forslag til planprogram var 
10.05.13.  
 
Det er i høringsperioden mottatt 16 uttalelser til revidert planstrategi, varsel om oppstart og 
høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Uttalelsene er oppsummert og 
kommentert i dette dokumentet.  
 
Oversikt over uttalelser  
 
Avsender Dato Saksnr.  Se side 

Offentlig myndigheter     

Tunsberg bispedømmeråd 16.04.13 13/1025-5 3 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren 
for Svalbard 

07.05.13 11/3633-40 3 

Forsvarsbygg 07.05.13 12/4035-33 3 
Fylkesmannen i Buskerud  07.05.13 13/1025-12 3 
Fylkesmannen i Buskerud og NVE 07.05.13 13/1025-12 5 
Jernbaneverket 07.05.13 13/1025-20 10 
Buskerud fylkeskommune 16.05.13 12/4035-41 11 
Internt i Ringerike kommune    
Byggesaksavdelingen  26.03.13 12/4035-29 11 
Miljørettet Helsevern 13.05.13 12/4035-34 12 
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole  13.05.13 12/4035-36 13 
Andre    
Nes vel og bygdeutviklingslag 03.04.13 13/1025-2 14 
Tronrud Eiendom AS 05.05.13 12/4035-32 15 
Ringerike o-lag 09.05.13 13/1025-9 15 
Fossekallen IL 09.05.13 13/1025-21 16 
Sokna utvikling 10.05.13 12/4035-35 17 
Bærum kommune 13.05.13 12/4035-37 17 
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OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

 
Tunsberg bispedømmeråd, 16.04.13 
Biskopen og bispedømmerådet er statlig fagorgan i forbindelse med regulering av kirketomter 
og gravplasser, og der slike er berørt. Ringerike kirkelige fellesråd (Rkif) peker på et forventa 
økt behov for gravplasser i kommunen, ut fra befolkningsvekst og levealder. Tunsberg merker 
seg at kommunen og fellesrådet er godt i gang med vurderingen i rapporten om gravplasser. 
For en forutsigbar planlegging og forvaltning er det vesentlig at det evt. settes av aktuelt areal 
til nye gravplass(er) og/eller utvidelse av eksisterende.  
 
Rådmannens kommentar:  
Rådmannen har i samarbeid med Rkif utarbeida en utredning om gravplasser i Ringerike 
kommune. Utredninga gir god oversikt over dagens situasjon, samt framtidig behov. 
Formannskapet vedtok 12.02.13 sak 21/13 at utredninga skal tas med som et innspill til 
revisjon av kommuneplanens arealdel, samt annet arbeid i forbindelse med forvaltning av 
Ringerikes gravplasser. I arbeidet med å utarbeide ny arealdel vil rådmannen foreslå områder 
for utvidelser av dagens gravplasser der det er behov for dette.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, 07.05.13 
Direktoratet er tilfreds med at en temautredning om mineralske råstoffer blir prioritert i 
revideringen. Direktoratet gjør oppmerksom på kravet om driftskonsesjon i mineralloven § 
43. Et av kriteriene for tildeling av driftskonsesjon er avklaring etter plan- og bygningsloven.  
 
Rådmannens kommentar:  
Uttalelsen tas til orientering. I utredningen om mineralske råstoffer vil det redegjøres for 
forholdet mellom plan- og bygningsloven og mineralloven, herunder krav om driftskonsesjon.   
 
Forsvarsbygg, 07.05.13 
Forsvaret har virksomhet på Eggemoen som skal videreføres. Forsvarsbygg vil i 
planprosessen bidra til å utvikle areal i området, men forutsetter at de får løst sine behov 
knytta til areal, jf. Nasjonale forventninger. Forsvarsbygg vil avklare utstrekning av 
sikkerhetssone, og forankre dette gjennom utarbeida ROS-analyse. Det kan bli aktuelt å vise 
sikkerhetssone som en hensynssone som det knyttes bestemmelser til. Deler av området som i 
dag er båndlagt for Forsvaret vil kunne frigis. Forsvarets eiendom bør vises med formål 
Forsvaret. Forsvarsbygg vil komme tilbake med utfyllende informasjon.  
 
Rådmannens kommentar:  

Uttalelsen tas til orientering. Rådmannen er positiv til at forsvarets behov for sikkerhetssoner 
blir avklart, og imøteser ytterligere informasjon fra Forsvarsbygg.  
 
Fylkesmannen i Buskerud, 07.05.13 
Dette innspillet omhandler revidert kommunal planstrategi.  

• Fylkesmannen minner om at kommunen må innhente tillatelse til igangsetting av 
planarbeidet etter Markaloven § 6 første ledd.  

• Gjennomgang av mål og strategier i samfunnsdelen innenfor satsingsområdene vil 
danne grunnlag for videre vurderinger og prioriteringer i arealdelen, blant annet 
arealbehov og lokalisering av arealbruksformål. Fylkesmannen slutter seg til en 
overordna strategi som styrer mot en konsentrasjon (fortetting og transformasjon) av 
Hønefoss by.  
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• Endring og oppheving av kommunedelplanen for Ådalsfjella må følge samme 
bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Vurderinger og endringer av 
arealbruken i Ådalsfjella vil kunne føre til at reiseliv og hytteutvikling i denne delen 
av kommunen blir et sentralt plantema som vil kreve en egen gjennomgang av mål, 
strategier og utredninger. Kommunen må derfor ut fra utfordringer på planområdet 
vurdere om fokus nå primært bør rettes mot de opprinnelige temaene som er prioritert 
i planstrategien.  

• Fylkesmannen er positiv til at energi- og klimaplanen rulleres.  
• Fylkesmannen har tidligere vist til naturmangfoldloven og bedt kommunen vurdere 

om loven tilsier behov for nye utredninger, strategier eller planer. 
• Fylkesmannen minner om at de i sin tilråding om vern i Tyrifjorden til overordna 

myndigheter anbefalte å vente med et eventuelt vern av Steinsfjorden til 30.06.13 da 
kommunedelplanen for Steinsfjorden skulle være ferdig.  

• Planstrategien skal beskrive miljøutfordringene i kommunen, med utgangspunkt i 
status og utvikling de siste fire årene. Dette kunne i større grad vært omtalt. 

• Kommunen må vurdere om plangrunnlaget for oppfølging av FNs barnekonvensjon er 
tilstrekkelig.  

• Det forventes at kommunen aktivt bruker samfunnsplanlegging og planloven i møte 
med Samhandlingsreformens, Folkehelselovens og Helse- og omsorgstjenestelovens 
nye krav til sektorovergripende innsatser. Revidert planstrategi og forslag til 
planprogram er snever mht. hva samfunnsdelen skal inneholde av føringer og 
innsatsområder for en helsefremmende samfunnsutvikling. Kommunen har utarbeida 
en folkehelsemelding som fylkesmannen tror skal styre, prioritere og organisere 
folkehelseinnsatsen. Men det framkommer ikke slik fylkesmannen leser planforslaget, 
om denne meldingen har en bred tverrsektoriell forankring, og skal tilknyttes konkrete 
utfordringer og mål i samfunnsdelen.  

• Fylkesmannen viser til diverse kunnskapskilder og dokumenter.  
 

Rådmannens kommentar:  

Som en følge av uttalelsen er det gjort noen justeringer i planstrategien, dette er nærmere 
kommentert nedenfor.  Uttalelsen tas for øvrig til orientering. 

• Rådmannen sendte 22.05.13 søknad til fylkesmannen med anmodning om tillatelse til 
igangsetting av planarbeid, jf. Markaloven § 6.  

• Planstrategi og planprogram legger ikke opp til revidering av kommunedelplan for 
Ådalsfjella i denne perioden.  

• Naturmangfold vil være en del av vurderingene i planarbeidet og et utredningstema i 
enhver plansak. I samfunnsdelen vil det utarbeides overordna mål og strategier for 
arealbruk. Her vil naturmangfold kunne være et av temaene. Det kan også bli aktuelt å 
utarbeide planbestemmelser som omfatter naturmangfold. Naturmangfold vil være et 
av silingskriteriene i vurderingen av innspill til arealdelen. Kommunen nytter 
eksisterende kartlegginger som er tilgjengelige i diverse databaser.  

• Planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden legges fram til fastsetting i juni 
2013. Planprosessen er forsinka.  

• Rådmannen er enig i at planstrategien i større grad kunne omtalt miljøutfordringene i 
kommunen. Det vises til Energi & Klimaplan som ble vedtatt i kommunestyret 
02.12.10. Denne planen inneholder en oversikt over status for lokal energibruk og 
klimagassutslipp, forventa utvikling og utfordringer spesielt for Ringerike kommune. 
Energi & Klimaplan vil være en del av grunnlaget for det videre arbeidet med 
kommuneplan. Det er nå tatt inn en henvisning til Energi & Klimaplan i 
planstrategien.  
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• Når det gjelder oppfølging av FNs barnekonvensjon vises det til Folkehelsemeldingen 
som ble vedtatt 21.02.13. Her er en av visjonene "Ringerike – best for barn". Meldinga 
inneholder en rekke mål og tiltak som bygger opp under visjonen. Med bakgrunn i 
dette vil barn bli et viktig tema i kommunens planarbeid framover. Det er nå vist til 
visjonen "best for barn" i planstrategien under satsingsområdet befolkningsutvikling. 
Barnekonvensjonen fastslår at barn har rett til å si sin mening og bli hørt, samt å få og 
gi informasjon. I forbindelse med revisjon av kommuneplan er det planlagt et eget 
opplegg for medvirkning og involvering av barn og unge. Dette er nærmere beskrevet 
i planprogrammets kapittel 6.2. Ringerike kommune har også en egen 
barnerepresentant som skal ivareta barn- og unges interesser i planprosesser. Barn har 
rett til lek og fritid, og når det gjelder arealbruk ivaretas dette blant annet i 
planbestemmelser med krav om opparbeiding av lekearealer. 

• Folkehelsemeldingen ble vedtatt som retningsgivende for perioden fram til våren 2015 
i kommunestyret 21.02.13. Mål, visjoner og føringer i meldingen skal innarbeides i 
handlingsprogram, kommuneplan og styringssystemer i kommunen. Planstrategiens 
omtale av Folkehelsemeldingen er justert slik at dette går tydeligere fram.  

• Rådmannen merker seg tips om ulike kunnskapskilder som vil være nyttig i 
planarbeidet, og innarbeider dette i kommunens interne kvalitetssystem.  

 

Fylkesmannen i Buskerud og NVE, 07.05.13 
Dette innspillet omhandler varsel om oppstart og forslag til planprogram.  
Fylkesmannen i Buskerud:  

1. Markaloven 
Iht. Markaloven § 6 første ledd må kommunen ha tillatelse fra Miljøverndepartementet 
(MD) for å sette i gang arbeid med arealplaner som berører Marka. Tillatelsen skulle 
ha foreligget før kommunen varsla oppstart av planarbeidet. Hvis planen ikke 
innebærer endring i Marka, er Fylkesmannen delegert myndighet til å gi tillatelse. 
Kommunen må sende søknad via Fylkesmannen, og oppfordres til å gjennomgå 
planen med tanke på om den er i samsvar med Markaloven i forkant av søknaden. 
Kommunen plikter etter Markaloven § 8 å sørge for at arealdel av kommuneplan og 
reguleringsplaner som berører Marka er i samsvar med Markaloven innen 01.09.13.  

2. Samfunnssikkerhet 
Sivilbeskyttelsesloven kapittel V stadfester den kommunale beredskapsplikten, og § 
14 pålegger kommunen en kartlegging gjennom risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Samfunnssikkerhet er eget tema i planprogrammet. Fylkesmannen forstår det slik at de 
hensyn som ligger til grunn for bestemmelsene i sivilbeskyttelsesloven med forskrift 
blir ivaretatt i det videre arbeidet.  

3. Landbruksmessige forhold 
Fylkesmannen savner at jordvern trekkes opp som en av de nasjonale rammene 
planleggingen må ta hensyn til. Fylkesmannen støtter kommunen i at det er behov for 
revidering av Jordpolitisk arealvurdering (JAV). Det meste av den dyrka marka i 
Ringerike har et godt klima og er godt egna til matkornproduksjon. Det er et nasjonalt 
mål å ta vare på slike arealer. Fortetting innenfor eksisterende byggesoner er positivt 
for jordvernet. Skogens rolle i klimapolitikken bør inngå i planarbeidet. Satsingen på 
skogbasert næringsutvikling i Ringerike er spennende og positivt.  

4. Nasjonal miljøpolitikk og utredningsbehov 
- Fylkesmannen forutsetter at kommunen er kjent med nasjonale arealpolitiske mål 

og retningslinjer. I planprogrammet savnes en presentasjon av relevante nasjonale 
føringer på miljøområdet. Nasjonale forventninger gir sentrale føringer som må 
legges til grunn. Fylkesmannen nevner en rekke andre føringer som de ber 
kommunen synliggjøre som overordna føringer i planprogrammet og følge opp i 
det videre planarbeidet.  
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- Det bør framkomme av planprogrammet at konsekvensutredning (KU) til 
arealdelen skal redegjøre for hvordan planforslaget følger opp og ivaretar 
nasjonale og regionale planer, retningslinjer og miljømål.  

- Planprogrammet bør liste opp og konkretisere hvilke miljøfaglige tema som skal 
inngå i KU til arealdelen og dermed danne grunnlag for videre vurderinger av 
innspill og endringsforslag.  

- Fylkesmannen ber om at planprogrammet synliggjør behovet for sammenstilling 
av konsekvenser og samla vurderinger. KU må redegjøre for hvilke alternativer 
som er vurdert og hvordan disse vil påvirke planens konsekvenser for miljø, 
naturressurser og samfunn, samt en begrunnelse for valg av alternativ.  

- Grovsortering av innspill er et godt grep som kan forenkle planarbeidet. Innspill 
som er i strid med kommunens arealstrategier eller nasjonale føringer kan da siles 
ut uten at de underlegges en full KU. Dette forutsetter tydelige kriterier som 
innspillene kan vurderes opp mot.  

5. Klima og energi 
- Tilrettelegging for miljøvennlig energi og transport må være viktige kriterier ved 

vurdering av arealdisponering og innspill om utbygging. Det vises til pbl. § 3-1 
bokstav g, Stortingsmelding nr. 21 Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje 
for klima- og energiplanlegging, Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- 
og transportplanlegging samt Kollektivtransportplanen for Buskerud. Kommunens 
klima- og energiplan må få innvirkning på planarbeidet. Fylkesmannen ber 
kommunen legge til rette for bosettings- og utbyggingsmønster som begrenser 
transportbehovet og gir grunnlag for kollektive transportformer. Fylkesmannen ber 
om at transportbehov, CO2-utslipp og kollektivtrafikk synliggjøres som 
utredningstema i planprogrammet. Samfunnsdelen skal inneholde et arealregnskap 
som avklarer arealreserver og arealbehov, og fastsette mål for utbyggingsvolum og 
utbyggingsmønster. Fylkesmannen slutter seg til en overordna strategi som styrer 
mot en konsentrasjon (fortetting og transformasjon) av Hønefoss framfor en spredt 
utvikling. Dette bygger opp under et bærekraftig utbyggingsmønster og gir 
grunnlag for et klimavennlig og effektivt transportsystem. Det er ønskelig med 
klare grenser mellom bebygde områder og LNF-områder.  

- Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre og fylkesdelplan for handel, service og 
senterstruktur i Buskerud må legges til grunn for planarbeidet. Eventuelle ønsker 
om justeringer i fylkesdelplanens soner må utredes og begrunnes i planarbeidet. 
For lokalisering av næringsområder vises det til ABC-modellen.  

- Ved planlegging av nye byggeområder må kommunen utrede effektive og 
bærekraftige energiløsninger. Mulighet for å tilrettelegge for miljøvennlig energi 
må være et viktig kriterium ved vurdering av utbygging og arealdisponering. 
Fylkesmannen ber om at energi nevnes som et utredningstema i planprogrammet. 
Fylkesmannen minner om at pbl. gir anledning til å stille krav om miljøvennlige 
energiløsninger, og ber om at dette innarbeides i kommuneplanen. Hvis 
kommunen skal kunne kreve at et bygg innenfor konsesjonsområdet tilknyttes 
fjernvarmeanlegget, må tilknytningsplikten være bestemt i plan, jf. pbl. § 27-5. 
Kommunen kan stille krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme 
utenom konsesjonsområder og tilknytningsplikt (pbl. § 11-9 nr 3).  

6. Naturmangfold 
Verdifulle naturområder bør avmerkes på plankartet som naturområder eller 
hensynssoner for naturmiljø med tilhørende bestemmelser eller retningslinjer. 
Eksisterende og foreslåtte verneområder vises med hensynssone for båndlegging med 
angivelse av formålet. Fylkesmannen ber om at planprogrammet synliggjør at 
naturmangfold skal være et utredningstema. Det bør komme tydelig fram av 
planprogrammet at det som en del av planarbeidet skal redegjøres for hvordan 
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naturmangfoldlovens forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter i §§ 4 og 5 
og de prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp. 
Fylkesmannen minner om at det er et nasjonalt mål å unngå reduksjon og oppsplittelse 
av inngrepsfrie naturområder (INON).  

7. Landskap 
Det vises til nasjonale forventninger samt Den europeiske landskapskonvensjonen. 
Ringerike har landskapsverdier som planlegging må ta hensyn til. Viktige 
kulturlandskapsområder bør avmerkes på plankartet med hensynssoner. Det bes om at 
planprogrammet fastsetter at konsekvensene for landskap skal utredes.  

8. Grøntstruktur og friluftsliv 
Fylkesmannen ber kommunen vurdere behovet for å oppdatere Grønn plakat for 
Hønefoss. Bevaring og utvikling av viktig grøntstruktur må være en premiss med 
fortetting og utvikling av Hønefoss. Fylkesmannen ber om at friluftsliv og 
grøntstruktur nevnes i planprogrammet som aktuelle tema i KU.  

9. Fritidsbebyggelse 
Dersom fritidsbebyggelse blir et tema vises det til overordna arealpolitiske føringer 
om fritidsbebyggelse i Stortingsmelding nr. 26 Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand, veileder fra Buskerud fylkeskommune www.hytteveilederen.no og MDs 
veileder T-1450. Bærekraftig hytteutvikling bør baseres på fortetting og replanlegging 
av eksisterende hytteområder fremfor utbygging av nye arealer.  

10. Vassdrag 
Det vises til nasjonale forventninger, Stortingsmelding nr 26 Regjeringens 
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og pbl. § 1-8. Ringerike har vassdrag og 
nedbørsfelt som omfattes av Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Det bes 
om at vassdrag og vassdragsområder nevnes i planprogrammet som et aktuelt 
utredingstema. Gjeldende kommuneplan har konkrete bestemmelser om 
byggeforbudssoner langs vassdrag som ivaretar vassdragsinteressene. Kommunen kan 
dersom den ønsker det vurdere å differensiere bestemmelsene noe mer.  

11. Masseuttak 
Fylkesmannen viser til at det de siste årene er fremma forslag om regulering av nye 
masseuttak i strid med gjeldende kommuneplan, samtidig som store arealer allerede er 
avsatt til formålet. Fylkesmannen slutter seg derfor til at masseuttak kan være et 
aktuelt tema i kommuneplanprosessen slik at behov, lokalisering og alternativer kan 
bli vurdert og sett i sammenheng. Fylkesmannen ber kommunen legge vekt på å finne 
løsninger som har minst mulig negative konsekvenser for miljø og samfunn.  

12. Støy 
Fylkesmannen ser svært positivt på en kartlegging av støysoner, og viser til MDs 
støyretningslinje T-1442/2012. Det forutsettes at støy blir et eget utredningstema ved 
vurdering av innspill og planforslag. Støysoner kan vises på arealkartet som 
hensynssoner eller på eget juridisk bindende kartvedlegg. Sonene med bestemmelser 
danner grunnlag for videre behandling av plan- og byggesaker. Dersom kommunen ser 
behov for å legge til rette for avvik fra anbefalte grenseverdier nær sentrumsområder 
og kollektivknutepunkt, må disse områdene avgrenses på plankartet.  

13. Lokal luftforurensning 
MDs retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 må legges 
til grunn. Luftforurensning bør være et tema ved fortetting i byområder. I 
kommuneplan er det viktig å vurdere eventuell ny luftforurensende virksomhet, samt 
vurdere om lokalisering av nye boliger er i tråd med anbefalingene i retningslinjen. 
Kommunen må ha en avklart holdning til hvor nye boliger lokaliseres for både å legge 
til rette for en samordnet areal- og transportplanlegging, samtidig som det bør unngås 
å bygge boliger i de mest utsatte områdene. Kommunen bør vurdere om det bør 
utarbeides kart over luftforurensningssituasjonen.  
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14. Opprydding i gamle planer  
Fylkesmannen ser positivt på en gjennomgang av gamle planer og urealiserte 
byggeområder og at disse vurderes på nytt ut fra dagens behov og areal- og 
miljøpolitikk.  

15. Barn og unge 
Det vises til rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser, rundskriv om 
barn og planlegging T-2/08 samt MDs veileder om barn og unge og planlegging etter 
pbl. Det forutsettes at barn og unge blir eget tema i KU. Kommuneplanen bør gi mest 
mulig konkrete føringer for ulike typer lekeareal, minimumsstørrelse for areal og maks 
gangavstand fra bolig. Krav kan evt. differensieres ut fra type boliger og beliggenhet. 
Ved boligfortetting i byområder er det spesielt viktig å sikre tilstrekkelige lekearealer.  

16. Byplan for Hønefoss 
Fylkesmannen finner det vanskelig å gi råd for å løse behovet for en byplan. 
Kommunen som planmyndighet må ta stilling til hvordan områdene planlegges.  

 
NVE: 

1. I Ringerike er det over flere år jobbet godt med å få innarbeida fareområder i 
arealplaner, og NVE opplever at kommunen er godt kjent med NVEs prinsipp for 
vurdering av naturfare på ulike plannivå:  
- Kommuneplan: potensiell fare skal være identifisert.  
- Reguleringsplan: reell fare skal være utredet.  
- Byggesak: tilfredsstillende sikkerhet skal være dokumentert.  

2. NVE er opptatt av at områder med potensiell fare for flom, erosjon og skred 
innarbeides som hensynssoner i arealdelen og tilknyttes bestemmelser om videre 
utredning eller krav om tilstrekkelig sikkerhet. Vedlagt er en sjekkliste for vurdering 
av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Det vises til NVEs retningslinje "Flaum 
og skredfare i arealplanar", samt www.skrednett.no med aktsomhetskart for 
steinsprang og snøskred. Her ligger også de sonene NGI har kartlagt i rapporten 
"Evaluering av risiko for kvikkleireskred i Ringerike kommune", 27.04.06.  

3. NVE har utarbeida flomsonekart for Storelva gjennom Hønefoss. I tillegg har NVE 
tilgjengelig et grovmaska aktsomhetskart for flom som kommunen kan få teste ut.  

4. NVE forventer større utfordringer med flom og erosjon i små vassdrag, og oppfordrer 
kommunene til å kartlegge bekkelukkinger, kulverter og bruer slik at en kan vurdere 
hvilke områder som vil være utsatt for oversvømmelse dersom disse går tett. Slike 
flomveier kan vises som hensynssone. Ny utbygging bør ikke øke avrenningen til 
vassdrag, kommunene kan gjerne gi retningslinjer om lokal overvannshåndtering.  

5. Kommuneplanens arealdel må bygges opp slik at plankart med bestemmelser hjemler 
nødvendige tiltak og utredninger for hele kommuneplanens areal, samtidig som kjente 
potensielt farlige områder er synliggjort på en lett tilgjengelig måte.  

 

Rådmannens kommentar:  

Som en følge av uttalelsen er det gjort noen justeringer i planstrategien og planprogrammet, 
dette er nærmere kommentert nedenfor. Uttalelsen tas for øvrig til orientering. 
 
Fylkesmannen i Buskerud:  

1. Markaloven: Rådmannen sendte 22.05.13 søknad til fylkesmannen med anmodning 
om tillatelse til igangsetting av planarbeid, jf. Markaloven § 6.  

2. Samfunnssikkerhet: Omtalen av samfunnssikkerhet i planprogrammet er justert slik at 
forholdet til lovens krav kommer klart fram. ROS-analyse iht. sivilbeskyttelsesloven 
er under utarbeidelse, men har foreløpig ikke vært til politisk behandling. 
Samfunnssikkerhet vil være en del av vurderingene i planarbeidet og et 
utredningstema i enhver plansak. I samfunnsdelen vil det utarbeides overordna mål og 
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strategier for arealbruk. Her vil samfunnssikkerhet kunne være et av temaene. 
Samfunnssikkerhet vil også være et av silingskriteriene i vurderingen av innspill til 
arealdelen, og det vil gjennomføres en ROS-analyse på de enkelte innspillene som går 
videre og skal konsekvensutredes.  

3. Landbruk: Jordvern er synliggjort som en ramme for planarbeidet i planprogrammets 
kapittel 2.1. Satsing på jord- og skogbruk er en del kommunens næringsutvikling og 
dermed et av satsingsområdene i planstrategien. Dette bør gjenspeiles i 
samfunnsdelens mål og strategier. Utfordringer knytta til skogbruk er nå nevnt i 
planstrategien under "status" for satsingsområdet næringsutvikling.  

4. Planprogrammet er nå noe utvida i kapittel 2 slik at forholdet til nasjonale føringer 
kommer klarere fram. Rådmannen har også tatt inn et nytt kapittel i planprogrammet: 
kapittel 5 Konsekvensutredning. Her er det gjort nærmere rede for det fylkesmannen 
etterspør når det gjelder opplegg for konsekvensutredning og relevante temaer. 

5. Det er tatt inn i planprogrammet at det skal utarbeides et arealregnskap. Energi & 
Klimaplanen skal tas med i arbeidet med kommuneplan, og det er nå vist til denne 
både i planstrategien og planprogrammet. Rådmannen viser til Handels- og 
byutviklingsanalysen, Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik, samt By- 
og stedsutvikling i Ringeriksregionen 2030. Disse analysene er vedtatt som innspill til 
kommuneplanleggingen. Det vises Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 som 
sier at det skal utarbeides en regional areal- og transportstrategi som vil erstatte 
fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur. Planlagt oppstart er annet halvår 
2013 og fullføring i løpet av 2015. Ringerike kommune vil gi innspill til dette arbeidet 
når det inviteres til det. De utførte analysene som er nevnt ovenfor, samt 
kommuneplanarbeidet vil danne bakgrunn for innspillet. Energi er tatt inn som et 
utredningstema i planprogrammets kapittel 5 om konsekvensutredning. Eventuelle 
krav om miljøvennlige energiløsninger vil vi komme tilbake til i planprosessen. 
Bestemmelser knytta til konsesjonsområde for fjernvarme må vurderes nærmere. 
Rådmannen vil ta initiativ til en dialog med Hønefoss fjernvarme.  

6. Naturmangfold er tatt inn som et utredningstema i kapittel 5.  
7. Landskap vil inngå i kriteriene for vurdering av innspill.  
8. Når det gjelder friluftsliv og grønnstruktur er det i planprogrammet lagt opp til at det 

skal gjennomføres en temautredning om bynære friluftsområder. Rådmannen vurderer 
at denne utredninga prioriteres nå. I etterkant av dette vil det vurderes om grønn plakat 
skal revideres og utvides med resultatene av kartlegginga av bynære friluftsområder. 
Hvordan dette eventuelt skal innarbeides i kommuneplanen vil vi komme tilbake til. 
Foreløpig er det tatt inn i planprogrammet at revidering av grønn plakat skal vurderes.  

9. Planstrategi og planprogram legger ikke opp til revidering av kommunedelplan for 
Ådalsfjella, og fritidsbebyggelse vil da ikke bli noe stort tema i denne revisjonen.  

10. Forhold til vann og vassdrag vil være en del av vurderingen i konsekvensutredningen 
av innspill til arealbruk. I utarbeidelsen av kommuneplanbestemmelsene vil 
differensiering av byggeforbudssoner langs vann og vassdrag vurderes. Dette er også 
aktuelt i kommunedelplan for Steinsfjorden som antas å ligge foran kommuneplanen i 
framdrift. Vi vil da ha erfaringer og innspill derfra til kommuneplanen. Ringerike er 
en del av 2 vannregioner og 4 vannområder. Arbeidsgruppene/styringsgruppene for 
vannområdene vil involveres i det videre planarbeidet. Forvaltningsplaner og 
tiltaksanalyser vil etter hvert som de blir utforma implementeres i planarbeidet.  

11. Masseuttak: Miljø og samfunn vil være viktige temaer i utredningen om mineralske 
råstoffer og vurdering av hvilke områder som skal avsettes i kommuneplan. 
Mineralske råstoffer vil også være en del av arealregnskapet som skal utarbeides, slik 
at behov kan bli vurdert. Dette er nå nærmere omtalt i planprogrammet.  

12. Rådmannen har forsøkt å starte opp en overordna kartlegging av støy i Hønefoss-
området, men dette vil trolig ikke bli gjennomført i denne perioden. Det finnes noe 
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kartlegging av støysoner for Hønefoss i kommunens kartløsning. Støy vil være en del 
av vurderingen i KU og ROS-analyse av innspill til arealbruk. Støy og fravær av støy 
vil også være aktuelt i arbeidet med kartlegging av bynære friluftsområder.  

13. Luftforurensning vil være et tema ved rullering av energi- og klimaplanen. Som en del 
av dette vil det vurderes å utarbeide et kart over luftforurensningssituasjonen. I første 
omgang vil dette være mest aktuelt for Hønefoss-området.  

14. Oppheving av gamle reguleringsplaner er en omfattende prosess, og rådmannen 
anbefaler at denne prosessen skal kunne gå uavhengig av kommuneplanarbeidet slik at 
framdriften av kommuneplanen opprettholdes. Dette er presisert i planprogrammet, og 
det er også omtalt nærmere framgangsmåte for endring av gamle byggeområder.  

15. Omtalen av barn og unge i planprogrammet er justert.  
16. Byplan: Rådmannen forstår at fylkesmannen overlater til kommunen å vurdere 

hvordan behovet for byplan for Hønefoss skal løses. Rådmannen vil vurdere dette 
videre i det overordna planarbeidet. Foreløpig antagelser er at fokus må rettes mot 
kommuneplanen. I samfunnsdelens mål og strategier bør det konkretiseres noe 
nærmere spesielt for Hønefoss-området. I kommuneplanbestemmelsene kan det 
fastsettes nærmere bestemmelser for utviklingen av Hønefoss-området. Videre må 
behovet for en oppfølgende byplan for Hønefoss vurderes.  

NVE:  
1. Prinsipp for vurdering av naturfare på ulike plannivå er tatt inn i planprogrammet.  
2. NVEs sjekkliste tas med i det videre planarbeidet.  
3. Ringerike vil ta nærmere kontakt angående det grovmaska aktsomhetskartet for flom.  

 
Jernbaneverket, 07.05.13 

1. Det vises til strategier og mål i NTP om et effektivt transportsystem. Viktige 
momenter i planarbeidet er fremtidig byvekst, fortetting og samordna areal- og 
transportplanlegging. Planen må drøfte strategier for framtidig byutvikling og effektiv 
arealbruk. Kommunen bør legge opp til et utbyggingsmønster som bidrar til å styrke 
kollektiv. Det vises til Handels- og byutviklingsanalysen for Hønefoss, samt KVU for 
transportsystemet i Hønefoss som vil kunne gi viktige føringer i planarbeidet. 

2. Det anbefales at innspill til nye byggeområder utredes når det gjelder jernbanehensyn 
og sikkerhet. Arealbruk som bidrar til å svekke nasjonale/regionale mål for sikkerhet 
og effektiv trafikkavvikling må unngås. Nye byggeområder må vurderes når det 
gjelder atkomst dersom dette medfører kryssing med jernbane. Økt bruk av 
planoverganger skal unngås. Løsninger som gir planfri kryssing anses som 
akseptabelt. Nye byggeområder langs jernbanen må vurderes etter jernbanelovens 
avstandsbestemmelse (§ 10, 30 meter). Sikkerhetshensyn bør tillegges stor vekt ved 
vurdering av innspill som bidrar til økt ferdsel langs jernbane. Alle jernbanespor og 
jernbanearealer vises som eget arealformål og med eget linjesymbol, SOSI-kode 2020.   

3. Ringeriksbanen omtales i NTP 2014-2023, og regjeringa vil sette av ca. 1,5 mrd kr til 
oppstart av Ringeriksbanen i siste 6-årsperiode. En moderne jernbane mellom 
Sandvika og Hønefoss vil knytte Hønefoss nærmere til Oslo, utvide pendleromlandet 
og bidra til redusert biltrafikk. På sikt vil Ringeriksbanen få store konsekvenser for 
arealbruk. Også i dette perspektivet vil effektiv arealbruk og fortetting i bysentra være 
viktig i kommende kommuneplanperiode. Det skal vurderes utbyggingsalternativ med 
dobbeltspor samt høyere hastighet, og traseføringer må derfor vurderes på nytt. 
Framtidig trasevalg og medfølgende arealbruk er altså ikke avklart. Jernbaneverket vil 
samarbeide med Samferdselsdepartementet om videre utvikling, og mener arealbruken 
vil bli avklart i kommende fireårsperiode.  
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Rådmannens kommentar:  

1. Uttalelsen tas til orientering. Effektiv arealbruk er sentralt tema i revisjonen. Handels- 
og byutviklingsanalysen er vedtatt som innspill til planarbeidet, og vil inngå som en 
del av kunnskapsgrunnlaget. Kommunen deltar direkte i arbeidet med KVU-en, og det 
jobbes med å få til et godt samspill mellom KVU-en og kommuneplanarbeidet. 

2. Det skal gjennomføres en ROS-analyse av alle innspill som skal konsekvensutredning, 
og er vil sikkerhet knytta til jernbanen blir ivaretatt. Jernbanespor og arealer vil bli vist 
på plankartet iht. gjeldende SOSI-standard.  

3. Tas til orientering.  
 
Buskerud fylkeskommune, 16.05.13 

1. Det anbefales at det startes opp et arbeid med en kommunedelplan for kulturminner. 
En god begynnelse er å lage en slik plan avgrensa til Hønefoss by. Her er det gode 
registreringer som med små justeringer kan brukes. Planen må inneholde ei liste over 
verneverdige bygninger, kartfesta verneområder og en veileder for istandsetting av 
kulturminner. Dette må resultere i en verneplan som gir forutsigbarhet i langsiktig 
arealplanlegging. Dette er et bidrag til en bærekraftig utvikling der kultur- og 
naturressurser blir premissgivere for samfunnsplanlegging og arealutnyttelse. Planen 
må knyttes til arealdelen, så den får rettsvirkning, med kartfesting av verneområder.  

2. Fylkeskommunen kan bidra med noe økonomisk tilskudd og med faglige innspill.  
3. Fylkeskommunen kommer tilbake med innspill til kommuneplanens arealdel, både når 

det gjelder arealdel og bestemmelser.  
 
Rådmannens kommentar:  

1. Rådmannen vil i første omgang prioritere å bearbeide og vurdere registreringene som 
er utført i Hønefoss by, slik fylkeskommunen også skriver. Dette vil gjøres i form av 
en temautredning, hvor det tas sikte på at bestemmelser og hensynssoner tas inn i 
kommuneplanen. Dette er nærmere omtalt i planprogrammet.  

2. Rådmannen vil ta nærmere kontakt med fylkeskommunen angående dette.  
 

INTERNT I RINGERIKE KOMMUNE 

Byggesaksavdelingen, Ringerike kommune, 26.03.13 

1. Kommuneplan er hjemmel for ca. halvparten av vedtakene som byggesak gjør. Det gis 
dispensasjon fra byggeforbud i LNF-områder i ca. hver 3. sak, og det bes om at det 
vurderes innført "LNF-2" eller lignende. Markedet ønsker å bygge 2-mannsboliger der 
det nå kun tillates eneboliger med 65 m2 bileilighet. Å endre dette vil kunne gjøre flere 
prosjekter gjennomførbare, og gi økt fortetting, jf. ønske om befolkningsvekst og 
styrka næringsgrunnlag.  

2. Kommunale vedtekter, forskrifter osv. må nå inn i kommuneplanen.  
3. Det er viktig at kapasiteten ved kommunens plan- og prosjekteringsavdeling økes for å 

kunne følge opp V/A-prosjekter. Byggesak nevner behovet for å øke rensekapasiteten.  
Det er ønske om en "uoppsigelig" kommuneplanlegger som hovedansvarlig for 
kommuneplan, som kan svare på hvordan gjeldende kommuneplan skal forstås, og 
kontinuerlig notere seg forbedringspunkter fram mot neste revidering. Byggesak 
ønsker å være aktivt med videre i kommuneplanprosessen, spesielt med tanke på 
utforming av kommuneplanbestemmelsene.  

4. Forslag til forbedring av visjonen: Ringerike – naturligvis.  
 

Side 133 av 341



  12 

Rådmannens kommentar:  
1. I arbeidet med kommuneplanbestemmelsene vil det vurderes å differensiere 

bestemmelsene tilknyttet LNFR-områdene. Bestemmelser om grad av utnytting, 
boligtype, bileilighet m.m. vil også vurderes nærmere.  

2. Krav om at kommunale forskrifter og vedtekter skal inn i kommuneplanen er nå 
omtalt i planprogrammet, kapittel 1.2.  

3. Kapasiteten ved PLN er nylig styrket. Det jobbes også med å samordne planer for 
infrastruktur og annen planlegging.  

4. Forslag til visjon tas med i det videre planarbeidet.  
 
Miljørettet helsevern, Ringerike kommune, 13.05.13 
Miljørettet helsevern har tre innspill med forslag til utredninger av tiltak:  

1. Blågrønne strukturer 
- Det er viktig å presisere hva som legges i begrepet blågrønne strukturer. Det kan 

oppfattes som de "blå elvene" og de "grønne områdene". Med blågrønne strukturer 
menes normalt systemer for overvannshåndtering. Det er meldt om alvorlige 
helsemessige ulemper og sykdom som følge av at forurensa overvann trenger inn i 
bolig. Ved fortetting kan andelen tette flater øke og regnvannet infiltrerer i mindre 
grad naturlig ned i grunnen. Å lede overvann direkte til vassdrag er en uakseptabel 
løsning spesielt for overvann fra forurensa områder i byen, veier og parkering.  

- Forslag til tiltak: Det utarbeides en Hovedplan for overvannshåndtering.  
2. Universell utforming av bynære friluftsområder 

- Det er viktig at tiltak for tilrettelegging av områder for fysisk aktivitet utredes og 
innarbeides tidlig i planprosessen. Det er viktig for folkehelsen at mye brukte 
bynære friluftsområder utvikles som attraktive områder for sosial og fysisk 
aktivitet for alle og til fri benyttelse.  

- Forslag til tiltak: Det utarbeides en plan for universell utforming av bynære 
friluftsområder, sosiale møteplasser, områder for fysisk aktivitet som innbefatter 
adkomst til og bruk av elvene.  

3. Opplegg for innbyggermedvirkning  
- Barnetråkk er nevnt i planprogrammet. Tilsvarende opplegg kan etableres i 

ungdomsskolen. Andre sårbare brukergrupper i befolkningen må også gis 
anledning til å komme med innspill, her nevnes innvandrergrupper, eldre, 
funksjonshemmede, barn og unge, barnefamilier osv.  

- Forslag til tiltak: Kommunen utarbeider opplegg for innbyggermedvirkning der 
alle typer brukergrupper ivaretas.  

 
Rådmannens kommentar:  

1 Hovedplan vann er under revidering, mens hovedplan avløp ble vedtatt i 2010, og er 
planlagt rullert i 2014. Det vurderes om hovedplan vann og hovedplan avløp skal slås 
sammen til en temaplan. Hovedplan avløp inneholder blant annet en overvannstrategi. 
Rådmannen vurderer at nevnte hovedplaner prioriteres i kommende periode, og at det 
ikke legges opp til en egen hovedplan for overvann. Overvann vil imidlertid være et 
viktig tema i de ulike planene, og fortetting vil gjøre dette stadig mer aktuelt.  

2 Rådmannen ser positivt på å legge til rette for universell utforming av bynære 
friluftsområder m.m. Universell utforming er aktuelt i alle plansaker og 
kommunestyrets vedtak 26.01.12 slår fast at dokumentet "Råd og tips til universell 
utforming – Ringerike kommune" skal legges til grunn i kommunens arbeid. Med 
bakgrunn i dette må universell utforming inngå i samfunnsdelen slik at mål og 
strategier blir fastlagt og kan videreføres i alt planarbeid hvor det er aktuelt. Dette bør 
vurderes spesielt ift. de prioriterte for utvikling, jf. sak om Livskraftige lokalsamfunn. 
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3 Iht. pbl. § 5.1 har kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper 
som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Planprogrammets kapittel 
6.2 beskriver opplegg medvirkning i kommuneplanprosessen, herunder spesielt 
opplegg for barn og unge. Det er satt i gang en prosess for å planlegge et konkret 
opplegg for medvirkning fra barn og unge, og dette vil involvere elever både i barne- 
og ungdomsskolen. For øvrig vil kommunens råd for eldre, råd for funksjonshemmede 
samt ungdomsrådet være naturlige høringsparter i planprosessen. Rådmannen er også 
kjent med at det skal opprettes et innvandrerråd i Ringerike. Dette vil komme opp som 
en politisk sak i juni 2013. Innvandrerrådet v/interimsstyret vil være en høringspart i 
kommuneplanprosessen. 
 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, 13.05.13 
1. Ringerike er fylkets største jord- og skogkommune. Jord- og skogbruk er en viktig del 

av næringslivet i kommunen, og skaper store ringvirkningseffekter. Jordpolitisk 
arealvurdering (JAV) har fra 1994 vært et godt styringsverktøy og lagt til rette for en 
langsiktig strategi for bruken av landbruksarealer i kommunen. Revidering av JAV 
synes fornuftig og hensiktsmessig. Det er viktig å unngå at matproduserende areal blir 
nedbygd eller får redusert sitt produksjonspotensial.  

2. Landbrukskontoret ønsker at samfunnsdelen sier noe om næringslivet i kommunen, og 
især omtaler status og utfordringer innenfor primærnæringa samt virksomheter i 
tilknytning til primærnæringa.  
- Innenfor skogsektoren ser landbrukskontoret følgende utfordringer 

o Standard på kommunale veger er utfordrende for tømmertransport.  
o Det må opparbeides tømmerterminaler langs jernbane.  

- Innenfor jordbruket oppleves en økende tendens til miljø- og driftsmessige 
ulemper. Det vil si at det er konflikter mellom bolig- og næringsinteresser. Det bør 
kun åpnes opp for spredt boligbygging der forholdene ligger til rette for det.   

- Det anses som positivt at det tenkes "å rydde opp" i tidligere avsatte 
utbyggingsområder som ikke er realisert.  

3. Behov/rullering av sektorvise planer  
- Landbruksplan for Ringerike: Landbruksplanen ble vedtatt i 2005, og det er ikke 

lagt opp til rullering av denne.  
- Forvaltningsplan for hjortevilt: Det er ikke utarbeida en egen forvaltningsplan for 

hjortevilt, men viltnemnda har gitt en rekke føringer. På sikt bør det utarbeides en 
egen plan for hjorteviltforvaltningen med målsettinger for utvikling av bestandene 
av elg, hjort og rådyr. Videre bør det framgå opplysninger om beitegrunnlag, 
bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker.  

4. Ønske om medvirkning i planprosessen: Landbrukskontoret ønsker å bidra på de 
arenaer hvor det er aktuelt å drøfte forhold som kan ha betydning for jordbruk, 
skogbruk og vilt i kommunen.  

 
Rådmannens kommentar:  

Uttalelsen tas til orientering.  
1. Planprogrammets omtale av JAV er noe utvida med bakgrunn i uttalelsen.  
2. Innspillet tas med i det videre arbeidet med kommuneplanen.  
3. Mål i landbruksplanen bør gjenspeiles i mål og strategier i samfunnsdelen.  
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ANDRE  

Nes vel og bygdeutviklingslag (NVBU), 03.04.13 

NVBU jobber for trivsel og best mulig tilbud innen skole, idrett, kultur og sysselsetting på 
Nes i Ådal med omland. Hovedsaken er en sikker, god og forutsigbar skole og barnehage. 
Som innspill til Livskraftige lokalsamfunn og kommuneplanrevisjonen har NVBU satt opp en 
prioritert liste over saker de mener er avgjørende for å opprettholde en full skole og for å få en 
positiv utvikling på Nes:  

1. Boligtomter: Kommunen har solgt Granumslia, og Nes står uten tilgjengelige tomter. 
Det haster etablere og regulere nye boligområder. To områder i tillegg til Granumslia 
er aktuelle og attraktive: Sandfeltet og moen mellom Begna og Østsideveien ved TGC/ 
T&G elektro. Disse er avsatt til framtidig boligområde i gjeldende kommuneplan. 
NVBU ønsker å bidra til å få fortgang i prosjektene sammen med kommunen.  

2. Arealbruk i sentrum: Det er viktig å kartlegge og konkretisere bruken av ledige arealer 
i sentrum, både private og kommunale. NVBU bidrar gjerne.  

3. Trafikksikringstiltak: Det vises til behov for nedsatt hastighet, opphøyd gangfelt og 
ytterligere utbygging av gang/sykkelveg.  

4. Vann og avløp: Vannverket på vestsida har lenge vært for dårlig. Dette bør ses i 
sammenheng med privat vannverk på østsida. Det vises til usikker og dårlig vann-
forsyning i sentrum, samt manglende trykk og vannmengde for forsvarlig brannvern i 
området. Det er nødvendig å se på framtidig kloakkløsning for de samme områdene.  

5. Bygdehuset: Det har lenge vært behov for oppgradering av deler av bygdehuset. Det 
trengs en plan for oppgradering. NVBU deltar gjerne i prosessen sammen med 
kommunen, skolen og andre brukere.  

6. Lyspunkt ved busstopp: På fylkesveger og kommunale veger blir skolebarn plukka opp 
utenom etablerte busslommer. Det savnes belysning på noen busstopp, samt langs 
gangveg/veg forbi kirka.  

 
Rådmannens kommentar:  

Rådmannen takker for innspill fra NVBU og er positiv til videre samarbeid i planprosessen.  
1. Områdene NVBU nevner er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan.  For 

Granumslia foreligger det også reguleringsplan. Reguleringsplan for Sandfeltet har 
tidligere stoppet opp pga. krav om gang- sykkelveg. Kommunen er regulerings- og 
bygningsmyndighet, og bygger ikke selv ut boligområder. Den som søker om å bygge 
ut blir tiltakshaver for utbygginga. Kommunen behandler reguleringsplaner og 
byggesøknader når de kommer. Vei, vann og kloakk må løses for alle områdene. 
Kommunen vil være behjelpelige i prosessene, men har ikke kapasitet til selv å 
utarbeide reguleringsplaner. 

2. Rådmannen er positiv til kartlegging av arealbruk, og vil ta nærmere kontakt om dette.  
3. Rådmannen ser behovet for trafikksikringstiltak. Det arbeides nå med et prosjekt for 

trafikksikkerhet på Hallingby, og noe tilsvarende kan være aktuelt for Nes.  
4. Nes vestre vannverk er under prosjektering. Forprosjektering skal utføres sommer/høst 

2013. Detaljprosjektering er planlagt høst/vinter 2014 og antatt byggestart er 
sommer/høst 2014. Det antas ca. 1 års byggetid. Manglende trykk og 
brannvannsdekning for området er temaer som søkes løst gjennom arbeidet med nytt 
vannverk. Eksisterende renseanlegg på Nes i Ådal er i dårlig forfatning, dette sammen 
med at det er en utilfredsstillende avløpssituasjon med avrenning til Begna er det 
planlagt nytt renseanlegg og sanering av avløp på Nes i Ådal. Arbeidet med 
forprosjekt/detaljprosjektering av nytt renseanlegg og sanering vil starte opp 
høst/vinter 2013.  

5. Når det gjelder bygdehuset er behovet og innspillet i sin helhet videreformidlet til 
kommunens eiendomsforvaltning.  
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6. Behov for belysning kan tas med som en del av prosjekt for trafikksikkerhet.  

Tronrud Eiendom AS (TE), 05.05.13 

1. TE er positive til at det legges opp til rullering av hele gjeldende kommuneplan. 
Oppdatering av det overordna plangrunnlaget er viktig for å legge til rette for 
befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering. 
Befolkningsvekst sentralt i Hønefoss vil legge press på infrastrukturen, og det er viktig 
at planstrategien legger føring for rullering av overordna planer for trafikk og teknisk 
infrastruktur. TE forutsetter at kommunen ved rullering av hovedplaner for vann og 
avløp sikrer at det planlegges tilstrekkelig kapasitet til å møte framtidig vekst.  

2. Planstrategien legger opp til omfattende arbeid med nye planer og rullering av 
eksisterende planer. Det er viktig at kommunen har tilstrekkelige ressurser til samtidig 
å behandle pågående reguleringssaker. TE oppfatter at viljen til vekst i Ringerike er til 
stede i dag, men det må sikres at ikke kapasitetsproblemer i kommunen vil hindre 
framdrift i planarbeid som ikke krever ny avklaring i kommuneplan.  

3. Arealdelen må avsette områder som tilrettelegger for ønsket vekst.  
5. TE viser til Nasjonale forventninger som legger føringer om fortetting og 

transformasjon i sentrum og rundt kollektivknutepunkt, samt Handels- og 

byutviklingsanalysen for Hønefoss fra 2012 som peker på et potensiale for en slik 
fortetting i Hønefoss sentrum. Det forventes at ny kommuneplan vil gjenspeile denne 
intensjonen ved å åpne for transformasjon og utbygging av sentrumsnære arealer.  

6. TE berømmer kommunen for offensiv målsetting om stor vekst.  
 

Rådmannens kommentar:  
Rådmannen takker for innspill og vil ta dette med i det videre planarbeidet.  

1. Det jobbes internt i kommunen med å se planer for infrastruktur i sammenheng med 
planleggingen for øvrig.  

2. Politikerne har gitt uttrykk at planarbeid skal ha prioritet. Formannskapet har også 
bedt rådmannen komme tilbake med en egen sak om eventuelt behov for ekstern 
planleggingskapasitet (12.03.13 sak 31/13).  

3. Nasjonale forventninger er omtalt i planprogrammet i kapittelet "Rammer og 
premisser for planarbeidet". Handels- og byutviklingsanalysen for Hønefoss er vedtatt 
som et innspill til kommuneplanarbeidet.   

 

Ringerike O-lag, 09.05.13 
1. Dagens visjon fokuserer på samspill mellom offentlige og private aktører, og ROL 

savner frivillig sektor i denne sammenheng. Ut over dette er visjonen grei, men litt 
kjedelig og er vel ikke særlig kjent eller fungerer som inspirasjon. ROL har ikke et 
konkret forslag til ny visjon, men et tilleggsforslag til dagens visjon (understreka): 
Ringerike et bedre sted å være. Gjennom samspill mellom private og offentlige 

aktører, samt frivillig sektor, skal Ringerike videreutvikles som en levende og attraktiv 

bo- og næringskommune med stort mangfold og positiv identitet.  
2. Satsingsområdene fokuserer på utbygging. ROL er opptatt av at det må være en aktiv 

politikk for å ta vare på natur- og friluftsområder, og mener kommunen bør ha en 
hovedsatsing/strategi retta mot trivsel og folkehelse. ROL foreslår tre hovedmål/ 
strategier: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og ivaretaking av natur- og 
friluftsområder for trivsel og folkehelse. Effektiv arealutnytting foreslås som en 
hovedstrategi for samla å nå disse målene.  

3. Natur- og friluftsområdene må tillegges vekt: ROL er opptatt av at utredninga bynære 
friluftsområder brukes og vektlegges i avveiningene mellom utbyggingsinteresser/ 
næringsinteresser og hensyn til idrett, friluftsliv og folkehelse. Kartlegginga 
vektlegger delområder. I tillegg er det viktig at det etableres grøntkorridorer og 
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trafikksikre forbindelser. Det bør satses på tilrettelegging av sammenhengende turstier 
og gang-/sykkelveier langs elvene. ROL er opptatt av at også naturområder utover de 
bynære friluftsområdene bevares, eks. Marka, Holleia og Vikerfjell. ROL viser til 
folkehelsemeldinga som er et nytt grunnlagsdokument ift. gjeldende kommuneplan.  

4. I hovedsak har idrett sammenfallende interesser med friluftsliv når det gjelder arealer, 
og ROL har kommentert sine interesser som en del av friluftsinteressene. I en del 
sammenhenger vil det imidlertid vært riktig å bruke betegnelsen "friluftsliv og idrett" 
for å markere områdenes betydning for idretter som ski, orientering, terrengløp, 
terrengsykling og for all mosjon og utholdenhetstrening i alle idrettsgreiner.  

5. Forslagsskjema for konkrete innspill til kommuneplanen er utforma slik at det gir 
inntrykk av at det er utbyggingsforslag det er beregna på. ROL mener at det gjennom 
kommunens internettundersøkelse om bruk av bynære friluftsområder allerede er gitt 
mange hundre innspill om at områdene er viktige for idrett og friluftsliv. I den samla 
vurdering av innspill om utbygging opp mot verdien av at områdene forblir natur- og 
friluftsområder, må svarene fra spørreundersøkelsen tillegges vekt.  

6. ROL er bekymra over at det for så godt som for alle viktige bynære friluftsområder for 
idrett og friluftsliv foreligger betydelige utbyggingsplaner/ønsker. Det er viktig at det i 
kommuneplanen tas aktive valg som sikrer at alle deler av kommunen i et langsiktig 
perspektiv har tilgang til natur- og friluftsområder. Det er viktig for trivsel og helse, og 
for at kommunen skal være attraktiv for bosetting. ROL ber kommunen være særlig 
oppmerksom på at i all hovedsak er det frivillige organisasjoner uten fast ansatte som 
vil være opptatt av å ta vare på naturområdene for friluftsliv og idrett, mens 
utbyggingsinteressene har helt andre ressurser til disposisjon.  

 

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen takker for innspill og vil ta dette med i det videre planarbeidet.  
1. Tilleggsforslag til visjonen tas med i det videre planarbeidet.  
2. Planstrategien har angitt tre satsingsområder, befolkningsvekst, næringsutvikling og 

effektiv arealdisponering. ROLs innspill om satsingsområder tas med i det videre 
arbeidet med samfunnsdelen, hvor endelige mål og strategier skal fastsettes.  

3. Arbeidet med kartlegging av bynære friluftsområder er godt i gang, og ROLs innspill 
tas med som et innspill til dette arbeidet, samt kommuneplanarbeidet for øvrig.  

4. I opplegg for konsekvensutredning og vurdering av innspill vil vi forsøke å synliggjøre 
konsekvenser for idrett og friluftsliv.  

5. Forslagsskjemaene er i hovedsak utforma med tanke på innspill om ny arealbruk, men 
kan også nyttes for å komme med innspill om ønsker om å opprettholde dagens 
arealbruk. Resultater fra internettundersøkelsen nyttes i kartlegginga av bynære 
friluftsområder, som igjen vil være et innspill til og en del av kunnskapsgrunnlaget i 
kommuneplanarbeidet.  

6. Rådmannen merker seg ROLs bekymring. Gjennom kommuneplanprosessen skal det 
ses helhetlig på kommunens arealbruk. Kommunen har som planmyndighet ansvar for 
å ivareta ulike interesser, og må forholde seg til overordna føringer og myndigheter.   

 
Fossekallen IL, 09.05.13 

1. Fossekallen IL reagerer på at det som satsingsområde kun er fokus på 
befolkningsvekst, næringsutvikling og effektiv arealdisponering. Mulighetene for 
friluftsliv og turgåing i nærmiljøet og omegn er vesentlig for folks trivsel, og dette bør 
ligge inne i planbehovet. Det vises til stortingsmelding om folkehelse samt Ringerikes 
egen folkehelsemelding. For Fossekallen IL er det områder til orientering og 
skiaktiviteter som har størst betydning, helst i umiddelbar nærhet til Hønefoss by.  

2. Det er viktig at Ringerike kommune samspiller med frivillig sektor.  
3. Fossekallen IL viser til og støtter opp om Ringerike O-lag sitt innspill.  
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Rådmannens kommentar:  
Rådmannen takker for innspill og vil ta dette med i det videre planarbeidet.  

1. Planstrategien har angitt tre satsingsområder, befolkningsvekst, næringsutvikling og 
effektiv arealdisponering. Endelige mål og strategier vil fastsettes i kommuneplanens 
samfunnsdel. Folkehelsemeldingen for Ringerike ble vedtatt som retningsgivende for 
perioden fram til våren 2015 i kommunestyret 21.02.13. Mål, visjoner og føringer i 
meldingen skal innarbeides i handlingsprogram, kommuneplan og styringssystemer i 
kommunen. Planstrategiens omtale av Folkehelsemeldingen er justert slik at dette går 
tydeligere fram. Det vises for øvrig til rådmannens kommentar til o-lagets innspill.  
 

Sokna Utvikling, 10.05.13 
1. Sokna Utvikling etterlyser mer konkrete målsettinger/strategier for de enkelte 

lokalsamfunn, herunder Sokna.  
2. Sokna Utvikling ønsker i utgangspunktet at det utarbeides en kommunedelplan for 

Sokna-området. FAU ved Sokna skole er sammen med Sokna skole i gang med en 
kartlegging for å få rede på hvor elevene opplever skoleveien utrygg. Sokna Utvikling 
har sammen med Soknedalen IL arbeidet med en helhetlig utnyttelse av idrettslagets 
anlegg og skoleområdet ved Sokna skole. Her har kommunen gitt tilsagn om bistand 
til å utarbeide en reguleringsplan. Denne planen må inntas i kommunens planprogram.  

3. Sokna Utvikling er innstilt på å bidra i planprosessen.  
 
Rådmannens kommentar 

Rådmannen takker for innspill fra Sokna Utvikling og er positiv til videre samarbeid i 
planprosessen.  

1. Formannskapet behandlet 14.05.13 sak 56/13 temautredningen Livskraftige 
lokalsamfunn. Formannskapet vedtok at Hønefoss, Haugsbygd, Heradsbygda, 
Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand prioriteres som områder for utvikling 
og vekst. Hva dette konkret skal bestå i vil bli en del av det videre planarbeidet. Det 
kan bli aktuelt å innarbeide konkrete målsettinger/strategier for de ulike områdene i 
samfunnsdelen. De prioriterte stedene vil være en del av grunnlaget for vurdering av 
innspill til kommuneplanens arealdel.  

2. Rådmannen vil i første omgang ikke starte opp arbeid med kommunedelplaner for 
tettstedene, da arbeidet med kommuneplanen må prioriteres. Planprogrammet nevner 
ikke alle reguleringsprosesser som det skal arbeides med i tida framover. Når det 
gjelder planen som nevnes for idrettslagets anlegg og skoleområdet er det ikke tatt 
stilling til plantype og prosess.  

 
Bærum kommune, 13.05.13 

1. For arbeidet med arealdelen kan det være hensiktsmessig med sluttbehandling av 
samfunnsdelen inklusive arealstrategier, før arbeidet med arealdelen trekkes for langt. 
Arealstrategiene kunne med fordel vært fastsatt før det bes om innspill til arealbruk.  

2. Langsiktige utfordringer utover kommuneplanperioden er lite omtalt, men synes å 
være sterkt knytta til regionale planlegging og de regionale og nasjonale areal- og 
transportutfordringene. Det anbefales at planprogrammet har fokus på en robust plan 
som kan møte langsiktige utfordringer uten nødvendigvis å være avhengig av en 
fastsatt vekststrategi og utbyggingstempo.  

3. Det synes fornuftig å være tydelig på hvordan innspill til arealdelen vil bli vurdert, slik 
det foreslåtte planprogram orienterer om.  

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen takker for innspill og vil ta dette med i det videre planarbeidet. Rådmannen er 
enig i Bærum kommunes vurdering, og vil i det videre planarbeidet fokusere på å få fastlagt 
kriterier for innspill og arealstrategier.  
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REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE - 
FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  
 

Arkivsaksnr.: 12/4035  Arkiv: 140   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
86/13 Formannskapet 11.06.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune, datert 28.05.13 
fastsettes, iht. plan- og bygningsloven § 11-13. 
 

Sammendrag 
Kommunestyret skal fastsette planprogram for revisjon av gjeldende kommuneplan for 
Ringerike kommune, både arealdel og samfunnsdel. Det er mottatt 16 uttalelser til varsel 
om oppstart og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Uttalelsene 
omhandler i hovedsak opplegg for medvirkning, mål og satsingsområder samt temaer i 
konsekvensutredningen. Rådmannen mener at det reviderte forslaget til planprogram er 
godt gjennomarbeida og danner et godt grunnlag for det videre arbeidet med revisjon av 
kommuneplanen.  
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet fattet i møte 12.03.13, sak 31/13 følgende vedtak:  

1. Ringerike varsler oppstart av revidering av gjeldende kommuneplan, både 
samfunnsdelen og arealdelen.  

2. Kommunen vedtar å legge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan 
for Ringerike kommune til perioden 2013-2025 ut på høring og offentlig ettersyn.  

3. Det inviteres til å komme med innspill til samfunnsdelen og arealdelen, inklusive 
innspill til ny visjon for Ringerike kommune.  

4. I forbindelse med planarbeidet bes rådmannen komme tilbake til formannskapet 
med egen sak om eventuelt behov for ekstern planleggingskapasitet.  

 

Beskrivelse av saken 
Bakgrunn 
Formannskapet vedtok 12.03.13 oppstart av revidering av gjeldende kommuneplan, både 
samfunnsdel og arealdel, samt å legge forslag til planprogram ut på høring og offentlig 
ettersyn. Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Ringerikes blad 23.03.13. Frist 
for innspill til oppstart og forslag til planprogram var 10.05.13.  
 
Samtidig med varsel om oppstart ble det invitert til å komme med innspill til innhold i ny 
plan, samfunnsdel og arealdel, samt forslag til ny visjon for Ringerike kommune. Fristen for 
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  Sak 86/13 s.2 
 

   

 

innspill til innhold i ny plan er 30.08.13. Konkrete innspill om arealbruk er ikke kommentert 
eller vurdert i denne saksutredningen. Disse vil følge saken videre og bli behandla sammen 
med øvrige arealinnspill etter høringsfristens utløp den 30.08.13.   
 
Visjon, mål og strategier vil fastsettes i kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen har 
allerede mottatt noen forslag til visjon i forbindelse med varsel om oppstart. Det vil 
inviteres til å komme med innspill til ny visjon også i det videre planarbeidet.  
 
Uttalelser 
Det er i høringsperioden mottatt 16 uttalelser til varsel om oppstart og høring og offentlig 
ettersyn av forslag til planprogram. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i eget 
dokument, vedlegg 2. Uttalelsene i sin helhet følger saken som vedlegg 3 a-p.  
  
Endringer i planprogrammet etter oppstart 
De viktigste endringene i planprogrammet er følgende:  

- Det er tatt inn i kapittel 1.2 at kommunale forskrifter og vedtekter skal innarbeides i 
kommuneplanbestemmelsene, jf. pbl. § 34-2 9. ledd. Dette vil blant annet gjelde 
parkeringsforskrifta.  

- I kapittel 2 "Rammer og premisser for planarbeidet" er det skilt mellom nasjonale, 
regionale og kommunale føringer. Hovedtemaene i nasjonale forventninger er lista 
opp, og det er tatt inn en oversikt over gjeldende arealpolitiske føringer som 
framgår av St.meld. nr. 26. Under regionale føringer er det vist til den regionale 
planstrategien for Buskerud.  

- I kapittel 4.3 er omtalen av de ulike utredningene og planer med innvirkning på 
kommuneplanen utvida og oppdatert.  

- Kapittel 4.4 legger opp til at det skal vurderes å oppheve noen av de eldste 
reguleringsplanene. Dette gjelder blant annet planen for "Vesttangenten". Det er 
tatt inn i planprogrammet at prosessen med oppheving av gamle planer skal kunne 
gå uavhengig av kommuneplanarbeidet, slik at framdriften av kommuneplanen 
opprettholdes. Dersom dette skulle gått helt parallelt måtte det ved varsel om 
oppstart av planarbeidet vært klart hvilke planer som skal oppheves.  

- I kapittel 4.5 om "mulig arealendring fra byggeområde til LNFR" er det tatt inn en 
omtale av hvordan disse områdene skal vurderes.   

- Det er tatt inn et nytt kapittel: 5 Konsekvensutredning. Her er det gjort nærmere 
rede for det fylkesmannen etterspør i sin uttalelse når det gjelder opplegg for 
konsekvensutredning og relevante temaer. Temaer er lista opp i kapittel 5.3. 
Opplegg for innspill til arealdelen er innarbeida i dette kapittelet (5.6 og 5.7). Det er 
også tatt inn at det skal utarbeides et arealregnskap (5.4).  

- Framdriftsplanen i kapittel 6.3 er oppdatert. I tillegg er det utarbeida en egen 
framdriftsplan for informasjon og medvirkning. Disse vil videreutvikles underveis i 
planprosessen.  

- Omtalen av barn og unge er justert og utvida, både i kapittel 4.3 om utredninger og 
planer, samt i kapittel 6.2 om informasjon og medvirkning.  

 
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for 
å imøtekomme høringsuttalelser. Det vises til vedlegg 2 for nærmere omtale av endringene 
i planprogrammet.  
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Rådmannen sendte 22.05.13 en egen søknad til fylkesmannen med anmodning om tillatelse 
til igangsetting av planarbeid, jf. Markaloven § 6. Dette etter tilbakemelding fra 
fylkesmannen. Iht. Markaloven må kommuneplanen stadfestes hos 
Miljøverndepartementet. Dette er lagt inn i framdriftsplanen for planarbeidet, i kapittel 6.3.  

 
Forholdet til overordnede planer 
 
Kommuneplan  
Gjeldende kommuneplan for Ringerike ble vedtatt 30.08.07.  
 
Kommunal planstrategi 
Kommunal planstrategi for Ringerike kommune for perioden 2012-2015 ble vedtatt av 
kommunestyret 30.06.12. Her ble det fastsatt at kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdelens bestemmelser skulle revideres, samt at arealdelen skulle oppdateres til ny plan- 
og bygningslov. Planstrategien la ikke opp til revidering av innholdet i arealdelen. 
 
02.10.12 vedtok formannskapet å starte opp en fullstendig revidering av gjeldende 
kommuneplan. Med bakgrunn i dette ble det starta opp en revisjon av planstrategien. 
Forslag til revidert planstrategi ble gjort kjent samtidig med varsel om oppstart av revisjon 
av kommuneplan. Revidert planstrategi legges fram for vedtak i kommunestyret i samme 
møte som kommunestyre skal fastsette planprogrammet.  
 
Satsingsområdene for Ringerike skal i følge planstrategien være befolkningsvekst, styrka 
næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering. Dette er fulgt opp i forslag til planprogram.  
 

Juridiske forhold  
For kommuneplan skal det utarbeides planprogram, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-13 og 
4-1 samt forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 7. Planprogram for kommuneplan 
fastsettes av kommunestyret dersom dette ikke er delegert. Det er ikke klagerett på fastsatt 
planprogram.  
 
Planprogrammet skal omfatte følgende hovedpunkter.  

 Formålet med planarbeidet 

 Planprosessen med frister og deltakere 

 Opplegg for medvirkning 

 Beskrivelse av hvilke alternativer som vil bli vurdert  

 Behovet for utredninger 
  

Økonomiske forhold 
Formannskapet ba 12.03.13, sak 31/13 rådmannen komme tilbake med en egen sak om 
eventuelt behov for ekstern planleggingskapasitet. Denne saken vil bli lagt fram for 
formannskapet høsten 2013. I saken vil det bli gjort nærmere rede for økonomiske behov.  
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Behov for informasjon og høringer 
Planprogrammet angir i kapittelet 6.2 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 
planprosessen skal ivaretas.  
 
Etter formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet er følgende gjennomført når det 
gjelder medvirkning:  

 Referansegruppe for næringslivet  
I 2012 ble det etablert en referansegruppe for næringslivet. Dette er en 
prosessgruppe som skal bidra til å opprettholde en konstruktiv og god dialog mellom 
næringslivet og kommunen. Rådmannen v/Areal- og byplankontoret avholdt et 
møte med referansegruppa 18.04.13. Temaet for møtet var medvirkning i 
kommuneplanprosessen.  

 Frokostmøte med næringslivet 
29.05.13 arrangerte Ringerike NæringsForum frokostmøte med kommuneplanen 
som tema. Her deltok rådmannen v/Areal- og byplankontoret for å informere og 
svare på spørsmål.  

 Intern arbeidsgruppe 
Det er etablert ei intern arbeidsgruppe i kommunen, med representanter fra alle 
sektorene, samt rådmannens stab. Arbeidsgruppa skal bidra direkte inn i 
kommuneplanarbeidet, sikre en god prosess og forankring/dialog i alle sektorer.  

 Åpne kontordager 
Det er avholdt 2 åpne kontordager ved Areal- og byplankontoret, 08.04.13 og 
03.05.13.  

 

Rådmannens vurdering 
Byplan for Hønefoss  
Gjeldende kommuneplan har en "soneplan" for Hønefoss, som er et utsnitt av 
kommuneplanens arealdel. I tillegg gjelder en reguleringsplan fra 1970-tallet (nr. 64) for 
store deler av Hønefoss. Det har ved ulike anledninger vært diskutert hvordan behovet for 
en byplan for Hønefoss skal løses. Rådmannen vil vurdere dette videre i det overordna 
planarbeidet. Foreløpig antagelser er at fokus må rettes mot kommuneplan. I 
samfunnsdelens mål og strategier bør det konkretiseres noe nærmere spesielt for 
Hønefoss-området. I kommuneplanbestemmelsene kan det fastsettes nærmere 
bestemmelser for utviklingen av Hønefoss-området. Videre må behovet for en oppfølgende 
byplan for Hønefoss vurderes. En eventuell oppstart av byplan vil da skje i samråd med 
Statens vegvesen og regionale myndigheter, ut fra behov som følger av KVU-en for 
transportsystemet i Hønefoss-området. KVU-en og kommuneplanen med tilhørende 
temautredninger vil kunne danne grunnlaget for en framtidig byplan. Plantype for en 
byplan må vurderes nærmere, og kan være områderegulering eller kommunedelplan.  
 
Vurdering av planprogrammet 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, anses å bli 
ivaretatt gjennom planprogrammet slik dette nå foreligger.  
 
Planprogrammet omtaler en rekke temaer som rådmannen ikke vil kommentere spesifikt i 
dette saksfremlegget. Med de justeringer som nå er foretatt i planprogrammet mener 
rådmannen at forslaget er godt gjennomarbeida og oppfyller kravene i plan- og 
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bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet danner et godt 
grunnlag for det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Rådmannen mener 
videre at planprogrammet følger opp satsingsområdene i planstrategien på en god måte.  
 
Rådmannen minner for øvrig om at det er gjennom arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel at de endelige visjoner, mål og strategier skal fastsettes.  
Det vil være ressurskrevende å drive kommuneplanarbeidet og annet planarbeid parallelt. 
Planprosesser er uforutsigbare når det gjelder ressursbruk og framdrift. Rådmannen 
prioriterer kommuneplanarbeidet.  
 
 Vedlegg 

6. Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune, datert 28.05.13. 
7. Oppsummering av uttalelser, inkludert rådmannens kommentarer, datert 28.05.13. 
8. Uttalelser:*  

a. Tunsberg bispedømmeråd, 16.04.13 
b. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, 07.05.13 
c. Forsvarsbygg, 07.05.13 
d. Fylkesmannen i Buskerud, 07.05.13 
e. Fylkesmannen i Buskerud og NVE, 07.05.13 
f. Jernbaneverket, 07.05.13 
g. Buskerud fylkeskommune, 16.05.13 
h. Byggesaksavdelingen, Ringerike kommune, 26.03.13 
i. Miljørettet Helsevern, Ringerike kommune, 13.05.13 
j. Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, 13.05.13 
k. Nes vel og bygdeutviklingslag, 03.04.13 
l. Tronrud Eiendom AS, 05.05.13 
m. Ringerike o-lag, 09.05.13 
n. Fossekallen IL, 09.05.13 
o. Sokna utvikling, 10.05.13 
p. Bærum kommune, 13.05.13 

9. Saksprotokoll ved oppstart i Formannskapet, 12.03.13, sak 31/13.* 
10. Saksfremlegg ved oppstart i Formannskapet 12.03.13, sak 31/13.* 

 
Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 
Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 
 
 
 Ringerike kommune, 28.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 
Saksbehandler: Guro Skinnes 
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1. INNLEDNING  

1.1  Bakgrunn  
Kommunestyret vedtok 28.06.12 kommunal planstrategi for Ringerike. Her ble det fastsatt at 
samfunnsdelen skulle revideres og arealplanen med bestemmelser skulle oppdateres til ny 
planlov. I formannskapets møte 02.10.12 ble det vedtatt å starte opp fullstendig revidering av 
gjeldende kommuneplan. Med bakgrunn i dette ble det satt i gang en revidering av den 
vedtatte planstrategien. Revidert planstrategi legges fram for vedtak i kommunestyret i samme 
møte som kommunestyret skal fastsette planprogrammet for kommuneplanrevisjonen. 
 
Satsingsområdene fram mot 2015 skal, i følge planstrategien, være befolkningsvekst, styrket 
næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering. Planprogram for fullstendig revisjon av 
kommuneplan for Ringerike kommune til perioden 2013 – 2025, bygger opp om de tre 
satsingsområdene og tar utgangspunkt i gjeldende kommuneplan.  
 
Forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med 
varsel om oppstart av planarbeidet. Planprogrammet skal ligge til grunn for revideringen av 
kommuneplanen.  

1.2 Avgrensning av planen  
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel med bestemmelser er viktige styringsverktøy. Ny, 
revidert planstrategi foreslår en fullstendig revidering av gjeldende kommuneplan og 
planprogrammet tar utgangspunkt i dette. Dette vil innebære: 

• Revisjon av samfunnsdelen.  
• Revisjon av gjeldende arealdel med bestemmelser. Det kan lages kartutsnitt av det 

juridiske plankartet i større målestokk for å få fram detaljer som ellers ville bli borte 
ved bruk av ordinær målestokk.  

• Å oppdatere plankart og bestemmelser iht. plan- og bygningsloven av 2008. 
• Kommunale forskrifter og vedtekter gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven skal 

innarbeides i kommuneplanbestemmelsene, jf. pbl. § 34-2 9. ledd.  
• Områdene som dekkes av nylig vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella tas ikke opp 

til revisjon nå. Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret 30.06.2011. Det tas 
sikte på å innlemme vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella i den nye arealdelen. Den 
ferdig reviderte arealdelen vil dermed omfatte alle kommunens arealer. 

Innsatsen i revideringen skal fokuseres mot mål og tiltak som er nødvendige for å realisere en 
ambisjon om sterkere vekst i befolkning og næringsliv og effektiv arealdisponering, herunder 
nye samferdselsløsninger. 

1.3 Dagens situasjon  
Kommuneplanen for Ringerike for perioden 2007 – 2019 ble vedtatt i 30.08.07 og gjelder 
inntil ny, revidert plan blir vedtatt.  
 
Kommunedelplan for Ådalsfjella ble vedtatt av kommunestyret 30.06.11.  
 
Kommunal planstrategi for perioden 2012 – 2015 ble vedtatt av kommunestyret 28.06.12, og 
revideres våren 2013.  
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2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET  

2.1  Nasjonale føringer  
Regjeringa vedtok ved kongelig resolusjon 24.06.11 nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven (Miljøverndepartementets rundskriv T-
1497). Hensikten med forventningene er å gjøre planlegginga målretta og bidra til at nasjonale 
interesser blir ivaretatt. Forventningsdokumentet er fulgt opp i planstrategien, og skal videre 
legges til grunn i de oppfølgende planprosessene. Hovedtemaene i nasjonale forventninger er:   

• Klima og energi 

• By- og tettstedsutvikling 

• Samferdsel og infrastruktur 

• Verdiskaping og næringsutvikling 

• Natur, kulturmiljø og landskap 

• Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø  

I tillegg til nasjonale forventninger er det en rekke lover, forskrifter, stortingsmeldinger, 
rundskriv og retningslinjer som kommunen må forholde seg til. Det vises også til 
Fylkesmannen i Buskerud sin uttalelse til planprogrammet, datert 07.05.13, hvor det nevnes 
en rekke føringer som skal følges opp i det videre planarbeidet.  
 
Gjeldende arealpolitiske nasjonale føringer framgår av St.meld. nr. 26 (2006-2007) 
Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand:  

- Arealpolitikken både nasjonalt og lokalt skal legge til rette for redusert utslipp av 

klimagasser.  

- Arealplanleggingen skal bidra til å redusere klimaendringenes trussel mot liv, helse 

og materielle verdier, samt samfunnsviktige funksjoner og infrastruktur.  

- Transportpolitikken i byområdene skal bidra til reduserte klimagassutslipp, bedre 

bymiljø og helse og økt tilgjengelighet for alle.  

- Byer og tettsteder skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom god 

stedsforming og boligkvalitet, tilgjengelige utearealer med høy kvalitet og 

sammenhengende grønnstrukturer med gode forbindelser til omkringliggende 

naturområder.  

- Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes gjennom økt kunnskap om verdier 

og bevisst planlegging og arealpolitikk.  

- Årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene skal halveres innen 2010.  

- Fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøverdier, 

ressursbruk og estetikk.  

- Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle.  

- Vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer 

vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser.  

 

2.2 Regionale føringer 
Kommunens planlegging skal bidra til å fremme målene for regional utvikling slik de er 
formulert i regional planstrategi for Buskerud 2013-2016, vedtatt av fylkestinget i Buskerud 
06.12.2012.  
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2.3 Kommunale føringer og Ringerikes plansystem 
Kommunen driver en årlig rullering av budsjett, handlingsdel med økonomiplan, 
virksomhetsplaner, regnskapsrapporter og årsmelding. Disse gir innspill til det store 4-årige 
planhjulet der kommunal planstrategi angir hvilke deler av kommuneplanleggingen som skal 
videreføres eller revideres. Samtidig som planstrategien angir planbehovet innenfor alle 
virksomhetene i kommunen i tidsrammen for valgperioden. 
 
Det overordnede plansystemet i kommunen kan illustreres slik figuren under viser. 
 

 

Figur: Illustrasjon av kommunens overordnede plansystem 
 

Plan- og bygningsloven krever at kommunestyret minst en gang hver valgperiode vedtar en 
kommunal planstrategi. Dette skal skje senest innen ett år etter konstituering.  
Dernest er det krav om at kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter 
samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Det er ikke krav om at kommuneplanen skal 
revideres hvert fjerde år, slik gammel planlov la opp til. Kommunen legger premissene for 
revideringen av kommuneplanen selv gjennom planstrategien.  
 
Satsingsområdene i planstrategien for Ringerike er befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag 
og effektiv arealdisponering. Ringerike kommune har mange store planutfordringer som må 
finne sin løsning i revidert arealdel. Den konkrete arealplanleggingen skal bygge på de 
prinsipper som blir utviklet gjennom temautredningene og vedtatt som føringer. Når 
kommuneplanens arealdel er vedtatt vil denne følges opp gjennom detaljerte 
reguleringsplaner.  
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3. VISJON OG UTVIKLINGSMÅL FOR RINGERIKE 

3.1  Visjon 
Ringerike har en visjon i dag: Ringerike – et bedre sted å være. 
Denne visjonen har kommunen hatt siden årtusenskiftet. En ny visjon skal utvikles gjennom 
et samarbeid med kommunens innbyggere. Det er i kommuneplanens samfunnsdel ny visjon, 
nye mål og strategier skal behandles og vedtas. 

3.2  Overordnede mål ved planarbeidet  
Kommuneplanen skal være et utviklings- og styringsverktøy på kort og lang sikt. Den skal 
skape forutsigbarhet og klare rammer for kommuneorganisasjonen, kommunens næringsliv, 
kommunens innbyggere og andre brukere av kommunens virksomheter og arealer. 
Utfordringene om langsiktig og bærekraftig utvikling vil kreve fokus også på folkehelse og 
behov for større økonomisk handlefrihet for kommunen. Folkehelseaspektet skal medtas som 
grunnlag for alt planarbeid.  

4. UTVIKLINGSMULIGHETER FOR RINGERIKE 

4.1  Fokus på satsingsområdene 
Det er behov for å revidere kommuneplanen i tråd med de satsingsområdene og ambisjonene i 
planstrategien. Fokus skal være på satsingsområdene befolkningsvekst, styrket 
næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.  

4.2 Utviklingsprinsipper for befolknings- og næringsutvikling.  
Hvilke vekstambisjoner Ringerike kommune skal planlegge for og hvilke virkemidler som 
skal tas i bruk for å nå disse ambisjonene, må drøftes og avklares i samfunnsdelen. Arealdelen 
med bestemmelser skal avspeile de arealbehov som skal til for å imøtekomme ønsket 
utvikling. Videre må behovet for tilrettelegging spilles inn til kommunens handlingsdel og 
økonomiplan. 
 
For å stimulere til befolkningsvekst er det viktig å se på et bredt spekter av virkemidler. Det er 
nylig utarbeidet flere rapporter som spiller inn i diskusjonen om hvilke virkemidler som 
kommunen kan ta i bruk. Fortettingspotensialet for Hønefoss by og temautredningen 
Livskraftige lokalsamfunn er drøftet igjennom og konklusjoner herfra trekkes inn i arbeidet 
med revidering av kommuneplanen. Konklusjoner fra Livskraftige lokalsamfunn vil bidra til å 
definere utviklingspotensialet. 
 
Næringslivet etablerer seg der kompetansen er. Kompetansearbeidstakere prioriterer et godt 
bomiljø med nødvendig service, skoler/barnehager, kultur, tilgjengelige friluftsområder og 
nærområder, blå/grønne/grå strukturer, sosiale møteplasser og gjerne tilgang på bymiljø.  
Folkehelsemeldingen gir premisser for ønsket kvalitet på planarbeidene for utvikling. 
 
Styrket næringsgrunnlag er en målsetting for kommunen. Tilrettelegging handler om de ulike 
næringenes forhold og krav til lokalisering, avstander og transport, egnete områder og mye 
mer spesifikt for de enkelte næringer. Dette gir fordringer i å finne attraktive lokaliseringer for 
næringslivet, samtidig som arealbehov til næringslivet må balanseres mot andre arealformål.  
 
God planlegging, spesielt arealplanlegging, er et verktøy både for å sikre gode bomiljø og 
nødvendig forutsigbarhet for investorer og næringslivet. 
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Det skal utarbeides overordnede mål og strategier for følgende innsatsområder: 
a. Befolkningsvekst og boligutbyggingsstrategi 
b. Prinsipper for næringslivsutvikling 
c. Effektiv arealdisponering 

 
Det må utarbeides en strategi for langsiktig arealbruk. I arealdelen må det settes av 
tilstrekkelig areal til nye byggeområder. Det må vurderes om det skal innarbeides 
bestemmelser om spredt utbygging i LNF-områder. Kort oppsummert vil de viktigste 
fokusområdene i arbeidet med arealdelen være:  

- Nærmere avgrensning av eksisterende og nye byggeområder.  
- Tilrettelegging av areal til bolig. 
- Tilrettelegging av areal til næring, herunder spesielt ressursavhengige næringer   
- Tilrettelegging av areal til offentlig infrastruktur/tjenester: herunder 

helse/sykehjem/omsorgsboliger, skoler og barnehager og utvidelser av gravplasser.  
- Prioritering av viktige frilufts- og naturområder.  

4.3. Utredninger og planer med innvirkning på kommuneplanen 
 

� Handels- og byutviklingsanalyse: Hønefoss by er i utvikling og vekst og det er 
behov for å utarbeide en strategi for videre utvikling. Bakgrunnen for analysen var 
blant annet ønsker om handel i randsonene til byen. Analysen ser på handel- og 
byutvikling i sammenheng. Analysen ble behandlet i kommunestyret 13.12.12, sak 
142/12, og skal være et innspill til videre kommuneplanlegging.   
 

� Ringeriksregionen mot 2030: Rådet for Ringeriksregionen har tatt initiativ til 
utredninger som kvantifiserer regionens vekstpotensial som grunnlag for offensive 
utviklingsstrategier og synliggjøre samferdselsprosjektenes betydning for vekst og 
utvikling. Utredningene gir viktige innspill til revisjon av kommuneplanen. 
Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik samt By- og stedsutvikling i 
Ringeriksregionen 2030 er vedtatt som innspill til kommuneplanleggingen.  
 

� Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016: Strategien sier at det skal utarbeides 
en regional areal- og transportstrategi som vil erstatte fylkesdelplan for handel, service 
og senterstruktur. Planlagt oppstart er annet halvår 2013 og fullføring i løpet av 2015. 
Ringerike vil gi innspill til dette arbeidet når det inviteres til det. De utførte analysene 
som er nevnt ovenfor, samt kommuneplanarbeidet vil danne bakgrunn for innspillet. 
 

� Samferdsel: Endra infrastruktur for samferdsel vil gi nye muligheter for Ringerike og 
hele regionen. Stortinget skal vedta NTP 18.06.13. Regjeringa la fram sitt forslag i 
april. Her inngår E16 Eggemoen-Olum og E16 Bjørum-Skaret, samt midler til oppstart 
av Ringeriksbanen. I tillegg er det avsatt midler til "helhetlige bymiljøavtaler" og 
"belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene". 
Disse midlene skal fordeles til ulike byområder. Det er denne beslutningen om 
finansiering KVU (konseptvalgutredning) for transportsystemet i Hønefoss-området 
skal danne grunnlag for. Viktige planprosesser er i gang for E16 fram mot Hønefoss 
og fra Eggemoen mot Gardermoen. Her vil det trolig foreligge planløsninger som kan 
implementeres i kommuneplanen. Det er satt i gang et arbeid med en 
sykkelkartlegging i Hønefoss og det er startet opp et arbeid med en kommunal 
hovedplan for veg. 
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� Livskraftige lokalsamfunn: Livskraftig by og lokalsamfunn i bydeler, tettsteder, 
grender og bygder er en forutsetning for at Hønefoss kan være en motor i 
samfunnsutviklingen og bidra til ønsket utvikling. Formannskapet behandla 
Livskraftige lokalsamfunn 14.05.13. Kartlegginga ser nærmere på hvilke funksjoner 
som finnes i 17 definerte lokalsamfunn i Ringerike. Notatet fra NIBR inneholder 
statistisk materiale om befolkningsutvikling og bosettingsmønster. Dette gir nyttig 
kunnskap om hvordan kommunens sentre samspiller og drar nytte av hverandre, og gir 
viktige innspill til kommuneplanarbeidet og danner premisser for utvelgelse av nye 
arealforslag til utvikling i Ringerike.  
 

� Folkehelsemeldingen 2012-2030: Folkehelsemeldingen beskriver behov og 
utfordringer, og skal fungere som et strategisk dokument som danner grunnlag for at 
framtidige folkehelsetiltak i kommunen blir helhetlige, konkrete og synlige. Et 
overordnet mål er å spre engasjement om folkehelse. Folkehelsemeldingen ble vedtatt 
som retningsgivende for perioden fram til våren 2015 i kommunestyret 21.02.13. Mål, 
visjoner og føringer i meldingen skal innarbeides i handlingsprogram, kommuneplan 
og styringssystemer i kommunen. 
 

� Energi & Klimaplan ble vedtatt i kommunestyret 02.12.10 og skal tas med i det 
strategiske arbeidet med revisjon av kommuneplan.  
 

� Støy: Rådmannen har forsøkt å starte opp en overordna kartlegging av støy i 
Hønefoss-området, men dette vil trolig ikke bli gjennomført i denne perioden. Det 
finnes i dag noe kartlegging av støysoner for Hønefoss i kommunens kartløsning. Støy 
vil være en del av vurderingen i konsekvensutredning og ROS-analyse av innspill til 
arealbruk. Støy og fravær av støy vil også være aktuelt i arbeidet med kartlegging av 
bynære friluftsområder.  
 

� Mineralske råstoffer: All bygging og infrastruktur er avhengig av byggeråstoffer, og 
det er stort behov for tilgang på grus og pukk i åra framover. I Ringerike det en rekke 
uttak av mineralske råstoffer, herunder byggeråstoffene pukk, sand og grus. Bare noen 
av disse er vist i gjeldende arealdel med tilhørende bestemmelser. Ny minerallov 
innebærer nye krav på dette området.  En temautredning om mineralske råstoffer vil 
bli prioritert i denne revideringen. Slik næringsvirksomhet generer støy, støv og 
utslipp, og det er viktig mineralske ressurser vurderes i et langsiktig perspektiv. 
Nødvendige områder for uttak må sikres for å unngå arealkonflikter og økt utslipp. 
Det må avklares om det er behov for å sikre arealer til uttak av mineralske råstoffer 
utover det som er avsatt i gjeldende kommuneplan, og hvor dette bør være. Mineralske 
råstoffer vil inngå i arealregnskapet som skal utarbeides. Det må avklares hvilke 
overordna krav som bør stilles i kommuneplanen for masseuttak for å sikre 
nødvendige hensyn til miljø og samfunn.  
 

� Bynære friluftsområder: For å være attraktiv for nye boligsøkende er friluftsliv og 
grønnstrukturer vesentlige kvaliteter som vektlegges i valg av boligområde. En 
oversikt og en analyse av bynære friluftsområder vil kunne gi viktige innspill til 
arealdelen. Det skal prioriteres å gjennomføre en temautredning om bynære 
friluftsområder. I etterkant av dette vil det vurderes om grønn plakat skal revideres og 
utvides med resultatene av kartlegginga av bynære friluftsområder. Hvordan dette 
eventuelt skal innarbeides i kommuneplanen vil vi komme tilbake til.  
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� Gravplassutredning: Det er utarbeida en utredning om gravplasser i Ringerike, som 
redegjør for dagens situasjon og hvor behovene er. Utredninga har tre hovedtemaer: 
utvidelser/utnyttelse, tro- og livssynssamfunn og bevaringsplan. Utredninga er vedtatt 
i formannskapet 12.02.13 som et innspill til arbeidet med revisjon av kommuneplanen, 
samt annet arbeid i forbindelse med forvaltning av Ringerikes gravplasser.  

 
� Jordpolitisk arealvurdering (JAV): JAV ble vedtatt 13.04.94, og har vært et godt 

styringsverktøy og lagt til rette for en langsiktig strategi for bruken av 
landbruksarealer i kommunen. JAV har vært førende for kommunens 
omdisponeringspolitikk, og er i aktiv bruk når det gjelder spørsmål som omhandler 
arealbruk. Det er behov for en revidering av JAV.  

 
� Kulturminnevern: Utførte registreringer i Hønefoss by skal bearbeides og vurderes 

samla som kulturmiljø. Det skal foreslås bestemmelser som regulerer bruken av disse 
områdene. Resultatene skal fremmes som innspill til kommuneplanen med forslag til 
hensynssoner. 
 

� Samfunnssikkerhet: Sivilbeskyttelsesloven kapittel V stadfester den kommunale 
beredskapsplikten, og § 14 pålegger kommunen en kartleggingsplikt gjennom risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS). ROS-analyse iht. sivilbeskyttelsesloven er under 
utarbeidelse, men har foreløpig ikke vært til politisk behandling. Denne vil ligge til 
grunn for kommunens planlegging. Videre vil samfunnssikkerhet være en del av 
vurderingene i planarbeidet og et utredningstema i enhver plansak. I samfunnsdelen 
skal det utarbeides overordna mål og strategier for arealbruk, og her vil 
samfunnssikkerhet kunne være et av temaene. Samfunnssikkerhet vil også være et av 
silingskriteriene i vurderingen av innspill til arealdelen, og det vil gjennomføres en 
ROS-analyse på de enkelte innspillene som går videre og skal konsekvensutredes. 
Områder med potensiell fare for flom, erosjon og skred blir innarbeida som 
hensynssoner i kommuneplanens arealdel og tilknyttes bestemmelser om videre 
utredning eller krav om tilstrekkelig sikkerhet. NVE har utarbeida flomsonekart for 
Storelva gjennom Hønefoss. I tillegg har NVE tilgjengelig et grovmaska 
aktsomhetskart for flom som kommunen kan få teste ut. Det vises til NVEs prinsipp 
for vurdering av naturfare på ulike plannivå:  
- Kommuneplan:  potensiell fare skal være identifisert.  
- Reguleringsplan:  reell fare skal være utredet.  
- Byggesak:  tilfredsstillende sikkerhet skal være dokumentert.  

 

� Barn og unge: Det vises til Folkehelsemeldingen for Ringerike som ble vedtatt 
21.02.13. Her er en av visjonene "Ringerike – best for barn". Meldinga inneholder en 
rekke mål og tiltak som bygger opp under visjonen. Med bakgrunn i dette vil barn bli 
et viktig tema i kommunens planarbeid framover. Det blir viktig å ha fokus på forhold 
som kan påvirke barns oppvekstmiljø. Det vises til planprogrammets kapittel 6.2 hvor 
det gjøres nærmere rede for opplegg for medvirkning og involvering av barn og unge i 
kommuneplanprosessen. Barn har rett til lek og fritid, og når det gjelder arealbruk 
ivaretas dette blant annet i planbestemmelser med krav om opparbeiding av 
lekearealer. Registrering av barnetråkk er en egen metodikk som kan være godt 
redskap i ulike planarbeider. Barnetråkk skal gjennomføres på skolene i de prioriterte 
områdene, jf. sak om Livskraftige lokalsamfunn.  
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4.4 Gamle reguleringsplaner som vurderes opphevet 
I Ringerike og spesielt i Hønefoss er det flere meget gamle reguleringsplaner som ikke er 
hensiktsmessige styringsverktøy i dagens situasjon. En reguleringsplan er gyldig til den er 
opphevet, eller overlappet av ny reguleringsplan. Oppheving kan gjøres som en del av 
kommuneplanprosessen, men man må da følge reglene om oppheving i plan- og 
bygningsloven § 12-14: Ved oppheving av reguleringsplaner gjelder samme bestemmelser 
som for utarbeiding av ny plan. Det betyr at det må varsles slik det gjøres i 
reguleringsplanprosesser. Ved sluttbehandling av kommuneplanen kan reguleringsplanene 
oppheves gjennom et fellesvedtak.  
 
Det skal vurderes å oppheve noen av de eldste reguleringsplanene i Ringerike. Det må 
utarbeides et oversiktskart som viser aktuelle områder og en liste over planer som det 
vurderes å oppheve. Videre må det varsles oppstart av dette planarbeidet. Dette bør også være 
en del av informasjonen som gis på folkemøter og ved annen medvirkning i løpet av 
planprosessen. Konsekvensene av oppheving skal vurderes. For eksempel kan en 
reguleringsplan sikre viktige grøntområder, selv om planen ellers er utbygd. Prosessen med 
oppheving av gamle planer vil kunne gå uavhengig av kommuneplanarbeidet slik at 
framdriften av kommuneplanen opprettholdes.  

4.5 Mulig arealendring fra byggeområde til LNFR 
I en gjennomgang av arealkartet skal det sees på gamle utbyggingsområder som kan trekkes 
inn og få tilbake arealformål LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift).  
 
Utbyggingsområdene skal vurderes ut fra gjeldende arealpolitikk, utbyggingsstrategier samt 
arealregnskapet som skal utarbeides. Konsekvensene av å endre formål må utredes. Endringer 
i kommuneplanens arealbruk, for eksempel tilbakeføring av byggeområde til LNFR-område 
kan skje uten at grunneiere eller andre som har interesser i at området blir beholdt som 
byggeområde har krav på erstatning for verdiforringelse av eiendommen (jf. 
Miljøverndepartementets veileder T1491 s. 31).  
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5. KONSEKVENSUTREDNING   

5.1 Krav om planprogram og konsekvensutredning   
Ved varsel om oppstart for planer som kan ha vesentlig virkninger for miljø og samfunn skal 
det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive 
opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt. Planprogram for overordnete planer skal avklare rammer og premisser og klargjøre 
formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset omfanget av og nivået på 
planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Programmet skal 
beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert og antatte 
problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige for å gi et 
godt beslutningsgrunnlag.  

I forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven er det normalt ikke krav 
om konsekvensutredning (KU) når samfunnsdelen av kommuneplanen skal utarbeides. Kravet 
slår inn i forhold til kommuneplanens arealdel (jf. § 2 b).   

5.2 Forhold som skal utredes   
På kommuneplannivå er det særlig virkningene av foreslåtte utbyggingsstrategier og av de 
samlede virkninger av planens arealendringer som skal utredes.  
 
Men også alle nye områder for utbygging, samt formålsendring av eksisterende byggeområder 
må utredes. Omfanget av utredningene avhenger blant annet av områdets størrelse, 
konfliktnivå og omfanget av virkninger. KU må redegjøre for hvilke alternativer som er 
vurdert og hvordan disse vil påvirke planens konsekvenser for miljø, naturressurser og 
samfunn, samt en begrunnelse for valg av alternativ.  
 
Utredningskravet omfatter:  

- Nye områder avsatt til utbyggingsformål 
- Endret utbyggingsformål 
- Åpning for spredt bebyggelse i LNFR-områder 
- Endring i utfyllende bestemmelser som medfører endring av rammer, for eksempel 

utnyttingsgrad, funksjonskrav osv.  
 
Det skal redegjøre for hvordan planforslaget følger opp og ivaretar nasjonale og regionale 
planer, retningslinjer og miljømål. Det skal som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan 
naturmangfoldlovens forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter i §§ 4 og 5 og 
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp. 
 
Utredningene skal dokumenteres som en samla KU for kommuneplan, men det vil også bli 
utarbeida et dokument som viser hvordan hvert enkelt innspill er utreda. Utredningene skal i 
hovedsak basere seg på eksisterende kunnskap innenfor hvert tema i lista i kapittel 5.3.   
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5.3 Temaer i konsekvensutredningen    
Ut fra innspillets art kan følgende tema inngå i konsekvensutredningen: 
(Alle innspill som skal konsekvensutredes sjekkes i forhold til lista) 
 

1. Forholdet til nasjonale og regionale føringer 
2. Forholdet til kommunens mål, strategier og planer, herunder blant annet: 

a. Gjeldende planstrategi og kommuneplan 
b. Prioriterte områder for utvikling (jf. saker om Livskraftige lokalsamfunn, 

Handels- og byanalysen, Ringeriksregionen mot 2030) 
3. Landbruk, herunder jordvern 
4. Folkehelse 
5. Risiko- og sårbarhet (flom, skred, radon, ulykker, forurensning, stråling m.m.) 
6. Grønnstruktur, idrett og friluftsliv 
7. Naturmangfold 
8. Kulturvern 
9. Landskap 
10. Vann og vassdrag 
11. Forurensning (luft, vann og jord) 
12. Klima (energi og transport) 
13. Bomiljø/kvalitet 
14. Barn og unge 
15. Universell utforming 
16. Trafikksikkerhet 
17. Samfunnsnytte (herunder næringsliv og sysselsetting) 
18. Økonomiske konsekvenser for kommunen, i forhold til:  

a. Teknisk infrastruktur (eks. vei, vann og avløp) 
b. Sosial infrastruktur (eks. skole, barnehage, fritidstilbud) 

19. Alternativer (eks alternative arealformål, alternativ lokalisering, bygge ut deler av 
arealet, endre utnyttelsesgrad) 

5.4 Arealregnskap   
Samfunnsdelen skal inneholde et arealregnskap som avklarer arealreserver og arealbehov, og 
fastsette mål for utbyggingsvolum og utbyggingsmønster. Dette er en del av satsingsområdet 
effektiv arealdisponering.  

5.5  Alternative strategier  
Det er krav i loven om utredning av alternativer. Dette må vurderes og beskrives nærmere i 
planprosessen. En av hoveddelene i planprogrammet er å presentere, begrunne og beskrive 
hvilke alternativ en vil vurdere. For Ringerikes del må spesielt innsatsområdene diskuteres: 
 

� Befolkningsvekst og boligutbyggingsstrategi 
I samfunnsdelen av kommuneplanen vil vekstambisjonene avklares for neste 
kommuneplanperiode. Det må redegjøres for konsekvenser av strategier med lavere og 
høyere vekst. Ulik vekst vil virke ulikt inn på kommunens virksomheter, arealbruk og 
samfunnsutviklingen. Det må drøftes hvordan utviklingen av kommunens 
lokalsamfunn og Hønefoss by kan bli påvirket ved ulik vekst. Det må videre 
fremkomme hvilke utfordringer samfunnssektorene, arealbruken og kommunens 
virksomheter og tjenester vil kunne få ved ulike målsetninger om befolkningsvekst. 
Utfordringene og fordelene må drøftes.  
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� Strategi for næringsutviklingen 
Det er et ønske om å styrke næringsgrunnlaget i kommunen. Da må utfordringene med 
alternativ utvikling av næringene i Ringerike vurderes. Arealbehovet og konsekvenser 
av dette må belyses for de ulike alternativene. Analyser av utfordringene for 
lokalsamfunnene og Hønefoss by må fremskaffes. Konklusjonene må trekkes opp og 
en strategi for næringsutviklingen i kommunen kan legges i samfunnsdelen. 
 

� Effektiv arealdisponering 
Under dette satsingsområdet må alternativer med lav og høy vekst drøftes i forhold til 
konsekvenser for arealbruk i kommunen. I revidering av arealdelen vil avveininger 
innenfor ønskede arealformål avklares. I planprosessen vil forslag til arealendringer, i 
form av tilrettelegging for ny utbygging, løses effektivt ved bruk av plan- og 
bygningslovens bestemmelser. I planprogrammet framkommer det hvilke utredninger 
og prioriteringer kommunen må ta i bruk for å analysere arealforholdene og 
utviklingsmulighetene som vil framkomme i planprosessen.   

 
5.6 Behandling av innspill til arealdelen 
Innspill til arealdelen behandles på følgende måte: 
 

1. Grovsiling 
Innspill til arealdelen vil først vurderes/siles på et grovt nivå, etter fastsatte kriterier. 
Vurdering og vekting av kriteriene vil avhenge av type innspill, f.eks. nærings- eller 
boligformål. Opplegg for grovsiling og selve grovsilingen vil legges fram som en 
politisk sak til formannskapet. Innspillene vil blant annet vurderes opp mot 
arealpolitikk fastsatt i nasjonale, regionale og kommunale føringer. Det åpnes ikke for 
nye innspill ved offentlig ettersyn av planforslaget. 

2. Konsekvensutredning 
Innspill som gjenstår etter grovsilingen vil finsiles/konsekvensutredes etter temaene i 
kapittel 5.3. ROS-analyse av innspillene inngår i KU.  

3. Forslag til ny arealplan 
 
Under er gangen i behandling av innspill skjematisert. 

 
Figur: Illustrerer behandling av innspill ved revideringen av arealdelen til kommuneplanen. 
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5.7 Innspill til arealdelen – Krav til dokumentasjon fra forslagsstillere  
Konsekvensene som følge av endra arealbruk til utbyggingsformål skal utredes. Dette arbeidet 
gjøres av kommunen. For å tilrettelegge for dette arbeidet må alle utbyggingsforslag 
inneholde et minimum av dokumentasjon fra forslagsstiller i form av et innspillskjema som 
kommunen har utarbeidet. Dersom innspill er mangelfulle og ikke oppfyller de krav som 
stilles, returneres forslaget, med informasjon om hva som mangler.  
 
Konkrete forslag til ny arealbruk skal leveres med informasjon i skjemaet nedenfor.  
 
Gårds- og bruksnummer 
Adresse 
Stedsnavn 
Kartfesting av forslaget på situasjonskart  
(målestokk 1:1000 og 1:5000) 

 

Forslagsstiller og eierforhold    
Angi type arealer som blir berørt av forslaget  
Angi ønsket arealbruk samt beskrive og 
begrunne forslaget 

 

Gjennomføring: Angi når tiltaket påregnes 
gjennomført.  

 

Planstatus for arealet 
 Kommuneplanen 
 Kommunedelplaner 
 Reguleringsplaner 
 Vegplaner  
 Jernbane 

 

Infrastruktur 
 Avløp 

Vann 
Veg: privat eller offentlig 
Gang/sykkelveg 
Fjernvarme 
Bredbånd, telekommunikasjon  

 

Landbruksforhold 
Skog 
Jord 

 

Forhold til naturmangfoldet  
Friluftsliv  
Vann og vassdrag  
Energi  
Økologi  
Grunnforhold  
 
Innspillskjema for innlevering av dokumentasjon som må følge forslaget, kan lastes ned på 
www.ringerike.kommune.no/kommuneplan samt fås på Servicetorget, Storgata 13 Hønefoss. 
Kartutsnitt kan lastes ned fra kommunens nettside eller fås tilsendt på forespørsel til 
Servicetorget.   
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6. ORIENTERING OM PLANPROSESSEN  

6.1 Mandat og organisering av arbeidet/ roller  
Forslagsstiller og eier av planarbeidet er Ringerike kommune. Planmyndigheten er Ringerike 
kommune. Regionale myndigheter og nabokommuner har innsigelsesrett. 
 
Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen. Formannskapet er 
delegert ansvaret som kommuneplanutvalg. Formannskapet vil bli fortløpende orientert om 
status i arbeidet ved viktige milepæler. Politikere oppfordres også til å følge med på 
kommunens nettside.  
 
Rådmannen organiserer sin administrasjon for å ivareta de roller og arbeidsoppgaver som 
fastsatt planprogram beskriver. Det er etablert ei intern arbeidsgruppe i kommunen, med 
representanter fra alle sektorene, samt rådmannens stab. Arbeidsgruppa skal bidra direkte inn 
i kommuneplanarbeidet, sikre en god prosess og forankring/dialog i alle sektorer.  

6.2  Informasjon og medvirkning  
Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en åpen, bred og tilgjengelig 
medvirkningsprosess. Iht. pbl. § 5.1 har kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Se tabell i 
kapittel 6.4 for oversikt over plan for informasjon og medvirkning.  
 
Tiltak for informasjon og medvirkning i planarbeidet vil blant annet være:  

- Oppdatert informasjon på kommunens nettside 
www.ringerike.kommune.no/kommuneplan  

- Annonsering i Ringerikes blad.  
- Bruk av kommunens facebookside.  
- Direkte kontakt med næringsliv og grunneiere, herunder referansegruppa for 

næringslivet.  
- Åpne kontordager i høringsperioder.  
- Egne møter med aktuelle aktører, lag og organisasjoner.  
- Folkemøter i høringsperioden: Naturlige steder å avholde disse vil være de prioriterte 

tettstedene og Hønefoss, jf. sak om livskraftige lokalsamfunn.  
 
For øvrig vil kommunens råd for eldre, råd for funksjonshemmede samt ungdomsrådet være 
naturlige høringsparter i planprosessen. Rådmannen er også kjent med at det skal opprettes et 
innvandrerråd i Ringerike. Dette vil komme opp som en politisk sak i juni 2013. 
Innvandrerrådet v/interimsstyret vil være en høringspart i kommuneplanprosessen.  
 
Barnekonvensjonen fastslår at barn har rett til å si sin mening og bli hørt, samt å få og gi 
informasjon. Kommunen skal iht. plan- og bygningsloven organisere planprosessen slik at 
synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge 
selv gis anledning til å delta. Det skal gjennomføres et opplegg for medvirkning i skolene, 
både barne- og ungdomstrinn. Formålet vil være både informasjon, læring og medvirkning. 
Dette kan forankres i læreplanen. Gjennomføringen av selve opplegget kan f.eks. skje i løpet 
av en halv dag, og bestå i skjemaer som fylles ut, kreative oppgaver, ønsker/ideer for eget 
nærmiljø, tegning, samtale, gruppeoppgaver m.m. Det vurderes om barnetråkkregistreringer 
kan gjøres samtidig eller som et eget opplegg. Kommunen har også en egen barnerepresentant 
som skal ivareta barn- og unges interesser i planprosesser. 
 

Side 159 av 341



 
 

16 

6.3 Framdriftsplan  
Tabellen nedenfor viser den formelle saksgangen med politiske vedtak, samt en kort oversikt 
over hovedtrekkene i prosessen mellom vedtakene. Det er vanskelig å forutsi framdrift i en 
planprosess, da dette avhenger av innspill fra parter og regionale myndigheter. Det tas derfor 
forbehold om endringer. Framdriftsplanen vil brukes aktivt og videreutvikles underveis.  
 
Arbeidsoppgaver Utførende Tidsrom 
Vedtak om oppstart av planarbeid samt utlegging 
av forslag til planprogram til høring og offentlig 
ettersyn 

Formannskapet Mars 2013 

Høring og offentlig ettersyn av planprogram 
Varsel om oppstart av planarbeid 

 Mars-mai 2013 

Vurdering av merknader til planprogram. 
Evt. omarbeiding før vedtak 

 Mai 2013 

Søknad til fylkesmannen om tillatelse til 
igangsetting av planarbeid, jf. Markaloven § 6.  

 Mai 2013 

Fastsettelse av planprogram Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Juni 2013 

Sak med orientering om innspill og 
opplegg/kriterier for grovsiling.  

Formannskapet Oktober 2013 

Med bakgrunn i saksvedtak om opplegg/kriterier 
for grovsiling utarbeider rådmannen forslag til 
grovsiling av innspill.  

  

Grovsiling av innspill om arealbruk  
 
 

Formannskapet Vinter 2014 

Temautredninger Formannskapet Høst/vinter 
2013/14 

Utarbeiding av planforslag,  
samfunnsdel og arealdel.  

 Høst/vinter 
2013/14 

Vedtak om offentlig ettersyn av planforslag 
 

Formannskapet Vår 2014 

Høring og offentlig ettersyn av planforslag  
 

 Vår/sommer 
2014 

Vurdering av merknader / innspill 
Revisjon av planforslaget 

Prosjekt- og 
arbeidsgrupper 
drøfter merknadene  
Orientering i 
formannskapet 

Høst 2014 

Eventuelt nytt offentlig ettersyn 

 

Formannskapet Usikkert 

Vedtak av plan – uten nytt offentlig ettersyn  
 

Kommunestyret Vinter 2014/15 

Stadfesting av Miljøverndepartement, jf. 
Markaloven § 6.  

 Etter vedtak i 
kommunestyret.  
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6.4 Framdriftsplan for informasjon og medvirkning   
 

Hva skal 
kommuniseres 

Til hvem Når Medium 

Varsel om oppstart og 
høring og offentlig 
ettersyn av forslag til 
planprogram 
 
Invitasjon til å komme 
med innspill til ny visjon 
for Ringerike kommune 
 
Invitasjon til å komme 
med innspill til innhold i 
ny plan  

Regionale myndigheter 
Nabokommuner 
Diverse organisasjoner 
++ 

Mars 2013,  
frist for innspill 
mai 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Frist 30.08.13 

Brev 
Ringerikes blad 
Kommunens 
nettsider 
Åpne kontordager 
Møte med 
referansegruppa for 
næringslivet 

Varsling av fastsatt 
planprogram og ny 
invitasjon til innspill  

De som uttalte seg til 
oppstart og 
planprogram.  

Juni 2013 
Frist for innspill 
til innhold i ny 
plan er 30.08.13.  

Brev 
Annonse i 
Ringerikes blad 
Kommunens 
nettsider 

Høring og offentlig 
ettersyn av planforslaget 

Regionale myndigheter 
Nabokommuner 
Diverse organisasjoner 
Berørte parter 
 

Vinter 2014 Brev 
Annonse i 
Ringerikes blad 
Kommunens 
nettsider 
Folkemøter 
Planforum 

 
Framdriftsplanen for informasjon og medvirkning vil videreutvikles underveis i 
planprosessen.  
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 Ringerike kommune 

 Miljø- og arealforvaltning 
Areal og byplankontoret 

 
 

 
 
 

 
OPPSUMMERING AV UTTALELSER TIL:  

 

• Revidert kommunal planstrategi 
• Varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen 
• Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.05.2013 
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Innledning 

 
23.03.13 ble følgende gjort kjent i Ringerikes blad og på kommunens nettsider:  

• Forslag til revidert kommunal planstrategi.  
• Varsel om oppstart av revisjon av kommuneplan.  
• Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan.  

 
Dette ble også varslet i brev til statlige og regionale organer og nabokommuner, samt diverse 
organisasjoner.  
 
Fristen for innspill til revidert planstrategi, varsel om oppstart og forslag til planprogram var 
10.05.13.  
 
Det er i høringsperioden mottatt 16 uttalelser til revidert planstrategi, varsel om oppstart og 
høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Uttalelsene er oppsummert og 
kommentert i dette dokumentet.  
 
Oversikt over uttalelser  
 
Avsender Dato Saksnr.  Se side 

Offentlig myndigheter     

Tunsberg bispedømmeråd 16.04.13 13/1025-5 3 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren 
for Svalbard 

07.05.13 11/3633-40 3 

Forsvarsbygg 07.05.13 12/4035-33 3 
Fylkesmannen i Buskerud  07.05.13 13/1025-12 3 
Fylkesmannen i Buskerud og NVE 07.05.13 13/1025-12 5 
Jernbaneverket 07.05.13 13/1025-20 10 
Buskerud fylkeskommune 16.05.13 12/4035-41 11 
Internt i Ringerike kommune    
Byggesaksavdelingen  26.03.13 12/4035-29 11 
Miljørettet Helsevern 13.05.13 12/4035-34 12 
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole  13.05.13 12/4035-36 13 
Andre    
Nes vel og bygdeutviklingslag 03.04.13 13/1025-2 14 
Tronrud Eiendom AS 05.05.13 12/4035-32 15 
Ringerike o-lag 09.05.13 13/1025-9 15 
Fossekallen IL 09.05.13 13/1025-21 16 
Sokna utvikling 10.05.13 12/4035-35 17 
Bærum kommune 13.05.13 12/4035-37 17 
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OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

 
Tunsberg bispedømmeråd, 16.04.13 
Biskopen og bispedømmerådet er statlig fagorgan i forbindelse med regulering av kirketomter 
og gravplasser, og der slike er berørt. Ringerike kirkelige fellesråd (Rkif) peker på et forventa 
økt behov for gravplasser i kommunen, ut fra befolkningsvekst og levealder. Tunsberg merker 
seg at kommunen og fellesrådet er godt i gang med vurderingen i rapporten om gravplasser. 
For en forutsigbar planlegging og forvaltning er det vesentlig at det evt. settes av aktuelt areal 
til nye gravplass(er) og/eller utvidelse av eksisterende.  
 
Rådmannens kommentar:  
Rådmannen har i samarbeid med Rkif utarbeida en utredning om gravplasser i Ringerike 
kommune. Utredninga gir god oversikt over dagens situasjon, samt framtidig behov. 
Formannskapet vedtok 12.02.13 sak 21/13 at utredninga skal tas med som et innspill til 
revisjon av kommuneplanens arealdel, samt annet arbeid i forbindelse med forvaltning av 
Ringerikes gravplasser. I arbeidet med å utarbeide ny arealdel vil rådmannen foreslå områder 
for utvidelser av dagens gravplasser der det er behov for dette.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, 07.05.13 
Direktoratet er tilfreds med at en temautredning om mineralske råstoffer blir prioritert i 
revideringen. Direktoratet gjør oppmerksom på kravet om driftskonsesjon i mineralloven § 
43. Et av kriteriene for tildeling av driftskonsesjon er avklaring etter plan- og bygningsloven.  
 
Rådmannens kommentar:  
Uttalelsen tas til orientering. I utredningen om mineralske råstoffer vil det redegjøres for 
forholdet mellom plan- og bygningsloven og mineralloven, herunder krav om driftskonsesjon.   
 
Forsvarsbygg, 07.05.13 
Forsvaret har virksomhet på Eggemoen som skal videreføres. Forsvarsbygg vil i 
planprosessen bidra til å utvikle areal i området, men forutsetter at de får løst sine behov 
knytta til areal, jf. Nasjonale forventninger. Forsvarsbygg vil avklare utstrekning av 
sikkerhetssone, og forankre dette gjennom utarbeida ROS-analyse. Det kan bli aktuelt å vise 
sikkerhetssone som en hensynssone som det knyttes bestemmelser til. Deler av området som i 
dag er båndlagt for Forsvaret vil kunne frigis. Forsvarets eiendom bør vises med formål 
Forsvaret. Forsvarsbygg vil komme tilbake med utfyllende informasjon.  
 
Rådmannens kommentar:  

Uttalelsen tas til orientering. Rådmannen er positiv til at forsvarets behov for sikkerhetssoner 
blir avklart, og imøteser ytterligere informasjon fra Forsvarsbygg.  
 
Fylkesmannen i Buskerud, 07.05.13 
Dette innspillet omhandler revidert kommunal planstrategi.  

• Fylkesmannen minner om at kommunen må innhente tillatelse til igangsetting av 
planarbeidet etter Markaloven § 6 første ledd.  

• Gjennomgang av mål og strategier i samfunnsdelen innenfor satsingsområdene vil 
danne grunnlag for videre vurderinger og prioriteringer i arealdelen, blant annet 
arealbehov og lokalisering av arealbruksformål. Fylkesmannen slutter seg til en 
overordna strategi som styrer mot en konsentrasjon (fortetting og transformasjon) av 
Hønefoss by.  
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• Endring og oppheving av kommunedelplanen for Ådalsfjella må følge samme 
bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Vurderinger og endringer av 
arealbruken i Ådalsfjella vil kunne føre til at reiseliv og hytteutvikling i denne delen 
av kommunen blir et sentralt plantema som vil kreve en egen gjennomgang av mål, 
strategier og utredninger. Kommunen må derfor ut fra utfordringer på planområdet 
vurdere om fokus nå primært bør rettes mot de opprinnelige temaene som er prioritert 
i planstrategien.  

• Fylkesmannen er positiv til at energi- og klimaplanen rulleres.  
• Fylkesmannen har tidligere vist til naturmangfoldloven og bedt kommunen vurdere 

om loven tilsier behov for nye utredninger, strategier eller planer. 
• Fylkesmannen minner om at de i sin tilråding om vern i Tyrifjorden til overordna 

myndigheter anbefalte å vente med et eventuelt vern av Steinsfjorden til 30.06.13 da 
kommunedelplanen for Steinsfjorden skulle være ferdig.  

• Planstrategien skal beskrive miljøutfordringene i kommunen, med utgangspunkt i 
status og utvikling de siste fire årene. Dette kunne i større grad vært omtalt. 

• Kommunen må vurdere om plangrunnlaget for oppfølging av FNs barnekonvensjon er 
tilstrekkelig.  

• Det forventes at kommunen aktivt bruker samfunnsplanlegging og planloven i møte 
med Samhandlingsreformens, Folkehelselovens og Helse- og omsorgstjenestelovens 
nye krav til sektorovergripende innsatser. Revidert planstrategi og forslag til 
planprogram er snever mht. hva samfunnsdelen skal inneholde av føringer og 
innsatsområder for en helsefremmende samfunnsutvikling. Kommunen har utarbeida 
en folkehelsemelding som fylkesmannen tror skal styre, prioritere og organisere 
folkehelseinnsatsen. Men det framkommer ikke slik fylkesmannen leser planforslaget, 
om denne meldingen har en bred tverrsektoriell forankring, og skal tilknyttes konkrete 
utfordringer og mål i samfunnsdelen.  

• Fylkesmannen viser til diverse kunnskapskilder og dokumenter.  
 

Rådmannens kommentar:  

Som en følge av uttalelsen er det gjort noen justeringer i planstrategien, dette er nærmere 
kommentert nedenfor.  Uttalelsen tas for øvrig til orientering. 

• Rådmannen sendte 22.05.13 søknad til fylkesmannen med anmodning om tillatelse til 
igangsetting av planarbeid, jf. Markaloven § 6.  

• Planstrategi og planprogram legger ikke opp til revidering av kommunedelplan for 
Ådalsfjella i denne perioden.  

• Naturmangfold vil være en del av vurderingene i planarbeidet og et utredningstema i 
enhver plansak. I samfunnsdelen vil det utarbeides overordna mål og strategier for 
arealbruk. Her vil naturmangfold kunne være et av temaene. Det kan også bli aktuelt å 
utarbeide planbestemmelser som omfatter naturmangfold. Naturmangfold vil være et 
av silingskriteriene i vurderingen av innspill til arealdelen. Kommunen nytter 
eksisterende kartlegginger som er tilgjengelige i diverse databaser.  

• Planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden legges fram til fastsetting i juni 
2013. Planprosessen er forsinka.  

• Rådmannen er enig i at planstrategien i større grad kunne omtalt miljøutfordringene i 
kommunen. Det vises til Energi & Klimaplan som ble vedtatt i kommunestyret 
02.12.10. Denne planen inneholder en oversikt over status for lokal energibruk og 
klimagassutslipp, forventa utvikling og utfordringer spesielt for Ringerike kommune. 
Energi & Klimaplan vil være en del av grunnlaget for det videre arbeidet med 
kommuneplan. Det er nå tatt inn en henvisning til Energi & Klimaplan i 
planstrategien.  
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• Når det gjelder oppfølging av FNs barnekonvensjon vises det til Folkehelsemeldingen 
som ble vedtatt 21.02.13. Her er en av visjonene "Ringerike – best for barn". Meldinga 
inneholder en rekke mål og tiltak som bygger opp under visjonen. Med bakgrunn i 
dette vil barn bli et viktig tema i kommunens planarbeid framover. Det er nå vist til 
visjonen "best for barn" i planstrategien under satsingsområdet befolkningsutvikling. 
Barnekonvensjonen fastslår at barn har rett til å si sin mening og bli hørt, samt å få og 
gi informasjon. I forbindelse med revisjon av kommuneplan er det planlagt et eget 
opplegg for medvirkning og involvering av barn og unge. Dette er nærmere beskrevet 
i planprogrammets kapittel 6.2. Ringerike kommune har også en egen 
barnerepresentant som skal ivareta barn- og unges interesser i planprosesser. Barn har 
rett til lek og fritid, og når det gjelder arealbruk ivaretas dette blant annet i 
planbestemmelser med krav om opparbeiding av lekearealer. 

• Folkehelsemeldingen ble vedtatt som retningsgivende for perioden fram til våren 2015 
i kommunestyret 21.02.13. Mål, visjoner og føringer i meldingen skal innarbeides i 
handlingsprogram, kommuneplan og styringssystemer i kommunen. Planstrategiens 
omtale av Folkehelsemeldingen er justert slik at dette går tydeligere fram.  

• Rådmannen merker seg tips om ulike kunnskapskilder som vil være nyttig i 
planarbeidet, og innarbeider dette i kommunens interne kvalitetssystem.  

 

Fylkesmannen i Buskerud og NVE, 07.05.13 
Dette innspillet omhandler varsel om oppstart og forslag til planprogram.  
Fylkesmannen i Buskerud:  

1. Markaloven 
Iht. Markaloven § 6 første ledd må kommunen ha tillatelse fra Miljøverndepartementet 
(MD) for å sette i gang arbeid med arealplaner som berører Marka. Tillatelsen skulle 
ha foreligget før kommunen varsla oppstart av planarbeidet. Hvis planen ikke 
innebærer endring i Marka, er Fylkesmannen delegert myndighet til å gi tillatelse. 
Kommunen må sende søknad via Fylkesmannen, og oppfordres til å gjennomgå 
planen med tanke på om den er i samsvar med Markaloven i forkant av søknaden. 
Kommunen plikter etter Markaloven § 8 å sørge for at arealdel av kommuneplan og 
reguleringsplaner som berører Marka er i samsvar med Markaloven innen 01.09.13.  

2. Samfunnssikkerhet 
Sivilbeskyttelsesloven kapittel V stadfester den kommunale beredskapsplikten, og § 
14 pålegger kommunen en kartlegging gjennom risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Samfunnssikkerhet er eget tema i planprogrammet. Fylkesmannen forstår det slik at de 
hensyn som ligger til grunn for bestemmelsene i sivilbeskyttelsesloven med forskrift 
blir ivaretatt i det videre arbeidet.  

3. Landbruksmessige forhold 
Fylkesmannen savner at jordvern trekkes opp som en av de nasjonale rammene 
planleggingen må ta hensyn til. Fylkesmannen støtter kommunen i at det er behov for 
revidering av Jordpolitisk arealvurdering (JAV). Det meste av den dyrka marka i 
Ringerike har et godt klima og er godt egna til matkornproduksjon. Det er et nasjonalt 
mål å ta vare på slike arealer. Fortetting innenfor eksisterende byggesoner er positivt 
for jordvernet. Skogens rolle i klimapolitikken bør inngå i planarbeidet. Satsingen på 
skogbasert næringsutvikling i Ringerike er spennende og positivt.  

4. Nasjonal miljøpolitikk og utredningsbehov 
- Fylkesmannen forutsetter at kommunen er kjent med nasjonale arealpolitiske mål 

og retningslinjer. I planprogrammet savnes en presentasjon av relevante nasjonale 
føringer på miljøområdet. Nasjonale forventninger gir sentrale føringer som må 
legges til grunn. Fylkesmannen nevner en rekke andre føringer som de ber 
kommunen synliggjøre som overordna føringer i planprogrammet og følge opp i 
det videre planarbeidet.  
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- Det bør framkomme av planprogrammet at konsekvensutredning (KU) til 
arealdelen skal redegjøre for hvordan planforslaget følger opp og ivaretar 
nasjonale og regionale planer, retningslinjer og miljømål.  

- Planprogrammet bør liste opp og konkretisere hvilke miljøfaglige tema som skal 
inngå i KU til arealdelen og dermed danne grunnlag for videre vurderinger av 
innspill og endringsforslag.  

- Fylkesmannen ber om at planprogrammet synliggjør behovet for sammenstilling 
av konsekvenser og samla vurderinger. KU må redegjøre for hvilke alternativer 
som er vurdert og hvordan disse vil påvirke planens konsekvenser for miljø, 
naturressurser og samfunn, samt en begrunnelse for valg av alternativ.  

- Grovsortering av innspill er et godt grep som kan forenkle planarbeidet. Innspill 
som er i strid med kommunens arealstrategier eller nasjonale føringer kan da siles 
ut uten at de underlegges en full KU. Dette forutsetter tydelige kriterier som 
innspillene kan vurderes opp mot.  

5. Klima og energi 
- Tilrettelegging for miljøvennlig energi og transport må være viktige kriterier ved 

vurdering av arealdisponering og innspill om utbygging. Det vises til pbl. § 3-1 
bokstav g, Stortingsmelding nr. 21 Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje 
for klima- og energiplanlegging, Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- 
og transportplanlegging samt Kollektivtransportplanen for Buskerud. Kommunens 
klima- og energiplan må få innvirkning på planarbeidet. Fylkesmannen ber 
kommunen legge til rette for bosettings- og utbyggingsmønster som begrenser 
transportbehovet og gir grunnlag for kollektive transportformer. Fylkesmannen ber 
om at transportbehov, CO2-utslipp og kollektivtrafikk synliggjøres som 
utredningstema i planprogrammet. Samfunnsdelen skal inneholde et arealregnskap 
som avklarer arealreserver og arealbehov, og fastsette mål for utbyggingsvolum og 
utbyggingsmønster. Fylkesmannen slutter seg til en overordna strategi som styrer 
mot en konsentrasjon (fortetting og transformasjon) av Hønefoss framfor en spredt 
utvikling. Dette bygger opp under et bærekraftig utbyggingsmønster og gir 
grunnlag for et klimavennlig og effektivt transportsystem. Det er ønskelig med 
klare grenser mellom bebygde områder og LNF-områder.  

- Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre og fylkesdelplan for handel, service og 
senterstruktur i Buskerud må legges til grunn for planarbeidet. Eventuelle ønsker 
om justeringer i fylkesdelplanens soner må utredes og begrunnes i planarbeidet. 
For lokalisering av næringsområder vises det til ABC-modellen.  

- Ved planlegging av nye byggeområder må kommunen utrede effektive og 
bærekraftige energiløsninger. Mulighet for å tilrettelegge for miljøvennlig energi 
må være et viktig kriterium ved vurdering av utbygging og arealdisponering. 
Fylkesmannen ber om at energi nevnes som et utredningstema i planprogrammet. 
Fylkesmannen minner om at pbl. gir anledning til å stille krav om miljøvennlige 
energiløsninger, og ber om at dette innarbeides i kommuneplanen. Hvis 
kommunen skal kunne kreve at et bygg innenfor konsesjonsområdet tilknyttes 
fjernvarmeanlegget, må tilknytningsplikten være bestemt i plan, jf. pbl. § 27-5. 
Kommunen kan stille krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme 
utenom konsesjonsområder og tilknytningsplikt (pbl. § 11-9 nr 3).  

6. Naturmangfold 
Verdifulle naturområder bør avmerkes på plankartet som naturområder eller 
hensynssoner for naturmiljø med tilhørende bestemmelser eller retningslinjer. 
Eksisterende og foreslåtte verneområder vises med hensynssone for båndlegging med 
angivelse av formålet. Fylkesmannen ber om at planprogrammet synliggjør at 
naturmangfold skal være et utredningstema. Det bør komme tydelig fram av 
planprogrammet at det som en del av planarbeidet skal redegjøres for hvordan 
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naturmangfoldlovens forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter i §§ 4 og 5 
og de prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp. 
Fylkesmannen minner om at det er et nasjonalt mål å unngå reduksjon og oppsplittelse 
av inngrepsfrie naturområder (INON).  

7. Landskap 
Det vises til nasjonale forventninger samt Den europeiske landskapskonvensjonen. 
Ringerike har landskapsverdier som planlegging må ta hensyn til. Viktige 
kulturlandskapsområder bør avmerkes på plankartet med hensynssoner. Det bes om at 
planprogrammet fastsetter at konsekvensene for landskap skal utredes.  

8. Grøntstruktur og friluftsliv 
Fylkesmannen ber kommunen vurdere behovet for å oppdatere Grønn plakat for 
Hønefoss. Bevaring og utvikling av viktig grøntstruktur må være en premiss med 
fortetting og utvikling av Hønefoss. Fylkesmannen ber om at friluftsliv og 
grøntstruktur nevnes i planprogrammet som aktuelle tema i KU.  

9. Fritidsbebyggelse 
Dersom fritidsbebyggelse blir et tema vises det til overordna arealpolitiske føringer 
om fritidsbebyggelse i Stortingsmelding nr. 26 Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand, veileder fra Buskerud fylkeskommune www.hytteveilederen.no og MDs 
veileder T-1450. Bærekraftig hytteutvikling bør baseres på fortetting og replanlegging 
av eksisterende hytteområder fremfor utbygging av nye arealer.  

10. Vassdrag 
Det vises til nasjonale forventninger, Stortingsmelding nr 26 Regjeringens 
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og pbl. § 1-8. Ringerike har vassdrag og 
nedbørsfelt som omfattes av Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Det bes 
om at vassdrag og vassdragsområder nevnes i planprogrammet som et aktuelt 
utredingstema. Gjeldende kommuneplan har konkrete bestemmelser om 
byggeforbudssoner langs vassdrag som ivaretar vassdragsinteressene. Kommunen kan 
dersom den ønsker det vurdere å differensiere bestemmelsene noe mer.  

11. Masseuttak 
Fylkesmannen viser til at det de siste årene er fremma forslag om regulering av nye 
masseuttak i strid med gjeldende kommuneplan, samtidig som store arealer allerede er 
avsatt til formålet. Fylkesmannen slutter seg derfor til at masseuttak kan være et 
aktuelt tema i kommuneplanprosessen slik at behov, lokalisering og alternativer kan 
bli vurdert og sett i sammenheng. Fylkesmannen ber kommunen legge vekt på å finne 
løsninger som har minst mulig negative konsekvenser for miljø og samfunn.  

12. Støy 
Fylkesmannen ser svært positivt på en kartlegging av støysoner, og viser til MDs 
støyretningslinje T-1442/2012. Det forutsettes at støy blir et eget utredningstema ved 
vurdering av innspill og planforslag. Støysoner kan vises på arealkartet som 
hensynssoner eller på eget juridisk bindende kartvedlegg. Sonene med bestemmelser 
danner grunnlag for videre behandling av plan- og byggesaker. Dersom kommunen ser 
behov for å legge til rette for avvik fra anbefalte grenseverdier nær sentrumsområder 
og kollektivknutepunkt, må disse områdene avgrenses på plankartet.  

13. Lokal luftforurensning 
MDs retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 må legges 
til grunn. Luftforurensning bør være et tema ved fortetting i byområder. I 
kommuneplan er det viktig å vurdere eventuell ny luftforurensende virksomhet, samt 
vurdere om lokalisering av nye boliger er i tråd med anbefalingene i retningslinjen. 
Kommunen må ha en avklart holdning til hvor nye boliger lokaliseres for både å legge 
til rette for en samordnet areal- og transportplanlegging, samtidig som det bør unngås 
å bygge boliger i de mest utsatte områdene. Kommunen bør vurdere om det bør 
utarbeides kart over luftforurensningssituasjonen.  
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14. Opprydding i gamle planer  
Fylkesmannen ser positivt på en gjennomgang av gamle planer og urealiserte 
byggeområder og at disse vurderes på nytt ut fra dagens behov og areal- og 
miljøpolitikk.  

15. Barn og unge 
Det vises til rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser, rundskriv om 
barn og planlegging T-2/08 samt MDs veileder om barn og unge og planlegging etter 
pbl. Det forutsettes at barn og unge blir eget tema i KU. Kommuneplanen bør gi mest 
mulig konkrete føringer for ulike typer lekeareal, minimumsstørrelse for areal og maks 
gangavstand fra bolig. Krav kan evt. differensieres ut fra type boliger og beliggenhet. 
Ved boligfortetting i byområder er det spesielt viktig å sikre tilstrekkelige lekearealer.  

16. Byplan for Hønefoss 
Fylkesmannen finner det vanskelig å gi råd for å løse behovet for en byplan. 
Kommunen som planmyndighet må ta stilling til hvordan områdene planlegges.  

 
NVE: 

1. I Ringerike er det over flere år jobbet godt med å få innarbeida fareområder i 
arealplaner, og NVE opplever at kommunen er godt kjent med NVEs prinsipp for 
vurdering av naturfare på ulike plannivå:  
- Kommuneplan: potensiell fare skal være identifisert.  
- Reguleringsplan: reell fare skal være utredet.  
- Byggesak: tilfredsstillende sikkerhet skal være dokumentert.  

2. NVE er opptatt av at områder med potensiell fare for flom, erosjon og skred 
innarbeides som hensynssoner i arealdelen og tilknyttes bestemmelser om videre 
utredning eller krav om tilstrekkelig sikkerhet. Vedlagt er en sjekkliste for vurdering 
av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Det vises til NVEs retningslinje "Flaum 
og skredfare i arealplanar", samt www.skrednett.no med aktsomhetskart for 
steinsprang og snøskred. Her ligger også de sonene NGI har kartlagt i rapporten 
"Evaluering av risiko for kvikkleireskred i Ringerike kommune", 27.04.06.  

3. NVE har utarbeida flomsonekart for Storelva gjennom Hønefoss. I tillegg har NVE 
tilgjengelig et grovmaska aktsomhetskart for flom som kommunen kan få teste ut.  

4. NVE forventer større utfordringer med flom og erosjon i små vassdrag, og oppfordrer 
kommunene til å kartlegge bekkelukkinger, kulverter og bruer slik at en kan vurdere 
hvilke områder som vil være utsatt for oversvømmelse dersom disse går tett. Slike 
flomveier kan vises som hensynssone. Ny utbygging bør ikke øke avrenningen til 
vassdrag, kommunene kan gjerne gi retningslinjer om lokal overvannshåndtering.  

5. Kommuneplanens arealdel må bygges opp slik at plankart med bestemmelser hjemler 
nødvendige tiltak og utredninger for hele kommuneplanens areal, samtidig som kjente 
potensielt farlige områder er synliggjort på en lett tilgjengelig måte.  

 

Rådmannens kommentar:  

Som en følge av uttalelsen er det gjort noen justeringer i planstrategien og planprogrammet, 
dette er nærmere kommentert nedenfor. Uttalelsen tas for øvrig til orientering. 
 
Fylkesmannen i Buskerud:  

1. Markaloven: Rådmannen sendte 22.05.13 søknad til fylkesmannen med anmodning 
om tillatelse til igangsetting av planarbeid, jf. Markaloven § 6.  

2. Samfunnssikkerhet: Omtalen av samfunnssikkerhet i planprogrammet er justert slik at 
forholdet til lovens krav kommer klart fram. ROS-analyse iht. sivilbeskyttelsesloven 
er under utarbeidelse, men har foreløpig ikke vært til politisk behandling. 
Samfunnssikkerhet vil være en del av vurderingene i planarbeidet og et 
utredningstema i enhver plansak. I samfunnsdelen vil det utarbeides overordna mål og 
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strategier for arealbruk. Her vil samfunnssikkerhet kunne være et av temaene. 
Samfunnssikkerhet vil også være et av silingskriteriene i vurderingen av innspill til 
arealdelen, og det vil gjennomføres en ROS-analyse på de enkelte innspillene som går 
videre og skal konsekvensutredes.  

3. Landbruk: Jordvern er synliggjort som en ramme for planarbeidet i planprogrammets 
kapittel 2.1. Satsing på jord- og skogbruk er en del kommunens næringsutvikling og 
dermed et av satsingsområdene i planstrategien. Dette bør gjenspeiles i 
samfunnsdelens mål og strategier. Utfordringer knytta til skogbruk er nå nevnt i 
planstrategien under "status" for satsingsområdet næringsutvikling.  

4. Planprogrammet er nå noe utvida i kapittel 2 slik at forholdet til nasjonale føringer 
kommer klarere fram. Rådmannen har også tatt inn et nytt kapittel i planprogrammet: 
kapittel 5 Konsekvensutredning. Her er det gjort nærmere rede for det fylkesmannen 
etterspør når det gjelder opplegg for konsekvensutredning og relevante temaer. 

5. Det er tatt inn i planprogrammet at det skal utarbeides et arealregnskap. Energi & 
Klimaplanen skal tas med i arbeidet med kommuneplan, og det er nå vist til denne 
både i planstrategien og planprogrammet. Rådmannen viser til Handels- og 
byutviklingsanalysen, Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik, samt By- 
og stedsutvikling i Ringeriksregionen 2030. Disse analysene er vedtatt som innspill til 
kommuneplanleggingen. Det vises Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 som 
sier at det skal utarbeides en regional areal- og transportstrategi som vil erstatte 
fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur. Planlagt oppstart er annet halvår 
2013 og fullføring i løpet av 2015. Ringerike kommune vil gi innspill til dette arbeidet 
når det inviteres til det. De utførte analysene som er nevnt ovenfor, samt 
kommuneplanarbeidet vil danne bakgrunn for innspillet. Energi er tatt inn som et 
utredningstema i planprogrammets kapittel 5 om konsekvensutredning. Eventuelle 
krav om miljøvennlige energiløsninger vil vi komme tilbake til i planprosessen. 
Bestemmelser knytta til konsesjonsområde for fjernvarme må vurderes nærmere. 
Rådmannen vil ta initiativ til en dialog med Hønefoss fjernvarme.  

6. Naturmangfold er tatt inn som et utredningstema i kapittel 5.  
7. Landskap vil inngå i kriteriene for vurdering av innspill.  
8. Når det gjelder friluftsliv og grønnstruktur er det i planprogrammet lagt opp til at det 

skal gjennomføres en temautredning om bynære friluftsområder. Rådmannen vurderer 
at denne utredninga prioriteres nå. I etterkant av dette vil det vurderes om grønn plakat 
skal revideres og utvides med resultatene av kartlegginga av bynære friluftsområder. 
Hvordan dette eventuelt skal innarbeides i kommuneplanen vil vi komme tilbake til. 
Foreløpig er det tatt inn i planprogrammet at revidering av grønn plakat skal vurderes.  

9. Planstrategi og planprogram legger ikke opp til revidering av kommunedelplan for 
Ådalsfjella, og fritidsbebyggelse vil da ikke bli noe stort tema i denne revisjonen.  

10. Forhold til vann og vassdrag vil være en del av vurderingen i konsekvensutredningen 
av innspill til arealbruk. I utarbeidelsen av kommuneplanbestemmelsene vil 
differensiering av byggeforbudssoner langs vann og vassdrag vurderes. Dette er også 
aktuelt i kommunedelplan for Steinsfjorden som antas å ligge foran kommuneplanen i 
framdrift. Vi vil da ha erfaringer og innspill derfra til kommuneplanen. Ringerike er 
en del av 2 vannregioner og 4 vannområder. Arbeidsgruppene/styringsgruppene for 
vannområdene vil involveres i det videre planarbeidet. Forvaltningsplaner og 
tiltaksanalyser vil etter hvert som de blir utforma implementeres i planarbeidet.  

11. Masseuttak: Miljø og samfunn vil være viktige temaer i utredningen om mineralske 
råstoffer og vurdering av hvilke områder som skal avsettes i kommuneplan. 
Mineralske råstoffer vil også være en del av arealregnskapet som skal utarbeides, slik 
at behov kan bli vurdert. Dette er nå nærmere omtalt i planprogrammet.  

12. Rådmannen har forsøkt å starte opp en overordna kartlegging av støy i Hønefoss-
området, men dette vil trolig ikke bli gjennomført i denne perioden. Det finnes noe 

Side 171 av 341



  10 

kartlegging av støysoner for Hønefoss i kommunens kartløsning. Støy vil være en del 
av vurderingen i KU og ROS-analyse av innspill til arealbruk. Støy og fravær av støy 
vil også være aktuelt i arbeidet med kartlegging av bynære friluftsområder.  

13. Luftforurensning vil være et tema ved rullering av energi- og klimaplanen. Som en del 
av dette vil det vurderes å utarbeide et kart over luftforurensningssituasjonen. I første 
omgang vil dette være mest aktuelt for Hønefoss-området.  

14. Oppheving av gamle reguleringsplaner er en omfattende prosess, og rådmannen 
anbefaler at denne prosessen skal kunne gå uavhengig av kommuneplanarbeidet slik at 
framdriften av kommuneplanen opprettholdes. Dette er presisert i planprogrammet, og 
det er også omtalt nærmere framgangsmåte for endring av gamle byggeområder.  

15. Omtalen av barn og unge i planprogrammet er justert.  
16. Byplan: Rådmannen forstår at fylkesmannen overlater til kommunen å vurdere 

hvordan behovet for byplan for Hønefoss skal løses. Rådmannen vil vurdere dette 
videre i det overordna planarbeidet. Foreløpig antagelser er at fokus må rettes mot 
kommuneplanen. I samfunnsdelens mål og strategier bør det konkretiseres noe 
nærmere spesielt for Hønefoss-området. I kommuneplanbestemmelsene kan det 
fastsettes nærmere bestemmelser for utviklingen av Hønefoss-området. Videre må 
behovet for en oppfølgende byplan for Hønefoss vurderes.  

NVE:  
1. Prinsipp for vurdering av naturfare på ulike plannivå er tatt inn i planprogrammet.  
2. NVEs sjekkliste tas med i det videre planarbeidet.  
3. Ringerike vil ta nærmere kontakt angående det grovmaska aktsomhetskartet for flom.  

 
Jernbaneverket, 07.05.13 

1. Det vises til strategier og mål i NTP om et effektivt transportsystem. Viktige 
momenter i planarbeidet er fremtidig byvekst, fortetting og samordna areal- og 
transportplanlegging. Planen må drøfte strategier for framtidig byutvikling og effektiv 
arealbruk. Kommunen bør legge opp til et utbyggingsmønster som bidrar til å styrke 
kollektiv. Det vises til Handels- og byutviklingsanalysen for Hønefoss, samt KVU for 
transportsystemet i Hønefoss som vil kunne gi viktige føringer i planarbeidet. 

2. Det anbefales at innspill til nye byggeområder utredes når det gjelder jernbanehensyn 
og sikkerhet. Arealbruk som bidrar til å svekke nasjonale/regionale mål for sikkerhet 
og effektiv trafikkavvikling må unngås. Nye byggeområder må vurderes når det 
gjelder atkomst dersom dette medfører kryssing med jernbane. Økt bruk av 
planoverganger skal unngås. Løsninger som gir planfri kryssing anses som 
akseptabelt. Nye byggeområder langs jernbanen må vurderes etter jernbanelovens 
avstandsbestemmelse (§ 10, 30 meter). Sikkerhetshensyn bør tillegges stor vekt ved 
vurdering av innspill som bidrar til økt ferdsel langs jernbane. Alle jernbanespor og 
jernbanearealer vises som eget arealformål og med eget linjesymbol, SOSI-kode 2020.   

3. Ringeriksbanen omtales i NTP 2014-2023, og regjeringa vil sette av ca. 1,5 mrd kr til 
oppstart av Ringeriksbanen i siste 6-årsperiode. En moderne jernbane mellom 
Sandvika og Hønefoss vil knytte Hønefoss nærmere til Oslo, utvide pendleromlandet 
og bidra til redusert biltrafikk. På sikt vil Ringeriksbanen få store konsekvenser for 
arealbruk. Også i dette perspektivet vil effektiv arealbruk og fortetting i bysentra være 
viktig i kommende kommuneplanperiode. Det skal vurderes utbyggingsalternativ med 
dobbeltspor samt høyere hastighet, og traseføringer må derfor vurderes på nytt. 
Framtidig trasevalg og medfølgende arealbruk er altså ikke avklart. Jernbaneverket vil 
samarbeide med Samferdselsdepartementet om videre utvikling, og mener arealbruken 
vil bli avklart i kommende fireårsperiode.  
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Rådmannens kommentar:  

1. Uttalelsen tas til orientering. Effektiv arealbruk er sentralt tema i revisjonen. Handels- 
og byutviklingsanalysen er vedtatt som innspill til planarbeidet, og vil inngå som en 
del av kunnskapsgrunnlaget. Kommunen deltar direkte i arbeidet med KVU-en, og det 
jobbes med å få til et godt samspill mellom KVU-en og kommuneplanarbeidet. 

2. Det skal gjennomføres en ROS-analyse av alle innspill som skal konsekvensutredning, 
og er vil sikkerhet knytta til jernbanen blir ivaretatt. Jernbanespor og arealer vil bli vist 
på plankartet iht. gjeldende SOSI-standard.  

3. Tas til orientering.  
 
Buskerud fylkeskommune, 16.05.13 

1. Det anbefales at det startes opp et arbeid med en kommunedelplan for kulturminner. 
En god begynnelse er å lage en slik plan avgrensa til Hønefoss by. Her er det gode 
registreringer som med små justeringer kan brukes. Planen må inneholde ei liste over 
verneverdige bygninger, kartfesta verneområder og en veileder for istandsetting av 
kulturminner. Dette må resultere i en verneplan som gir forutsigbarhet i langsiktig 
arealplanlegging. Dette er et bidrag til en bærekraftig utvikling der kultur- og 
naturressurser blir premissgivere for samfunnsplanlegging og arealutnyttelse. Planen 
må knyttes til arealdelen, så den får rettsvirkning, med kartfesting av verneområder.  

2. Fylkeskommunen kan bidra med noe økonomisk tilskudd og med faglige innspill.  
3. Fylkeskommunen kommer tilbake med innspill til kommuneplanens arealdel, både når 

det gjelder arealdel og bestemmelser.  
 
Rådmannens kommentar:  

1. Rådmannen vil i første omgang prioritere å bearbeide og vurdere registreringene som 
er utført i Hønefoss by, slik fylkeskommunen også skriver. Dette vil gjøres i form av 
en temautredning, hvor det tas sikte på at bestemmelser og hensynssoner tas inn i 
kommuneplanen. Dette er nærmere omtalt i planprogrammet.  

2. Rådmannen vil ta nærmere kontakt med fylkeskommunen angående dette.  
 

INTERNT I RINGERIKE KOMMUNE 

Byggesaksavdelingen, Ringerike kommune, 26.03.13 

1. Kommuneplan er hjemmel for ca. halvparten av vedtakene som byggesak gjør. Det gis 
dispensasjon fra byggeforbud i LNF-områder i ca. hver 3. sak, og det bes om at det 
vurderes innført "LNF-2" eller lignende. Markedet ønsker å bygge 2-mannsboliger der 
det nå kun tillates eneboliger med 65 m2 bileilighet. Å endre dette vil kunne gjøre flere 
prosjekter gjennomførbare, og gi økt fortetting, jf. ønske om befolkningsvekst og 
styrka næringsgrunnlag.  

2. Kommunale vedtekter, forskrifter osv. må nå inn i kommuneplanen.  
3. Det er viktig at kapasiteten ved kommunens plan- og prosjekteringsavdeling økes for å 

kunne følge opp V/A-prosjekter. Byggesak nevner behovet for å øke rensekapasiteten.  
Det er ønske om en "uoppsigelig" kommuneplanlegger som hovedansvarlig for 
kommuneplan, som kan svare på hvordan gjeldende kommuneplan skal forstås, og 
kontinuerlig notere seg forbedringspunkter fram mot neste revidering. Byggesak 
ønsker å være aktivt med videre i kommuneplanprosessen, spesielt med tanke på 
utforming av kommuneplanbestemmelsene.  

4. Forslag til forbedring av visjonen: Ringerike – naturligvis.  
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Rådmannens kommentar:  
1. I arbeidet med kommuneplanbestemmelsene vil det vurderes å differensiere 

bestemmelsene tilknyttet LNFR-områdene. Bestemmelser om grad av utnytting, 
boligtype, bileilighet m.m. vil også vurderes nærmere.  

2. Krav om at kommunale forskrifter og vedtekter skal inn i kommuneplanen er nå 
omtalt i planprogrammet, kapittel 1.2.  

3. Kapasiteten ved PLN er nylig styrket. Det jobbes også med å samordne planer for 
infrastruktur og annen planlegging.  

4. Forslag til visjon tas med i det videre planarbeidet.  
 
Miljørettet helsevern, Ringerike kommune, 13.05.13 
Miljørettet helsevern har tre innspill med forslag til utredninger av tiltak:  

1. Blågrønne strukturer 
- Det er viktig å presisere hva som legges i begrepet blågrønne strukturer. Det kan 

oppfattes som de "blå elvene" og de "grønne områdene". Med blågrønne strukturer 
menes normalt systemer for overvannshåndtering. Det er meldt om alvorlige 
helsemessige ulemper og sykdom som følge av at forurensa overvann trenger inn i 
bolig. Ved fortetting kan andelen tette flater øke og regnvannet infiltrerer i mindre 
grad naturlig ned i grunnen. Å lede overvann direkte til vassdrag er en uakseptabel 
løsning spesielt for overvann fra forurensa områder i byen, veier og parkering.  

- Forslag til tiltak: Det utarbeides en Hovedplan for overvannshåndtering.  
2. Universell utforming av bynære friluftsområder 

- Det er viktig at tiltak for tilrettelegging av områder for fysisk aktivitet utredes og 
innarbeides tidlig i planprosessen. Det er viktig for folkehelsen at mye brukte 
bynære friluftsområder utvikles som attraktive områder for sosial og fysisk 
aktivitet for alle og til fri benyttelse.  

- Forslag til tiltak: Det utarbeides en plan for universell utforming av bynære 
friluftsområder, sosiale møteplasser, områder for fysisk aktivitet som innbefatter 
adkomst til og bruk av elvene.  

3. Opplegg for innbyggermedvirkning  
- Barnetråkk er nevnt i planprogrammet. Tilsvarende opplegg kan etableres i 

ungdomsskolen. Andre sårbare brukergrupper i befolkningen må også gis 
anledning til å komme med innspill, her nevnes innvandrergrupper, eldre, 
funksjonshemmede, barn og unge, barnefamilier osv.  

- Forslag til tiltak: Kommunen utarbeider opplegg for innbyggermedvirkning der 
alle typer brukergrupper ivaretas.  

 
Rådmannens kommentar:  

1 Hovedplan vann er under revidering, mens hovedplan avløp ble vedtatt i 2010, og er 
planlagt rullert i 2014. Det vurderes om hovedplan vann og hovedplan avløp skal slås 
sammen til en temaplan. Hovedplan avløp inneholder blant annet en overvannstrategi. 
Rådmannen vurderer at nevnte hovedplaner prioriteres i kommende periode, og at det 
ikke legges opp til en egen hovedplan for overvann. Overvann vil imidlertid være et 
viktig tema i de ulike planene, og fortetting vil gjøre dette stadig mer aktuelt.  

2 Rådmannen ser positivt på å legge til rette for universell utforming av bynære 
friluftsområder m.m. Universell utforming er aktuelt i alle plansaker og 
kommunestyrets vedtak 26.01.12 slår fast at dokumentet "Råd og tips til universell 
utforming – Ringerike kommune" skal legges til grunn i kommunens arbeid. Med 
bakgrunn i dette må universell utforming inngå i samfunnsdelen slik at mål og 
strategier blir fastlagt og kan videreføres i alt planarbeid hvor det er aktuelt. Dette bør 
vurderes spesielt ift. de prioriterte for utvikling, jf. sak om Livskraftige lokalsamfunn. 
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3 Iht. pbl. § 5.1 har kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper 
som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Planprogrammets kapittel 
6.2 beskriver opplegg medvirkning i kommuneplanprosessen, herunder spesielt 
opplegg for barn og unge. Det er satt i gang en prosess for å planlegge et konkret 
opplegg for medvirkning fra barn og unge, og dette vil involvere elever både i barne- 
og ungdomsskolen. For øvrig vil kommunens råd for eldre, råd for funksjonshemmede 
samt ungdomsrådet være naturlige høringsparter i planprosessen. Rådmannen er også 
kjent med at det skal opprettes et innvandrerråd i Ringerike. Dette vil komme opp som 
en politisk sak i juni 2013. Innvandrerrådet v/interimsstyret vil være en høringspart i 
kommuneplanprosessen. 
 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, 13.05.13 
1. Ringerike er fylkets største jord- og skogkommune. Jord- og skogbruk er en viktig del 

av næringslivet i kommunen, og skaper store ringvirkningseffekter. Jordpolitisk 
arealvurdering (JAV) har fra 1994 vært et godt styringsverktøy og lagt til rette for en 
langsiktig strategi for bruken av landbruksarealer i kommunen. Revidering av JAV 
synes fornuftig og hensiktsmessig. Det er viktig å unngå at matproduserende areal blir 
nedbygd eller får redusert sitt produksjonspotensial.  

2. Landbrukskontoret ønsker at samfunnsdelen sier noe om næringslivet i kommunen, og 
især omtaler status og utfordringer innenfor primærnæringa samt virksomheter i 
tilknytning til primærnæringa.  
- Innenfor skogsektoren ser landbrukskontoret følgende utfordringer 

o Standard på kommunale veger er utfordrende for tømmertransport.  
o Det må opparbeides tømmerterminaler langs jernbane.  

- Innenfor jordbruket oppleves en økende tendens til miljø- og driftsmessige 
ulemper. Det vil si at det er konflikter mellom bolig- og næringsinteresser. Det bør 
kun åpnes opp for spredt boligbygging der forholdene ligger til rette for det.   

- Det anses som positivt at det tenkes "å rydde opp" i tidligere avsatte 
utbyggingsområder som ikke er realisert.  

3. Behov/rullering av sektorvise planer  
- Landbruksplan for Ringerike: Landbruksplanen ble vedtatt i 2005, og det er ikke 

lagt opp til rullering av denne.  
- Forvaltningsplan for hjortevilt: Det er ikke utarbeida en egen forvaltningsplan for 

hjortevilt, men viltnemnda har gitt en rekke føringer. På sikt bør det utarbeides en 
egen plan for hjorteviltforvaltningen med målsettinger for utvikling av bestandene 
av elg, hjort og rådyr. Videre bør det framgå opplysninger om beitegrunnlag, 
bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker.  

4. Ønske om medvirkning i planprosessen: Landbrukskontoret ønsker å bidra på de 
arenaer hvor det er aktuelt å drøfte forhold som kan ha betydning for jordbruk, 
skogbruk og vilt i kommunen.  

 
Rådmannens kommentar:  

Uttalelsen tas til orientering.  
1. Planprogrammets omtale av JAV er noe utvida med bakgrunn i uttalelsen.  
2. Innspillet tas med i det videre arbeidet med kommuneplanen.  
3. Mål i landbruksplanen bør gjenspeiles i mål og strategier i samfunnsdelen.  
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ANDRE  

Nes vel og bygdeutviklingslag (NVBU), 03.04.13 

NVBU jobber for trivsel og best mulig tilbud innen skole, idrett, kultur og sysselsetting på 
Nes i Ådal med omland. Hovedsaken er en sikker, god og forutsigbar skole og barnehage. 
Som innspill til Livskraftige lokalsamfunn og kommuneplanrevisjonen har NVBU satt opp en 
prioritert liste over saker de mener er avgjørende for å opprettholde en full skole og for å få en 
positiv utvikling på Nes:  

1. Boligtomter: Kommunen har solgt Granumslia, og Nes står uten tilgjengelige tomter. 
Det haster etablere og regulere nye boligområder. To områder i tillegg til Granumslia 
er aktuelle og attraktive: Sandfeltet og moen mellom Begna og Østsideveien ved TGC/ 
T&G elektro. Disse er avsatt til framtidig boligområde i gjeldende kommuneplan. 
NVBU ønsker å bidra til å få fortgang i prosjektene sammen med kommunen.  

2. Arealbruk i sentrum: Det er viktig å kartlegge og konkretisere bruken av ledige arealer 
i sentrum, både private og kommunale. NVBU bidrar gjerne.  

3. Trafikksikringstiltak: Det vises til behov for nedsatt hastighet, opphøyd gangfelt og 
ytterligere utbygging av gang/sykkelveg.  

4. Vann og avløp: Vannverket på vestsida har lenge vært for dårlig. Dette bør ses i 
sammenheng med privat vannverk på østsida. Det vises til usikker og dårlig vann-
forsyning i sentrum, samt manglende trykk og vannmengde for forsvarlig brannvern i 
området. Det er nødvendig å se på framtidig kloakkløsning for de samme områdene.  

5. Bygdehuset: Det har lenge vært behov for oppgradering av deler av bygdehuset. Det 
trengs en plan for oppgradering. NVBU deltar gjerne i prosessen sammen med 
kommunen, skolen og andre brukere.  

6. Lyspunkt ved busstopp: På fylkesveger og kommunale veger blir skolebarn plukka opp 
utenom etablerte busslommer. Det savnes belysning på noen busstopp, samt langs 
gangveg/veg forbi kirka.  

 
Rådmannens kommentar:  

Rådmannen takker for innspill fra NVBU og er positiv til videre samarbeid i planprosessen.  
1. Områdene NVBU nevner er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan.  For 

Granumslia foreligger det også reguleringsplan. Reguleringsplan for Sandfeltet har 
tidligere stoppet opp pga. krav om gang- sykkelveg. Kommunen er regulerings- og 
bygningsmyndighet, og bygger ikke selv ut boligområder. Den som søker om å bygge 
ut blir tiltakshaver for utbygginga. Kommunen behandler reguleringsplaner og 
byggesøknader når de kommer. Vei, vann og kloakk må løses for alle områdene. 
Kommunen vil være behjelpelige i prosessene, men har ikke kapasitet til selv å 
utarbeide reguleringsplaner. 

2. Rådmannen er positiv til kartlegging av arealbruk, og vil ta nærmere kontakt om dette.  
3. Rådmannen ser behovet for trafikksikringstiltak. Det arbeides nå med et prosjekt for 

trafikksikkerhet på Hallingby, og noe tilsvarende kan være aktuelt for Nes.  
4. Nes vestre vannverk er under prosjektering. Forprosjektering skal utføres sommer/høst 

2013. Detaljprosjektering er planlagt høst/vinter 2014 og antatt byggestart er 
sommer/høst 2014. Det antas ca. 1 års byggetid. Manglende trykk og 
brannvannsdekning for området er temaer som søkes løst gjennom arbeidet med nytt 
vannverk. Eksisterende renseanlegg på Nes i Ådal er i dårlig forfatning, dette sammen 
med at det er en utilfredsstillende avløpssituasjon med avrenning til Begna er det 
planlagt nytt renseanlegg og sanering av avløp på Nes i Ådal. Arbeidet med 
forprosjekt/detaljprosjektering av nytt renseanlegg og sanering vil starte opp 
høst/vinter 2013.  

5. Når det gjelder bygdehuset er behovet og innspillet i sin helhet videreformidlet til 
kommunens eiendomsforvaltning.  
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6. Behov for belysning kan tas med som en del av prosjekt for trafikksikkerhet.  

Tronrud Eiendom AS (TE), 05.05.13 

1. TE er positive til at det legges opp til rullering av hele gjeldende kommuneplan. 
Oppdatering av det overordna plangrunnlaget er viktig for å legge til rette for 
befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering. 
Befolkningsvekst sentralt i Hønefoss vil legge press på infrastrukturen, og det er viktig 
at planstrategien legger føring for rullering av overordna planer for trafikk og teknisk 
infrastruktur. TE forutsetter at kommunen ved rullering av hovedplaner for vann og 
avløp sikrer at det planlegges tilstrekkelig kapasitet til å møte framtidig vekst.  

2. Planstrategien legger opp til omfattende arbeid med nye planer og rullering av 
eksisterende planer. Det er viktig at kommunen har tilstrekkelige ressurser til samtidig 
å behandle pågående reguleringssaker. TE oppfatter at viljen til vekst i Ringerike er til 
stede i dag, men det må sikres at ikke kapasitetsproblemer i kommunen vil hindre 
framdrift i planarbeid som ikke krever ny avklaring i kommuneplan.  

3. Arealdelen må avsette områder som tilrettelegger for ønsket vekst.  
5. TE viser til Nasjonale forventninger som legger føringer om fortetting og 

transformasjon i sentrum og rundt kollektivknutepunkt, samt Handels- og 

byutviklingsanalysen for Hønefoss fra 2012 som peker på et potensiale for en slik 
fortetting i Hønefoss sentrum. Det forventes at ny kommuneplan vil gjenspeile denne 
intensjonen ved å åpne for transformasjon og utbygging av sentrumsnære arealer.  

6. TE berømmer kommunen for offensiv målsetting om stor vekst.  
 

Rådmannens kommentar:  
Rådmannen takker for innspill og vil ta dette med i det videre planarbeidet.  

1. Det jobbes internt i kommunen med å se planer for infrastruktur i sammenheng med 
planleggingen for øvrig.  

2. Politikerne har gitt uttrykk at planarbeid skal ha prioritet. Formannskapet har også 
bedt rådmannen komme tilbake med en egen sak om eventuelt behov for ekstern 
planleggingskapasitet (12.03.13 sak 31/13).  

3. Nasjonale forventninger er omtalt i planprogrammet i kapittelet "Rammer og 
premisser for planarbeidet". Handels- og byutviklingsanalysen for Hønefoss er vedtatt 
som et innspill til kommuneplanarbeidet.   

 

Ringerike O-lag, 09.05.13 
1. Dagens visjon fokuserer på samspill mellom offentlige og private aktører, og ROL 

savner frivillig sektor i denne sammenheng. Ut over dette er visjonen grei, men litt 
kjedelig og er vel ikke særlig kjent eller fungerer som inspirasjon. ROL har ikke et 
konkret forslag til ny visjon, men et tilleggsforslag til dagens visjon (understreka): 
Ringerike et bedre sted å være. Gjennom samspill mellom private og offentlige 

aktører, samt frivillig sektor, skal Ringerike videreutvikles som en levende og attraktiv 

bo- og næringskommune med stort mangfold og positiv identitet.  
2. Satsingsområdene fokuserer på utbygging. ROL er opptatt av at det må være en aktiv 

politikk for å ta vare på natur- og friluftsområder, og mener kommunen bør ha en 
hovedsatsing/strategi retta mot trivsel og folkehelse. ROL foreslår tre hovedmål/ 
strategier: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og ivaretaking av natur- og 
friluftsområder for trivsel og folkehelse. Effektiv arealutnytting foreslås som en 
hovedstrategi for samla å nå disse målene.  

3. Natur- og friluftsområdene må tillegges vekt: ROL er opptatt av at utredninga bynære 
friluftsområder brukes og vektlegges i avveiningene mellom utbyggingsinteresser/ 
næringsinteresser og hensyn til idrett, friluftsliv og folkehelse. Kartlegginga 
vektlegger delområder. I tillegg er det viktig at det etableres grøntkorridorer og 
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trafikksikre forbindelser. Det bør satses på tilrettelegging av sammenhengende turstier 
og gang-/sykkelveier langs elvene. ROL er opptatt av at også naturområder utover de 
bynære friluftsområdene bevares, eks. Marka, Holleia og Vikerfjell. ROL viser til 
folkehelsemeldinga som er et nytt grunnlagsdokument ift. gjeldende kommuneplan.  

4. I hovedsak har idrett sammenfallende interesser med friluftsliv når det gjelder arealer, 
og ROL har kommentert sine interesser som en del av friluftsinteressene. I en del 
sammenhenger vil det imidlertid vært riktig å bruke betegnelsen "friluftsliv og idrett" 
for å markere områdenes betydning for idretter som ski, orientering, terrengløp, 
terrengsykling og for all mosjon og utholdenhetstrening i alle idrettsgreiner.  

5. Forslagsskjema for konkrete innspill til kommuneplanen er utforma slik at det gir 
inntrykk av at det er utbyggingsforslag det er beregna på. ROL mener at det gjennom 
kommunens internettundersøkelse om bruk av bynære friluftsområder allerede er gitt 
mange hundre innspill om at områdene er viktige for idrett og friluftsliv. I den samla 
vurdering av innspill om utbygging opp mot verdien av at områdene forblir natur- og 
friluftsområder, må svarene fra spørreundersøkelsen tillegges vekt.  

6. ROL er bekymra over at det for så godt som for alle viktige bynære friluftsområder for 
idrett og friluftsliv foreligger betydelige utbyggingsplaner/ønsker. Det er viktig at det i 
kommuneplanen tas aktive valg som sikrer at alle deler av kommunen i et langsiktig 
perspektiv har tilgang til natur- og friluftsområder. Det er viktig for trivsel og helse, og 
for at kommunen skal være attraktiv for bosetting. ROL ber kommunen være særlig 
oppmerksom på at i all hovedsak er det frivillige organisasjoner uten fast ansatte som 
vil være opptatt av å ta vare på naturområdene for friluftsliv og idrett, mens 
utbyggingsinteressene har helt andre ressurser til disposisjon.  

 

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen takker for innspill og vil ta dette med i det videre planarbeidet.  
1. Tilleggsforslag til visjonen tas med i det videre planarbeidet.  
2. Planstrategien har angitt tre satsingsområder, befolkningsvekst, næringsutvikling og 

effektiv arealdisponering. ROLs innspill om satsingsområder tas med i det videre 
arbeidet med samfunnsdelen, hvor endelige mål og strategier skal fastsettes.  

3. Arbeidet med kartlegging av bynære friluftsområder er godt i gang, og ROLs innspill 
tas med som et innspill til dette arbeidet, samt kommuneplanarbeidet for øvrig.  

4. I opplegg for konsekvensutredning og vurdering av innspill vil vi forsøke å synliggjøre 
konsekvenser for idrett og friluftsliv.  

5. Forslagsskjemaene er i hovedsak utforma med tanke på innspill om ny arealbruk, men 
kan også nyttes for å komme med innspill om ønsker om å opprettholde dagens 
arealbruk. Resultater fra internettundersøkelsen nyttes i kartlegginga av bynære 
friluftsområder, som igjen vil være et innspill til og en del av kunnskapsgrunnlaget i 
kommuneplanarbeidet.  

6. Rådmannen merker seg ROLs bekymring. Gjennom kommuneplanprosessen skal det 
ses helhetlig på kommunens arealbruk. Kommunen har som planmyndighet ansvar for 
å ivareta ulike interesser, og må forholde seg til overordna føringer og myndigheter.   

 
Fossekallen IL, 09.05.13 

1. Fossekallen IL reagerer på at det som satsingsområde kun er fokus på 
befolkningsvekst, næringsutvikling og effektiv arealdisponering. Mulighetene for 
friluftsliv og turgåing i nærmiljøet og omegn er vesentlig for folks trivsel, og dette bør 
ligge inne i planbehovet. Det vises til stortingsmelding om folkehelse samt Ringerikes 
egen folkehelsemelding. For Fossekallen IL er det områder til orientering og 
skiaktiviteter som har størst betydning, helst i umiddelbar nærhet til Hønefoss by.  

2. Det er viktig at Ringerike kommune samspiller med frivillig sektor.  
3. Fossekallen IL viser til og støtter opp om Ringerike O-lag sitt innspill.  
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Rådmannens kommentar:  
Rådmannen takker for innspill og vil ta dette med i det videre planarbeidet.  

1. Planstrategien har angitt tre satsingsområder, befolkningsvekst, næringsutvikling og 
effektiv arealdisponering. Endelige mål og strategier vil fastsettes i kommuneplanens 
samfunnsdel. Folkehelsemeldingen for Ringerike ble vedtatt som retningsgivende for 
perioden fram til våren 2015 i kommunestyret 21.02.13. Mål, visjoner og føringer i 
meldingen skal innarbeides i handlingsprogram, kommuneplan og styringssystemer i 
kommunen. Planstrategiens omtale av Folkehelsemeldingen er justert slik at dette går 
tydeligere fram. Det vises for øvrig til rådmannens kommentar til o-lagets innspill.  
 

Sokna Utvikling, 10.05.13 
1. Sokna Utvikling etterlyser mer konkrete målsettinger/strategier for de enkelte 

lokalsamfunn, herunder Sokna.  
2. Sokna Utvikling ønsker i utgangspunktet at det utarbeides en kommunedelplan for 

Sokna-området. FAU ved Sokna skole er sammen med Sokna skole i gang med en 
kartlegging for å få rede på hvor elevene opplever skoleveien utrygg. Sokna Utvikling 
har sammen med Soknedalen IL arbeidet med en helhetlig utnyttelse av idrettslagets 
anlegg og skoleområdet ved Sokna skole. Her har kommunen gitt tilsagn om bistand 
til å utarbeide en reguleringsplan. Denne planen må inntas i kommunens planprogram.  

3. Sokna Utvikling er innstilt på å bidra i planprosessen.  
 
Rådmannens kommentar 

Rådmannen takker for innspill fra Sokna Utvikling og er positiv til videre samarbeid i 
planprosessen.  

1. Formannskapet behandlet 14.05.13 sak 56/13 temautredningen Livskraftige 
lokalsamfunn. Formannskapet vedtok at Hønefoss, Haugsbygd, Heradsbygda, 
Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand prioriteres som områder for utvikling 
og vekst. Hva dette konkret skal bestå i vil bli en del av det videre planarbeidet. Det 
kan bli aktuelt å innarbeide konkrete målsettinger/strategier for de ulike områdene i 
samfunnsdelen. De prioriterte stedene vil være en del av grunnlaget for vurdering av 
innspill til kommuneplanens arealdel.  

2. Rådmannen vil i første omgang ikke starte opp arbeid med kommunedelplaner for 
tettstedene, da arbeidet med kommuneplanen må prioriteres. Planprogrammet nevner 
ikke alle reguleringsprosesser som det skal arbeides med i tida framover. Når det 
gjelder planen som nevnes for idrettslagets anlegg og skoleområdet er det ikke tatt 
stilling til plantype og prosess.  

 
Bærum kommune, 13.05.13 

1. For arbeidet med arealdelen kan det være hensiktsmessig med sluttbehandling av 
samfunnsdelen inklusive arealstrategier, før arbeidet med arealdelen trekkes for langt. 
Arealstrategiene kunne med fordel vært fastsatt før det bes om innspill til arealbruk.  

2. Langsiktige utfordringer utover kommuneplanperioden er lite omtalt, men synes å 
være sterkt knytta til regionale planlegging og de regionale og nasjonale areal- og 
transportutfordringene. Det anbefales at planprogrammet har fokus på en robust plan 
som kan møte langsiktige utfordringer uten nødvendigvis å være avhengig av en 
fastsatt vekststrategi og utbyggingstempo.  

3. Det synes fornuftig å være tydelig på hvordan innspill til arealdelen vil bli vurdert, slik 
det foreslåtte planprogram orienterer om.  

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen takker for innspill og vil ta dette med i det videre planarbeidet. Rådmannen er 
enig i Bærum kommunes vurdering, og vil i det videre planarbeidet fokusere på å få fastlagt 
kriterier for innspill og arealstrategier.  
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TREKLYNGEN -FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  
 

Arkivsaksnr.: 12/4762  Arkiv: REG 381  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
81/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
87/13 Formannskapet 11.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar planprogram, datert 09.11.2012, for områderegulering, med 
disse tilføyelser: 

a. Nytt utredningstema for Vassdrag 
b. Forurensningsloven tas med under overordnede føringer 
c. Naturmangfoldloven nevnes under punkt 6.2.3 
d. Forhold for myke trafikanter og kollektivtrafikk presiseres under punkt 6.2.6 

 

2. Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene i tråd med 
planprogrammet senest 31.12.2022, faller området tilbake til gjeldende formål 
i den til enhver tids gjeldende kommuneplan. 

 
3. Innspillet om boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) går videre fra 

grovsilingen og konsekvensutredes iht. planprogram for 
kommuneplanrevisjonen parallelt med Treklyngens planer for området. 
Kommuneplanprosessen med konsekvensutredninger vil avklare om det er mulig 
å utvikle boliger på Børdalsmoen dersom Treklyngen ikke gjør bruk av området. 

 

Sammendrag 
Treklyngen ønsker å legge til rette for en fremtidig industri basert på trevirke. De ønsker 
derfor å lage en områdeplan for å sikre seg nødvendige arealer ved deres nåværende 
arealer på Follum. 
 
Det kom inn totalt 13 innspill til oppstart og det offentlige ettersynet av planprogrammet. 
 
Det ble mottatt et innspill på alternativt bruk til bolig av grunneierne på deler av arealene 
som ønskes av Treklyngen. Denne interessekonflikten ble spesielt hørt i det offentlige 
ettersynet. Tilbakemeldingene fra statlige og regionale myndigheter var at denne 
arealkonflikten burde avgjøres på kommuneplannivå. 
 
Rådmannen mener at planprogrammet med de nye punktene ivaretar de temaer som bør 
utredes i en videre prosess. 
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Saken handler om en vanskelig avveining mellom hensyn til næringsliv/arbeidsplasser, bolig 
og idrett/friluftsliv. 
 
Rådmannen har vurdert ulike måter å håndtere arealkonflikten på Børdalsmoen, og 
kommet frem til ulike fremgangsmåter som kan være aktuelle. De aktuelle alternative 
forslagene til vedtak gjenspeiler dette. 
 

Innledning / bakgrunn 
Viken Skog har kjøpt Norske Skog Follums industriområde og etablert selskapet Treklyngen.  
De ønsker å starte opp virksomhet igjen på industriområdet og har sett at det er behov for 
større arealer for etablering. Viken skog ønsker derfor å utvide planområdet østover mot 
Hovsmarka. 
 
Formannskapet har tidligere vedtatt å tilby opsjonsavtale om salg av deler av kommunens 
eiendom gnr 87 bnr 1 i Hovsmarka til utvikler / kjøper av Follum-området (gnr/bnr 87/575, 
87/7). 
 
Det er også blitt spilt inn et forslag om boligutbygging på eiendommene 89/1 og 89/3. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Det er tidligere vært politisk behandlet som oppstart av områdeplan med høring av 
planprogram, og lagt ut offentlig ettersyn. 
 
Formannskapet vedtok 4/12-2012 sak 267/12 følgende: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_381 områderegulering for Treklyngen. 

2. Kommunen vedtar å legge planprogram, datert 09.11.2012, for områdereguleringen 
ut på høring og offentlig ettersyn. 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende planer 155 Hovsmarka vedtatt 28.11.85, samt 
de deler av gjeldende reguleringsplan 259-2 Hovsmarka næringsområde vedtatt 
01.11.01 og 353 Follum områdeplan vedtatt 31.03.11, som overlappes av ny plan, 
ved vedtak av 0605_381 områderegulering for Treklyngen. Kommunen vedtar å 
legge planprogram, datert 08.11.2012, for områdereguleringen ut på høring og 
offentlig ettersyn. 

4. Ved 1. gangs behandling av områdereguleringen skal planbeskrivelse og 
konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2 og Forskrift 
om konsekvensutredning § 2. 

5. Det skal foreligge en fremdriftsplan ved fastsettelse av planprogram. 

6. I planprogrammet skal det tas inn et krav om at det skal gjøres en generell geologisk    
      undersøkelse, og en spesielt opp mot skredfare. 

7. Det skal utredes ulike utbyggingsstrategier med påfølgende konsekvenser. 

8. Interessekonflikter om arealbruk for de to private grunneierne skal særlig belyses og 
høres. 

Protokolltilførsel som følger saken fremmet av Steinar Larsen (Ap) HMA, og tatt opp av Alf 
Meier (Ap) i Formannskapet: 
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Arbeiderparti støtter utviklingsplanene i Follum området, som nå er under utarbeidelse og 
som også omfatter foreliggende områderegulering.  Det er viktig å understreke at utvidelsen 
av industriområdet mot Hovsmarka innebærer en betydelig inngripen og begrensning av et 
viktig idretts- og friluftsområde.  Dersom de allmene interessene viker plass for 
industriutvikling må dette forutsette at Viken Skog/Treklyngen Follum konkretiserer sine 
forretningsplaner herunder også tidsplaner for realisering av prosjektene som skal føre til 
industriell fornyelse, vekst og arbeidsplasser i området.  Det legges til grunn at slik 
konkretisering foreligger før eiendomsoverdragelse av deler av kommunens eiendom gnr. 87 
bnr. 1, jfr. Formannskapets vedtak om samme sak, gjennomføres. 
 

Beskrivelse av saken 
  
Dagens situasjon 
Planområdet er på ca. 680 daa og omfatter gårds- og bruksnummer 87/1, 89/1 og 89/3 som 
i dag er regulert til friområde og landbruksområde i reguleringsplan 155 «Hovsmarka».  I 
dag brukes Hovsmarka aktivt som et rekreasjons- og friluftsområde, med blant annet 
turstier, lysløype som er rullestoltilpasset og skiskytterarena. Hønefoss brukshund klubb har 
også treningsområde her.  
 
I tillegg til de nevnte anleggene er det et høydebasseng på områdets høyeste punkt. Ved 
Hov næringsområde er det arealer som benyttes til lagerplass, og det er et 
karosseriverksted der. Hønefoss Skiskytterklubb har i tillegg til anlegget sitt noen brakker og 
lagerhall. 
 
Området består for det meste av tett skog der hvor det ikke er opparbeidet for 
treningsaktivitet eller for høyspenttrase. Terrenget er et kupert ravinelandskap, med bratte 
skråninger og relativt store høydeforskjeller innenfor et begrenset areal. 
 
Arealene på Børdalsmoen er i vedtatt kommuneplan lagt ut som landbruks-, natur- og 
friluftsområde. 
 
Planer under arbeid i området 
Ringerike kommune har satt i gang en områderegulering av deler av Hovsmarka 
næringsområde som omfatter arealbruken for Ringerilshallen. Området er tidligere avsatt 
til byggeområde idrett, og ønskes omregulert til friområder og kombinert bebyggelse- og 
anleggsformål. 
 
Statens vegvesen jobber med valg av ny trase for E16 over Eggemoen og videre til E16 forbi 
Hønefoss. 
 
Statnett vurderer sine høyspenttraseer i området. Dette kan på sikt medføre endringer for 
linjene over Hovsmarka. 
 
Det er, i tillegg, mottatt forslag til utvikling av de private arealene på Børdalsmoen til 
boligområde. 
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Utviklingsbehov og mulige planformål 
Skogsindustrien har i den senere tid opplevd store nedleggelser. Dette rammet også Norske 
Skog Follum, og mange arbeidsplasser forsvant i Ringerike etter nedleggelser. Viken Skog 
har kjøpt opp Follum og sett at det er et behov for en ny type skogsbasert industri i 
østlandsregionen. Med Follums sentrale beliggenhet i regionens vei- og jernbanenett, samt 
de betydelige restverdiene i industrielle anlegg og infrastruktur, fremstår dette området 
som kanskje landets mest egnede lokalisering for den nye skogsbaserte industrien. 
I tillegg til de eksisterende områdene på 1400 daa på Follum ønsker Viken Skog å 
omregulere ytterlige 680 daa i Hovsmarka til formålet industri. 
 
Med betydelige forespørsler etter flere eneboligtomter i Hønefoss, har grunneierne i det 
aktuelle området på Børdalsmoen også lansert sine egne planer for området. Dette 
innebærer et ønske om å utvikle området for boligformål. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
De gjeldende reguleringsplanene som gjelder for området er reguleringsplan nr. 155 
Hovsmarka vedtatt 28.11.1985 med formålet friområde og landbruk. Reguleringsplan nr. 
259-2 Hovsmarka Næringsområde vedtatt 1.11.01 som er regulert med formålet parkering 
og friluftsområde for det aktuelle planområde. Reguleringsplan nr. 343 Follum Områdeplan 
vedtatt 31.3.11 som er regulert til grønnstruktur, næringsvirksomhet og industri. 
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en områderegulering av Treklyngen som er forslagstiller.  
En områderegulering er en kommunal oppgave hvor kommunen selv i utgangspunktet 
forestår alle deler av planprosessen. Det er likevel anledning til å overlate – helt eller delvis 
– til de private å stå for det planfaglige arbeidet. Dette vil være tilfelle for denne planen. 
 
Områdereguleringen kan utformes så detaljert for deler av planen at det ikke vil være 
nødvendig å følge opp med utarbeidelse av detaljreguleringer i ettertid. Dette vil være 
aktuelt for de deler av planen der bygg allerede er realisert, der det foreligger konkrete 
planer for utvikling, samt for det overordna vegsystemet. For øvrige deler av 
områdereguleringa, vil det være aktuelt å vurdere å kreve at det i sin tur utarbeides egne 
detaljreguleringer. For disse arealene vil det også være aktuelt å kreve oppfølgende ROS – 
analyser. 
 
Oversiktskart på side 12 i planprogrammet viser foreslått planavgrensning.  
Plangrensene går fra krysset med avkjøring til Follum industriområde i nord. I øst følger 
planen eiendomsgrensen langs E16 Ådalsvegen. I sør grenser planen mot 
høyspentledningene til den treffer nordenden av området regulert til næring i Hovsmarka 
næringsområde. I vest følger, og delvis overlapper grensen mot gjeldende plan for Follum 
industriområde. 
 
En reguleringsplan av dette omfanget omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger, 
som har til hensikt å sørge for at hensyn til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
utarbeidelsen av planer. Forskriftens § 2-4 tar for seg hvilke planer som skal 
konsekvensutredes, og i forhold til Follum er følgende punkter avgjørende: 
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§ 2. Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften 
 
d) områdereguleringer som innebærer utlegging av nye områder til 
utbyggingsformål 
f) reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg I. 
 
Vedlegg I. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes 
 
1. Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg 
til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et 
bruksareal på mer enn 15 000 m2. 
 
9. Industrianlegg for 

- Produksjon av papirmasse av tømmer eller lignende fibermateriale, 
- Produksjon av papir og papp med en produksjonskapasitet på mer enn 200 

tonn pr. dag 
 
Endringer i planprogrammet etter oppstart 
Etter offentlig ettersyn, vil det bli innarbeidet et punkt for alternative planforslag, samt at 
Naturmangfoldloven, Vassdrag, Forurensningsloven og Forhold for myke trafikanter og 
kollektivtrafikk tas inn som enten et nytt punkt, føring eller nytt utredningstema. 
 
Eiendomsforhold 
Planområdet består av eiendommene gårds- og bruksnummer 87/1 som eies av Ringerike 
kommune, 89/1 som eies av Hans Erik Gamkinn og 89/3 som eies av Ragnhild Borlaug Alme. 
 
Planprogram for Treklyngen 
Plan – og utredningsprogram for Treklyngen er utarbeidet av COWI på vegne av Treklyngen. 
Programmet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og mål for 
planprogrammet, planstatus, overordnede lover/ forskrifter/ retningslinjer og hvilke 
konsekvensutredninger som må foretas. 
 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Friområde og LNF-
område. 
 

Juridiske forhold 

Generelt om krav til planprogrammet 

I forskrift om konsekvensutredninger § 9 er det redegjort for innholdet i planprogram for 
overordnede planer. Forslag til planprogram for overordnete planer skal avklare rammer og 
premisser og klargjøre formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset 
omfanget av og nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å 
omfatte.  
Planprogrammet skal beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert 
og antatte problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige 
for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 
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Forslag til planprogram skal beskrive opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt i 
forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 
 
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 
av tiltak i området skal vurderes.  

 
Økonomiske forhold  
Utvikling av store arealer til industri vil kunne generere arbeidsplasser både i anleggs- og 
driftsfasen. Antallet arbeidsplasser vil være avhengig av type foretak som etablerer seg.  
 
Deler av planområdet tilhører Ringerike kommune. Formannskapet har i sak 50/12, i møte 
06.03.2012, behandlet en egen sak vedrørende mulig salg av kommunens eiendom 
Hovsmarka. Formannskapets vedtak var: 
 

1. Ringerike kommune har til hensikt å tilby opsjonsavtale om salg av deler av 
kommunens eiendom gnr 87 bnr 1 til utvikler / kjøper av Follum-området (gnr/bnr 
87/575, 87/7). 

2. Arealet kan kun benyttes til dagens formål og / eller næring knyttet til industri basert 
på skog som råstoff. Det gis forbehold om det etter en reguleringsplanprosess er 
mulig å regulere til slik næring. 

3. Forutsetninger for formannskapets tilslutning er at opsjonsavtalen er inngått innen 
31.12.2012. Opsjonen bortfaller dersom den ikke er benyttet innen 31.desember 
2022. 

4. Kommunen skal ikke ha kostnader til eventuell flytting av kommunaltekniske anlegg 
(vei, vann, avløp, avfallsdeponi) og idrettsanlegg som følge av kjøpers utvikling av 
området. 

5. Salg av eiendommen skal skje til verditakst eller høyere. 
6. Rådmannen får fullmakt til å forhandle frem opsjonsavtale i tråd med 

forutsetningene i saksfremlegget. Opsjonsavtalen legges frem for politisk behandling 
til endelig godkjenning. 

 
Formannskapet vedtok 15/1-2013 sak 7/13 å inngå opsjonsavtale om salg av deler av 
kommunens eiendom gnr 87 bnr 1 til Follum Eiendom AS. 
 
Ved å nedbygge idrettsanlegget innebærer det at tippemidler som er gitt til bygging av 
anlegget må betales tilbake. 
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Behov for informasjon og høringer 
Planprogrammet angir i kapittel 2 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 
planprosessen skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at alle berørte parter i saken blir 
varslet gjennom brev, i tillegg annonseres planarbeidet i lokal presse.  

 
Vurdering av innspill til bolig 
Forslag til boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) vurdert som et innspill i arealdelen til 
kommuneplanen (grovsiling). 
Det vises til forslag til planprogram i revidering av kommuneplanen, kapittel 5.6 som angir 
hvordan innspill til kommuneplanens arealdel skal behandles: 
 

1. Grovsiling 
Innspill til arealdelen vil først vurderes/siles på et grovt nivå, etter fastsatte kriterier. 
Vurdering og vekting av kriteriene vil avhenge av type innspill, f.eks. nærings- eller 
boligformål. Opplegg for grovsiling og selve grovsilingen vil legges fram som en 
politisk sak til formannskapet. Innspillene vil blant annet vurderes opp mot 
arealpolitikk fastsatt i nasjonale, regionale og kommunale føringer. Det åpnes ikke 
for nye innspill ved offentlig ettersyn av planforslaget. 

2. Konsekvensutredning 
Innspill som gjenstår etter grovsilingen vil finsiles/konsekvensutredes etter temaene i 
kapittel 5.3. ROS-analyse av innspillene inngår i KU. 

3. Forslag til ny arealplan 
 
Det vises videre til planprogrammets kapittel 5.3 med oversikt over temaer som skal inngå i 
konsekvensutredning og vurdering av innspill til kommuneplanen.  
Nedenfor følger en foreløpig vurdering av innspillet ut fra enkelte av temaene. Planlegging 
etter plan- og bygningsloven skal ikke være mer omfattende enn nødvendig. Vurderingene 
nedenfor er gjort i forhold til de konkrete temaer som er aktuelle i innspillet.  
 

1. Forholdet til nasjonale og regionale føringer 
Nasjonal arealpolitikk når det gjelder bolig er fortetting og transformasjon. 
Byspredning er ikke nasjonal arealpolitikk. Ønsket arealbruk i dette innspillet er 
eneboliger og tomannsboliger. Området er bynært. Men ikke fortetting. Gir et 
boligtilbud som ikke byfortetting kan gi. Et supplement til byutvikling. 
 

2. Forholdet til kommunens mål, strategier og planer, herunder blant annet: 
a. Gjeldende planstrategi og kommuneplan 
b. Prioriterte områder for utvikling (jf. saker om Livskraftige lokalsamfunn, 

Handels- og byanalysen, Ringeriksregionen mot 2030) 
Utvikling av boligområder i tilknytning til Hønefoss er i tråd med satsingsområdet 
befolkningsutvikling i planstrategien. Gjeldende kommuneplan er dette LNF. 
Hønefoss er satsingsområde i planstrategien. 

 
3. Landbruk, herunder jordvern 

I JAV er dette klassifisert som mindre sterke landbruksinteresser (Klasse C) 
 

4. Folkehelse 
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God tilgang på nærturområder. Gode solforhold. Til dels bilbasert boligområde. 
 

5. Risiko- og sårbarhet (flom, skred, radon, ulykker, forurensning, stråling m.m.) 
Lite kjente forhold som kan slå ut i en ROS-analyse, men må vurderes nærmere. 

 
Konklusjon i forhold til innspill om boliger 
Ut fra ovenstående vurderer rådmannen at innspillet om boliger på Almemoen Nord 
(Børdalsmoen) går videre fra grovsilingen og konsekvensutredes iht. planprogram for 
kommuneplanrevisjonen parallelt med Treklyngens planer for området. På denne måten 
legges det raskere til rette for en vurdering av muligheten for boliger dersom Treklyngens 
planer ikke fører fram. 
 
Selv om en går videre med innspillet om boliger, er ikke dette noen garanti / føring for at 
det vil være mulig å utvikle boliger på Børdalsmoen. Kommuneplanprosessen med 
konsekvensutredninger vil avklare dette og kan gi svar på om det kan utvikles boliger 
dersom Treklyngen ikke gjør bruk av Børdalsmoen. 

 
Alternativer 
 
Ut fra sakens kompleksitet kan det være flere løsninger som er aktuelle. Disse skisseres 
nedenfor som forslag til alternative vedtak. 

‘’0-alternativet’’ 

1. Friluftsområdene i Hovsmarka og Børdalsmoen beholdes og utvikles i 
tråd med dagens planverk. 

‘’Utsettes og tas opp til vurdering i kommuneplanarbeidet’’ 

1. Arealendringer av Hovsmarka og Børdalsmoen tas opp til vurdering i 
pågående kommuneplanarbeidet. 

 ‘’Treklyngen uten Børdalsmoen’’ 

1. Kommunen vedtar planprogram, datert 09.11.2012 uten områdene for 
Børdalsmoen, med disse tilføyelser: 

a) Nytt utredningstema for Vassdrag 
b) Forurensningsloven tas med under overordnede føringer 
c) Naturmangfoldloven nevnes under punkt 6.2.3 
d) Forhold for myke trafikanter og kollektivtrafikk presiseres under 

punkt 6.2.6 

2. Arealendringer av Børdalsmoen tas opp til vurdering i pågående 
kommuneplanarbeid. 
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Rådmannens vurdering 
 
I Treklyngens ønske om å endre nåværende reguleringsformål for områdene Hovsmarka og 
Børdalsmoen, innebærer det store interessekonflikter og spørsmål. Saken handler om en 
vanskelig avveining mellom hensyn til næringsliv/arbeidsplasser, bolig og idrett/friluftsliv. 
 
Friluftsliv 
I Hovsmarka strider ønsket om å omregulere fra friområde til næring store konsekvenser for 
friluftslivet. Hovsmarka er i dag et godt etablert friområde med utbygd anlegg for aktiviteter 
som ski, rulleski, pil og bue og rullestolbruk. Dette anlegget er også finansiert ved hjelp av 
tippemidler, og har en klausul som sier at disse midlene må betales tilbake dersom anlegget 
rives innen 40 år etter siste tilskudd.  Dette området er også meget sentrumsnært, og ved 
en stadig fortetting og utbygging av Hønefoss, vil dette være en av de få gode grønne 
lungene som er igjen i Hønefoss. Det er derfor viktig å verne om disse områdene. 
 
På Børdalsmoen er det en annen type aktivitet som bedrives i området. Dette er mer et 
turområde hvor uorganisert aktivitet foregår, som blant annet tur med hunden sopplukking 
og jogging. Dette området ligger rett nord for Hovsmarka og er derfor like sentrumsnært. 
Med alle planene som foreligger i og rundt Hønefoss, på bekostning av liknende områder, 
vil en nedbygging enten til næring eller bolig være uheldig for friluftslivet. 
 
Næring kontra bolig 
Det foreligger i dag to ulike ønsker for formålsendring på områdene Børdalsmoen. 
Treklyngen ønsker å regulere til næring, mens grunneierne ønsker å reguler til bolig. Dette 
er ofte to formål som ikke er forenlig med hverandre. Ved å etablere næring på området vil 
man kunne skape arbeidsplasser både under og etter etablering av industriområdet. Den 
næringen som Treklyngen ser for seg baserer seg på treet og dens produkter og 
avfallsprodukter. Det er stort behov for trenæringen å få på plass en fremtidsrettet næring. 
Dette tiltaket er ikke viktig kun sett på et regionalt nivå, men faktisk nasjonalt. Hvis 
Treklyngen får til sine visjoner vil dette kunne få fart på trenæringen igjen, og bli ledende 
innen sitt felt. Dette vil igjen redde og etablere mange arbeidsplasser som er både direkte 
og indirekte avhengige av trenæringen. Treklyngens ønske om å regulere til industri vil 
derfor kunne gi kommunen en verdiskapning økonomisk, men også kompetansemessig.  
Grunneierne ønsker på sin side å etablere eneboliger på det aktuelle området. Siden 
Hønefoss er akkurat innenfor en akseptabel pendleravstand til Oslo, vil boligutbygging 
kunne være en riktig utbyggingstrategi for dette området, for å ta en del av den store 
befolkningsveksten i og rundt Oslo. En etablering av eneboligtomter på Børdalsmoen vil 
kunne realisere eneboligdrømmen for en rekke mennesker som ikke har midler nok til å 
realisere den i Osloområdet. Lokalt vil et tilbud av eneboligtomter være et supplement og 
alternativ til en stadig fortetting og høyere utnytting av bebyggelsen. Området ligger 
akkurat på hva som er grensen for hva som kan kalles sentrumsnært. Dette forslaget kan 
skape arbeidsplasser under utbygging av området, og gi en verdiskapning både økonomisk- 
og menneskekapital.  
 
Dokumentasjon for arealbehov 
I Treklyngens planprogram er det foreslått å regulere om store områder til industri. 
Rådmannen har stilt spørsmålstegn ved Treklyngens behov for disse arealene når det i 
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tillegg eksisterer store ubebygde næringsarealer rett nord for Follum på Kilemoen. 
Treklyngen mener imidlertid at behovet er der og at de vil etablere seg der i tillegg til 
områdene i Hovsmarka, og Børdalsmoen. Det spørres om hvorfor Treklyngen er nødt til å 
omregulere disse områdene i slik tidlig fase? Kan ikke utbyggingen skje på Kilemoen først 
for så å bygge ut Hovsmarka og Børdalsmoen, hvis det skulle vise seg at det er behov for 
dette? For at Treklyngen skal kunne vise til at det faktisk er behov for alle disse arealene må 
dette dokumenteres godt.  
 
Saksgang 
Treklyngen ønsker en områderegulering over hele planområdet. En områdeplan er en 
offentlig plan og er gyldig i evig tid med det formål som det reguleres for. Den store 
konflikten ligger i de ulike interessene for hva Børdalsmoen skal reguleres til, hvor 
grunneierne ønsker det regulert til bolig. Det er ikke heldig å regulere en annen manns 
grunn til et privat forslag som har store spørsmålstegn ved realisering, når grunneierne kan 
vise til stor interesse og realisme i deres prosjekt på deres egen grunn. Dersom kommunen 
vedtar en løsning hvor Treklyngen får lov til å planlegge sitt område på bekostning av 
grunneierne, så må det komme til en enighet mellom Treklyngen og grunneierne om 
avhending av deres arealer. Slik saken står nå er det lang avstand mellom partene. For at 
Treklyngen skal kunne realisere sine planer, er mulig konsekvens at kommunestyret må gå 
inn å ekspropriere på vegne av Treklyngen. Dette må gjøres innen 10 år etter at planen for 
Treklyngen er vedtatt.  
 
Siden et planprogram ikke er juridisk bindende for arealene, vil man kunne kjøre to 
parallelle løp for å regulere området på Børdalsmoen. Det ble presisert fra både statlig og 
regionalt hold at arealkonflikten på Børdalsmoen bør avklares på kommuneplannivå. 
Boliginnspillet for Børdalsmoen vil derfor bli behandlet som et innspill for 
kommuneplanrevisjonen.  
 
Konsekvenser ved valg av de ulike vedtak 
 

‘’0-alternativet’’ 
Dette alternativet vil være at man opprettholder dagens arealformål og sier nei til 
annen utvikling på arealene. Området vil fremstå likt som i dag med mulighet for å 
utvikle området vider innenfor dagens formål.  

‘’Utsettes og tas opp til vurdering i kommuneplanarbeidet’’ 

Dette alternativet utsetter de innkomne reguleringsforslagene. Forslagene tas opp 
til vurdering og vurderes som innspill til kommunens arealdel i 
kommuneplanrevisjonen. Dette vil føre til at innspillene om Børdalsmoen blir tatt 
opp på kommuneplan nivå. Dette fører også til utsettelse av forslaget til Treklyngen 
for de resterende områdene i Hovsmarka.  

‘’Treklyngen uten Børdalsmoen’’ 

I dette alternativet vedtas Treklyngens Planprogram, uten områdene for 
Børdalsmoen. Dette fører til at Treklyngen kan fortsette sitt arbeid om omregulering 
i Hovsmarka, mens vurderinger for arealendring og hvilke type formål på 
Børdalsmoen gjøres som innspill til kommunens arealdel i kommuneplanrevisjonen. 
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‘’Treklyngen’’ 

I dette alternativet vedtas Treklyngens Planprogram. Dette fører til at Treklyngen 
kan jobbe videre med sine planer for hele området, på bekostning av Alme og 
Gamkinns forslag til boligformål på Børdalsmoen. Innspillet om boligformål til 
kommuneplanen på Børdalsmoen vil fremdeles bli vurdert parallelt i 
kommuneplanarbeidet. Dersom ikke Treklyngen oppfyller krav satt til dem, vil 
området falle tilbake til gjeldende formål i den enhver tids gjeldende kommuneplan. 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Dette er en sak med flere interessemotsetninger. Området er også nær Hønefoss og 
avveiningen mellom friluft, næring og bolig er såpass viktig at saken ideelt sett burde vært 
løst gjennom kommuneplanprosessen. Tilbakemeldingene fra statlige og regionale 
myndigheter i det offentlige ettersynet er også at denne arealkonflikten bør avgjøres på 
kommuneplannivå. 
 
Imidlertid har Treklyngen behov for et vedtatt planprogram så raskt som mulig slik at de kan 
arbeide videre med sine planer og mulige investorer.  
 
Rådmannen har forsøkt å veie overnevnte dilemmaer og etter nøye vurdering kommet til å 
foreslå at planprogrammet vedtas for hele området men at det ligger en tidsbegrensning 
frem til 31.12.2022 (likt med opsjonsavtalen kommunen har med Treklyngen).  
 
Videre foreslås at innspillet om boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) går videre fra 
grovsilingen og konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen parallelt 
med Treklyngens planer for området. På denne måten legges det raskere til rette for en 
vurdering av muligheten for boliger dersom Treklyngens planer ikke fører fram. 
 
Selv om en går videre med innspillet om boliger, er ikke dette noen garanti / føring for at 
det vil være mulig å utvikle boliger på Børdalsmoen. Kommuneplanprosessen med 
konsekvensutredninger vil avklare dette og kan gi svar på om det kan utvikles boliger 
dersom Treklyngen ikke gjør bruk av Børdalsmoen. 
 

 
Saksdokumenter 
Vedlegg 

1. TREKLYNGEN – UTKAST TIL PLANPROGRAM 
2. OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING TREKLYNGEN FOLLUM 
3. TREKLYNGEN – OPPSUMERING OG KOMMENTARER TIL INNSPILL VED OFFENTLIG 

ETTERSYN AV PLANPROGRAM 
4. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – UTTALELSE (Ringeriks-kraft AS)* 
5. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – UTTALELSE (Hønefoss og Omegn 

Brukshundklubb)* 
6. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – UTTALELSE (Statens vegvesen)* 
7. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – UTTALELSE (Hilde og Reidar 

Børdalen)* 
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8. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – UTTALELSE (Liv Karin og Erling 
Børdalen)* 

9. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – UTTALELSE (Ringerike o-lag 
v/Morten Dåsnes)* 

10. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – UTTALELSE (Hilde Berggren)* 
11. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – INNSPILL (NVE)* 
12. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – SYNSPUNKTER OG MERKNADER 

(Fossekallen IL v/Tom Bondehagen)* 
13. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – MERKNADER (Hans Erik 

Gamkinn og Ragnhild Borlaug Alme)* 
14. KOPI AV BREV (Hans Erik Gamkinn og Ragnhild Borlaug Alme)* 
15. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – SYNSPUNKTER (Trine Børdalen 

m/flere)* 
16. TREKLYNGEN – UTTALELSE TIL OPPSTART AV REGULERINGSARBEID OG OFFENTLIG 

ETTERSYN AV PLANPROGRAM (Fylkesmannen i Buskerud)* 
17. TREKLYNGEN – UTTALELSE TIL OPPSTART AV REGULERINGSARBEID OG OFFENTLIG 

ETTERSYN AV PLANPROGRAM (Buskerud Fylkeskommune)* 
18. TREKLYNGEN – UTTALELSE TIL OPPSTART AV REGULERINGSARBEID OG OFFENTLIG 

ETTERSYN AV PLANPROGRAM (Ringerike o-lag)* 
19. INNSPILL TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI OG NY KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE 
20. KART 
21. DIVERSE VEDLEGG 
22. Brev til Ringerike kommune fra Treklyngen datert 16.mai 

 
Vedlegg merket * trykkes ikke i papirversjon. 
 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 25.02.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Pål Louis Yarra 
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Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 12/4762-6 Arkiv: L12  

Sak: 267/12

OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING TREKLYNGEN FOLLUM FORSLAG 
TIL PLANPROGRAM

Vedtak i Formannskapet:

1.Kommunen vedtar oppstart av 0605_381 områderegulering for Treklyngen.

2. Kommunen vedtar å legge planprogram, datert 09.11.2012, for områdereguleringen ut 
på høring og offentlig ettersyn.

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende planer 155 Hovsmarka vedtatt 28.11.85, samt de 
deler av gjeldende reguleringsplan 259-2 Hovsmarka næringsområde vedtatt 01.11.01 
og 353 Follum områdeplan vedtatt 31.03.11, som overlappes av ny plan, ved vedtak 
av 0605_381 områderegulering for Treklyngen. Kommunen vedtar å legge 
planprogram, datert 09.11.2012, for områdereguleringen ut på høring og offentlig 
ettersyn.

4. Ved 1. gangs behandling av områdereguleringen skal planbeskrivelse og 
konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2 og 
Forskrift om konsekvensutredning § 2.

5. Det skal foreligge en fremdriftsplan ved fastsettelse av planprogram.

6. I planprogrammet skal det tas inn et krav om at det skal gjøres en generell geologisk 
undersøkelse, og en spesielt opp mot skredfare.

7. Det skal utredes ulike utbyggingsstrategier med påfølgende konsekvenser.

8. Interessekonflikter om arealbruk for de to private grunneierne skal særlig belyses og 
høres.

Alf Meiers protokolltilførsel som følger saken:

Arbeiderparti støtter utviklingsplanene i Follum området, som nå er under utarbeidelse og 
som også omfatter foreliggende områderegulering.  Det er viktig å understreke at utvidelsen 
av industriområdet mot Hovsmarka innebærer en betydelig inngripen og begrensning av et 
viktig idretts- og friluftsområde.  Dersom de allmene interessene viker plass for 
industriutvikling må dette forutsette at Viken Skog/Treklyngen Follum konkretiserer sine 
forretningsplaner herunder også tidsplaner for realisering av prosjektene som skal føre til 
industriell fornyelse, vekst og arbeidsplasser i området.  Det legges til grunn at slik 
konkretisering foreligger før eiendomsoverdragelse av deler av kommunens eiendom gnr. 87 
bnr. 1, jfr. Formannskapets vedtak om samme sak, gjennomføres.
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Behandling i Formannskapet 04.12.2012:

Alf Meier (Ap) tok opp Steinar  Larsens (Ap) protokolltilførsel fremmet i 
hovedkomiteen (HMA):

Arbeiderparti støtter utviklingsplanene i Follum området, som nå er under utarbeidelse og 
som også omfatter foreliggende områderegulering.  Det er viktig å understreke at utvidelsen 
av industriområdet mot Hovsmarka innebærer en betydelig inngripen og begrensning av et 
viktig idretts- og friluftsområde.  Dersom de allmene interessene viker plass for 
industriutvikling må dette forutsette at Viken Skog/Treklyngen Follum konkretiserer sine 
forretningsplaner herunder også tidsplaner for realisering av prosjektene som skal føre til 
industriell fornyelse, vekst og arbeidsplasser i området.  Det legges til grunn at slik 
konkretisering foreligger før eiendomsoverdragelse av deler av kommunens eiendom gnr. 87 
bnr. 1, jfr. Formannskapets vedtak om samme sak, gjennomføres.

Avstemming:

Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt.

Meiers protokolltilførsel følger saken.
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Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 Hønefoss 

        

 

Follum, 16.mai 2013 

 

 

NÆRINGSSTRATEGI OG AREALBEHOV FOLLUM 

Ringerike kommune ønsker i forbindelse med behandlingen av planprogram for Follum, 
tilleggsopplysninger om aktuell næringsstrategi og arealbehov på Follum.  

I dette brevet redegjøres for dette samt at det knyttes noen tråder til overordnede 
planer og næringsutviklingens samfunnsnytte. 

 

Næringsstrategi 

Det internasjonale konsulentselskapet Pøyry har i samarbeid med Viken skog utredet 
muligheter i en næringsstrategi for Follum. 

Konsulentselskapet har konkludert slik i sin rapport: 

“The opportunities 

High quality sawlogs, pulpwood and processing residues, available in significant volumes 
and at competitive price, can be used as a raw material for various products enjoying 
good markets prospects in the short and also longer term. The decline of paper industry 
has freed up wood resources to be used for new products. 

The industrial infrastructure at Follum supports investments in new, wood based 
manufacturing industry ranging from sawn timber to building products, different 
chemical pulp qualities to various bioenergy and biofuel options.   

The limitations 

The Follum site, even with planned additional land acquisitions, is limited in size and 
availability of easily accessible construction land. The accommodation of all main 
product and process option at Follum (including the sawmill and wood construction 
component production as well as the pyrolysis oil plant, the pulp mill and the synthetic 
biofuel plant) is in practice very difficult to implement and requires all efforts to acquire 
as much additional land as possible. 
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Execution of all major investments at Follum are dependent on successful partnering – 
majority of investments would in all cases be done by a partner. 

Even in optimistic scenarios, it will take several years before any of the industrial 
alternatives considered today can be in production and start to consume major wood 
volumes. In the meanwhile, outlet for particularly pulpwood must be secured.” 

Pøyry skriver videre I sin rapport: 

“The strategy consists of three stages and wood processing platforms. Each concept 
offers several development opportunities. 

1. Building of BioConstruction as foundation for the Follum biorefinery 

• Primary focus on sawmill partnering to launch site development 

• Integrate development through pyrolysis and sawnwood processing 

2. Develop BioMaterial concept 

• Development of Pulp mill concept at Follum offering flexibility and platform for 
development of future success products 

3. Prepare for BioFuels business 

• Biofuel concept development through partnering 

• Sawmill integrate provides synergies for alternative biofuel production 
pathways” 

 

Arealbehov-arealberedskap 

Pøyry påpeker tilgjengelige arealer som en begrensning for gjennomføring av hele 
industristrategien og det sies videre:  «and requires all efforts to acquire as much 
additional land as possible.» 

Rapporten vurderer flere alternative plasseringer av mulig industriutvikling.  På følgende 
sider gjengis noen av de aktuelle. Disse illustrasjonene er ikke ment som forslag til 
detaljert plassering, men som illustrasjoner på nødvendig arealbehov. Utredningen viser 
at gjennomføring av hele næringsstrategien, vil kreve større arealer enn de som 
disponeres i dag. 
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Gjennomføringsstrategi 

Gjennomføring av alle større investeringer i næringsstrategien er avhengig av 
partnerskap med industrielle og finansielle samarbeidsparter. Størstedelen av 
investeringene vil i stor grad bli gjennomført av slike partnere. 

Treklyngen arbeider løpende med aktuelle partnere og har nylig inngått avtale med 
Avinor gjennom Pan Innovasjon. 

En absolutt forutsetning for å oppnå forpliktende samarbeidsavtaler med nødvendige 
samarbeidsparter, vil være at Treklyngen kan vise til at tilstrekkelige arealer er 
tilgjengelig for gjennomføring av næringsstrategien. I slike sammenhenger holder det 
ikke i lengden med svar som vi arbeider med saken eller vi håper vi får tilgang til 
nødvendige arealer. 

Dette er bakgrunnen for at Treklyngen i denne omgang fremmer forslag til områdeplan 
for Follum inklusive de arealer som Ringerike kommune eier i Hovsmarka og de arealer 
på Børdalsmoen som eies av andre private grunneiere. 

For kommunens arealer i Hovsmarka er det inngått en intensjonsavtale. For arealene på 
Børdalsmoen har partene ikke kommet til enighet om noen avtale. 

 

OVERORDNEDE PLANER OG SAMFUNNSNYTTE 

 

Ringerike kommunes og Buskerud Fylkeskommunes overordnede planer 

Den næringsstrategi som er utviklet for Follum, bygger opp under overordnede politiske 
prioriteringer for utvikling så vel lokalt som regionalt. 

 

Kommuneplan for Ringerike 2007-2019, vedtatt 30.08.2007 

Dette er en overordnet plan som tar for seg viktige mål for kommunen i den perioden 
som planen gjelder for. I forhold til dette planarbeidet kan det spesielt nevnes at 
kommunen har en målsetting om å være en god kommune for næringslivet og følgende 
punkter er av kommunens hovedmål: 

 Flere lønnsomme arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte og tjenesteytende 
virksomheter 

 Opprettholde og videreutvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på 
naturressurser i kommunen 

  

Kommunal planstrategi 2012-2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er 

retningsgivende for prioritering av planoppgaver. Det fremgår tydelig av planstrategien 
at næringsutvikling  er et satsingsområde for kommunen. 
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Follum Eiendom AS 

 

         -En del av Viken Skog-konsernet   
 
 
Postadresse: 
Postboks 500 
Sentrum 
3504 Hønefoss 

 
 
Besøksadresse: 
Follumveien 100 
3515 Hønefoss 

 
 
Telefon: 
32 10 30 00 
Telefaks 
32 10 30 01 

 
 
Follum Eiendom AS, 
Bank:1503.29.09350 
Org.nr: 
NO 996 732 711 MVA 

 
 

 
 
E-post: 
e-post@viken.skog.no 
www.viken.skog.no  
www.treklyngen.no 

 

 

Regional planstrategi for Buskerud 2009 – 2012, Buskerud Fylkeskommune 

Dette er en strategisk plan med bakgrunn i utviklingstrekk og utfordringer i Buskerud, og 

det fokuseres på 8 ulike satsingsområder. Næringsliv er et av disse, og en eventuell 

utvidelse av Follum må ses i sammenheng med ønsket om positiv utvikling for 

næringslivet. 

 

Samfunnsnytte, kompetanse og ringvirkninger 

Vi vil også kort oppsummere forventet samfunnsnytte og lokale ringvirkninger av 
gjennomføring av næringsstrategien på Follum. 

 

• Økt verdiskaping og sysselsetting (være / ikke være) for skogeiere / hogst / 
tømmertransport på Østlandet 

• Sysselsetting i forbindelse med oppbygging av industri / næringsområde. Jobb for 
håndverksyrker, anleggsbransjen, betong-konstruksjoner, mm. 

• Etablering av nye arbeidsplasser på Follum-området (750 – 1000 nye 
arbeidsplasser). Behov for spesialkompetanse. 

• Tilflytting til Ringeriksregionen og oppbygging av lokal kompetanse. 

• Ringvirkninger lokalt – servicenæring, boligmarked, mm. 

 

 

Ole Petter Løbben 

Utviklingssjef 

(sign) 

 

       Asbjørn Moen 

       Prosjektleder 

       (sign) 
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HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT BUSKERUD 
2014-2017 HØRINGSUTTALELSE RINGERIKE 
 

Arkivsaksnr.: 13/1182  Arkiv: 122 N   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
88/13 Formannskapet 11.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Høringsuttalelse til Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017 vedtas slik som 
skrevet i saksopplysningene. 
 

Saksopplysninger 
Buskerud fylkeskommune har bedt om høringsuttalelse til Handlingsprogram for 
kollektivtransport 2014 – 2017. Rådmannen i Ringerike og Hole ønsker at det utarbeides 
likelydende saksframlegg med uttalelse til behandling i kommunene. Ordførerne ønsker 
dessuten at den samme uttalelsen behandles i rådet for Ringeriksregionen den 29.mai. 
Høringsfrist er 15.juni. 
 
Det er utarbeidet en felles høringsuttalelse fra Hole og Ringerike kommuner som ønskes 
behandlet av Formannskapet før den sendes til Buskerud fylkeskommune. 

 
Kommunenes forslag til Høringsuttalelse til Handlingsprogram for kollektivtransport 
2014-2017. 
Kollektivtransportplan for Buskerud er lagt ut til høring hos kommunene og det er med 
bakgrunn i dette at uttalelsen er skrevet. 
 
Kollektivtrafikken spiller en viktig rolle for persontrafikk i Hole og Ringerike, både i 
forbindelse med jobbpendling, transport av skolebarn og for å sikre mobilitet for 
befolkningen generelt.  
Sentrum i Ringerike, Hønefoss, sliter i dag med betydelige trafikale utfordringer. I strategien 
for kollektivtransportplanen er det angitt at veksten i motoriserte reiser som følge av 
forventet befolkningsøkning skal tas av kollektivtransport. For Hønefoss vil det være store 
fordeler knyttet til økt bruk av kollektive reisemåter da reisetiden sentralt i byen i dag er 
uforholdsmessig lang grunnet overbelastning av veisystemet. En trafikkøkning uten tiltak på 
veinettet kan derfor vanskelig skje uten en omlegging til økt bruk av kollektivtransport.  
 
2.2  Hovedmål for kollektivtransporttilbudet i 2030 er følgende: 

 "Kollektivtransporttilbudet er betydelig øket i byer og sentrale tettsteder internt i 
fylket og for fylkeskryssende reiser mot Akershus og Oslo."   
 

For å nå hovedmålet er det i strategien blant annet lagt vekt på at vekst i motoriserte reiser 
skal tas av kollektivtransporten, at tilbudet skal være godt og koordinert med Ruters tilbud i 
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Oslo/Akershus og jernbanens tilbud. Lokalt i distriktene skal kollektivtransporten utvikles 
innenfor dagens tilskuddsnivå med basis i behovet for skolekjøring. Det skal legges vekt på å 
utvikle et smart kollektivtransporttilbud. 
 
2.3  Hovedmål for kollektivtransportsystemet er følgende:  

 "Kollektivtransportsystemet for buss har en robust grunnstruktur som er tilpasset 
jernbanenettet." 

 "Grunnstrukturen skal være enkel, oversiktlig og lett å bruke for kunden." 
For å nå hovedmålet er det i strategien blant annet lagt vekt på enkel, oversiktlig og varig 
grunnstruktur (basislinjenett og hovedknutepunkter), god infrastruktur i tilknytning til 
holdeplasser, fokus på informasjon og service og at systemene skal være enkle å forstå. 
 

Kommunenes vurdering.  
Samarbeid 
På et overordnet nivå støtter Hole og Ringerike kommuner opp om målsetningene i planen.  
For å nå målsetningene vil det være nødvendig med et godt samarbeide mellom Buskerud 
Fylkeskommune og kommunene. De ulike aktørene i de ulike områdene bør også involveres 
slik at tiltak utformes på en hensiktsmessig måte og for å sikre oppfølging og 
gjennomføring. Kommunene anmoder om at Fylkeskommunene også samarbeider på tvers 
av fylkesgrensene slik at sentrale lange ruter samordnes med lokale ruter der dette er 
mulig.  
 
Forbindelsen til Gardermoen 
Kommunene ønsker å påpeke viktigheten av aksen Gardemoen – Jevnaker – Hønefoss – 
Hole – Sandvika – Oslo for reisende.  Forbindelsen til Gardemoen er etter forholdende lite 
tilfredsstillende og det bør sees på muligheten for overgang fra Bergensbanen og lange 
reiser med buss videre til flyplassen.  Det er et sterkt ønske og et stort behov for 
oppgradering av dagens flybussrute via Hadeland med hyppige avganger og "stive ruter".  
Alternativt vil hyppige avganger med Oslobussen kombinert med kort overgangstid og 
reisetid med flytog kunne være et godt alternativ, men for å optimalisere løsningen bør den 
gi rabatt på overganger.  
 
Samarbeid mellom Oslobussen og Ruter 
Økt samarbeid mellom Oslobussen og Ruter vil kunne gjøre busspendling mer attraktivt 
dersom reise med Oslobussen gir mulighet for overgangsbilletter og videre transport 
internt i Oslo/Akershus.  For Hole og Ringerike er det svært viktig å få til en endret 
sonestruktur eller system med overgangsbilletter samt et prisnivå tilsvarende 
Oslo/Akershus. 
 
Bussmateriell for kjøring av grunnskoleelever (H2.5) 
Kommunene er sterkt uenig i 3. kulepunkt i H2.5 Bussmateriell under "Strategier for å nå 
hovedmål om kollektivtransportsystemet".  I store deler av kommunene er fartsgrensen 60 
km/t, og det er uforsvarlig at det ikke skal være sitteplass til alle elevene når det ellers er 
krav om å bruke setebelter.  Hole og Ringerike kommuner mener at alle elever skal ha 
sitteplass uavhengig av fartsgrense. Fritak for krav til sitteplass kan i samråd med 
kommunen vurderes på enkeltstrekninger der fartsnivå og trafikkforholdene ellers gjør det 
naturlig. 
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Kostnader og attraktivitet 
Ringerike og Hole støtter Fylkeskommunens syn om at sentrale ruter må prioriteres både 
grunnet trafikale fordeler og fordi dette vil støtte opp om en fortetting av sentrum. Vi anser 
at det bør være hyppige avganger for at kollektivtrafikk skal bli et attraktivt alternativ, noe 
som vil bli dyrt å realisere i områder med lite kundegrunnlag. Kostnadene ved reisen har 
stor betydning og dersom kollektivtransport skal konkurrere med bilbasert trafikk bør det 
lønne seg å reise kollektivt. Det savnes en nærmere vurdering av priser for å reise kollektivt. 
 
Informasjonssystemer 
Hole og Ringerike støtter også Fylkeskommunens syn på at informasjon og enkle, 
oversiktlige og forutsigbare systemer er viktige. Særlig i en situasjon der ønsket hyppighet 
på avganger ikke lar seg realisere er det viktig at informasjon om hvor og når bussen går, er 
lett tilgjengelig. Noen steder er det utviklet systemer som i tillegg til rutetider gis forslag om 
overganger dersom man skal fra ett sted til et annet. Slike systemer kombinert med 
sanntidsinformasjon om eventuelle forsinkelser i et enkelt format og med tilgjengeligheten 
dagens mobile enheter tillater, vil gi reisende mye større kontroll og forutsigbarhet ved å 
velge kollektivt.  
 
 

Saksdokumenter 
 

1. Høringsbrev Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017.* 
2. Forslag til Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017.* 

 

 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 21.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Handlingsprogram for kollektivtransport 
2014-2017 

Forord 
Fylkestinget i Buskerud vedtok den 14.6.2012 Kollektivtransportplan Buskerud – utvikling 
mot 2030. Handlingsprogrammet for kollektivtransport 2014-17 viser hvordan 
fylkeskommunen og fylkeskommunens administrasjonsselskap Buskerud Kollektivtrafikk 
AS (Brakar) skal følge opp de målsettinger og strategier som er fastsatt for 
kollektivtransporten gjennom reelle handlinger de neste fire årene.  
 
Handlingsprogrammet viser også hvordan fylkeskommunen og Brakar skal arbeide aktivt 
for å få andre aktører til å legge forholdene best mulig til rette for kollektivtransporten.  
 
Buskerud fylkeskommune og Brakar vil videreføre arbeidet med å gjøre det enklere og mer 
attraktivt å reise kollektivt.  Flere av de oppgavene som er lagt inn i handlingsprogrammet 
er ikke nye oppgaver, men oppfølging av arbeid som er i gang. Det gjelder f.eks. 
tilpasninger i rutenettet, bedre informasjonstilgang og nye løsninger knyttet til billettering 
og taksordninger.  
 
Ordinære driftsoppgaver skal selvfølgelig videreføres selv om de ikke er omtalt i 
programmet fullt ut.  Endringer i transportbehov løses når de inntreffer. 
Kundebehandlingen i førstelinjetjenesten utvikles både blant sjåfører og skrankepersonell 
kontinuerlig.  
 
Drift og vedlikehold av infrastruktur, holdeplasser og knutepunkter er vegeiernes og 
Jernbaneverkets ansvar. Det samme gjelder kollektivtransportens fremkommelighet. 
Kommunene rår i tillegg over andre virkemidler som er av stor betydning for 
kollektivtransporten utvikling slik som arealplanlegging, parkeringspolitikk og 
skolestruktur. 
 
Fylkeskommunen og Brakar vil derfor videreføre et tett samarbeid med kommunale og 
statlige myndigheter og transportetater. Sammen kan vi legge til rette for effektive 
kollektivløsninger og overføring av trafikk i tråd med målsettingene i 
kollektivtransportplanen. 
  

Drammen, 06.03.2013 
  

Gro R Solberg 
Samferdselssjef 
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Handlingsprogram for kollektivtransport 
2014-2017 

1. Bakgrunn 

Fylkestinget behandlet Kollektivtransportplan for Buskerud den 14. juni 2012 og vedtok 
følgende: 
 

1. Fylkestinget godkjenner at "Kollektivtransportplan for Buskerud", datert 29. 
november 2011, legges til grunn for regionale organers virksomhet og for 
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. 
 

2. Det utarbeides et handlingsprogram for oppfølging av planen. 
Handlingsprogrammet startes opp i 2012.  
 

3. Buskerud fylkeskommunes arbeid med gjennomføring av planen skal skje i nært 
samarbeid med andre regionale aktører, statlige etater, kommuner og 
interkommunale samarbeid. 
 

4. Reiselivsnæringens behov for samordnet kollektivtransport, innarbeides i 
kollektivtransportplanen for Buskerud. Innunder her er det viktig at også 
flybusstilbudet mellom Ringerike/Hallingdal og Gardermoen blir omtalt.  
 

Planen følges nå opp med å utarbeide et handlingsprogram for hvordan strategiene skal 
nås. I handlingsprogrammet ivaretas alle føringer og strategier som er vedtatt i 
plandokumentet, inkl. tilleggsvedtak i punkt 4. 
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Handlingsprogram for kollektivtransport 
2014-2017 

2. Målsettinger og føringer 

Fylkeskommunen har som mål at Buskerud skal være et attraktivt sted for bosetting og 
arbeid, og at befolkningen skal gis et best mulig tjenestetilbud. I denne sammenheng er 
kollektivtransport viktig. Kollektivtransporttilbudet er en viktig faktor for å dekke 
innbyggernes transportbehov, og bidrar derfor til Buskerudsamfunnets utvikling og 
verdiskapning.  
 
Kollektivtransportplanen er en strategisk plan som viser dagens og fremtidens situasjon og 
utfordringer. I planen beskrives mål for kollektivtransporten og det vises ulike 
fremtidsbilder ut fra grad av satsing på dette området.  
 
Planen oppsummeres ved å anbefale en strategi for å nå målene. Satsing som beskrives i 
målene tilsvarer en situasjonen som beskrevet i fremtidsbilde 4 i kapittel 8 "Fremtidsbilder 
for utvikling av kollektivtransporten". Målsettingene er også i tråd med 
Buskerudbysamarbeidets mål om at vekst i motorisert transport skal tas ved 
kollektivtransport og sykkel.  
 
Målene og strategiene fra kollektivtransportplanen er gjengitt i kapittel 2.1 – 2.4. 
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Handlingsprogram for kollektivtransport 
2014-2017 

2.1 Overordnet mål for kollektivtransporten 
 
O1 Kollektivtransport i 2030  
 
• Kollektivtransporten (tog og buss) i Buskerud har en sentral rolle i å dekke befolkningens 

ulike behov for persontransport, gjennom et velfungerende samspill med andre trafikkarter 
som gange, sykkel, bil og fly.  
 

• Kollektivtransporten er tilrettelagt for å redusere negative miljøvirkninger fra samferdsel ved 
at tilbudet er best i tettbygde områder, mens tilbudet i distriktene primært sikrer 
befolkningens grunnleggende mobilitet.  
 

• Satsing i byer og tettbygde områder har fått økt finansiering. I distriktene utvikles 
kollektivtransporten innenfor tilskuddsnivået slik det var i 2012 (da planen ble vedtatt).  

2.1.1 Strategier for å nå overordnet mål 

 
O1.1 Kollektivtransport og miljøvirkninger  
• Kollektivtransporten utvikles og tilrettelegges med et godt tilbud i tettbygde områder for å 

bidra til å redusere negative miljøvirkninger fra persontransport.  
 

O1.2 Kollektivtransport og arealbruk  
• Fremtidig arealbruk skal bidra til å redusere det daglige transportbehovet og styrke bruk av 

kollektivtransport i de områder i fylket hvor det satses sterkest.  
 

O1.3 Finansiering av kollektivtransporten  
• I tettbygde områder (med sterk satsing på kollektivtransport) innføres det en 

tilleggsfinansiering av kollektivtransport, som samtidig bidrar til å redusere bruken av 
privatbil, som for eksempel bompenger, vegprising, køprising og/ eller 
parkeringsrestriksjoner.  

• I distriktene satses det på utvikling av kollektivtransporten innenfor dagens tilskuddsnivå.  
• Finansiering må omfatte både et forbedret kollektivtransporttilbud og et hensiktsmessig 

kollektivtransportsystem.  

2.1.2 Retningslinjer for arealplanlegging 

 
Retningslinje 1:  
• I kommuneplaner og reguleringsplaner skal det i kommunene Røyken, Lier, Drammen, Nedre 

Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Ringerike og Hole legges til rette for korte reiseavstander 
og redusert behov for bruk av bil gjennom lokalisering av boliger, skoler, arbeidsplasser, 
servicetilbud og infrastrukturtiltak.  

 
Retningslinje 2:  
• I kommuneplaner og reguleringsplaner skal det i kommunene Røyken, Lier, Drammen, Nedre 
Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Ringerike og Hole tilrettelegges for betjening med 
kollektivtransport. I planene skal det vises en grunnstruktur for kollektivtransporten som er lett 
å bruke og som kan opprettholdes over tid. 
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Handlingsprogram for kollektivtransport 
2014-2017 

 

2.2 Hovedmål for kollektivtransporttilbudet 
 
H1 Kollektivtransporttilbudet i 2030  
• Kollektivtransporttilbudet er betydelig øket i byer og sentrale tettsteder internt i fylket og for 

fylkeskryssende reiser mot Akershus og Oslo.  
 

2.2.1 Strategier for å nå hovedmål for kollektivtransporttilbudet 
 
H1.1 Kollektivtransporttilbud for betjening av byer og sentrale tettsteder  
• For betjening av byer og sentrale tettsteder som Drammensdalen (Lier – Hokksund), 

Kongsberg og Hønefoss skal veksten i motoriserte reiser, som følge av forventet 
befolkningsøkning, tas av kollektivtransport.  

• Tilbudet skal være godt og tilpasset lokale behov.  
 
H1.2 Kollektivtransporttilbud mot Akershus og Oslo  
• I Drammensdalen (Lier – Hokksund), Kongsberg, Ringerike/Hole og Røyken, skal veksten i 

motoriserte reiser mot Akershus/Oslo, som følge av forventet befolkningsøkning, tas av 
kollektivtransport.  

• Tilbudet skal være godt og koordinert med Ruter sitt tilbud i Akershus/ Oslo.  
 
 
H1.3 Busstilbud lokalt i distriktene  
• Lokalt i distriktene skal kollektivtransport med buss utvikles innenfor dagens tilskuddsnivå.  
• Lokalt i distriktene skal kollektivtransport med buss primært utvikles med basis i behovet for 

skolekjøring. Det legges vekt på å utvikle et smart kollektivtransporttilbud som er med på å 
sikre innbyggerne en grunnleggende mobilitet.  

 
H1.4 Lange reiser med buss internt i Buskerud  
• Lange reiser med buss internt i Buskerud skal utvikles innenfor dagens tilskuddsnivå.  
• Reisene skal samordnes med andre lokale busstilbud, komplettere togtilbudet og bygge opp 

under jernbanens hovedknutepunkt.  
 
H1.5 Lange fylkeskryssende reiser med buss  
• Lange gjennomgående reiser med buss (starter og slutter utenfor Buskerud) skal som i dag 

drives uten tilskudd.  
 
H1.6 Togtilbud  
• Buskerud fylkeskommune skal påvirke staten til å gi tilbud med lokaltog, regiontog og  
       fjerntog som bygger opp under overordnet mål.  
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Handlingsprogram for kollektivtransport 
2014-2017 

 

2.3 Hovedmål for kollektivtransportsystemet 
 
H2 Kollektivtransportsystemet  
• Kollektivtransportsystemet for buss har en robust grunnstruktur som er tilpasset 

jernbanenettet.  
• Grunnstrukturen skal være enkel, oversiktlig og lett å bruke for kunden.  
 

2.3.1 Strategier for å nå hovedmål om kollektivtransportsystemet 

 
 H2.1 Linjenett og knutepunkter for tog og buss  
 
• Basislinjenett og hovedknutepunkter (grunnstrukturen) skal være enkel og oversiktlig og vare 

over tid slik at fylkeskommunens og kommunenes langsiktige planlegging understøttes.  
• Tog- og busstransport samordnes for å gi et best mulig tilbud til kundene samlet sett. Fokus 

er utvikling av knutepunkter der trafikkartene korresponderer samt forenkling og 
samordning av billettsystemene. 

• Det skal satses på muligheter for innfartsparkering (park and ride) i alle knutepunkter og 
andre naturlige steder der kollektivsystemet tilbyr en god frekvens hele driftsdøgnet  

 
H2.2 Kortere, rettere og raskere bussbetjening  
• Linjenettet skal være lett å bruke og lett å forstå for de reisende.  
• Et enklere linjenett skal gi økt forutsigbarhet og redusert reisetid.  
 
H2.3 Universell utforming og kundevennlighet  
• Materiell, informasjonssystem og infrastruktur skal være universell utformet.  
• Pris- og sonestruktur skal være enkel og kundevennlig.  
• Sanntidsinformasjon skal være tilgjengelig.  
• Ruteinformasjon skal være tilgjengelig på aktuelle medier.  
• God kundebehandling skal prege virksomheten.  
 
H2.4 Infrastruktur  
• Kollektivtraseene skal sikres god (behagelig) dekkekvalitet.  
• Det skal være fokus på å forbedre gangrutene til og fra holdeplasser.  
• I byer og sentrale tettsteder skal det legges til rette for å sikre bussene samme 

fremkommelighet i og utenfor rush slik at forsinkelser ikke opptrer og forutsigbarhet 
oppnås.  

• Buskerud fylkeskommune skal påvirke staten til utbygging av: 1.Sørlandsbanen mellom 
Drammen og Kongsberg med dobbeltspor. 2.Ringeriksbanen 3.Videreutvikle 
Spikkestadlinjen med forbedret tilbud 4.Bedre kapasiteten i linjenettet i tråd med økende 
behov; særlig i Osloområdet.  

 
H2.5 Bussmateriell  
• Bussmateriell skal oppfylle alle myndighetskrav.  
• Bussmateriell skal bidra til å redusere utslipp og å redusere støy.  
• Det skal være sitteplass til alle grunnskoleelever ved kjøring på veg med fartsgrense over 60 

km/t. 
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2.4 Oppsummering – hovedinnretningen i kollektivtransportplanen 
 

Det skal primært satses på tilbudsforbedringer der behovet er størst, og der man kan høste 
miljøgevinster av satsingen, d.v.s. i byområdene og for pendling til Oslo og Akershus. 
 
I satsingsområdene stilles det krav om kommunalt engasjement. Kommunene i disse 
områdene må vedta utbyggingsstrategier med arealdisponeringer som støtter opp om 
kollektivtrafikken.  Videre vurderes tiltakspakker der man ser infrastrukturutbygging med 
veg og jernbane i sammenheng med kollektivsatsingen. Innføring av en form for 
trafikantbetaling vil være nødvendig i disse områdene. Det er i planen lagt opp til at en stor 
andel av inntektene fra innkrevingen skal nyttes til å forbedre kollektivtilbudet. 
 
I distriktene skal det gjøres innsats for å utnytte ressursene bedre. Mange steder kan det 
være mer tjenlig med bestillingsruter, bruk av minibuss eller drosje framfor å kjøre 
ordinære bussruter. I slike områder oppnås ikke miljøgevinster av tradisjonell 
kollektivtransportsatsing. Nye løsninger skal primært bidra til å dekke innbyggernes behov 
for mobilitet. 
 
Skoleskyssen skal gis god kvalitet i hele fylket. 
 
Det legges opp til at en større del av pendlertrafikken mot Oslo og Akershus skal tas 
kollektivt i fremtiden.  Fylkeskommunens engasjement skal forsterkes på dette punkt. 
 
Fra de fleste deler av fylket er det etablert gode transportordninger til flyplassene. Fra 
nedre Buskerud er det f.eks. egne flytog og/eller lokaltog som kjører direkte til Oslo 
lufthavn Gardermoen og til Sandefjord lufthavn Torp i Vestfold.  Det er gjort vedtak om at 
det skal arbeides aktivt for bedre tilbringertjenester også fra Ringerike og Hallingdal. 
 
Påvirkerrollen overfor bl.a. NSB og Jernbaneverket skal forsterkes.  Buskerud er et viktig 
jernbanefylke både for pendlere og for reiselivet. Det anses derfor viktig at 
fylkeskommunen bruker mer energi for å påvirke til sterkere jernbanesatsing i fylket. 
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3. Økonomiske forutsetninger 

Handlingsprogrammet bygger på de strategiene som er vedtatt i Kollektivtransportplanen i 
fylkestinget i juni 2012.  Strategiene innebærer at kollektivtransporten skal utvikles i hele 
fylket, men i noe forskjellig retning i byer, bynære områder og i distriktene. 
 
Om økonomi heter det følgende: 
 
O1.3 Finansiering av kollektivtransporten  

• I tettbygde områder (med sterk satsing på kollektivtransport) innføres det en 
tilleggsfinansiering av kollektivtransport, som samtidig bidrar til å redusere bruken 
av privatbil, som for eksempel bompenger, vegprising, køprising og/ eller 
parkeringsrestriksjoner.  

• I distriktene satses det på utvikling av kollektivtransporten innenfor dagens 
tilskuddsnivå.  

• Finansiering må omfatte både et forbedret kollektivtransporttilbud og et 
hensiktsmessig kollektivtransportsystem.  

 
Det er en forutsetning at vedtatte strategier skal oppnås innen år 2030. Samtidig skal det 
utarbeides et realistisk handlingsprogram for de fire første årene, 2014-17. 
 
Rammer fra Buskerud fylkeskommune: 
Fylkeskommunes handlingsprogram for 2013-16 legges til grunn for handlingsprogrammet 
for kollektivtransport. De årlige økonomiske rammene dekker dagens drift/nivå i tilbudet.  
Innenfor disse rammene kan det være mulig å gjennomføre endringer, omprioriteringer og 
effektiviseringer som synliggjøres i handlingsprogrammets 0-alternativ. 
Utviklingsmulighetene blir noe større dersom man legger til grunn økt finansiering. Derfor 
er det lagt inn 3 alternativ med økt finansiering på  

 10 Mill kr pr år i alternativ 1  
 20 Mill kr pr år i alternativ 2 
 30 Mill kr pr år i alternativ 3 

 
Buskerudbyen: 
Belønningsmidler fra den statlige insentivordningen er foreløpig avtalt for perioden fram 
til 31.12.2013, men med fullføring og drift i ytterligere 6 måneder til 1.7.2014.  Av 
belønningsmidlene er det i perioden 2010-13 lagt inn ca. 20 Mill kr pr år til finansiering av 
nye rutetilbud og driftsrelaterte tiltak. Det arbeides aktivt for å få videreført midler til økt 
drift også for årene 2014-16. Det legges derfor til grunn at finansieringen av økt tilbud og 
tilbudsrelaterte tiltak videreføres på samme nivå.  
 
Trafikantbetaling fra 2017: I Buskerudbyen skal det legges til rette for finansiering av en 
betydelig satsing gjennom trafikantbetaling (Buskerudbypakke 2).  Dette vil imidlertid 
ikke være på plass før tidligst fra 2016.  
 
I perioden 2014-16 utarbeides og vedtas planene for tilbudsutvikling i Buskerudbyen. De 
økonomiske/finansielle beregningene gjennomføres samtidig. I handlingsprogrammet er 
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økt drift illustrert med en vekst i tilbudet som vil koste 30 Mill mer enn i 2016.  Det 
presiseres at det er stor usikkerhet knyttet til dette beløpet.  
 
Ovenfor omtalte midler fra Buskerudbyen sammen med rammene i fylkeskommunens 
handlingsprogram 2013-16 er lagt til grunn i 0-alternativet. 
 
Ringerikspakke: 
KVU-prosess (konseptvalgutredning for transportsystemet) for Ringeriksområdet ble 
startet i desember 2012.  Resultatet av KVU vil bli lagt til grunn for 
kollektivtransportsatsingen i dette området.  KVU-arbeidet er forutsatt sluttført i 2014.  
 
Røyken og Hurum: 
Røyken/Hurum-området har betydelige transportutfordringer som følge av sterk økning i 
innbyggertall og pendling mot Oslo og Akershus. Dette området omtales derfor i 
handlingsprogrammet som et område med muligheter for sterkere satsing på kollektive 
transportløsninger. Dette må utredes og avklares tidlig i handlingsprogramperioden. 
 
Mer effektiv drift og omprioriteringer: 
En av kollektivtransportplanens strategier er å gjennomføre tiltak som gir mer effektiv 
utnyttelse av kollektivmidlene.  Dette innebærer at det skal gis mulighet for å omprioritere, 
legge ned ruter der behovet er lavt og heller satse i områder der behovet er større.  Satsing 
som gir økt belegg på bussrutene, spesielt utenom rushtid, kan også gi bedre 
ressursutnyttelse og miljøgevinster. Effektiviseringstiltak vil kunne gjennomføres i hele 
fylket. 
 
Infrastrukturtiltak i kollektivsystemet:  
Bedre infrastruktur for kollektivtrafikken, veger, holdeplasser, kollektivfelt, 
informasjonssystemer o.l. omtales i kollektivtransportplanen som viktige tiltak for å gjøre 
kollektivtilbudet mer attraktivt.  I handlingsprogrammet for kollektivtransport tas først og 
fremst opp kollektivinfrastruktur (system) som Buskerud Kollektivtrafikk AS (Brakar) har 
ansvaret for.  
 
Infrastrukturtiltak i vegnettet:  
Handlingsprogrammet vil inneholde lite om infrastrukturtiltak på vegnettet.  
Infrastrukturtiltak i vegnettet er vegeierens ansvar. Vegeier har f.eks. ansvaret for 
holdeplasser, drift/vedlikehold, fremkommelighetstiltak m.m.   
 
Tiltak på fylkesvegnettet blir behandlet i handlingsprogrammet for fylkesvegene. Statens 
vegvesen og kommunene må også følge opp kollektivtransportplanens intensjoner ved å 
tilrettelegge for kollektivtrafikk på de veger som disse forvaltningsnivåene har ansvaret 
for.   
 
Tilsvarende gjelder for arealplanlegging, parkeringspolitikk, skolepolitikk etc. som i sterk 
grad er av betydning for kollektivtransporten.  Det er derfor behov for et tett samarbeid 
med de andre forvaltningene for at målene i planen skal kunne nås. 
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De økonomiske forutsetningene som er beskrevet over er vist i tabellen nedenfor i 2013-
kroner. 
 

Økonomi - mulig utvikling 
(I Mill kr) 

 

 

Referanseår 

2013 2014 2015 2016 2017 

Bevilgning fra Buskerud fylkeskommune 

 (inkl skoleskyss)                                            *) 286 286 286 286 286 

Belønningsmidler/Buskerudbypakke 1    **) 20 10 0 0 0 

Fase 1 Buskerudbypakke 2                         **) 0 10 20 20 0 

Fase 2 Buskerudbypakke 2                         **) 

(med trafikantbetaling) 0 0 0 0 50 

O-alternativet 306 306 306 306 336 

Alternativ 1  = + 10 Mill  316 316 316 346 

Alternativ 2  = + 20 Mill  326 326 326 356 

Alternativ 3  = + 30 Mill  336 336 336 366 

*) Inkl lovpålagt skoleskyss men IKKE kostnader knyttet til fritt skolevalg og krav om 
dimensjonering for sitteplasser der det utføres skolebarntransport. 
**) Videreføringog nivå på kollektivsatsing i Buskerudbyen er avhengig av innretningen på avtale 
om Buskerudbypakke 2 
 
 

 
 
  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

År 2014 År 2015 År 2016 År 2017

0-alternativet

alt 1

alt 2

alt 3

Side 262 av 341



 

13 
 

Handlingsprogram for kollektivtransport 
2014-2017 

 

4. Handlingsprogrammet 

Kollektivtransportplanen har følgende hovedinnretninger: 
 Satsing i byer – med økt/ny finansiering 
 Økt satsing på pendling/arbeidsreiser 
 Videreføring av tilskuddsnivå, men nye og mer effektive løsninger i distriktene. 

 
Handlingsprogrammet er systematisert i forhold til disse hovedinnretningene.  Samtidig er 
det erkjent at en rekke oppgaver er av felles interesse og betydning for hele fylket. Endring 
i f.eks. pris- og sonesystem, nye billetteringsordninger, måten vi forholder oss i 
jernbanesaker er av betydning for  hele fylket. 
 
Tiltak som berører to eller flere områder av fylket, er tatt med under "felles for Buskerud 
fylke".  I noen tilfeller kan det likevel være hensiktsmessig å gjenta helt eller delvis at 
tiltaket er av spesiell interesse i ett område. 
 
På denne bakgrunn er handlingsprogrammet inndelt i fem underkapitler, som selvfølgelig 
må vurderes samlet dersom man skal få et helhetlig bilde av handlingene: 

1. Felles for Buskerud fylke 
2. Buskerudbyen 
3. Ringerike 
4. Røyken og Hurum 
5. Distriktene 

 
FORKLARINGER TIL TABELLENE 
 
Alternativ 0 – 3: 
0 = Dagens tilskuddsnivå +  noe tilskudd fra belønningsordningen og Buskerudbypakke 2. 
1 = Dagens tilskuddsnivå + 10 Mill pr år 
2 = Dagens tilskuddsnivå + 20 Mill pr år 
3 = Dagens tilskuddsnivå + 30 Mill pr år 
 
Tiltakstype: 
U = Utredningsoppdrag 
E = Etablere, investere og klargjøre for tiltak 
O = Oppstart av tiltak 
D = Drift – varig drift 
A = Andre oppgaver  
 
Forkortelser: 
BFK = Buskerud fylkeskommune 
BK =   Buskerud kollektivtrafikk AS (Brakar) 
BB =   Buskerudbyen 
KVU = Konseptvalgutredning som gjennomføres før planlegging av store tiltak. 
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4.1 Felles for Buskerud fylke 
 

Mål og strategi  Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar 2014 2015 2016 2017 
Strategi H1 2.  
Veksten i motoriserte reiser mot 
Akershus/Oslo, tas av 
kollektivtransport. 
 

Utrede mulighetene og 
kostnadene ved å overta 
ansvaret for flere pendler-
ruter mot Oslo og Akershus  
(Gjelder f.eks. TIMekspressen 
linje 4 Hønefoss – Oslo  og 
linje 10 Vikersund – 
Drammen - Oslo) 

U BK og 
BFK 

0 - - - 

Strategi H1.2 
Koordinere mot Ruter i Oslo og 
Akershus. 
 

Samordne Oslo- og Akershus-
rettede rutetilbud.  
 
Ambisjonsnivå og 
økonomiske muligheter må 
avklares. 

A BK 0 0 0 0 

Strategi H1.3. 
Smart kollektivtransport i 
området med lavt 
trafikkgrunnlag. Etablering og 
igangsetting av  bestillingsruter. 

Utrede, eventuelt planlegge 
og etablere system og drift av 
bestillingstransport.  
Igangsett ett eller flere 
pilotprosjekt. 
 
Utrede i 2013, investere i 
system i 2014 og etablere 
pilotdrift og eventuelt 
permanent drift i perioden 
2014-17. 

U 
E 
O 
D 

BK 
 
 

 

1  
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

Strategi H1.3. 
Smart kollektivtransport i 
området med lavt 
trafikkgrunnlag. Etablering og 
igangsetting av bestillingsruter. 

Utvikle bestillingsruter som 
erstatning for ordinære 
bussruter med lavt belegg (se 
også distriktspakke). 
 
Usikkerhet knyttet til 
økonomisk behov. 

D BK  0(1) 0(1) 0(1) 

Strategi H1.5. 
Lange fylkeskryssende ruter 
gjennom fylket skal  drives uten 
tilskudd. 
 

Bidra med informasjon om 
tilbud. Tilby tilslutning til 
sanntidsinformasjonssystem 
mot vederlag. 

D BK 0 0 0 0 

Strategi H1.5. 
Tilrettelegg for utvikling av 
kommersielle ruter. 

Utøve løyvemyndighets-
rollen på en god måte.  
 
Rask saksbehandling med 
brukernes  interesser i fokus.  
Samordning med lokale ruter. 

A BFK 0 0 0 0 
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Mål og strategi  Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar 2014 2015 2016 2017 
Strategi H1.5. 
Tilrettelegg for utvikling av 
kommersielle ruter. 

Bidra med bedre infrastruktur 
(holdeplasser etc.).  

E Veg-eier - - - - 

Strategi H1.6 
Arbeide aktivt for forbedret 
togtilbud i og gjennom 
Buskerud fylke. 
Se også H2.4 

Forsterke påvirkerollen. Ha 
regelmessige møter med 
NSB.  Samråd med 
kommuner og 
kommuneregioner. 

A BFK og 
BK 

0 0 0 0 

Mål: O1.1. 
Strategi: H2.5. 
Miljøvirkninger av samferdsel. 
 

Fase inn  busser med lavere 
klima og miljøutslipp og 
annen forurensing. 
 
Stilles som standardkrav i alle 
kontrakter med 
bussoperatører. 

U 
 
D 

BK 
 
BK 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

Mål O.1.2., 
Retningslinje 1 og 2. 
Tilrettelegging gjennom 
arealbruk. 

Informere kommuner om 
vedtatte retningslinjer for 
arealutvikling som støtter opp 
om kollektivtrafikk. 
 
Gjelder kommunene i 
Buskerudbyen, Ringerike, 
Hole og Røyken. 
 
Skal også følges opp i 
regional Areal og 
transportstrategi. 

A BFK 0 - - - 

Mål 0.1.2., 
Retningslinje 1 og 2. 
Tilrettelegging gjennom 
arealbruk.  

Påse at kommunene følger 
opp retningslinjene i sine 
arealplaner. 
Benytte innsigelse når det er 
nødvendig. 

A BFK 0 0 0 0 

Strategi H2.1. 
Linjenett, knutepunkter for tog 
og buss  samt innfartsparkering. 
 

Gjennomgå linjenett med 
sikte på å få en enklere, mer 
kundevennlig og robust 
struktur. 
 
Kontinuerlig prosess. 

A BK 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Strategi H2.1. 
Linjenett, knutepunkter for tog 
og buss  samt innfartsparkering. 
 

Fylkeskommunen skal ta et 
særskilt pådriveransvar for 
utvikling av knutepunkter og 
innfartsparkering. 
 
Det vises til Nasjonal 
Transportplan og 
kollektivtransportplanen. 
Rollen avklares i 2013. 
 

A BFK 0 0 0 0 
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Mål og strategi  Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar 2014 2015 2016 2017 
Strategi H2.3 og H2.5 
Bussmateriell, universell 
utforming og kundevennlighet. 
 

Oppfylle sentrale krav om 
dimensjonering av 
bussmateriell på strekninger 
med skoleskyss. 
 
Det forutsetter at sentrale krav 
følges opp med tilstrekkelige 
statlige overføringer. 
Fylkeskommunen har krevet 
full kompensasjon på 10-13 
Mill kr pr år. 

D BK 0 0 0 0 

H2.3. 
Universell utforming og 
kundevennlig ruteinformasjon. 

Forbedre og modernisere 
informasjonen om rutetilbud. 
 Tradisjonelle medier. 

Trykksaker,, oppslag etc. 
 Internett. 
 SMS/app. 
 

D BK  
 
 

0 
0 
1 

 
 
 

0 
0 
1 

 
 
 

0 
0 
1 

 
 
 

0 
0 
1 

H2.3. 
Universell utforming og 
kundevennlig ruteinformasjon. 
 

Koble seg opp mot nasjonal 
reiseplanlegger. 
Avklares i 2013 

D BK 0 0 0 0 

H2.3. 
Universell utforming og 
kundevennlig ruteinformasjon. 

Innføre sanntidsinformasjon i 
Buskerudbyen 
 
Pilotprosjekt  gjennomføres i 
2012-13. Videre utvikling 
avhengig av vedtak om 
finansiering gjennom 
Buskerudbypakke 2. 
 

E 
D 

BK - - - 0 

H2.3. 
Universell utforming og 
kundevennlig ruteinformasjon. 

Innføre sanntidsinformasjon 
utenfor Buskerudbyen 

D BK - - 2 2 

H2.3. 
Pris- og sonestruktur skal være 
enkel og kundevennlig. 
 

Innføre nytt pris/sonesystem 
med lavere prisnivå enn 
dagens. 
 
Korte  reiser skal ikke koste 
mer når  det etableres større 
soner. 
 
Økonomisk behov avhengig 
av ambisjonsnivå og 
takstnivå. 

D BK 2 2 2 2 

Strategi H2.3 og H2.5 
Bussmateriell, universell 
utforming og kundevennlighet  

Universell utforming av 
busser implementeres i 
anbudskontraktene. 
 

D BK 0 0 0 0 
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Mål og strategi  Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar 2014 2015 2016 2017 
Mål: H2. 
Strategi H2.4 og H2.5  
Universell og kundevennlig 
utforming av infrastruktur. 

Prioritere høy standard på 
vegdekke i kollektiv traséer. 

UE Vegeier - - - - 

Mål: H2. 
Strategi H2.4 og H2.5  
Universell og kundevennlig 
utforming av infrastruktur. 

Ha sterkere fokus på  
gangruter til 
bussholdeplasser. 
 

UE Vegeier - - - - 

Mål: H2. 
Strategi H2.4 og H2.5  
Universell og kundevennlig 
utforming av infrastruktur. 

Prioritere fremkommelighet 
for buss, om nødvendig på 
bekostning av biltrafikk. 
Spesielt  i byer og sentrale 
tettsteder. 

UE Vegeier - - - - 

Strategi H2.4. 
Arbeide aktivt for forbedret 
kapasitet på jernbanenettet  i og 
gjennom Buskerud fylke. 
 

Forsterke påvirkerrollen. 
Sterkere engasjement i tiltak 
knyttet til  finansiering av 
statlig jernbaneinfrastruktur.  
 

A BFK og 
kommune
ne 

0 0 0 0 

Strategi H2.4. 
Arbeide aktivt for forbedret 
kapasitet på jernbanenettet  i og 
gjennom Buskerud fylke. 

Påvirke til bygging av 
Ringeriksbanen og tiltak som 
gir kortere reisetid på 
Bergensbanen. 
 

A BFK 0 0 0 0 
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4.2 Buskerudbyen 
 

Mål og strategi  Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar 2014 2015 2016 2017 
Hovedmål H1 
Strategi H1.1 
Satse på kollektivtrafikk  i 
byene. 
 

Buskerudbypakke1 
Videreføre eksisterende 
rutetilbud og utvide tilbudet 
innenfor belønningsordning-
ens rammer. 
 

D BK/BFK  0 
 

0 
 

0 
 

- 
 

Hovedmål H.1 
Strategi H1.1 
Satse på kollektivtrafikk  i 
byene. 
 

Buskerudbypakke 2. 
Utrede og planlegge 
forbedringer i tilbudene som 
skal komme når ny/økt 
finansiering er på plass fra 
2017. 
 
Finansieres med midler fra 
belønningsordningen og/eller 
Buskerudbypakke 2. 
 

U BK 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Hovedmål H1 
Strategi H1.2 
Satse på kollektivtrafikk for 
pendlere til Oslo og Akershus. 

Forsterke busstilbudet internt 
i Buskerudbyen og til/fra Oslo 
og Akershus. 
 
Forutsetter avklaring om 
Buskerudbypakke 2 med 
finansiering. 
 

D BK - - - 0 
 

Strategi H2.4 og H1.6. 
Arbeide aktivt for forbedret 
kapasitet på jernbanenettet  i og 
gjennom Buskerud fylke. 
 

Påvirke NSB og 
Jernbaneverket til økt satsing 
på korridoren Kongsberg – 
Oslo/Gardermoen. 
 

A BFK/ 
kommune
ne i BB 

0 0 0 0 
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4.3 Ringeriksregionen 

 
Mål og strategi  Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar 2014 2015 2016 2017 
Hovedmål H1 
Strategi H1.1 
Satse på kollektivtrafikk  i 
byene. 
 

Bidra i arbeidet med 
konseptvalgutredning (KVU) 
for Ringeriksregionen. 
I KVUen inngår konsepter 
med økt kollektivtrafikk, 
redusert biltrafikk etc.   
 
KVU ferdigstilles 1.7.2014. 
 

U BFK/ 
SVV 

0    

Hovedmål H1 
Strategi H1.1 
Satse på kollektivtrafikk  i 
byene. 
 

Planlegge og utvikle 
busstilbudet internt i 
regionen. 
 

U 
D 

BK 
BK 

- 1  
3 

 
3 

Hovedmål H1 
Strategi H1.2 
Satse på kollektivtrafikk for 
pendlere til Oslo og Akershus. 

Utrede alternative 
løsningsmuligheter for 
kollektivtransport på 
strekningen Ringerike – 
Akershus/Oslo. 
 
Må avklares før neste 
anbudsrunde. Se også eget 
fellespunkt om pendling. 

U 
D 

BK/BFK - 1  
3 

 
3 

Fylkestingets vedtak  pkt 4. Flybuss til Gardermoen 
(inngår i distriktene – se 
nedenfor). 
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4.4 Røyken og Hurum 

 
Mål og strategi  Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar 2014 2015 2016 2017 
Hovedmål H1 
Strategi H1.2 
Satse på kollektivtrafikk for 
pendlere til Oslo og Akershus. 

Gjennomgå kollektivtilbudet 
(på systemnivå) i og til/fra 
Røyken/Hurum. I 
gjennomgangen inngår 
arbeidsdeling mellom buss, 
båt og tog og behov for 
kollektivknutepunkter. 
 
Foreslå endringer i rutetilbud 
(på systemnivå). 
 
Gjennomgangen vil vise om 
det er effektiviserings-
muligheter og om 
forbedringer kan 
gjennomføres innenfor 
eksisterende tilskuddsnivå – 
eller om det blir behov for 
økte driftsmidler. 
 

U BK 1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Hovedmål H1 
Strategi H1.2 
Satse på kollektivtrafikk for 
pendlere til Oslo og Akershus. 

Iverksette endringer i 
kollektivtilbudet i og til/fra 
Røyken/Hurum.  
 Lokalt  og til/fra Oslo og 

Akershus   
 

D BK - 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Hovedmål H1 
Strategi H.1.2 
Satse på kollektivtrafikk  for 
pendlere (til Drammen). 

Iverksette endringer i 
kollektivtilbudet i og til/fra 
Røyken/Hurum.  
 Lokalt og til/fra 

Drammensområdet. 
 

D BK - 
 

2 
 

2 
 

2 
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4.5 Distriktene og reiselivet 
 

Mål og strategi  Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar 2014 2015 2016 2017 
Strategi H1.3. 
Skoleskyssen er grunnstammen 
i kollektivtrafikken. 
 

Gjennomføre pålagt 
skoleskyss. 
Åpne skoleruter for andre 
passasjerer. 

D BK 0 0 0 0 
 

Strategi H1.3. 
Smart kollektivtransport basert 
på lavt trafikkgrunnlag. 
Etablering og igangsetting av  
bestillingsruter. 

Legge om  til  
bestillingstransport der det er 
behovsdekkende og mer 
rasjonelt enn ordinær 
rutekjøring. 
 
Investering og etablering 
inngår i fellestiltak. 

D 
 
 

BK 
 
 

0 
 
 

 

0 0 0 
 

Strategi H1.3. 
Smart kollektivtransport basert 
på lavt trafikkgrunnlag. 

Utrede behov og potensiale 
for  pendlerbuss: 
 Mellom kommunene  i 

Hallingdal.  
 Mellom Flesberg ogl 

Kongsberg. 

U BK 1 - - - 
 

Strategi H1.5. 
Lange fylkeskryssende ruter, 
som drives uten tilskudd. 
 

Samarbeide med operatørene 
for å avklare fremtidig 
ekspressbusstilbud når ny Rv 
7 Sokna – Ørgenvika åpnes i 
2014. 
 
Arbeidet bør starte i 2013. 

U BK og 
BFK 

0 - - - 
 

Fylkestingets vedtak  pkt 4. Drøfte reiselivets behov med 
bransjen og kommune-
regionene/kommunene.  
Vurdere spleiselag som en 
mulig løsning for konkrete 
tiltak.  

U BFK  0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Fylkestingets vedtak pkt 4. Flybuss Hallingdal -  
Ringerike – Gardermoen  
 
Utredningen avklarer behov 
for eventuell etablering og 
drift. 

U 
E D 

BFK 0 
 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 
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4.6 Sammendrag - handlinger 
 
 

Alternativ 0 (dagens økonomiske rammer) 
 En rekke ordinære driftstiltak videreføres uten kvalitetsendringer. 
 Det gjøres imidlertid effektiviseringstiltak og omdisponeringer som samlet sett kan gi 

noe økt eller endret kollektivtilbud (f.eks bestillingsruter i stedet for ordinær 
rutetrafikk). 

 En del tiltak utredes og planlegges innenfor dagens ramme. Det gjelder bl.a. 
pendlerbussene, reiselivets behov, flybuss Hallingdal/Ringerike – Gardermoen og 
alternativ drivstoff/miljøvennligere løsninger. Gjennomføring av forbedringer må 
utsettes.   

 Utrede og planlegge betydelig kollektivsatsing i Buskerudbyen med midler fra 
Belønningsordningen eller Buskerudbypakke 2.  
Gjennomføring er avhengig av ytterligere finansiering gjennom Buskerudbypakke 2. 

 Uten ekstramidler gjøres det som hovedregel kun tiltak som ikke koster noe ekstra. 
 
Alternativ 1 (med + 10 mill kr) 
 Etablere et system som kan håndtere bestillingstransport i hele fylket og iverksette ett 

eller flere pilotprosjekter fra 2014. 
 SMS-applikasjon for reiseplanlegging fra 2014. 
 Utrede og planlegge endringer i kollektivtilbudet i Røyken og Hurum i 2014.  

Gjennomføring avhengig av ytterligere finansiering. 
 Utrede pendlerbuss i Hallingdal og Flesberg/Kongsberg i 2014.  Gjennomføring 

avhengig av utredningens resultat samt ytterligere finansiering. 
 Utrede og planlegge endringer i kollektivtilbudet i Ringerike i 2015 (etter at KVU'en 

for Ringerike er vedtatt).  Eventuell gjennomføring avhengig av ytterligere 
finansiering. 

 
Alternativ 2 (med + 20 mill kr) 
 Nytt pris- og sonesystem i Buskerud med lavere prisnivå totalt sett fra 2014.  
 Utvidet rutetilbud i Røyken og Hurum fra 2015. 
 Sanntidsinformasjon utenfor Buskerudbyen fra 2016. 
 
Alternativ 3 (med + 30 mill kr) 
 Utvidet rutetilbud i Ringeriksregionen fra 2016. 
 Alternativ 3 gir også muligheter for generell økt satsing i fylket for øvrig (ikke 

spesifisert i handlingsprogrammet). 
 
 

Side 272 av 341



   
 

   

 

TRAFIKKSIKKERHET OG VEISTANDARD - NAKKERUDGATA  
 

Arkivsaksnr.: 13/1736  Arkiv: Q80   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013 
85/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
16/13 Ungdomsrådet 04.06.2013 
89/13 Formannskapet 11.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nakkerudgata med gangvei og fortausløsning skal bli tatt med i hovedplan for veier i 
Ringerike. Hovedplanen skal behandles i 2014. 
 

Sammendrag 
Nakkerudgata er en strekning fra RV 35 på Nakkerud og sørøstover mot jernbanen og 
Tyrifjorden. I 2012 ble det bygd nytt kryss på RV 35 med forskriftsmessige busslommer samt 
fotgjengerudergang. Fram til sist vinter hadde Nettbuss hentet skolebarn i Nakkerudgata, 
men dette opphørte da fotgjengerundergang og busslommer ble anlagt på RV 35 ved 
krysset på Nakkerud. Ikke alle oppsitterne i Nakkerudgata har vært fornøyde med at 
skolebussen ikke lenger kjører denne strekningen.  
Det er regulert gangveiløsning fra forgjengerundergangen inn i boligfeltet på sørvestsiden 
av Nakkerudgata. 

 

Innledning / bakgrunn 
Spørsmålet om trafikkforholdene i Nakkerudgata har blitt reist av oppsittere.  

 
Beskrivelse av saken 
Nakkerudgata har fast dekke fra RV 35 helt ned til krysset ved Bureveien og Stasjonsveien. 
Strekningen vurderes å ha normal bygdeveistandard, men kan oppleves som noe smal og 
vrien, - særlig på glatt føre vinterstid. De nybygde busslommene og løsningen med 
fotgjengerundergang på RV 35 har blitt meget bra. Likevel mener noen det er farlig når 
elever står og venter på skolebussen. 
 
Nettbuss melder at av - og påstigning på skolebussen fungerer fint. De melder også at noen 
passasjerer ikke benytter fotgjengerundergangen, men krysser rett over RV 35.  
 
Ved Tyristrand skole blir det opplyst at de følger godt opp arbeidet med trafikkopplæring av 
elevene. 
 
Ringerike kommune skal rullere hovedplan for kommunale veier. Ny hovedplan skal etter 
planen bli ferdig og behandles politisk i 2014. Nakkerudgata vil bli tatt med i ny hovedplan.  
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Avstanden fra busslomme på RV 35 ned Nakkerudgata til de som bor lengst unna vei er mer 
enn 2 kilometer. Følgen av dette er at førsteklassinger må transporteres med drosje 
hjemmefra opp til bussholdeplassen. Opplæringslovens § 7-1 sier at barn på 1. trinn skal ha 
gratis skyss når avstanden de må tilbakelegges til fots er over 2 kilometer. Denne 
tilbringerkjøringen fungerer greit. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
For 10 år siden kjørte bussen inn Bureveien og opp Nakkerudgata. Bureveien hadde ofte 
vanskelige kjøreforhold for skolebusser vinterstid. Det ble derfor laget snuplass for buss 
nede i Nakkerudgata slik at bussen kunne kjøre tur/retur krysset på RV 35.  
I 2009 ble reguleringsplan 318 – ”Fotgjengerundergang Nakkerud” vedtatt. Nytt kryss med 
ny busslommer og fotgjengerundergang var ferdig i 2012. 
 

Økonomiske forhold 
Strekningen fra RV 35 ned til boligfeltet er om lag 300 meter. Ringerike kommune må kjøpe 
nødvendig grunn til gangvei. Kostnader til anskaffelse av grunn samt selve byggingen av 
gangvei estimeres til å koste mellom 0,5 og 1 million kroner. 

 
Rådmannens vurdering 
Ringerike har med sin geografiske utstrekning mange vei- og trafikkmessige utfordringer. 
Nakkerudgata er en av disse utfordringene. Rådmannen ønsker en omfattende hovedplan 
for vei slik at politikerne får et godt grunnlag for å foreta sine prioriteringer. Videre er det et 
mål at myke trafikanter i alle aldre skal kunne ferdes tryggest mulig. 

 
Vedlegg 
*   Kart over Nakkerudgata og krysset på RV 35. 

 
Lenker 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 Ringerike kommune, 27.05.13 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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NY REGULERINGSPLAN "HVALSMOEN NEDRE LEIR"  
 

Arkivsaksnr.: 13/1952  Arkiv: REG 303  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
82/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
90/13 Formannskapet 11.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Saken tas som innspill til kommuneplan og vil gjennomgå prosessen med grovsiling 
og finsiling.  
 

Sammendrag 
Forslagstiller ønsker å etablere boligeiendommer med frittliggende småhusbebyggelse og 
noe innslag av konsentrert småhusbebyggelse på Hvalsmoen nedre leir. Prosessen med å 
revidere kommuneplan er i gang, og i planprogrammet til kommuneplan vil det være 
informasjon om hvordan innspillene vil grovsiles og finsiles. Gjennom en 
kommuneplanprosess vil man ha mulighet til å vurdere endring fra dagens formål i 
kommuneplan  «annet byggeområde» til boligformål. For å vurdere helheten i byutviklinga 
vil dette tiltaket ses i sammenheng med andre innspill til byutvikling i 
kommuneplanprosessen.  
 
Etter ønske fra grunneier om å fortsette planleggingsarbeidet av Hvalsmoen nedre leir, 
fremmes alternativt vedtak om politisk oppstart av ny reguleringsplan. Tidligere planarbeid 
er gjort etter gammel planlov, og før den siste kommuneplanversjon (30.08.07). Rådmann 
ser derfor behov av å ta en ny oppstart basert på ny planlov. Det tas da sikte på å 
gjennomføre en detaljregulering for hele området innenfor avgrensningen. Forslaget som 
foreligger nå er i tråd med gjeldende kommuneplan, og det er kun en grunneier å forholde 
seg til. Ut fra forskrift om konsekvensutredning er det ikke behov for planprogram og 
konsekvensutredning. Dette er også basert på at det foreligger planprogram fra tidligere og 
at det allerede er gjort vurderinger i søknad om oppstart. Det er allikevel mange av 
temaene som må utredes. Skulle det vise seg å være mer hensiktsmessig med områdeplan, 
vil Rådmann kunne vurdere å endre planform før 1.gangsbehandling.  

 
Innledning / bakgrunn 
Det er tidligere påbegynt forslag til reguleringsplan for hele Hvalsmoen, der Skifte Eiendom 
(Forsvarsbygg) var forslagsstiller og Asplan Viak AS var planleggere. Den planen har ligget 
stille siden 2005, etter at den ble behandlet 1.gang 28.06.04 sak 0099/04 og ligget ute til 
offentlig ettersyn i perioden 03.07.04 - 20.08.04. Til da hadde saken fulgt vanlig saksgang 
med varsel om oppstart og forslag til planprogram, og deretter vedtak av planprogram. 
Planarbeidet fortsatte med å utarbeide plankart, bestemmelser og planomtale inkludert 
konsekvensutredninger. Nedre leirområder er i dette forslaget en tredeling fordelt på 
blandende næringsformål, et større boligområde samt et «grønt» område for campingplass 
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og friluftsliv. En del av bygningene ble planlagt regulert som fredede og bevaringsverdige. 
Strandområdene ble ivaretatt med hensyn til deres naturverdi.  
 
Etter at dette planarbeidet stoppet opp, har det blitt vedtatt ny kommuneplan og området 
har skiftet grunneier. Etter initiativ fra grunneier som er Oddvar Røysi ble det avholdt 
oppstartsmøte 08.04.13 og bestemt at oppstart skulle fremlegges politisk.  
 

Beskrivelse av saken 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Reguleringsplan 0605_331 Hvalsmoen øvre leir følger veien gjennom området og grenser til 
det som blir reguleringsplan nedre leir. Noe av denne planen oppheves ved ny plan. 
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en detaljregulering. Oddvar Røysi er forslagstiller. Avgrensning er 
vedlagt. 
 
Eiendomsforhold 
Grunneier for hele området er HVALSMOEN AS, Egge Gård, 3514 HØNEFOSS 

 
Forholdet til overordnede planer 

 I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til annet 
byggeområde-fremtidig og idrettsanlegg – nåværende.  

 Energi og klimaplan vedtatt 02.12.10  
 

Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 
av tiltak i området skal vurderes. 
 

Økonomiske forhold 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene i forbindelse med 
kulturminneundersøkelser før 1. gangs behandling. 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Ordinær planprosess ivaretar behov for informasjon og offentlige høringer. 
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Alternativt vedtak: 
1. Kommunen vedtar ny oppstart av 0605_303 detaljregulering for Hvalsmoen nedre 

leir.  
2. Planen kan endres til områderegulering før 1.gangsbehandling, hvis det viser seg at 

dette er en mer hensiktsmessig planform. 
3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 0605_331 

Hvalsmoen øvre leir, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_303 
detaljregulering/ områderegulering for Hvalsmoen nedre leir.  

4. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse for planen 
foreligge, jf. Plan og bygningsloven § 4-2. 

 
Prinsipielle avklaringer 
Stier, gangveier, sykkelveier og tilgang for allmenheten er viktig at bevares, og det er også 
nevnt fra forslagsstiller at denne blir ivaretatt i planforslaget. Det skal etableres/videreføres 
gang og sykkelvei gjennom området og legges til rette for gang/sykkelbru mot nord. 
 

Rekkefølgebestemmelser 

1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer.  
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. 

2. Brannvann. 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 

3. Fellesanlegg som skal overtas av beboerne i feltet. 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før følgende anlegg er i samsvar med 
det som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen: felles 
avkjørsler og felles lekeplass. Fellesavkjørsler kan bygges etappevis. 

4. Skolekapasitet. 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra kommunen at 
grunnskolekapasiteten er sikret. 

5. Gang- og sykkelveg.   
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før gang- og sykkelveg er tilstrekkelig 
ivaretatt. 

Det må også vurderes om det er flere rekkefølgebestemmelser som må innarbeides før 
1.gangsbehandling. 

 

Rådmannens vurdering 
Plantype og arealbruk 
Rådmann anser det som tilstrekkelig med detaljregulering uten krav om 
konsekvensutredning i henhold til forskriften om  KU. Det er tidligere påbegynt 
reguleringsplan etter gammel planlov og før kommuneplan som nå foreligger. Siden 
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reguleringsplanen, som det foreslås oppstart på nå, er i tråd med gjeldende kommuneplan 
utløses ikke krav om planprogram slik rådmann ser det.  
Naturmangfold og grøntstruktur 
Det er viktig at det legges til rette for at allmenheten har tilgang på områder langs elva og 
gjennom området. Det må ivaretas tilstrekkelig grønnstruktur og friområder. 
Flom og skred 
Det skal vurderes om det trengs utredning på flom og skredfare i området. 
Forurensing i grunn 
Det er antatt behov for å utrede forurensning i grunnen siden det har vært militærleir 
tidligere i dette området.  
Adkomst 
Adkomst til området planlegges via eksisterende bru og fra Hvalsmoen øvre leir. Det bør 
legges til rette for gang og sykkelforbindelse over elva mot nord. 
Universell utforming 
Tiltaket skal ivareta universell utforming. 
Lekeplass 
Det må avsettes plass til lekeplasser i henhold til gjeldende forskrifter. Før det gis 
midlertidig brukstillatelse til tiltaket, skal utearealene være opparbeidet ihht. godkjent 
utomhusplan. Dersom boligene ferdigstilles vinterstid, skal utearealene ferdigstilles senest 
01.mai etter at midlertidig brukstillatelse er gitt. 
Støy 
Det må vurderes om det trengs støyutredning for boligene og nærområdet. 
Forhold til klima – og energiplanen. 
Energi og klimaplan må legges til grunn for å vurdere dette 
Rådmann viser også til søknad om oppstart og metodikk / temaer som er foreslått utredet 
der.  
 
Samlet vurdering 
Rådmann er positiv til reguleringsplan av Hvalsmoen nedre leir, og ser det som en stor 
fordel at planarbeidet settes i gang igjen etter at det har stått stille etter offentlig ettersyn i 
2004. Hvalsmoen er et flott område med stort potensiale for å lage en bra reguleringsplan.  
 
Siden kommuneplanprosessen er i gang vurderer rådmannen at det er naturlig å behandle 
den i forbindelse med dette. Området er ikke avsatt til boligområde, men til annet 
byggeområde i gjeldende kommuneplan. Bakgrunn for dette er nok at det tidligere var lagt 
opp til mer industri og næring enn det nå legges opp til med en mer rendyrket boligprofil 
med mindre del av næring og lager. 
 
Det foreligger et alternativt forslag til vedtak i saken dersom det er politisk ønskelig å vedta 
oppstart av reguleringsplanarbeidet. 
 

Vedlegg 
 Søknad om å gjenoppta reguleringsplanarbeidet for Hvalsmoen Nedre Leir Plan 303 

«Hvalsmoen». 

 Avgrensning av planen 

 Møtereferat oppstartsmøte 08.04.13 

 Planprogram fra planprosess Øvre Leir 
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 Planprogram Hvalsmoen utarbeidet 2004 

 Epost fra Leifsen 30.mai 2013 med rådmannens svar 

 Gjeldende kommuneplan av 30.08.07 * 

 Energi og klimaplan vedtatt 02.12.10 * 

 
 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 28.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Søknad om å gjenoppta reguleringsplanarbeidet for Hvals-
moen Nedre Leir. Plan 303 «Hvalsmoen». 

Bakgrunn. 

En viser til tidligere forslag til reguleringsplan for hele Hvalsmoen, der Skifte 
Eiendom (Forsvarsbygg) var forslagsstiller og Asplan Viak AS planleggere.  
 
Den planen har ligget stille siden 2005, etter at den ble behandlet 1.gang 
28.06.04 sak 0099/04 og ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 03.07.04-
20.08.04. Til da hadde saken fulgt vanlig saksgang med varsel om oppstart og 
forslag til planprogram, og derpå vedtak av planprogram. Planarbeidet fortsat-
te med å utarbeide plankart, bestemmelser og planomtale inkludert konse-
kvensutredninger. Alle sakspapirer forutsetter vi kommunen har i sitt arkiv.  
 
Kort fortalt var planinnholdet for nedre leirområder en tredeling fordelt på 
blandende næringsformål, et større boligområde samt et «grønt» område for 
campingplass og friluftsliv. En del av bygningene ble regulert som fredede og 
bevaringsverdige. Strandområdene ble ivaretatt mht deres naturverdi. 
 

 

Grunnlaget for å ta opp igjen planarbeidet er altså et langt kommet planarbeid.  

Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 
Areal- og byplankontoret 
Postboks 123 Sentrum 
3502 Hønefoss 
 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
Vågårdsveien 210 
3516 Hønefoss 
Tlf. 909 59283 
bleifsen@online.no 
Org nr. 997 275 675 MVA 
 

Dato 

20.11.12 
Deres ref. 

 

Vår ref. 

Leifsen 
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Oddvar Røysi overtok Hvalsmoen etter at denne planen ble igangsatt. Han 
ønsker nå å videreføre planarbeidet.  

Fra administrasjonen har en blitt bedt om å starte planarbeidet på ny, da det er 
kommet ny planlov.  

 

Planforutsetninger. 
 
Røysi har i dag noe utleie av bygningsmassen på Hvalsmoen, men mye står 
ubenyttet og med store drifts- og vedlikeholdskostnader. Han har også etter 
hvert fått erfaring med hva som er lett og vanskelig å leie ut på dette stedet. 
Erfaringene med dette kan kort beskrives med at bygg av typen lager og 
håndverk/industri er svært lite lønnsomt, da det ikke er særlig etterspørsel et-
ter slike bygg på Hvalsmoen.  
 
En mener også at den påbegynte planen la opp til kombinasjoner av formål 
som går svært dårlig sammen. Industri og lager sammen med boliger og fri-
luftsrettede virksomheter borger for konflikter. Området trenger dessuten å ha 
en tydeligere bruksprofil, spesielt hvis boliger skal være en vesentlig del av 
området. Da må øvrig arealbruk være mere «myk» enn hva planforslaget fra 
2004 la opp til. 
 
I det etterfølgende er vist en del bilder og gitt noen kommentarer som viser 
status for Hvalsmoen i dag og hvilke utfordringer en står ovenfor: 
 

Ortofoto over arealene: 

 

Side 282 av 341



 

C:\PROSJEKTER\Planer\Hvalsmoen\Oppstart\Søknad om oppstart Hvalsmoen.docx 

3 / 15 

. 

Arealoversikt. 

Totalt landareal: Ca 485 daa. 
   

Tettbygd:  Ca 44 daa. (Leirgata). 
   Ca 23 daa vernet (lagerbygg) 
   Ca 21 daa forlegninger 
 
Spredtbygd: Ca 155 daa. Lager, undervisning, verksteder. 
   
Ubebygd:  Ca 265 daa 
    Ca 200 daa god byggegrunn.  

Ca 65 daa øy/friluftsområder.  
 

Konklusjon: Størstedelen av arealene er ubebygd. Men de mest sentrale 
områdene langs den gjennomgående vegen er bebygd og setter visuelt preg 
på området. Store arealer preges av store bygg på spredte og store plasser. 
Dvs svak utnyttelse. 

 

Bygningers og utearealenes preg. 

Generelt bærer byggene selvfølgelig preg av at det har vært en militærleir. 
Dvs forlegninger, verksteder, skolebygg, lagerbygg og skur. 

 

 

Noen bygg er vernet/verneverdige. En del bygg er i god forfatning, mens 
mange er i mindre god forfatning. Noen er spesielle og kan vanskelig an-
vendes til sivil bruk. 
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Uteområder er preget av mange veier med tilhørende store harde flater. En 
del er opparbeidet med plen. Andre steder er sammenhengende naturmark. 
Inviterer til variert bruk. 
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En del av bygningsmiljøene med tilhørende omgivelser gir mange mulig-
heter for ivaretakelse og relativt beskjedne behov for ytre endringer. 
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Dagens bruk. 

Det er en variasjon av leietakere: kontorer, småbedrifter, verksteder, hob-
byvirksomhet. Noe utleies til boligformål (kortsiktig). 

I Leirgata er det noen etablerte leieforhold av kontorarbeidsplasser og 
håndverksbedrifter. De passer godt til dette området og kan med fordel vi-
dereføres, også om en skulle utvikle området der med en del boliger. 

En del bygg som binder store arealer er uten bruk.  

Det er dårlig utleiemarked for kontorer og verksteder/lager. 

Eier må pga krav/ønske om økonomi godta “alle” typer leietakere dersom 
dagens bygninger skal bestå, og ikke være en stor utgiftspost.  

Konklusjon: Dersom denne situasjonen varer, vil Hvalsmoen få et preg av 
stadig lavere bygningsmessig og områdemessig standard. Tendensen kan 
mot industri og lager med mye utelagring. 

Å endre profilen mot f.eks boliger eller andre "myke" formål (kultur, kon-
torer, tjenesteyting, handel), krever handling nå. Mye må rives for ikke å gi 
området et dårlig visuelt preg. 

 

Strategi. 

En mener at utviklingen på Hvalsmoen bør følge følgende strategi: 

1. Hvalsmoen må ha en klar profil/identitet når den bygges ut.  

2. I motsetning til i en by, kan en her ikke blande for mange spriken-
de formål mht trafikk, støy, bygningsmiljø og rekreasjon. Avvi-
kende formål kan i hvert fall ikke være en vesentlig del av områ-
det. Påbegynt reguleringsplan må derfor endres vesentlig, da kom-
binasjonen industri og bolig er uheldig. 

3. Profilen bør være boligområder. Men da kan en i svært liten grad 
ha industri/store næringsbygg her. Hovedformålet boliger vil kreve 
at en del eksisterende lager, verksteder, haller o.l. rives. Både mht 
bruk samt å kunne øke utnyttingen av områdene. 

4. Hvalsmoen kan bli et utmerket boligområde, pga store ubebygde 
områder, bra byggegrunn og god tilgang til grønnstruktur og vann. 
Fine og lett tilgjengelige naturomgivelser.  

Det er noe avstand til byen, men ikke for langt. Ca 1,5km til øvre 
Hønengata der de fleste byfunksjoner finnes.  

Det bør satses på hovedsakelig frittliggende småhusbebyggelse, 
med noe innslag av konsentrert småhusbebyggelse. 
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Om det bygges svært konsentrert og hurtig vil dette, pga områdets 
store arealer, kunne medføre press på sosial infrastruktur.  

 

Profilen kunne ha vært næring/industri. Men det vil i så fall vanske-
liggjøre en vesentlig andel boliger og andre “myke” funksjoner (kul-
tur, fritidsaktiviteter o.l.) Næring/industri kunne kombineres med kon-
torer og håndverk. 

Utstrakt handel antar en ikke å være i tråd med kommuneplan og fyl-
kesplanen. 

 

Gjeldende kommuneplan 
 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt som byggeområder og 
grønnstruktur. Se utsnitt nedenfor.  
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Hovedinnhold i planen 
 

Innholdet vil følge standard planinnhold for en områdeplan. Krav til utred-
ninger vil være konsekvensanalyser.  

Planarbeidet frem til 2004 utredet daværende plan i hht til dette, med basis i 
planprogram og høring av dette. Det meste derfra vil ha relevans for den pla-
nen vi nå søker om å videreføre.  

Alle registreringer og stedlige forutsetninger vil være de samme. Mange for-
mål vil også være like, men i ulikt omfang.  

Planen da omfattet også øvre leir. Denne er siden trukket ut som egen plan 
(Plan 333-001) og ble vedtatt i 2009. I den ble også vegen gjennom nedre leir 
samt deler av Fv180 Viulveien og dennes kryss med FV35 planlagt. Se kartet: 

 

 

Virkninger av planen. 

 
Virkningene vil primært være et positivt bidrag til boligtilbudet i Ringeriksre-
gionen. Den vil også bidra til næringsbygg for mindre håndverks- og kontor-
bedrifter som vil integrere seg med boligområder.  

 

Informasjon og medvirkning. 

Dette vil bli gjort gjennom varsel om oppstart av plan med forslag til plan-
program ved brev til berørte parter, annonse i avisa og kommunes hjem-
mesider. Etter det oversendes innkomne merknader til kommunen for en-
delig fastsatt planprogram. Deretter blir det høring av reguleringsplan med 
konsekvensutredning. 
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Forhold til gjeldende planer og retningslinjer 
 

Nedenstående er en oversikt over lovverk, retningslinjer og planer som 
regnes som aktuelle og premissgivende for tiltaket.  
 
Statlige føringer 

 
• Rikspolitisk retningslinjer for samordnet areal og transportplanleg-
ging 
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging 
• Rikspolitisk retningslinjer for barn og unges interesser 
• Rikspolitisk retningslinjer for universell utforming 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1521 
• Naturmangfoldloven 
• Kulturminneloven 
• Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
• Folkehelseloven 
• Den europeiske landskapskonvensjonen 

 
Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012. 

 
Planstrategien fokuserer bl.a på følgende aktuelle tema: 

- Klima og energi 
- Samferdsel med kollektivtrafikk 
- Satsingsområde for næringsutvikling 
 

 
Fylkesdelplan for handel-, service og senterstruktur 

 
Senterstrukturen defineres i fire nivå: fylkessenter/regionsenter, distrikts-
senter, lokalsenter og nærsenter. Kjøpesentrene inngår ikke i selve senter-
inndelingen som selvstendige sentre.  
 
Fylkesdelplanen begrenser mulighet for etablering av ordinær publikums-
retta handelsvirksomhet på Hvalsmoen, og den legger noen viktige føring-
er i forhold til hvordan man tenker senterstruktur og etablering av handels-
arealer. Eventuelle handelsarealer innenfor Hvalsmoen vil relatere seg til 
de virksomhetene som ønsker å etablere seg her, og som i hovedsak antas å 
være småbedrifter med mindre salgsvirksomhet. Det er ikke aktuelt å legge 
til rette for kjøpesentra eller vesentlige arealer for handel. 
 
 
Kommuneplan for Ringerike 2007-2019 

 
Dette området på Hvalsmoen er i kommuneplanens arealdel avsatt til «an-
net byggeområde». Dette er relativt uspesifisert. En antar at det ikke legger 
begrensninger på arealutviklingen. 
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Energi- og klimaplan for Ringerike. 

 
Visjon og mål for klimaarbeidet i Ringerike er ”Ringerike skal være et 
forbilde innen energieffektiviseringen, bruk av fornybare energikilder og 
reduksjon av klimagassutslipp.” 
 
Relevante strategier: 

• Stimulere til økt bruk av alternative energikilder.  
• Klimautslipp fra transport skal reduseres gjennom satsning på kol-
lektivtrafikk og sykling, og fokus på utslipp fra kjøretøy. 

 
 
Gjeldende reguleringsplaner 

 
Naboområdene omfattes av reguleringsplan nr. 333-01, ”Hvalsmoen Øvre 
Leir”, vedtatt 29.01.09, med siste mindre endring vedtatt 28.05.09. Formå-
lene der er i hovedsak offentlig institusjon og allmennyttig forsamlingslo-
kale. Vegen gjennom nedre leirområde vil bli vurdert på fritt grunnlag 
 
 
Veipakke Ringerike 

 
Rv35 ble i forbindelse med forvaltningsreformen fylkesveg fra 
01.01.2010. 
 
Fylkeskommunen ønsker at planlegging av transportsystemet i Hønefoss 
sees i et langsiktig perspektiv, og at veg, kollektiv og sykkel planlegges i 
sammenheng. 
 
Fylkeskommunen har satt av planleggingsmidler til videre planlegging av 
transportsystem i Hønefoss.  
 
En Ringerikspakke vil starte med å gjennomføre en konseptvalgutredning 
(KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1).  
 
KVU for Ringerikspakken vil avklare aktuelle konsepter (prinsipielle løs-
ninger) som kan løse fremtidige transportbehov knyttet til ønsket arealut-
vikling i Hønefoss med omland. 
 
En tenkt utvikling vil bli at denne delen av Fv35 får mindre trafikk om/når 
det blir omkjøringsveg fra Nymoen til Eggemoen. 
 
 
Utbygging 
 
Planforslaget vil beskrive og illustrere maks utbyggingspotensiale. Bygge-
grenser, høyder, utnyttelsesgrad, parkeringsareal, offentlig tilgjengelige 
stier, veier og utearealer vil bli vist.  
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UTREDNINGSBEHOV 
 
Konsekvenser av tiltaket er todelt. Anleggsfasen kan ha kortvarige konse-
kvenser knyttet til anleggsaktiviteter (transport, fremkommelighet, støy).  
 
Til utbygd situasjon er det knyttet konsekvenser til varige terrenginngrep, 
trafikkavvikling og endret bruk av området. Konsekvenser for hvert enkelt 
utredningstema skal vurderes opp mot 0-alternativet, som vil være ingen 
utbygging. 
 
Det er lagt opp til å utrede følgende tema: 
 

1. Byggeformål boliger, næringsliv og næringsutvikling 
2. Samferdsel og infrastruktur. 
3. Energi, miljø og klima 
4. Nærmiljø, friluftsliv og idrett 
5. Naturmiljø 
6. Landskapsvirkning 
7. Kulturminner og kulturmiljø 
8. Samfunnssikkerhet 

 
 
Byggeformål boliger, næringsliv og næringsutvikling 

 
Planens vil legge opp til et stort antall boliger. Et røft anslag kan være ca 
200-300.  
 
Antall arbeidsplasser er vanskelig å anslå, da det vil avhenge av hvor 
mange virksomheter som velger å etablere seg her. Anslår ca 50. 
 
 

Utredningstema. 
 
Det skal utredes hva slags type boliger som passer her samt hva slags næ-
ring som bør tillates innenfor planområdet. Følgene for sosial infrastruktur. 
 
 
Samferdsel og infrastruktur 

 
Området har adkomst fra Rv35 via nytt kryss med Viulveien. Trafikksitua-
sjonen er oversiktlig. Atkomst også fra Øvre Leir må vurderes. Jfr den 
smale brua over Randselva. 
 
Det er gang- og sykkeltrafikk langs Rv35 frem til Hønengata.  
 
Kollektivtilgangen til og fra Hvalsmoen er med buss. Pr i dag er det be-
grenset kollektivdekning til planområdet.  
 
Det vil bli etablert parkeringsplasser i tilknytning til næringsområdene.  
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Det er etablert vann- og kloakkanlegg på området. Det antas at anleggene 
er dimensjonert til å dekke fremtidig påkobling, men kapasiteten må utre-
des. 
 
Området har i dag god strømforsyning.  
 
Hvalsmoen ligger utenfor konsesjonsområdet for Hønefoss fjernvarme AS.  
 
 
Utredningstema 
 
Det vil bli utarbeidet en trafikkanalyse som vil si noe om forventet trafikk-
belastning og konsekvenser for det overordna vegnettet, samt det interne 
vegsystemet. 
 
Det skal redegjøres for sikkerheten til gående og syklende utenfor og in-
nenfor planområdet. En tilknytning nordover til Lundstad i bru vurderes. 
 
Utredning av kollektivtilbudet i dag, og en vurdering av et fremtidig be-
hov. 
 
Det må redegjøres for kapasitet på vann- og avløpsanlegg samt vannforsy-
ning, og en eventuell utvidelse av dette.   
 
Håndtering av overflatevann som en følge av økte harde flater vurderes. 
 
 
Energi, miljø og klima 

 
Biltrafikken fra Rv35 og planlagt virksomhet antas å ikke føre med seg 
vesentlig mer støy for bebyggelse i nærheten eller langs tilførselsvegene. 
 
Nye boliger og virksomheter vil bidra lite til luftforurensning. 
 
Det har vært militær aktivitet innenfor planområdet, så det antas at grun-
nen innen planområdet noen steder kan være forurenset. 
 
En utvidelse av planområdet vil tilrettelegge for en stor bygningsmasse 
som vil kreve oppvarming. Bebyggelsen vil kunne være ulike typer. 
 
Utredningstema 
 
Miljøvennlige energiløsninger utredes, i tillegg til strøm- og kabeltilførsel. 
 
Tiltakets konsekvenser for RPR Areal- og transport synliggjøres. 
 
Konsekvenser for nærliggende boligområder som en følge av mer biltra-
fikk. 
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Det vil bli utarbeidet et støysonekart for området med tilførselsveger. 
 
 
Nærmiljø, friluftsliv og idrett 

 
Området er omkranset av elv på alle kanter. Utenfor der er det landbruks-
områder med noe bebyggelse. Området er godt tilrettelagt mht friluftsliv 
og idrett. 
 
 
Utredningstema 
 
Det må vurderes tiltak for å opprettholde tilgangen til grøntområdene og 
elva vha stier og grøntområder mot Randselva. 
 
 
Naturmiljø. 

 
Området er registrert av Asplan Viak AS. Dette kan benyttes og kommen-
teres mht kravene i Naturmangfoldloven. 
 
Utredningstema 
 
Det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig be-
slutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven blir vurdert og fulgt opp. 
 
Det antas at eksisterende registeringer er gode nok i forhold til å belyse 
konsekvensene for biologisk mangfold innenfor området. Konsekvensene 
for biologisk mangfold må vurderes opp i mot ønsket virksomhet og tillig-
gende områder. 
 
 
Landskapsvirkning. 

 
Landskapsbildet vil bli vurdert, og tiltaket dokumenteres i form av foto-
montasje og illustrasjoner. Både nær og fjernvirkning vurderes. 
 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
 
Det foreligger i den igangsatte planen fra 200 et omfattende materiale mht 
nyere tids kulturminner og –miljø. Dette vil bli lagt til grunn nå. Automa-
tisk fredede kulturminner vil bli registrert av Fylkeskommunen, dersom 
det allerede ikke er gjennomført. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse, samfunnssikkerhet 

 
I henhold til Plan- og bygningslovens skal det gjennomføres risiko- og 
sårbarhetsanalyse for planer for utbygging. Hensikten med analysen er å 
forebygge risiko og sårbarhet for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig 
infrastruktur og materielle verdier.  
 
Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål kan bli utsatt for uli-
ke farer som f.eks skred, eller bli eksponert for farlige kjemikalier eller 
gasser av hendelser i nærliggende virksomheter som håndterer slike stof-
fer.  
 
Metodikk og avgrensning 
 
Det legges opp til en overordnet sårbarhetsanalyse, og ikke en detaljert 
hendelsesbasert risikoanalyse. Risiko i anleggsperioden skal vurderes. 
 
Ulykker kan føre til skade på menneske, materiell og/eller omdømme. I 
analysen skal utfallet avgrenses ved at vi ser på hendelser som kan føre til 
ulykker med tap av menneskeliv. 
 
Vurderinger og antakelser skal baseres på foreliggende dokumentasjon for 
prosjektet og aktiviteter i nærområdet. 
 
Hovedtema som skal vurderes: 
 

Natur- og miljøforhold: 
• Overvann 
• Skog- og gressbrann 
• Ekstrem nedbør. Flom. 
• Grunnforhold 

 
Menneskeskapte forhold: 

• Storbrann 
• Ulykker med transportmidler 
• Fysisk ødeleggelse av kritisk infrastruktur 
• Forurensning i grunnen 
• Støv/støy og trafikk 

 

Fremdrift. 

Vi forventer at denne saken får en rask avklaring i kommunen.  

Så snart en får klarsignal for oppstart vil planbehandlingen følge de alminne-
lige bestemmelsene i Planloven.  Det bør så være mulig å gjennomføre plan-
leggingen på plattformen fra det avsluttede planarbeidet for Hvalsmoen. 
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Med vennlig hilsen 

 
Bjørn Leifsen 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning 

 

 
 

Møtereferat   
 
SAK/TEMA: Hvalsmoen Nedre Leir 
 
STED: Storgata 13, Ringerike kommune  
 
TID: 08.04.13, 09.30-11.00 
 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
04/467-44 11068/13 REG 303 02.05.2013 

OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN "HVALSMOEN NEDRE LEIR"  
 
TIL STEDE: 

Navn: E-post 
Forslagstiller, Oddvar Røysi oddvar@roysi.no 
Konsulent, Bjørn Leifsen bleifsen@online.no 
Grunneier, Oddvar Røysi  
Ole Einar Gulbrandsen Ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 
Grethe Tollefsen Grethe.tollefsen@ringerike.kommune.no 
 
 
Inviterte 

Navn: E-post: 
Miljøretta helsevern, Unni Suther  
Tekniske tjenester, Jostein Nybråten  
Barnerepresentanten, Geir Svingheim  
Byggesaksbehandler i området, Arne Hellum  
Miljøvern, Astrid Ehrlinger  
Landbruk, v/Heidi Skagnæs  
Ringerike Utvikling (ved store/ viktige 
planer) 

 

 
 
 
Kopi: 
Gunnar Hallsteinsen 
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Nr. Dagsorden: 
Oppstart av reguleringsplan Hvalsmoen nedre leir  
Søknad utsendt i forkant av møtet 
Avklare videre saksgang, - saken har vært startet opp tidligere 
etter gammel planlov, derfor startes den på nytt i henhold til ny 
planlov. 

Ansv. Frist/ 
kommentar 

1.1 Presentasjon av møtedeltagerne 
 

  

1.2 
 
 

Formål med møtet: 
• Gjensidig informasjon 
• Avklare ansvarsforhold mellom forslagsstiller og 

kommunen 
• Forslagsstiller orienterer om sine tanker for utvikling av 

planområdet 
• Kommunen orienterer overordnede planer, rammer og 

føringer 
• Avklare plantype og planprosess, inkludert å vurdere 

behovet for informasjon og medvirkning. 
• Oppstart av planarbeidet/ behov for eventuelle 

prinsippavklaringer 
• Evt. planprogram/ konsekvensutredning  
• Kommunen formidler forutsetninger for utforming og 

temaer som må utredes  
• Dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. gangs 

behandling 
• Informasjon om saksbehandlingsgebyr 
• Avklare videre prosess saksbehandlingsprosess  

  

1.3 Innlevert materiale: 
 
Følgende materiale ble overlevert til saksbehandler på areal - og 
byplankontoret i møtet/ i forkant av møtet: 

• Søknad om planoppstart (jf. invitasjonen til 
oppstartsmøtet) 

• I tillegg er det gjort mye arbeid da planen har vært startet 
opp tidligere under gammel planlov. 
 

  

1.4 Rollefordeling og plantype: 
• Forslagstiller for planen: Oddvar Røysi 
• Grunneier: Oddvar Røysi 
• Konsulent: Bjørn Leifsen 
 

  

1.5 Dagens situasjon og om prosjektet: 
• Det er tidligere påbegynt forslag til reguleringsplan for hele 

Hvalsmoen, der Skifte Eiendom (Forsvarsbygg) var 
forslagsstiller og Asplan Viak AS var planleggere. Den 
planen har ligget stille siden 2005, etter at den ble 

 
 
Kons. 
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behandlet 1.gang 28.06.04 sak 0099/04 og ligget ute til 
offentlig ettersyn i perioden 03.07.04- 20.08.04. Til da 
hadde saken fulgt vanlig saksgang med varsel om oppstart 
og forslag til planprogram, og deretter vedtak av 
planprogram. Planarbeidet fortsatte med å utarbeide 
plankart, bestemmelser og planomtale inkludert 
konsekvensutredninger. Nedre leirområder en tredeling 
fordelt på blandende næringsformål, et større boligområde 
samt et «grønt» område for campingplass og friluftsliv. En 
del av bygningene ble planlagt regulert som fredede og 
bevaringsverdige. Strandområdene ble ivaretatt mht deres 
naturverdi. 

 
• Forslagsstiller orienterte om sine tanker for utvikling av 

planområdet, (vedlegg under) 
 

1.6 Avgrensning av plan: 
• Avgrensning er nærmere beskrevet i søknad om oppstart 

som ble innlevert av konsulenten 
• Avgrensning vil måtte forholde seg til  333-01 Hvalsmoen 

øvre leir som er vedtatt  tidligere. 
• Konsulenten må sørge for å ha riktig grunnkart (kontakt 

Stefan ved spørsmål) Grunnkart fås via InfoLand. 
 

 
 

 
 

1.7 Info om gjeldende planer/ forskrifter/ konsesjoner: 
• Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike 

kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07/  avsatt til annet 
byggeområde-fremtidig og idrettsanlegg - nåværende 

• Aktuelt område er uregulert, kun en påbegynt plan som 
ikke er vedatt 

• Annet planverk av betydning for området dersom relevant: 
              - Grønn plakat 
              - kommunedelplan for gående og syklende 
              - Energi- og klimaplan 

• Konsesjonsområde for fjernvarme. (Utbyggingsprosjektet 
faller ikke innunder tilknytningsplikten som omfatter nye 
bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye bygninger 
med samlet utbygging over 1000 m2, samt eksisterende 
bygninger over 1000 m2 BRA hvor det skal foretas en 
hovedombygging.) 

• Parkeringsforskriften 
• Formingsveileder for Ringerike  
 

  

1.8 Plantype/ planprosess: 
• Detaljregulering, jf. pbl § 12-3: 

1. Det kreves utarbeidelse av en ny detaljregulering for 
området som må gjennom en fullstendig planprosess.  
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2. Hvis det viser seg å være hensiktsmessig kan det bli 
aktuelt å endre til områderegulering, jf. pbl § 12-2: 

 
Ved endring av gjeldende plan, er det muligens flere forhold som 
bør ”rettes” opp: 

• Nye innmålinger av veier, tomter. 
• Oppdatering til nye digitale plankrav + pbl 08 
• Endring av formål som ikke lenger er aktuelle (for 

eksempel ved nedlagt skole). 
 

1.9  Oppstart av reguleringsarbeidet (jf. Pbl § 12-8) 
• Planen anses å være av stor viktighet / tar opp prinsipielle 

spørsmål som må avklares, og som følge av dette skal det 
meldes politisk oppstart av planen  

• Hovedkomitéen for miljø - og arealforvaltning behandler/ 
evt. vedtar planoppstarten,  

• Etter et eventuelt vedatk og i tråd med det, kan 
forslagsstiller i samarbeid med saksbehandler stå for 
kunngjøring av planoppstarten i Ringerikes Blad, samt 
varsling av regionale myndigheter, naboer og andre berørte 
parter. 

• Saksbehandler kan varsle interne parter i kommunen, samt 
sørge for kunngjøring på kommunens internettside. 

 
• ”Adressat-liste i reguleringssaker”, mal 4000 for å se hvem 

som bør kontaktes ved varsel om oppstart av 
reguleringsarbeidet 

• Forslagstiller oppfordres til å informere eventuelle 
leietakere i forkant av oppstartsvarsel. (Vi får ikke opp 
disse i matrikkelen, og disse vil derfor ikke automatisk bli 
varslet) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 Planprogram/ konsekvensutredning (jf. Pbl § 4-1 og 
Forskrift om konsekvensutredninger etter pbl) 

• Planen vurderes ikke å ha så vesentlig virkning for miljø 
og samfunn at den faller inn under tiltak som må 
konsekvensutredes jf. Forskrift om konsekvensutredning 
vedlegg I/ vedlegg II.  

• Det er tidligere utarbeidet planprogram i 2004 da Skifte 
eiendom eide Hvalsmoen Leir. Etter dette er det vedtatt ny 
kommuneplan i 2007 hvor området er avsatt til annet 
byggeområde 

• Ut fra dette anser vi det som tilstrekkelig til å starte en 
reguleringsprosess uten krav til KU, men at det allikevel 
er temaer som må utredes basert på tidligere materiale. 
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1.12 Temaer som bør/ skal utredes/ ivaretas i planen/ 
kommenteres: 

• Trafikk – trafikkutredning, er kryss og veier dimensjonert 
for økningen?, trafikksikkerhet for myke trafikanter, gang/ 
sykkelvei 

• Støy 
• Vann og avløp 
• Lokal overvannshåndtering/ grønnflatefaktor (se 4227- 

Beregning av grønnflatefaktor) 
• Atkomstvei og brua inn til området, -itillegg gang 

sykkelveier gjennom området og bru mot ord tilgjengelig 
for allmennheten. 

• Skredfare – det må leies geoteknisk ekspertise som 
vurderer hva det er behov for av grunnboringer og 
utredninger. 

• Flomfare – vise til flomsonekartlegging, beskrive litt rundt 
tilgjengelig alternativ evakueringsvei osv. 

• Tiltaket skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 
8 – 12. 

• Eksisterende vegetasjon  
• Landskapsbilde  
• Radon – best å legge inn krav om radonsikring i planen. 
• Forurensning i grunnen. Det antas at dette må utredes og 

hensyntas spesielt fordi det har vært militærleir der 
tidligere. 

• Konsekvenser for handelsbyen Hønefoss og Hønefoss 
som bysentrum. 

• Lekearealer/ lekeplasser (se mal 4226- krav til 
lekeplasser) 

• utearealer (tenk kvalitet!) (se mal 4225- sjekkliste for 
utearealenes utforming) 

• Grønnstruktur Sol/skyggeanalyse? (konsekvenser for egne 
utearealer, men og for tilgrensende områder) 

• Skolekapasitet 
• Universell utforming 
• Evt. hensynssoner 
• Evt. spesifikke bestemmelser i kommuneplanen, se § 1.0.2 
• Finnes det gamle konflikter i området, potensielle nye 

konflikter 
• Eksisterende utredninger fra påbegynt reguleringsplan 

 

  

1.13 Boligplanlegging i by/ tettsteder  
• Hvalsmoen er ett flott område og kvalitet som ivaretar og 

bygger opp under dette er viktig 
• Området bør henvende seg mot elva og benytte potensialet 

som er i det. Utearealenes utforming må tilpasses området.  
• Fleksibilitet i boligprosjekter er viktig 
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• Bebyggelsens struktur er hovedsakelig eneboliger og er 
nærmere beskrevet i søknaden om oppstart. Det vil si at 
det i ikke bør være noe særlig grad av industri eller 
lagerbygninger. 

• Rådmannens vurdering i saksframlegget til 1. gangs 
behandling vil bli vurdert bl.a ut i fra momenter i 
sjekklista 

1.13 Krav til innlevert materiale ved 1. gangs behandling: 
• formelt oversendelsesbrev til kommunen 
• plankart i egnet målestokk, fortrinnsvis 1:1000/ 1:2000  

(se mal 3001-  krav til digitale planer) 
• planbestemmelser i word-doc (se mal 4222- 

planbestemmelser, til konsulenter) 
• planbeskrivelse (se mal 4223- planbeskrivelse) 
• ROS-

analyse(http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Te
ma/temasamfunnssikkerhetareal.pdf) 

• evt. støyutredning 
• evt. trafikkutredning 
• evt. konsekvensutredning  
• terrengprofiler (med bygningsplassering, veier m.m) 
• kopi av brev ved varsel om planoppstart m/ tilhørende 

adresseliste  
• kopi av kunngjøring i Ringerikes Blad  
• kopi av innkomne merknader  
• sammendrag av innkomne merknader, med forslagsstillers 

kommentar (nyttes direkte i saksframlegg ved politisk 
behandling) (i word-format) 

• dokumentasjon av eventuell samråds- og 
medvirkningsprosess.  

 
I tillegg nødvendig dokumentasjon i hver enkelt sak: 

• registreringer, i skrift eller på kart 
• illustrasjonsplaner 
• fotografi er/ fotomontasjer 
• skråfoto 
• perspektivtegninger 
• modell 
• analyser, rapporter 
• annet 
 

Materialet skal leveres i digital form 
 
Dersom kommunen ikke anser materialet for komplett/ 
tilstrekkelig, vil forslagsstiller få tilbakemelding om dette, og 
vil bli bedt om å levere inn nytt/ oppdatert materiale. 
 

 
 
 

 
 

1.14 Gebyrer:   
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• Det ble informert om betalingsreglementet og hva det 
innebærer på møtet. Merk at selvkostprinsippet følges, 
noe som medfører at gebyr påvirkes av hvor omfattende 
saken er, samt av hvor god kvalitet det er på materiale 
som overleveres i de ulike fasene av planprosessen. 

• Gebyr faktureres etter 1. gangs behandling av saken. 
• Dersom materiale som mottas fra konsulenter ikke er godt 

nok vil både forslagstiller og konsulenter bli orientert om 
dette. 

 
1.15 Neste steg: 

• Forslagstiller leverer inn materiale i hht. invitasjonen til 
oppstartsmøtet + det som fremkommer i dette møtet. Dette 
benyttes som grunnlag til politisk oppstartssak/ 
oppstartsmelding. 

• Saksbehandler i kommunen forbereder saksfremlegg til 
politisk oppstart. 

• Etter at fristen for innspill ved varsel om oppstart er gått 
ut, vil saksbehandler oversende innkomne merknader og 
be forslagstiller om å oppsummere og kommentere 
innspillene som er kommet. 

• Saksbehandler får oversendt tekst og kartutsnitt fra 
forslagstiller og varsler internt i kommunen, samt 
kunngjør oppstarten på kommunens nettsider. 

 

  

1.16 Materiale som forslagstiller kan få tilsendt etter 
møtet.  

• Adressatliste i reguleringssaker, mal 4000 
• Krav til digitale planer, mal 3001 
• Sjekkliste for arealplankartet, mal 4224 
• Eksempel på tegnforklaring, mal 4228 (send også i dwg!) 
• Planbestemmelser (Ringerike kommunes mal), mal 4222 
• Planbeskrivelse (forslag), mal 4223 
• Sjekkliste for utearealenes utforming, mal 4225 
• Krav til lekeplasser, mal 4226 
• Beregning av grønnflatefaktor, mal 4227 
• Betalingsregulativ 
• Parkeringsforskriften 
• Gjeldende reguleringsplan for området har konsulenten 

tilgang på 
 

  

    
 
 
Storgata 13, 02.05.12 
Referent: Ole Einar Gulbrandsen 
Telefon: 32 11 74 66 
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Fra: Knut Edvard Helland  
Sendt: 30. mai 2013 14:12 
Til: 'Bjørn Leifsen' 
Kopi: Gunnar Hallsteinsen; Grethe Tollefsen; Oddvar Roysi 
Emne: SV: Hvalsmoen. Søknad omå gjenoppta reguleringsplanarbeidet. 
 
Hei, 
 
Viser til nedenstående epost. 
 
Det er riktig at rådmannen foreslår at saken tas som innspill til kommuneplan og vil gjennomgå 
prosessen med grovsiling og finsiling. Siden kommuneplanprosessen er i gang vurderer vi at det er 
naturlig å behandle den i forbindelse med dette. 
 
Imidlertid sier vi i saken at vi er positiv til reguleringsplan av Hvalsmoen nedre leir, og ser det som en 
stor fordel at planarbeidet settes i gang igjen etter at det har stått stille etter offentlig ettersyn i 
2004. Vi har derfor i den saken som går til politisk behandling lagt inn et alternativt forslag til vedtak 
slik at kommunen gjennom den politiske behandlingen kan vedta ny oppstart av 0605_303 
detaljregulering for Hvalsmoen nedre leir dersom det er politisk ønskelig.  
 
Den politiske saken er ferdig skrevet og levert slik at den kan behandles i Hovedkomiteen for miljø og 
areal (10.juni) og Formannskapet (11.juni). Men denne eposten med vårt svar blir lagt ved saken som 
går til politisk behandling. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Knut Edvard Helland 
------------------------- 
Kommunalsjef Ringerike kommune 
Telefon: (+47) 41523916 
Besøk oss på: www.ringerike.kommune.no 
Etabler deg i Ringerike: www.ringerike.no 
 
----------------------- 
---------------------- 
 
Fra: Bjørn Leifsen [mailto:bleifsen@online.no]  
Sendt: 30. mai 2013 13:47 
Til: Knut Edvard Helland 
Kopi: Gunnar Hallsteinsen; Grethe Tollefsen; Oddvar Roysi 
Emne: Hvalsmoen. Søknad omå gjenoppta reguleringsplanarbeidet. 
 
Hei! 
 
I forberedelse av saken om å fortsette/gjenoppta reguleringsplanarbeidet av Hvalsmoen nedre leir, 
har en fått vite at kommunen vurderer å sende saken til revisjonsarbeidet med kommuneplanen. Dvs 
at en må vente (1-2 år?) med å gå videre med reguleringsplanarbeidet. 
 
På vegne av Røysi ber jeg om at kommunen innstiller på at reguleringsplanarbeidet kan fortsette der 
det slapp for noen år siden. 
 
Det er følgende grunner til det: 
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1. Planarbeidet på Hvalsmoen var svært godt i gang, med et komplett forslag som lå uten til 

offentlig ettersyn, før det naturlig stoppet opp i forbindelse med at  moen ble solgt fra 
Forsvaret til Røysi i 2005. 
 

2. I planarbeidet den gang var det forutsatt at størstedelene av moen skulle bygges ut, med 
boliger og ulike næringsområder. At en nå ønsker å dreie formålene mer mot boliger, er 
ingen stor endring fra tidligere forutsetninger. Med signaler om stort boligbehov på Ringerike 
burde dette heller ikke være kontroversielt. 

 
3. En mener nå å ha fremmet et konsept for utvikling av Hvalsmoen som tar vare på verdiene 

som er på stedet, og at en kan utvikle et flott område med stort potensiale. 
 

4. Hvalsmoen er et område som uansett må vurderes særskilt utfra størrelse og beliggenhet. En 
vil være usikker på om en vurdering i kommuneplansammenheng vil gi andre resultater enn 
en egen vurdering nå. 

 
5. Planarbeidet var så godt i gang at kommunen måtte vurdere nøye om det i det hele tatt var 

nødvendig å starte reguleringsplanarbeidet på ny, men fant det riktigst at det ble gjort. At 
søknaden så skal kunne medføre at kommunen vil vurdere utbygging på Hvalsmoen 
grunnleggende i hele kommuneplanarbeidet, er derfor overraskende og føles som et stort 
steg tilbake. 

 
6. Hvalsmoen har, som nevnt i vår søknad, et behov for å snu en noe uheldig utvikling, fra noe 

mindre gode virksomheter til å kunne bli et veldig bra område med hovedvekt på boliger og 
lett næringsvirksomhet. Tiden for å snu er nå! Blir klarsignal utsatt blir denne trenden 
vanskelig å snu.  

 
7. Det står mye bebyggelse som kan reddes og passes inn i ny virksomhet, dersom en får 

tillatelse til å bruke området med det aller første. En kommuneplanprosess med derpå 
følgende reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling vil være med på å kunne øke 
forfallet av mange fine bygg. Det er alvorlig for både eier, men og for samfunnet som har 
signalisert ønske om vern av mange bygninger og bygningsmiljø. 

 
Vår konklusjon er derfor at kommunen, administrasjon som politikere, gir et entydig klarsignal om at 
reguleringsplanarbeidet kan starte opp igjen snarest. 
 
En ønsker tilbakemelding på denne mailen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bjørn Leifsen 
 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
Vågårdsveien 210 
3516 Hønefoss 
 
Besøksadresse: Osloveien 10 
 
Tlf 90959283 
Org nr 997 275 675 MVA 

Side 329 av 341



   
 

   

 

MINERALSKE RÅSTOFFER - TEMAUTREDNING  
 

Arkivsaksnr.: 13/1789  Arkiv: U24   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
86/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
91/13 Formannskapet 11.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer. 
Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen. 
 

Bakgrunn 
Forhold til overordna planer 
Det vises til forslag til planprogram for revidering av kommuneplan samt kommunal 
planstrategi. Her legges det opp til at det skal gjennomføres en temautredning om 
mineralske råstoffer. Konklusjonene fra utredninga skal inngå som et innspill til 
kommuneplanarbeidet, og vil være en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget.   
 
Ressurstyper og lokalisering 
Mineralske råstoffer deles inn i fem grupper: byggeråstoffer (grus og pukk), metaller, 
industrimineraler, energimineraler og naturstein.  
 
Byggeråstoffene brukes til forskjellige byggeformål som veier, jernbanetraseer, offshore 
plattformer, boliger og annet tilknytta bygge- og anleggsvirksomhet. 
 
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utarbeida kart som viser forekomster av sand og 
grus. Disse er også klassifisert og verdivurdert. I NGUs oversikt vises store områder rundt 
Kilemoen, Hensmoen og Eggemoen som områder med grusressurser, men også områder i 
Ådalen, rundt Nes i Ådal og ved Sokna er registrert. Pukkressursen er ikke kartlagt, men det 
er grunn til å tro at det også er pukkressurser i kommunen. På NGUs kart vises forekomster 
av metaller i kommunen. Lokalitetene er konsentrert rundt Heradsbygda, Eggemoen, 
Hallingby og Ådalen.  
 
Industrimineraler er en fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og bergarter som har 
industriell anvendelse på grunn av sine fysiske og kjemiske egenskaper (eks. kvarts, olivin, 
feltspat).  Det er gjort to registeringer av industrimineraler i kommunen, en ved Norderhov 
og en mellom Sokna og Ørgenvika.  
 
Det er ikke gjort kjente registreringer av energimineraler og naturstein. 
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Kartlegging av råstoffer er omfattende og kan være svært ressurskrevende og vil ofte måtte 
skje på bakken. Utredninga skal i hovedsak baseres på kjent kunnskap, og det skal ikke 
legges opp til omfattende undersøkelser utover dette.  
 
Formål med utredninga 
Hensikten med utredninga er i hovedsak å sikre ressursene for framtida, og unngå 
nedbygging av ressurser. Utredninga vil gi grunnlag for å kunne vurdere om etablering av et 
nytt uttak er fornuftig i et samfunnsperspektiv. For eksempel kan utredninga si noe om 
ressursenes kvalitet er så viktig at til dels store ulemper kan aksepteres, eller om det er 
andre områder som heller burde benyttes. De samfunnsmessige konsekvensene må 
avveies.  
 
Når vi får en sammenstilt oversikt over kvalitet på ressurser og eksisterende uttak blir det 
lettere å se sammenhengene i kommunen og planlegge lengre fram i tid. På denne måten 
kan kommunen unngå å etablere boligområder og masseuttak i nærhet til hverandre. 
Resultatene av kartlegginga skal inngå i kommuneplanen.  
 
I gjeldende kommuneplan er det avsatt flere områder til masseuttak. Disse områdene er 
ikke nødvendigvis i samsvar med NGUs kartlegging. For områder avsatt til masseuttak i 
gjeldende kommuneplan stilles det krav til utarbeiding av reguleringsplan før etablering 
eller utviding av uttak kan finne sted. Gjennom å kartlegge eksisterende uttak blir det 
lettere vurdere hva slags bestemmelser som skal gjelde for ulike uttak i kommunen, samt 
innspill om nye uttaksområder. Avhengig av uttakets størrelse må det blant annet tas 
stilling til om det skal være krav til reguleringsplan eller ikke og hvilket nivå det må være på 
konsekvensutredningene.    
 
Ved å få oversikt over eksisterende uttak vil det også bli lettere å få gjennomført 
istandsettings- og sikringstiltak på uttak som ikke er i drift. 
 
Geologiske formasjoner kan ut fra historiefortellende verdi ha verneverdi. Dette skal også 
vurderes i utredninga.  
 

Beskrivelse av saken 

Lovverk 
Det er flere lover og forskrifter som styrer forvaltningen av mineralske forekomster. Aktuelt 
lovverk er:  

- Plan- og bygningsloven (pbl.) 
- Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) 
- Forurensningsloven, spesielt kapittel 30 i forurensningsforskriften 
- Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål  
- Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven  

Mineraluttak er regulert av konsesjon med driftsplan etter mineralloven, planavklaring 
etter plan- og bygningsloven (oftest reguleringsplan) og bestemmelser i eller vedtak etter 
forurensningsloven. En tillatelse etter mineralloven (konsesjon) erstatter ikke krav om 
godkjenning etter plan- og bygningsloven eller motsatt.  
 
Annet aktuelt lovverk er blant annet kulturminneloven, naturmangfoldloven og skogloven.  
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Mineralloven 
Et masseuttak på mer enn 10 000 m3 totalt krever konsesjon etter mineralloven. Det kreves 
også konsesjon for kommersiell drift. For å få konsesjon etter mineralloven må krav om 
driftsplan være oppfylt, samt at uttaket må være avklart etter plan- og bygningsloven 
(oftest gjennom en reguleringsplan). Driftsplanen danner grunnlag for hvordan uttaket skal 
foregå, og kan sette krav til gjennomføring av drift, istandsetting, sikring, bevaring av 
naturmangfold og bestemmelser om tiltak mot forurensing.  
 
Plan- og bygningsloven 
Viktige mineralforekomster kan avsettes til formål «råstoffutvinning» i kommuneplanens 
arealdel. På denne måten kan en unngå nedbygging av ressurser og sikre forutsigbarhet. I 
de fleste tilfeller kreves det utarbeiding av reguleringsplan for etablering eller utviding av 
masseuttak. I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan kreves det 
konsekvensutredning for uttak som berører området større enn 200 dekar eller hvis samla 
uttak er større enn 2 millioner m3.    
 
Dagens situasjon 
Det er et ukjent antall grusuttak og pukkverk i drift. Det er planer om utviding eller 
etablering i fire store områder, Kilemoen, Rognerud, Hensmoen og Eggemoen. 
Grusressurser er kartlagt og verdisatt, og det er store areal med meget viktig sand- og 
grusforekomst i disse områdene rett nord for Hønefoss.  
 
Pukkressurser er ikke registrert utenom i området der det er drift i dag. NGU er i gang med 
undersøkelser i Buskerud, men det er usikkert når registreringene blir gjort i Ringerike.  
 
Det er i dag ingen kjente uttak av metaller, industrimineraler eller naturstein i kommunen. 
 
Mineralmarkedet er langsiktig og følsomt for konjunkturene. For byggeråstoffene pukk og 
grus utgjør transport en stor del av prisen ut til kunde. Ved transportavstander på 30-40 km 
kan for eksempel transportkostnaden bli større enn materialkostnaden (verdien av 
råvaren). Dette må kommunen forholde seg til når det gjelder vurdering av nye uttaksteder.  
 
Metode 
Kartlegginga utføres som en temautredning hvor resultatene inngår i kommuneplanen. 
Utredninga skal behandles politisk og det skal være høringsperiode. Denne metoden er 
valgt framfor å utarbeide en egen kommunedelplan for temaet fordi en på denne måten 
kan 
få et like godt resultat uten at det krever like mye ressurser som ved utarbeiding av 
kommunedelplan. 
 
For å få oversikt over eksisterende uttak skal vi benytte lokalkunnskap, gjeldende planer, 
befaringer og flyfoto. Registreringskart fra NGU er grunnlag for avgrensing av ressurser.  
 
Grunneiere og rettighetshavere vil bli oppfordra til å komme med innspill om eksisterende 
uttak av mineralske råstoffer, samt forslag om framtidige uttak. Det er en langt mer 
krevende prosess å behandle et reguleringsforslag som avviker fra kommuneplanens 
arealdel enn et som samsvarer med kommuneplanen. 
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Geografisk og tematisk avgrensing 
Utredninga tar for seg hele kommunen og vil i hovedsak omhandle grus og pukk, da dette er 
råstoffene som er mest aktuelle i Ringerike i dag.  
 
Eiendomsforhold 
Kartlegginga gjøres uten hensyn til eiendomsforhold. 
 
Behov for informasjon og høringer 
Det vil være en høringsperiode etter at oppstart av arbeidet vedtas. I høringsperioden vil vi 
be publikum om å opplyse om uttak i drift, slik at vi kan få hjelp i kartleggingsarbeidet.  
 
Grunneiere og rettighetshavere vil bli oppfordra til å komme med innspill om uttak av 
mineralske råstoffer. Rådmannen vil i tillegg forsøke å opprette et samarbeid med 
myndigheter og fagetater.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener det er behov for en slik kartlegging for å få et grunnlag for avveiing av 
framtidig behov for masseuttak, og for å kunne avgjøre hvor uttakene bør lokaliseres for å 
unngå konflikt med annen arealbruk i størst mulig grad. Rådmannen anbefaler oppstart av 
arbeidet. 
 
Vedlegg 

1. Strategiplan 2013-2016 – Regiongeologen* 
2. Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven – 

temaveileder* 
3. Gjeldende arealdel av kommuneplan for Ringerike, som viser områder avsatt til 

masseuttak* 
 
Lenker 
NGUs ressurskart Sand, grus og pukk: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_disp_on_web.rappkommimage?p_idnr=0000193828 
 

Ringerike kommune, 28.05.2013 
 

 
 

Wenche Grinderud 
Rådmann 

 
 

Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Avdelingsleder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 
Saksbehandler: Guro Skinnes og Ingeborg Faller 
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KULTURMINNER - TEMAUTREDNING  
 

Arkivsaksnr.: 13/1957  Arkiv: 140   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
83/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
92/13 Formannskapet 11.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredning om kulturminner. 
 

2. Utredninga begrenses til å gjelde Hønefoss og nyere tids kulturminner. 
 

3. Resultatet av utredninga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen. 
 

Bakgrunn 

Det er behov for å se automatisk freda kulturminner og nyere tids kulturminner i 
sammenheng. I forbindelse med høring av planprogram og planstrategi ved oppstart av 
kommuneplanarbeid anbefaler fylkeskommunen at det startes opp arbeid med en 
kommunedelplan for alle typer kulturminner. Arbeid med en kommunedelplan for 
kulturminner er på dette tidspunktet for omfattende og ressurskrevende. Etter møte med 
fylkeskommunen er det enighet om at i denne omgang er det tilstrekkelig med en utredning 
som begrenses til Hønefoss og nyere tids kulturminner. 
 
Kulturminner og kulturmiljø er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelser. 
Kulturminner forteller om utviklinga samfunnet har hatt fram til i dag, og er med på å prege 
våre beslutninger for framtida. Kulturminner kan være så mangt, alt fra bygninger, bruer og 
hele landskap til mindre kulturminner som steinalderutstyr og interiør.  
 
Kulturminner deles inn i automatisk freda kulturminner, og nyere tids kulturminner. 
Automatisk freda kulturminner er eldre enn 1537, og er freda etter kulturminneloven. 
Spesielt for bygninger gjelder automatisk fredning fram til 1649. Nyere tids kulturminner er 
ikke automatisk freda, men kan fredes av miljøverndepartementet etter kulturminneloven. 
Det er rom for at kommunen foreslår fredning av objekter, men kommunen har ikke 
myndighet til å fastsette fredning. Kommunen kan derimot bevare nyere tids kulturminner 
gjennom bruk av plan- og bygningsloven. 
 
Verktøy i kulturminneloven: 

 Fredning 
 
Verktøy i plan- og bygningsloven: 

 hensynssoner med retningslinjer i kommuneplan/kommunedelplan 
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 bestemmelser til arealbruksformål i spesielt angitte områder i 
kommuneplan/kommunedelplan 

 hensynssoner med bestemmelser i reguleringsplan 
 
Kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid kan også være et verktøy for bevaring av 
kulturminner.  
 
For bevaring av nyere tids kulturminner gjennom plan- og bygningsloven er det flere 
muligheter. Følgende er to er aktuelle i denne omgang: 
 
- Bevaring gjennom plan- og bygningsloven ved bruk av hensynssone. Til 

hensynssonetypen som er aktuell for kulturminner er det ikke mulig å gi juridisk 
bindende bestemmelser. Det er mulig å gi retningslinjer som skal vektlegges av 
myndighetene ved avgjørelse av saker, men retningslinjene har ikke juridisk bindende 
virkning på samme måte som bestemmelser. 

 Pbl § 11-8 c) Hensynssoner. «(…) Det kan fastsettes følgende hensynssoner: Sone 
med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller 
bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, men angivelse av interesse (…).» 
 

- Bevaring gjennom plan- og bygningsloven ved bruk av generelle bestemmelser. I 
utgangspunktet gjelder generelle bestemmelser i kommuneplanen hele 
kommuneplanens virkeområde. Det kan imidlertid gis generelle bestemmelser for 
nærmere angitte områder. Bestemmelsene som gis er juridisk bindende. 

 Bevaring gjennom pbl § 11-9 pkt. 7 Generelle bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel. «Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel om hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende 
bygninger og annet kulturmiljø.» 

 
Som planmyndighet er kommunen den største forvalteren av kulturminner, og har derfor 
ansvar for å gjennomføre en langsiktig og gjennomtenkt kulturminneforvaltning. En viktig 
del av arbeidet med forvaltning av kulturminner er å prioritere kulturminner og sørge for 
bevaring. For å få til dette må kommunen ha god oversikt over kulturminnene som finnes, 
kommunen må ha gode planer for bevaring og det er nødvendig med et godt samarbeid 
med eieren av kulturminnet.  I tillegg til kommunene er fylkeskommunen og Riksantikvaren 
viktige forvaltere av kulturminner.  
 
Dagens situasjon 
Ringerike har en lang historie og mange kjente kulturminner, både automatisk fredete og 
nyere tids kulturminner. Av nyere tids kulturminner, og da fortrinnsvis bygninger, finnes det 
mye bakgrunnsmateriale vi kan ta utgangspunkt i. Det er gjort registreringer av hus i 
Hønefoss hvor verdi er satt på bakgrunn av flere kriterier. Registreringene er vist i boka Hus 
i Hønefoss, samt ligger ute på kommunens nettkart. 
 
På bakgrunn av vurderingene som er gjort ved registrering av hus er det gjort 
verdivurdering av hele kulturmiljø i Hønefoss. Dette er i hovedsak boligområder med høy 
tetthet av bevaringsverdige hus. Verdivurderinga ses i sammenheng med Riksantikvarens 
NB!-register, og består av områder fordelt på tre kategorier basert på bevaringsverdi.   
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Formål 
Formålet med arbeidet er å gjøre deler av resultatene fra registreringer og vurderinger som 
er gjennomført juridisk bindende etter plan- og bygningsloven. Det anses som mest 
hensiktsmessig å se husene i sammenheng, slik at de danner kulturmiljøer. På denne måten 
kan registeringene brukes som beslutningsgrunnlag i arealbrukskonflikter. I tillegg til dette 
kan utredninga også få verdi som kunnskapsgrunnlag og informasjon til publikum, deriblant 
grunneiere av kulturminner.  
 
Metode 
Det er viktig å avgrense utredninga i første omgang. Geografisk skal den avgrenses til 
Hønefoss, og tematisk skal den avgrenses til nyere tids kulturminner. Med nyere tids 
kulturminner mener vi i denne sammenheng bygg og bygningsmiljø yngre enn 1537.  
 
Dette kan gjøres ved å avgrense områdene i kommuneplanens arealdel. Som beskrevet 
under «Bakgrunn» kan dette gjøres på to ulike måter. Kommunen kan sette hensynssoner 
med retningslinjer i kommuneplanen. Det kan være en hensynssone for hvert kulturmiljø, 
og hensynssonene kan ha ulike retningslinjer med ulik strenghetsgrad basert på 
bevaringsverdien. Retningslinjene vil blant annet kunne anbefale om bygg skal kunne rives, 
om det skal være mulighet for å restaurere, bygge på eller bygge mer på samme tomt og 
om det skal være mulig å endre omgivelser slik som trær og terreng. Kommunen kan også 
sette generelle bestemmelser knytta til avgrensa områder. Bestemmelsene som settes kan 
regulere det som kan anbefales ved bruk av hensynssoner.  
 
Videre arbeid 
I tråd med fylkeskommunens anbefaling i innspill til oppstart av arbeid med kommuneplan 
kan det på lengre sikt gjøres registreringer av både nyere tids kulturminner og automatisk 
freda kulturminner. Det er også hensiktsmessig å vurdere tilstand og lokalitet for de 
automatisk freda kulturminnene som er registrert i Riksantikvarens database Askeladden, 
altså å foreta en kontrollvurdering av eksisterende registreringer. Det vil da være aktuelt å 
utvide det geografiske omfanget til i første omgang å gjelde randsonen rundt Hønefoss og 
de livskraftige lokalsamfunnene.    
 
Målet er en sammensatt oversikt og verdivurdering av både automatisk freda kulturminner 
og nyere tids kulturminner i kommunen. Dette kan etter hvert samles i en egen 
kommunedelplan.  
 
 
 
 Ringerike kommune, 28.05.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Ken Ove Heiberg og Ingeborg Faller 
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SØKNAD OM ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN  
 

Arkivsaksnr.: 13/1726  Arkiv: 251   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 04.06.2013 
93/13 Formannskapet 11.06.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

 Kommunen kan tilby fastrente ved tildeling av startlån. 

 Kommunen kan tilby 30.års nedbetalingstid av startlån. 

 Kommunen kan tilby avdragsfrihet. 
 

Innledning / bakgrunn 
I følge NOU 2011:15 Rom for alle, bør boligeie bli mulig for flere enn i dag. Dette gjelder 
særlig for personer med stabil, om enn lav inntekt. Dagens leiemarked kan forsterke 
problemene for vanskeligstilte, og for mange vil det å eie egen bolig være et bedre og 
rimeligere alternativ.  
Gjennom en mer fleksibel bruk av startlån, boligtilskudd og tapsfond vil det være 
økonomiske og sosiale gevinster å hente for den enkelte, for det offentlige og for 
samfunnet som helhet. Helt konkret for Ringerike kommune vurderer vi at dette det kan gi 
en bedre sirkulasjon i kommunale boliger, samt mindre trykk i leiemarkedet. 

Aktuell forskning viser at flere vanskeligstilte som leier, kan skaffe seg egen bolig og greie å 
beholde den ved å benytte startlån i kombinasjon med bostøtte. 

Kommunene skal ved innvilgelse av startlån legge til grunn lokale forhold, og har mulighet 
til å tilpasse vilkår til den enkelte husstands økonomi ved å innvilge avdragsfrie perioder, 
utvide nedbetalingstiden og å avtale lange fastrenteavtaler.  

Beskrivelse av saken 

Bustadsutvalget har utalt at hvis renten er lav og bindingstiden lang nok kan resultatet være 
at noen kan få lån til fastrente som ikke ville fått lån til flytende rente. Dette er i tråd med 
våre erfaringer ved saksbehandling av søknader, det vil si at søkere får avslag på søknad om 
lån til flytende rente som kunne klare å betjene et lån til fastrente. I praksis medfører dette 
at mange med varig lav inntekt, som for eksempel unge uføre, aldri vil komme i posisjon til 
å eie egen bolig. 

Utvalget sier videre sier utvalget ”Gjennom individuell tilpasset nedbetalingstid og 
avdragsfrihet, kan kommunene avveie hensyn som risiko og betalingsevne ved hvert lån.  

 

Lang nedbetalingstid gjør at flere med lave inntekter kan få lån, siden de månedlige 
kostnadene blir lavere. Det kan redusere behovet for tilskudd til etablering slik at flere kan 
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dra nytte av denne ordningen.”. Dette vil også kunne komme gruppen med varig lav inntekt 
til gode. 

Avdragsfrihet er tenkt som en buffer dersom lånetager får betalingsproblemer i perioder. 

Økonomiske forhold 

Vi kan ikke se at dette vil påføre kommunen noen ekstrautgifter. Vi mener at ved å kunne 
tilby alternative løsninger for lånetaker i løpet av lånets løpetid, vil kunne bidra til en økt 
mulighet til at lånet ikke missligholdes. Det vil også gi oss mulighet til å redusere de 
månedlige utgiftene til lånetager og i enkelte tilfeller forhindre at vedkommende  har behov 
for sosialstøtte. 

Juridiske forhold  

Husbanken gir åpning til disse løsningene, og de gir hver enkelt kommune myndighet til å ta 
beslutning om de ønsker å ta de i bruk.  

Rådmannens vurdering 

Både regjeringen og Husbanken anbefaler en mer fleksibel bruk av startlånsordningen for å 
fremme en boligsosial utvikling. Kommunen har mulighet til selv å beslutte en mer fleksibel 
bruk av startlån en i dag. Rådmann anbefaler derfor at forslaget om å åpne for bruk av 
fastrente, økt nedbetalingstid samt avdragsfrihet vedtas.   

Saksdokumenter 

 Retningslinjer vedtatt av kommunestyret 27.11.2003-Sak 0143 

 

 
 Ringerike kommune, 13.05.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Kirsten Orebråten 
Saksbehandler: Ann-Kristin Hoås 
 
 

Side 338 av 341



Side 339 av 341



   
 

   

 

WEBVISNING AV KOMMUNESTYREMØTER  
 

Arkivsaksnr.: 11/4105  Arkiv: 056   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
94/13 Formannskapet 03.06.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Det installeres mulighet i kommunestyresalen for direktesending av lyd og bilder på 
internett inklusive integrasjon mot Ringerike kommunes saks- og arkivsystem. 
2. Totalkostnaden over 4 år, kr 330 000,-, finansieres innenfor drifts- og 
investeringsrammene for IKT. 
 

Sammendrag 
Ved å etablere mulighet for at innbyggerne kan følge politiske møter via internett, styrker 
dette innbyggernes mulighet til å følge de politiske møtene. Dette er også et godt bidrag til 
å skape mer åpenhet i Ringerike kommune. Rådmannen anbefaler at det i etableres 
mulighet for webvisning i kommunestyresalen. 
 

Bakgrunn 
Rådmannen viser til presentasjon av løsning for visning av kommunestyremøter på 
internett 
våren 2011. Kommunestyret har tidligere behandlet sak om weboverføring (sak 19/12). 
Saken er gjenopptatt etter budsjettdebatten 2013 (sak 03/13, verbalforslag 19). Visning av 
politiske møter på internett gjør det mulig for innbyggerne å følge den politiske debatten 
hjemmefra via internett. Det muliggjør også deling i sosiale media. 
 
Innhentede tilbud 
Det er innhentet tilbud for direktesending av både lyd og bildet ut på internett. Når 
sendingen er over, arkiveres opptaket. Etter møte kan man publisere opptaket med 
tilhørende saksliste. Systemet støtter opptil 4 kameraer. Det bør minimum installeres 2 
kameraer i hvert rom som ønskes dekket. Ett for podiet og ett for talerstolen. Den som ser 
på på web-tv velger selv hvilket kamera de vil se på. Installasjonen er fast for hvert rom/sal, 
og anbefales ikke flyttet på grunn av innstilling av kameraer og tilkoblinger til stasjonær pc 
for administrasjon. 
 
Eksempel på løsning ble presentert i etterkant av kommunestyremøte 28. april 2011. 
Den tekniske grunnpakken blir lik om men velger enkel eller integrert løsning. Forskjellen vil 
ligge i anskaffelse og vedlikehold av programvare. Det må også påregnes noe arbeid i for- og 
etterkant av møtene for klargjøring og redigering. Som tilvalg kan det leveres integrasjon 
mot kommunens sakssystem. Flere kommuner har allerede innført løsningen, noe som også 
ble vist på kommunestyremøtet 28.april 2011. 
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Kostnader  
Grunnpakke med 2 stk kamera og 1 PC kr      180 000,- 
Driftskostnad pr år inkl. support vedlikehold, integrasjon og lagring  
(pris avhenger av trafikkmengde) 

kr        30.000,- 

Integrasjon mot sakssystem inkl. oppsett  kr        30.000,- 
Noe merarbeid med tilrettelegging før, og redigering i etterkant av møtene kommer i 
tillegg. 
 
Totalkostnad for kommunestyreperioden (4 år) kr 330.000,- 
 
Finansiering 
Drift og investeringer foreslås finansiert ved å prioritere innenfor dagens drifts- og 
investeringsrammer for IKT. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 30.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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