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MÅNEDSRAPPORT MAI 2013
Arkivsaksnr.: 13/2267

Arkiv: 210

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

100/13

Formannskapet

20.08.2013

/

Kommunestyret

29.08.2013

Forslag til vedtak:
Månedsrapport per mai tas til orientering

Sammendrag
Fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr mai 2013. Helårs prognose viser
et merforbruk på 9,9 mill. kroner knyttet til driftsutfordringer innen helse og omsorg samt
lavere utbytte fra RiK enn budsjettert. Det presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen.

Innledning / bakgrunn
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyre om den økonomiske
utviklingen i 2013. Månedsrapportene er kortere sammenfatning av status, mens det etter
hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble
vedtatt i KS sak 15/2013.

Beskrivelse av saken
Prognosen per mai indikerer at kommunen vil bruke rundt 9,9 mill. kroner mer enn
budsjettert i 2013. Det er på nivå med det som ble meldt i 1. tertialrapport med en liten
positiv endring på 0,7 mill. kroner.
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Beløp i hele tusen kroner

Sum frie disponible
inntekter (Rammeområde 8)
Sum nettofinansutgifter (Rammeområde 9)
Sum til fordeling drift til
rammeområdene 0-7
Sum forbruk drift
rammeområdene 0-7
Mer /mindreforbruk

Regnskap
til og med
mai 2012

Årsavvik
Regnskap
Prognose Prognose Avvik i
Årsbudsjett
forrige rapport
hittil 2013
Årsregnskap Årsavvik
%
(pr april)

-604 143

-670 091

-1 476 243

-1 476 243

0

0%

-

31 597

20 691

95 263

101 468

-6 205

-7 %

-6 200

-572 546

-649 400

-1 380 980

-1 374 775

-6 205

-7 %

-6 200

576 903
4 357

588 459
-60 940

1 380 980
0

1 384 682
9 907

-3 702
-9 907

0%

-4 371
-10 571

Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) melder om merforbruk i forhold til budsjett på 3,7
mill. kroner. De største avvikene finner vi nå innenfor følgende områder:
 Helse og omsorg melder om et merforbruk på 5 mill. kroner knyttet til kjøp av
institusjonsplasser, utfordringer med å oppnå ønsket økonomisk effekt på vedtatte
tiltak og økende utbetalinger til sosialhjelp.
 Oppvekst og kultur melder om et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner på grunn av
lavere lønnsvekst enn budsjettert.
 Tekniske områder som forrige måned meldte om et mindreforbruk på 1,6 mill har
siden da hatt utgifter knyttet til flom og melder nå om balanse i forhold til budsjett.
Tidligere regnskapsår har et merforbruk i denne størrelsen kunne dekkes inn av høyere
skatteinntekter enn budsjettert. Denne muligheten er redusert i 2013 ettersom budsjettet
legger opp til et høyere inntektsnivå enn Departementet anbefaler i sine beregninger.
Noen av tiltakene som gjennomføres for å komme i budsjettbalanse er:





Målrettet arbeid for lavere sykefravær
Stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig ved langtidsfravær og permisjoner
Forsiktig bruk av vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden
Fortløpende gjennomgang av turnusplaner

I budsjett 2013 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 30,5 mill.
kroner. Gitt prognosen pr mai vil det være mulig å nedbetale ca 20 mill. kroner av
kommunens akkumulerte underskudd i 2013.
Budsjett 2013 inneholder definerte innsparingskrav på 20 mill. kroner. Arbeidet med å
gjennomføre tiltakene er godt i gang, og rådmannen følger utviklingen tett for å sikre at
disse gjennomføres som planlagt. Det er imidlertid avdekket utfordringer med å oppnå de
økonomiske målene for enkelte av tiltakene innenfor helsesektoren spesielt.
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Det må tas høyde for følgende usikkerhetsfaktorer ved årets slutt som ikke kan fanges opp i
en prognose som nå er laget. Disse faktorene kan påvirke det regnskapsmessige resultatet
for 2013 både positivt og negativt:





Årsavslutningen
Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsett resultateffekt både positivt og
negativt i forhold til prognosen.
Oppgjør prosjektmidler
Overføring av prosjektmidler innen drift til bundne fond. Enkelte utgifter og
inntekter kan være utelatt fra prognosen.
Aktuarberegning pensjon januar.
Endelige tall for skatteinntekter m/ skatteutgjevning foreligger ikke før i januar
2014.

Økonomiske forhold
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Det
foreslås ikke budsjettreguleringer. Rapporten tilstreber å gi et bilde av den økonomiske
situasjonen pr mai 2013.

Prinsipielle avklaringer
Forslag til tiltak som berører kvaliteten i tjenestene vil bli fremmet for politisk behandling
som enkeltsaker.

Rådmannens vurdering
Halvparten av driftsåret 2013 er straks tilbakelagt, og årsprognosene som kommer frem i
månedsrapporten antyder at vi har god økonomisk kontroll i alle deler av organisasjonen.
Det er gledelig å se at tjenestenivået til Ringerikes befolkning ikke er vesentlig forringet til
tross for flere år med tøffe økonomiske krav og behov for endringer i driften.
Rådmannen registrerer at vi også i år har noen utfordringer i forhold til de planer som ble
lagt i budsjettet. Det er et stort trykk på tjenestene innenfor helse og omsorg, og slik vil det
alltid være. Det vil være vanskelig å planlegge i detalj hva som skal skje 12 mnd frem i tid
når det handler om mennesker og individuelle utfordringer. Det gjøres en god innsats
innenfor sektoren for å få vedtatte tiltak på plass, samtidig som nye utfordringer må takles
fra dag til dag.
Tekniske tjenester har i år måtte legge inn en ekstra innsats på grunn av flommen som nylig
rammet kommunen. Takket være god planlegging og tett oppfølging ble det ingen
dramatikk selv om vannet gikk noe høyere enn normalt.
Vi er midt i driftsåret og årsprognosen som legges frem her har sine usikkerhetsmomenter.
Det vil fremdeles kunne komme både positive og negative økonomiske overraskelser frem
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til regnskapsavslutningen. Rådmannen registrerer allikevel at vi går mot et regnskapsmessig
resultat som vil gi Ringerike muligheten til å forlate ROBEK- listen etter fremlagt
årsregnskap for 2013.

Vedlegg
Månedsrapport mai 2013

Ringerike kommune, 30.07.2013

Wenche Grinderud
Rådmann

Saksbehandler: Roger Mathiesen
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1. Innledning
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske
planer som er lagt for 2013. Kommunen har et budsjett i 2013 med 1.861 mill. kroner i
driftsinntekter. Det er mange valg som skal tas i bygging av et budsjett, og det vil alltid oppstå
uforutsette hendelser i løpet av driftsåret både positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil utgjøre 19 mill.
kroner og svingninger innenfor +/- 1 % vil ikke være unormalt.
Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31.05.2013 samt
den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem til 31.12.2013. Samtlige
enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og økonomirådgivere,
utviklet en velfundert prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften fremover og
effekten av iverksatte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av økonomisjef og rådmannen.
Det må imidlertid tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets
slutt samt usikkerhet rundt endelige pensjonsutgifter (reguleringspremie som kommer i september),
kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen.

2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen
Prognosen per mai indikerer at kommunen vil bruke rundt 9,9 mill. kroner mer enn budsjettert i
2013. Det er på nivå med det som ble meldt i 1. tertialrapport med en liten positiv endring på 0,7
mill. kroner.
Beløp i hele tusen kroner

Sum frie disponible
inntekter (Rammeområde 8)
Sum nettofinansutgifter (Rammeområde 9)
Sum til fordeling drift til
rammeområdene 0-7
Sum forbruk drift
rammeområdene 0-7
Mer /mindreforbruk

Regnskap
til og med
mai 2012

Årsavvik
Regnskap
Prognose Prognose Avvik i
Årsbudsjett
forrige rapport
hittil 2013
Årsregnskap Årsavvik
%
(pr april)

-604 143

-670 091

-1 476 243

-1 476 243

0

0%

-

31 597

20 691

95 263

101 468

-6 205

-7 %

-6 200

-572 546

-649 400

-1 380 980

-1 374 775

-6 205

-7 %

-6 200

576 903
4 357

588 459
-60 940

1 380 980
0

1 384 682
9 907

-3 702
-9 907

0%

-4 371
-10 571

Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) melder om merforbruk i forhold til budsjett på 3,7 mill.
kroner. De største avvikene finner vi nå innenfor følgende områder:


Helse og omsorg melder om et merforbruk på 5 mill. kroner knyttet til kjøp av
institusjonsplasser, utfordringer med å oppnå ønsket økonomisk effekt på vedtatte tiltak og
økende utbetalinger til sosialhjelp.
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Oppvekst og kultur melder om et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner på grunn av lavere
lønnsvekst enn budsjettert.
Tekniske områder som forrige måned meldte om et mindreforbruk på 1,6 mill har siden da
hatt utgifter knyttet til flom og melder nå om balanse i forhold til budsjett.

Tidligere regnskapsår har et merforbruk i denne størrelsen kunne dekkes inn av høyere
skatteinntekter enn budsjettert. Denne muligheten er redusert i 2013 ettersom budsjettet legger opp
til et høyere inntektsnivå enn Departementet anbefaler i sine beregninger.
Noen av tiltakene som gjennomføres for å komme i budsjettbalanse er:





Målrettet arbeid for lavere sykefravær
Stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig ved langtidsfravær og permisjoner
Forsiktig bruk av vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden
Fortløpende gjennomgang av turnusplaner

I budsjett 2013 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 30,5 mill. kroner. Gitt
prognosen pr mai vil det være mulig å nedbetale ca 20 mill. kroner av kommunens akkumulerte
underskudd i 2013.
Budsjett 2013 inneholder definerte innsparingskrav på 20 mill. kroner. Arbeidet med å gjennomføre
tiltakene er godt i gang, og rådmannen følger utviklingen tett for å sikre at disse gjennomføres som
planlagt. Det er imidlertid avdekket utfordringer med å oppnå de økonomiske målene for enkelte av
tiltakene innenfor helsesektoren spesielt.

Usikkerhet rundt pensjonsutgiftene til KLP
Ringerike kommune mottar i september hvert år reguleringspremien fra KLP. Størrelsen på denne
avhenger av utfallet på årets lønnsoppgjør og reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden (G). Etter
nyttår kommer aktuarberegningen som viser pensjonskostnaden som skal regnskapsføres. Det vil
alltid knytte seg noe usikkerhet til tallene frem til denne beregningen foreligger.

Sentrale inntekter 2013
Budsjett 2013 legger opp til noe høyere skatteinntekter og effekt av skatteutgjevning enn det
departementet og KS har antydet i sine prognoser. Tidligere års erfaringer tilsier at prognosene fra
disse aktørene har vært noe forsiktige. Ringerike kommune har budsjettert med 646 mill. kroner i
skatt på inntekt og formue, og skattetall til og med april antyder at kommunens skatteanslag
stemmer godt. Rammetilskudd og skatteutjevning er budsjettert med 687 mill. kroner og
beregningsmodellen til KS viser at vi foreløpig ligger noe under dette nivået med ca 10 mill. kroner. I
denne rapporten legger vi årsprognosen i balanse på grunn av skatteutgjevningen som vi ikke får
nøyaktig svar på før i januar 2014.Vi kan ikke forvente høyere skatteinntekter enn budsjettert dette
året, og et eventuelt merforbruk på andre områder må finne inndekning på andre måter.
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RiK (RingeriksKraft AS) – utbyttetildeling
Generalforsamlingen i RiK har vedtatt et utbytte som sikrer Ringerike kommune en inntekt på 8,8
mill. kroner i år. Kommunens budsjett legger opp til en inntekt på 15 mill. kroner. Det gir et negativt
avvik på 6,2 mill. kroner som er hensyntatt i årsprognosen som her legges frem.

Usikkerhetsfaktorer ved årets slutt
Det må tas høyde for følgende usikkerhetsfaktorer ved årets slutt som ikke kan fanges opp i en
prognose som nå er laget. Disse faktorene kan påvirke det regnskapsmessige resultatet for 2013
både positivt og negativt:




Årsavslutningen
Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i
forhold til prognosen.
Oppgjør prosjektmidler
Overføring av prosjektmidler innen drift til bundne fond. Enkelte utgifter og inntekter kan
være utelatt fra prognosen.
Aktuarberegning pensjon januar.



Endelige tall for skatteinntekter m/ skatteutgjevning foreligger ikke før i januar 2014.
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3. Mål og delmål for Handlingsprogramperioden 2013-2016 og
budsjettåret 2013
Det er vedtatt overordnede mål som skal prege perioden frem mot 2016. Delmål er skissert for
budsjettåret 2013. Det er ingen tvil om at budsjettmålet er det viktigste målet, og alle andre mål må
ses i lys av dette. Rådmannen er av den oppfatning at det er viktig å ha noen kvalitative og
kvantitative mål som viser retning på arbeidet. Det arbeidet som skal gjøres er et langsiktig arbeid, og
full måloppnåelse kommer først i slutten av perioden.
Mål innen 2015
1. En økonomi i balanse og
økonomisk handlefrihet. Ut av
ROBEK.

Delmål 2013
Tilbakebetale 30,5 millioner av
tidligere års akkumulerte
merforbruk

2. Tilrettelegge for økt
befolkningsvekst

Ha nok barnehageplasser til å
oppfylle barnehagelovens krav,
og på sikt øke antallet ut over
dette.
Arbeide med kommuneplanen
for å legge til rette for:
- Effektiv arealplanlegging
- Befolkningsvekst
- Styrket næringsgrunnlag

3. Bedret folkehelse

- Samsvar mellom antall
mobbesaker som skolene jobber
med og forekomsten av mobbing
i elevrapportene
- System for tidlig å oppdage
barn med spesielle behov og
risiko for skjevutvikling er
etablert
- Antall hoftebrudd reduseres
med 30 % innen 2016

Status 1. tertial 2013
- Økonomisk prognose for 2013
viser at det vil bli utfordrende å
nå målet om 30,5 millioner i år.
Regnskapsresultat fra 2012
bidrar imidlertid til at
hovedmålet om å være ute av
ROBEK innen 2015 er fullt mulig.
- Ringerike kommune gir alle som
har rett til barnehageplass, etter
§12a i Barnehageloven, plass i
barnehage.
- Oppstart av Prosjekt
barnehageutbygging starter høst
2013, prosjektet vil utrede behov
og plassering på kort og lang sikt.
- Kommunal planstrategi er
vedtatt.
- Planprogram for kommuneplan
er ute på høring.
- Forekomst av mobbing i elevundersøkelsen er redusert og
antall enkeltvedtak øker
skoleåret 2012-13.
- Systemrutinen for å oppdage
barn med spesielle behov og
risiko for skjevutvikling er under
etablering. Det arbeides parallelt
med prosjekter for tidlig
intervensjon både i form av
fagteam i barnehager og 4 år
Trygg og klar og 4 årskontrollen.
- Barnehager og SFO vil fortsette
å arbeide med LØFT, og det vil
gjennomføres LØFT- kurs for
foreldre. Ringerike kommune
6
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4. Ringerike kommune skal bli en
av de 3 beste kommunene i
Norge på omdømme, service og
kommunikasjon

Få status på befolkningens
oppfatning av Ringerikes
tjeneste- og samfunnstilbud,
innbyggerundersøkelsen.
Være blant de 10 beste
kommunene på service og
omdømme

samarbeider med Adferd sentret
for å sertifisere TIBIR
veiledere(Tidlig innsats for barn i
risiko).
- Det foregår rydding på
kommunens hjemmesider slik at
informasjonen skal bli lettere
tilgjengelig for brukerne.
- Gjennom lørdagsannonsen i
Ringerikes Blad fokuseres det
ukentlig på en positiv nyhet –
«Ukas Opptur».
- Kulturendring gjennom
etablering av TÆL – hvor det er
fokus på at den enkelte ansatte
skal være Tydelig, Ærlig og
Løsningsvillig overfor den enkelte
innbygger.

Langsiktige strategier som skal legges til grunn for å nå målene
Full måloppnåelse kan først nås i slutten av perioden. For å holde trykk og fokus på
omstillingsarbeidet er det viktig at det er noen langsiktige strategier som ligger fast og som ikke
fravikes. Alle innsparingstiltak som gjennomføres i denne perioden skal forankres i en eller flere
strategier.
Merkevarebygging og identitetsbygging
Et godt omdømme er en forutsetning for å nå de målene vi har satt oss. Det blir viktig å markedsføre
og selge «varen» Ringerike kommune. Denne strategien er en forutsetning for å nå mange av målene
som er satt for perioden. Ringerike kommune er deltakere i KS sitt prosjekt Saman om ein betre
kommune, der service og omdømme står sentralt.
Ringerike kommune har søkt om å bli den neste kommunen som huser en SOS barneby i Norge. Det
er stort behov for kvalifiserte fosterhjem som vedvarer. SOS barnebyer står for et tilbud til barnas
beste og er spesielt utviklet for å ta imot søsken. Vårt mål er å ivareta barn med særlige behov i egen
kommune og etablere et kompetansesenter for foreldreveiledning. I tillegg til å være et godt
barnevernfaglig tilbud vil etablering gi kommunen nye arbeidsplasser og godt omdømme.
Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang av alle tjenestene
Det må kontinuerlig foretas en stram prioritering mellom de ulike tjenestene, og hvilket nivå de skal
ligge på.
Lovpålagte/ikke lovpålagte tjenester vurderes.
Arbeidsprosesser gjennomgås med tanke på at ressursene skal brukes mest mulig optimalt og gi best
mulig resultatutnyttelse. Det er viktig å kartlegge prosessene fremfor den enkelte tjeneste.
Prosessene involverer ofte flere tjenester, og det er ofte i overgangen mellom ulike tjenester at
7
Side 28 av 181

RINGERIKE KOMMUNE
Månedsrapport - mai 2013
rutiner kan svikte og effekten reduseres. I 2013 har vi startet med en systematisk gjennomgang av
arbeidsprosesser knyttet til sykelønnsrefusjon og fakturabehandling med den hensikt å redusere
lønnskostnadene knyttet til dette.
Uønsket deltid er en annen problemstilling som er trukket frem. Vi starter med Pleie- og
omsorgstjenesten, der dette er mest vanlig. Reduksjon av uønsket deltid vil kunne resultere i
redusert sykefravær og bedre kvalitet på tjenestetilbudet.
Redusert volum og kvalitet gjennom nedbemanning er ett av de viktigste verktøyene innenfor denne
strategien.
Arealbruk og struktur
Tjenester gjennomgås med tanke på å oppnå en best mulig utnyttelse av ressursene. Dette
innebærer en gjennomgang av struktur og arealbruk av alle kommunens tjenesteområder og
bygninger med tanke på å finne en struktur og en arealbruk som er mest mulig effektiv, men som
samtidig ivaretar innbyggernes behov.
Det er gitt et oppdrag til Holthe consulting for å kartlegge dagens struktur og bygningsmasse og
komme med forslag til ny struktur og bygningsmasse som har reduserte kostnader. Utredningene
skal omfatte skoler, barnehager, boliger/institusjoner med og uten tjenester og administrative bygg.
Frivillighet
Frivillighet kan aldri erstatte kommunale tjenester, men det kan være et godt supplement til de
kommunale tjenestene. Det tilstrebes økt bruk av frivillighet i løpet av handlingsprogram-perioden.
Det er opprettet en frivillighetskontakt i hver sektor som har ansvaret for å koordinere og utvikle
samspillet med de frivillige.
Inntektssiden
Det må sikres at kommunen utnytter eksisterende inntektsmuligheter maksimalt.
Interkommunale avtaler gjennomgås og reforhandles.
Refusjonsordninger som refusjon for ressurskrevende brukere og sykelønn må kontinuerlig være i
fokus med tanke på full måloppnåelse i forhold til hva vi har krav på.
Eiermelding og eierstrategi utarbeides slik at vi sikrer at vi er profesjonelle eiere som forvalter
ressursene til beste for innbyggerne.
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4. Økonomisk oversikt rammeområdene
Beløp i hele tusen kroner

Regnskap
til og med
mai 2012

0. Folkev. styringsorg
1. Rådm. strat. tiltak
2. Støtteenheter adm.
3. Oppvekst og kultur
4. Helse og omsorg
5. Tekniske områder
7. Avsetninger
Sum forbruk
rammeområdene 0-7

Årsavvik
Regnskap
Prognose Prognose Avvik i
Årsbudsjett
forrige rapport
hittil 2013
Årsregnskap Årsavvik
%
(pr april)

2 195
6 309
31 915
195 122
287 348
48 395
5 618

2 563
8 168
34 031
202 512
296 570
50 577
-5 962

6 436
14 512
70 380
445 991
641 154
147 112
55 395

6 436
14 917
69 868
444 799
646 154
147 112
55 395

-0
-405
511
1 192
-5 000
0
-0

0%
-3 %
1%
0%
-1 %
0%
0%

-0
-405
-566
-0
-5 000
1 600
-

576 903

588 459

1 380 980

1 384 682

-3 702

0%

-4 371

Hovedoversikten viser avvik hovedsakelig innenfor helse og omsorg som melder om merforbruk og
oppvekst og kultur som viser et mindreforbruk.

Økonomiske oversikter med kommentarer for de enkelte områdene:
(alle tall i 1000)
0 Folkevalgte
styringsorganer

Driftsregnskap

Regnskap
til og m ed
m ai 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett

Årsavvik
Prognose
Prognose
Avvik i % forrige rapport
Årsregnskap Årsavvik
(pr april)

2 195

2 563

6 436

6 436

Driftsresultat

2 508

2 613

6 391

6 391

Driftsutgifter

2 752

2 729

6 644

6 673

Driftsinntekter

-245

-117

-253

-282

Finansresultat

-313

-49

45

45

55
-10

Finansutgifter
Finansinntekter

0
-313

-49

-0

-0%

-0

-0

-0%

-0

-30

-0%

-0

29

12%

0

0

0

0

55

0

0

0

-10

0

0%

0

Rammeområde 0, folkevalgte styringsorganer, viser ingen avvik i forhold til budsjett. Det foreligger
ingen opplysninger som skulle tilsi store avvik på dette området.
1 Rådm ann,
strategiske tiltak

Driftsregnskap

Regnskap
til og m ed
m ai 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett

Årsavvik
Prognose
Prognose
Avvik i % forrige rapport
Årsregnskap Årsavvik
(pr april)

6 309

8 168

14 512

14 917

-405

-3%

-405

Driftsresultat

6 524

8 323

14 612

15 017

-405

-3%

-405

Driftsutgifter

7 177

8 443

15 739

16 251

-512

-3%

-405

Driftsinntekter

-654

-121

-1 126

-1 234

108

10%

0

Finansresultat

-214

-155

-100

-100

0

0

0

-155

-100

-100

0

0%

0

Finansutgifter
Finansinntekter

11
-225
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Område 1, rådmann/ strategiske tiltak, melder om et merforbruk på 0,4 mill. kroner. Det ligger et
innsparingskrav på 1,35 mill. kroner i budsjettet for rådmannens område, og størstedelen av dette vil
håndteres i 2013 blant annet ved at to stillinger holdes vakante. Rammeområde 1 og 2 er samlet
pålagt et omstillingskrav på til sammen 4,5 mill. kroner i budsjettet for 2013. Det jobbes med å finne
gode løsninger for en varig reduksjon i stab og støtteenhetene og mye er allerede gjennomført.
2 Støtteenheter adm

Driftsregnskap

Regnskap
til og m ed
m ai 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett

Årsavvik
Prognose
Prognose
Avvik i % forrige rapport
Årsregnskap Årsavvik
(pr april)

31 915

34 031

70 380

69 868

511

1%

-566

Driftsresultat

32 458

34 227

71 374

70 861

513

1%

-271

Driftsutgifter

35 107

36 591

75 954

76 832

-878

-1%

-82

Driftsinntekter

-2 649

-2 364

-4 580

-5 970

1 390

30%

-189

-543

-196

-994

-993

-2

-0%

-294

Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

4

2

6

7

-2

-26%

6

-547

-198

-1 000

-1 000

0

0%

-300

Rammeområde 2, støtteenheter administrasjon, antyder et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner.
Forbedring fra 1. tertialrapport med 1,1 mill. kroner skyldes hovedsakelig effekt av årets
lønnsoppgjør samt ytterligere innsparinger pga vakante stillinger og ikke bruk av vikar ved sykdom.
Tiltak for å redusere 10 årsverk er langt på vei gjennomført, og må ses i sammenheng med samlet
krav på 4,5 mill. kroner for område 1 og 2 i 2013.
3 Oppvekst og
kultur

Driftsregnskap

Regnskap
til og m ed
m ai 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett

Årsavvik
Prognose
Prognose
Avvik i % forrige rapport
Årsregnskap Årsavvik
(pr april)

195 122

202 512

445 991

444 799

1 192

0%

-0

Driftsresultat

195 594

203 572

446 143

444 987

1 156

0%

-481

Driftsutgifter

228 068

239 335

528 714

530 104

-1 389

-0%

2 052

Driftsinntekter

-32 474

-35 763

-82 571

-85 117

2 546

3%

-2 533

-471

-1 060

-152

-187

35

23%

481

Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

2

15

10

25

-15

-146%

12

-473

-1 075

-162

-212

50

31 %

469

Område 3, oppvekst og kultur, antyder et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner som følge av årets
lønnsoppgjør.
Det er færre barn som benytter SFO tilbudet enn antatt og inntektene er dermed noe lavere enn
budsjettert. Noen tilpasninger blir gjort i forhold til bemanning, innenfor de normer som er satt, for å
redusere kostnadene. Skolene melder stort sett om drift som planlagt, men vil få et mindreforbruk
på grunn av årets lønnsoppgjør. Det er noen økonomiske utfordringer innenfor forsterkede enheter i
skolen.
Læringssenteret for voksne har noe høyere inntekter enn budsjettert knyttet til norsk for
fremmedspråklige.
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Kulturtjenesten og PPT viser i sine prognoser drift i henhold til budsjett.
Kommunale barnehager viser mindreforbruk i forhold til budsjett på grunn av en lavere lønnsvekst
enn budsjettert, men tilskudd til private barnehager vil bli noe høyere enn budsjettert. Avregning av
tilskudd 2012 viser at det må etterbetales ca 2,8 mill. kroner til de private barnehagene. Dette gjør at
barnehagesektoren samlet sett melder et merforbruk på ca 0,7 mill. kroner.

4 Helse og om sorg

Driftsregnskap

Regnskap
til og m ed
m ai 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett

Årsavvik
Prognose
Prognose
Avvik i % forrige rapport
Årsregnskap Årsavvik
(pr april)

287 348

296 570

641 154

646 154

-5 000

-1%

-5 000

Driftsresultat

293 940

300 409

640 804

645 802

-4 998

-1%

-5 350

Driftsutgifter

351 672

367 603

813 805

830 598

-16 793

-2%

18 985

Driftsinntekter

-57 732

-67 194

-173 001

-184 796

11 795

7%

-24 335

-6 592

-3 839

350

352

-2

-1%

350

159

219

450

452

-2

-0%

450

-6 751

-4 058

-100

-100

0

0%

-100

Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Helse og omsorg, område 4, melder om mulig merforbruk på 5 mill. kroner. Dette er det største
driftsområdet i kommunen. Mange av sparetiltakene i årets budsjett treffer naturlig nok dette
området. Tiltak spesielt innen tildelingspraksis og praktisk bistand viser seg å være utfordrende å
hente kortsiktige økonomiske effekter på, og dette er noe av grunnen til at det antydes et
merforbruk.
Starten av året har vist et stort behov for institusjonsplasser hvor også noen må kjøpes fra andre
kommuner/ private institusjoner. Budsjettet tar noe høyde for kjøp av ca 10 plasser, men pr april
viser oversikten kjøp av 15 institusjonsplasser. Det betyr et merforbruk i forhold til budsjett på 7 mill.
kroner. Noe av dette oppveies ved refusjon knyttet til ressurskrevende tjenester som ser ut til å bli 4
mill. kroner høyere enn budsjettert.
Institusjonene Austjord, Hønefoss og Nes melder alle merforbruk i forhold til budsjett. Gjennomgang
av turnusplaner og fokus på lavere sykefravær er noen av tiltakene som igangsatt.
Ringerike kommune har i det interkommunale legevaktsamarbeidet søkt Helsedirektoratet og fått
innvilget penger til etablering av øyeblikkelig hjelpplasser i løpet av høsten 2013. Dette er
korttidsplasser som skal redusere sykehusinnleggelser. Plassene vil også bidra til å redusere presset
på kommunale institusjonsplasser.
Det registreres en stadig økning i utbetalingene av sosialstønad. Strøm og boligutgifter er det som
øker mest samtidig som antall brukere av tjenesten er stigende. Det er igangsatt tiltak «Aktivkommune» som retter seg spesielt mot yngre arbeidsledige for å aktivisere og forberede for
arbeidslivet. Dette har hatt en positiv økonomisk effekt for kommunen.
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5 Tekniske om råder

Driftsregnskap

Regnskap
til og m ed
m ai 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett

Årsavvik
Prognose
Prognose
Avvik i % forrige rapport
Årsregnskap Årsavvik
(pr april)

48 395

50 577

147 112

147 112

0

0%

1 600

48 768

50 893

145 544

145 540

4

0%

1 600

Driftsutgifter

117 291

120 759

296 511

297 983

-1 472

-0%

1 227

Driftsinntekter

-68 523

-69 865

-150 967

-152 443

1 476

1%

373

-373

-317

1 568

1 572

-3

-0%

0

1

4

1 568

1 572

-3

-0%

0

-373

-321

Driftsresultat

Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

0

Tekniske områder, område 5, melder ingen avvik i forhold til budsjett. I tertialrapporten ble det
meldt om et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner på grunn av effekter fra årets lønnsoppgjør. Vårens
flom fører til økte utgifter. Det er for tidlig å si hvor store utgiftene vil bli, men det er gjort et anslag
på om lag 1 mill. kroner. I tillegg trekker høye utgifter til fyring i idrettsparken og høye strømutgifter
til veilys i negativ retning.
Gjennom året vil det være uforutsette hendelser, sykefravær, utført vedlikehold o.l som vil kunne
skape avvik i positiv eller negativ retning. Prioritering av vedlikeholdsoppgaver er en av
hovedutfordringene.
7 Avsetninger,
overføringer

Driftsregnskap

Regnskap
til og m ed
m ai 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett

Årsavvik
Prognose
Prognose
Avvik i % forrige rapport
Årsregnskap Årsavvik
(pr april)

5 618

-5 962

55 395

55 395

-0

-0%

0

Driftsresultat

8 900

-1 820

55 395

55 416

-21

-0%

0

Driftsutgifter

9 902

724

55 410

57 970

-2 561

-5%

0

Driftsinntekter

-1 001

-2 544

-15

-2 554

2 539 17 032%

0

Finansresultat

-3 282

-4 142

0

-21

21

X

0

118

63

40 000

40 000

0

0

40 000

-3 400

-4 204

-40 000

-40 021

21

0%

-40 000

Finansutgifter
Finansinntekter

Innenfor rammeområde 7 ligger blant annet avsetningen til årets reguleringspremie fra KLP og andre
pensjonsberegninger. Området melder om balanse i forhold til årets budsjett. Det er usikkerhetsmomenter på dette området som virker både i positiv og negativ retning, og en del forhold vil ikke
være kjent før årsoppgjøret er ferdig. Akkurat nå ser det totalt sett ut som budsjettet er på et
fornuftig nivå.
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8 Skatt og
ram m etilsk

Driftsregnskap
Driftsresultat

Regnskap
til og m ed
m ai 2012

-604 143
-604 143

Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett

-670 091 -1 476 243
-670 091

0
-604 143

Finansresultat

0

Finansutgifter

0

Årsavvik
Prognose
Prognose
Avvik i % forrige rapport
Årsregnskap Årsavvik
(pr april)

-670 091

-1 476 243

0

0%

0

-1 476 243

-1 476 243

0

0%

0

207

121

86

42%

207

-1 476 450

-1 476 364

-86

-0%

-207

Finansinntekter

Område 8, skatt og rammetilskudd, melder om balanse i forhold til budsjett. Skatteinngangen hittil i
år har vært god og økt med over 6 % sammenlignet med samme periode i 2012. Budsjettet på dette
området er i 2013 satt noe høyere enn anbefalinger fra KS og KRD, men foreløpig ligger vi i nærheten
av budsjettert nivå.
9 Renter, avdrag og
finansposter

Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
til og m ed
m ai 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett

Årsavvik
Prognose
Prognose
Avvik i % forrige rapport
Årsregnskap Årsavvik
(pr april)

31 597

20 691

101 468

-6 205

-7%

-199

5

95 263

5

-5

X

1

0

0

-0

X

-6 200

-200

4

4

-4

X

Finansresultat

31 796

20 686

95 263

101 463

-6 200

-7%

-6 200

Finansutgifter

33 900

22 733

118 677

117 977

700

1%

700

Finansinntekter

-2 103

-2 047

-23 414

-16 514

-6 900

-29 %

-6 900

Prognosen for område 9 viser et merforbruk på 6,2 mill. kroner som skyldes lavere utbytte fra RiK
enn budsjettert .
Det ventes noe lavere innskuddsrenter enn budsjettert, men dette oppveies av fortsatt lave
lånerenter. Det vil kunne oppstå et positivt avvik dersom det ikke blir økninger i lånerenten. Det blir
fortløpende vurdert bruk av fastrentelån på en noe større andel enn det kommunen har i dag siden
de «lange» rentene også ligger lavt. Dette for å sikre forutsigbarhet i finansutgiftene i årene som
kommer. En utstrakt bruk av fastrente vil bidra til negativt avvik i forhold til budsjett dersom
fastrentene ligger høyere enn budsjettgrunnlaget.
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5. Bemanningsoversikt pr måned
Måned
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember
Gj.snitt årsverk

Bemanning 2013
Fast utlønning
Variabel
Sum årsverk
utlønning
hittil 2013
(timelønnede)
1841
200
2042
1834
209
2043
1828
203
2031
1826
192
2018
1831
202
2033
1824
222
2046

1831

205

2035

Sum årsverk
2012
2047
2034
2039
2054
2042
2044
2035
2126
2102
2051
2075
2094
2062

I tabellen vises utviklingen i bemanningen i 2013 sammenlignet med 2012. Bemanningstallene, som
har vært brukt i forbindelse med økonomirapportering siden 2008, viser medarbeidere som mottar
fast lønn i antall årsverk og medarbeidere som mottar variabel lønn omregnet til antall årsverk.
Antall årsverk har vært fallende i årets første 4 måneder. Mai og juni viser imidlertid en liten økning i
årsverk sammenlignet med april. Økningen kommer hovedsakelig i årsverk med variabel utlønning og
kan knyttes til påskeferien samt de mange helligdagene i mai.
I tallet for medarbeidere som mottar fast lønn inngår medarbeidere med fast stilling, faste vikarer og
engasjementer. I tallet på medarbeidere som mottar variabel lønn inngår lønn til tilkallingsvikarer
(som kun mottar timelønn) samt ekstravakter til medarbeidere i deltidsstillinger som er fast tilsatt,
har fast vikariat eller engasjement. All variabel lønn er timebasert, og omregningen til variable
årsverk er kun basert på antall ordinære timer som er jobbet. Kostnader til tilleggslønn, som for
eksempel overtid og helligdagstillegg, inngår ikke i beregningen av antall årsverk, men synliggjøres i
de totale lønnskostnadene. Kjøp av vikarer fra vikarbyråer er heller ikke med i bemanningsoversikten.
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6. Utvikling i sykefravær
Langtidsfriskmetoden kjennetegnes ved at oppmerksomheten flyttes fra sykdom og sykefravær til
helse og nærvær. Enheter som klarer å være løsningsfokusert på gjeldende forutsetninger lykkes
lettere i nærværsarbeidet. Langtidsfrisk mobiliserer ledere, medarbeidere, fagorganiserte og
bedriftshelsetjeneste i et samarbeid for å fremme helse, effektivitet og lønnsomhet. Langtidsfrisk er
Ringerike kommunes valgte metode for å skape helsefremmende arbeidsplasser i henhold til
Arbeidsmiljølovens forventninger. Kommunens verdigrunnlag TÆL (Tydelig, Ærlig og Løsningsvillig) er
en del av de Langtidsfriske suksesskriteriene. Det handler om å gjennomføre dette i praksis og det er
en holdningsendring som er krevende men mulig under omstilling og utvikling.
Aktiviteter som er gjennomført og eller er under planlegging i første halvdel av 2013:




















Alle MKS-grupper i helsesektoren kartlegges av ekstern konsulent i forhold til arbeidsmiljø og
kvalitet på tjenestene. Rapport på dette fremlegges AMU seinest første møte etter ferien.
AMU har gjennomført utviklingsprosess i regi av KS. Et av tiltakene er å gjøre MKS-gruppene
gode. Resultat av dette arbeidet fremlegges AMU før ferien.
Alle MKS-grupper kalles in til et inspirasjonsseminar i 30:e august.
Alle ledere i helse og omsorg har gjennomført turnusopplæring.
Nytt kartleggingsverktøy i sykefraværsarbeidet igangsettes i høst 2013 (www.vip24.no).
NAV arbeidslivssenter igangsetter arbeidsmiljøprosess i Ringeriksbarnehagene.
Bedriftshelsetjenesten benyttes mer en budsjettert hvilket er en utfordring men samtidig
positivt.
Arbeidsmiljøprosess er under gjennomføring på hele Hov gård i samarbeid med NAV
arbeidslivssenter.
Alle enheter med sykefravær over 15 % og over 15 årsverk er kartlagt og iverksatt tiltak.
Ytterliggere 6 enheter får hjelp og støtte i større arbeidsmiljøprosesser.
Arbeidsmiljøopplæring for ledere og tillitsvalgte 15. og 16. oktober.
HMS-dag for ledere og verneombud i september.
Opplæring i stoffkartotek Ecoonline 19. og 24. september.
Viderefører opplæring i forflytningsteknikk innenfor helse og omsorg.
Lederopplæringsprogram starter opp i høst 2013.
Tettere samarbeid med NAV-lokalt etableres.
Nettverksbygging og erfaringsutveksling med andre virksomheter som har gode erfaringer
med nærværsarbeid, bla Ringerikes kraft.
Det etableres prosjekt med formål om å redusere sykefravær.
Det er tatt høyde for økt aktivitet innenfor kjøp av bedriftshelsetjeneste i budsjett 2014.
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RINGERIKE KOMMUNE
Månedsrapport - mai 2013
Status sykefravær januar tom mai 2013
Egenmeldt
sykefravær
Firmakode

Kalenderår/måned

Ringerike kommune

Sykefravær,
1 - 16 dager

Sykefravær,
> 16 dager

Totalt
sykefravær

%

%

%

%

Januar 2013

1,71

4,17

7,51

11,69

Februar 2013

1,13

3,54

8,21

11,75

Mars 2013

0,79

2,58

6,35

8,93

April 2013

0,80

2,78

6,28

9,06

Mai 2013

0,41

1,64

4,37

6,01

0,96

2,93

6,48

9,41

Samlet resultat

Tabell 1. Sykefravær fra januar tom mai 2013. Det kan komme endringer i tallene dersom det er fravær som
ennå ikke er innrapportert.
Egenmeldt
sykefravær
Personalområde

Kalenderår/måned

Helse og omsorg

Oppvekst og kultur

Tekniske områder

Sykefravær,
1 - 16 dager

Sykefravær,
> 16 dager

Totalt
sykefravær

%

%

%

%

Januar 2013

1,51

4,54

9,86

14,40

Februar 2013

0,83

3,60

10,32

13,92

Mars 2013

0,67

2,62

8,36

10,98

April 2013

0,66

2,97

7,67

10,64

Mai 2013

0,34

1,86

4,88

6,75

Januar 2013

2,00

4,13

5,68

9,81

Februar 2013

1,29

3,97

6,34

10,30

Mars 2013

0,70

2,45

4,28

6,73

April 2013

0,92

2,68

4,76

7,43

Mai 2013

0,59

1,54

3,62

5,16

Januar 2013

1,57

2,68

5,88

8,56

Februar 2013

1,53

2,52

6,77

9,29

Mars 2013

1,13

2,20

5,81

8,01

April 2013

0,86

1,98

6,96

8,94

Mai 2013

0,26

1,40

5,33

6,73

Tabell 2. Sykefravær per sektor månedsvis januar tom mai. Det kan komme endringer i tallene dersom det er
fravær som ennå ikke er innrapportert.

Statistikk fra NAV


Nav presenterte tall fra 1. kvartal 2013 14 juni. Ringerike kommunes fravær er økt med 0,6 %
sammenlignet med 1. kvartal 2012.
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RINGERIKE KOMMUNE
Månedsrapport - mai 2013







Tallene fra NAV viser betydelig reduksjon i antall arbeidsforhold og avtalte dagsverk siden
2009 – gjelder i alle sektorene.
Det er en økning i tapte dagsverk i samme periode.
Ringerike kommune produserer flere langtidssykemeldte: 8 uker og mer har vi økning i tapte
dagsverk
Det er en økning av sykemeldte fra og med de som har vært sykemeldt mer en 20 uker.
Samtidig er antall arbeidsforhold og avtalte dagsverk er redusert i perioden.
Største økningen er i aldersgruppen 30-39 år og i aldersgruppen 50-59år.

Det pågår en analyse av tallmaterialet fra NAV i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og NAVarbeidslivssenter. Videre skal det gjennomføres en kartlegging i august/september i samarbeid med
enhetene, tillitsvalgte og vernetjenesten om hva som er årsaken til utviklingen.
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ÅRSBUDSJETT 2014 - POLITISK BEHANDLING FORMANNSKAPSMØTE
Arkivsaksnr.: 13/2711

Arkiv: 033

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

101/13

Formannskapet

20.08.2013

Forslag til vedtak:
1. Formannskapets møte 15.oktober 2013 opprettholdes.
2. Det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte 22.oktober 2013.
3. Rådmannens grunnlagsdokument for budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017
presenteres i formannskapets møte 22.oktober 2013.

Innledning / bakgrunn
I følge gjeldende møteplan, skal rådmannen presentere rådmannens grunnlagsdokument
for budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017 i formannskapets møte 15.oktober 2013.
Statsbudsjettet for 2014 legges frem en uke senere enn normalt som følge av
Stortingsvalget, dvs. Statsbudsjettet legges frem 14.oktober 2013. Konsekvensene av
Statsbudsjettet skal omtales i kommunens budsjettdokument. I tillegg skal KS lage modeller
for inntektsanslaget etter at Statsbudsjettet er lagt frem, og KS trenger normalt 1-2 dager
på dette arbeidet.
Rådmannen forventer å måtte gjøre noen justeringer i sitt grunnlagsdokument som følge av
overnevnte.
Selv om rådmannens grunnlagsdokument for øvrig vil være klart i god tid før
Statsbudsjettet, kan det bli noe kort tid fra 14. til 15.oktober for å håndtere eventuelle
konsekvenser av Statsbudsjettet.
Spørsmålet er derfor om rådmannen kan presentere rådmannens grunnlagsdokument for
budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017 i et formannskapsmøte den 22.oktober
2013 i stedet for 15.oktober 2013.

Side 39 av 181

Sak 101/13 s. 2

Alternative løsninger
Rådmannen ser det foreligger 3 alternative forslag til vedtak:
Alternativ 1
1. Formannskapets møte 15.oktober 2013 utsettes til 22.oktober 2013.
2. Rådmannens grunnlagsdokument for budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017
presenteres i formannskapets møte 22.oktober 2013.
Alternativ 2
1. Formannskapets møte 15.oktober 2013 opprettholdes.
2. Det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte 22.oktober 2013.
3. Rådmannens grunnlagsdokument for budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017
presenteres i formannskapets møte 22.oktober 2013.
Alternativ 3
1. Formannskapets møte 15.oktober 2013 opprettholdes.
2. Rådmannens grunnlagsdokument for budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017
presenteres i formannskapets møte 15.oktober 2013.

Rådmannens vurdering
For å kunne levere et best mulig kvalitetssikret grunnlagsdokument som også håndterer
eventuelle konsekvenser av Statsbudsjettet, anbefaler rådmannen at grunnlagsdokumentet
presenteres i et formannskapsmøte en uke senere enn opprinnelig planlagt.
Rådmannen er kjent med at det er flere «tunge» saker på trappene i høst. Men det er noe
usikkerhet på fremdriftsplanen. For å unngå at det blir for mange saker på samme møte i
formannskapet i oktober, foreslås et ekstraordinært møte den 22.oktober. Og dersom det
skulle bli få andre saker, kan en senere vurdere å avlyse møtet 15.oktober 2013.
Rådmannens forslag til vedtak er derfor som alternativ 2 over:
1. Formannskapets møte 15.oktober 2013 opprettholdes.
2. Det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte 22.oktober 2013.
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3. Rådmannens grunnlagsdokument for budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017
presenteres i formannskapets møte 22.oktober 2013.
Dersom formannskapet ønsker å opprettholde dagens møteplan, dvs. alternativ 3 over, vil
rådmannens grunnlagsdokument baseres på egne inntektsanslag og ev konsekvenser av
Statsbudsjettet ettersendes.

Ringerike kommune, 09.08.2013

Wenche Grinderud
Rådmann

Saksbehandler: Knut E. Helland
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INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012
OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER
Arkivsaksnr.: 13/2420

Arkiv: 151

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

102/13

Formannskapet

20.08.2013

/

Kommunestyret

29.08.2013

Forslag til vedtak:
1. Inndekning av resterende merforbruk 2012 foretas ved følgende omdisponeringer
av budsjettmidler:























Debet kto. 656000.047050.381.0062 kr 58 400,- (til ref. anleggsleie Hfs ballklubb)
Kredit kto. 690000.091000.870.0001 kr 58 400,- (fra bruk av lån)
Debet kto. 656000.028000.315.0096 kr 12 656,25 (til omkostninger kjøp/salg)
Kredit kto. 656000.028000.315.0309 kr 12 656,25 (fra salg av grunn)
Debet kto. 656000.027000.315.0313 kr 16 875,- (til salg av bygninger/anlegg)
Kredit kto. 656000.027000.315.0309 kr 16 875,- (fra salg av grunn)
Debet kto. 651000.023000.353.0186 kr 5 614,03 (til Hønengt. avløp)
Kredit kto. 651000.023000.353.0155 kr 5 614,03 (fra Sanering Flattum-Hov)
Debet kto. 655000.023000.332.0206 kr 74 353,- (til Eikli sør næringsområde)
Kredit kto. 655000.023000.332.0403 kr 74 353,- (fra Teknisk – kommunale veier)
Debet kto. 656000.023000.393.0210 kr 443 702,48 (til Urnelund Hfs kirkegård)
Kredit kto. 656000.023000.390.0225 kr 443 702 ,48 (fra Oppgradere varmekilder)
Debet kto. 656000.023000.261.0214 kr 116 946,59 (til Heis Tyribo)
Kredit kto. 656000.023000.261.0222 kr 116 946,59 (fra Utskifting heiser)
Debet kto. 656000.027000.390.0223 kr 158 437,50 (til Gjenoppbygging Hfs kirke)
Kredit kto. 656000.023000.390.0141 kr 158 437,50 (fra Kirker – Oppgradering)
Debet kto. 656000.023000.221.0236 kr 970 466,20 (til barnehage Heggen)
Kredit kto. 656000.023000.130.0197 kr 970 466,20 (fra Samlokalisering teknisk)
Debet kto. 651000.023000.353.0374 kr 28 747,50 (til Hovedplan avløp utredning)
Kredit kto. 651000.023000.353.0364 kr 28 747,50 (fra Hovedplan avløp)
Debet kto. 652100.020061.301.0717 kr 11 340,- (til Digital plandialog)
Kredit kto. 520300.020061.301 kr 11 340,- (fra driftsansvar Areal-, reg.- og byplan)

2.




Det foretas en budsjettregulering av rentable investeringer som følger:
Debet kto. 690000.091000.870.0001 kr 15 500 000,- (redusert bruk av lån)
Kredit kto. 651000.023000.350.0153 kr 2 500 000,- (utsettelse Monserud sentrifuge)
Kredit kto. 651000.023000.345.0199 kr 2 500 000,- (utsettelse fellesprosjekter VA)
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Kredit kto. 651000.023000.353.0199 kr 2 500 000,- (utsettelse fellesprosjekter VA)
Kredit kto. 651000.023000.345.0228 kr 5 000 000,- (utsettelse utv. HB Kilemoen)
Kredit kto. 651000.023000.345.0375 kr 3 000 000,- (utsettelse Vannverk Nes i Ådal)

Sammendrag
Saken gjelder forslag om inndekning av merforbruk fra 2012 på prosjekter som mangler
finansiering og en budsjettregulering av noen større rentable investeringsprosjekter.

Beskrivelse av saken
Inndekning av merforbruk 2012 på prosjekter med ny bevilgning i 2013 er vedtatt i KS-sak
53/2013 (arkivsaks nr 13/1485). Det er også nødvendig å vedta inndekning av det
resterende merforbruket i 2012 på de investeringsprosjektene som ikke har ny bevilgning
inneværende år. Det foreslås at merforbruket finansieres ved å foreta omdisponeringer av
budsjettmidler som beskrevet under hvert prosjekt nedenfor.
I tillegg er det behov for en budsjettregulering slik at budsjettet blir et bedre mål i forhold
til den faktiske gjennomføringstakten av investeringsprosjekter. Noen prosjekter har litt
forsinket fremdrift. En andel av bevilgningene til disse prosjektene kan utsettes til neste år
og dermed reduseres årets investeringsbudsjett.
1. Inndekning av resterende merforbruk 2012
Prosjekt 0062 Ref. anleggsleie Hønefoss Ballklubb
Refusjon av anleggsleie er en driftsinntekt og ble ved en feil ført som investering i 2011 med
kr 58 400,- på prosjektet. Prosjektet hadde ingen budsjettering, og fremsto da med et
mindreforbruk ved årets slutt. Mindreforbruket ble ikke overført fra 2011 til 2012, jf
arkivsaks nr 11/4320 og 12/1081.
I 2012 er det utgiftsført kr 58 400,- i tapte kundefordringer, og motposten er ført som
inntekt i driftsregnskapet. Utgiften var ikke budsjettert i investeringsregnskapet, og
prosjektet viser derfor et merforbruk i 2012. Det foreslås at mindreforbruket fra 2011, dvs.
inntekten, brukes til å finansiere merforbruket i 2012, dvs. utgiftsføringen av tap på
kundefordringer. Inntekten reduserte bruk av lån i 2011, og derfor er det naturlig at
merutgiften i 2012 finansieres ved bruk av lån.
Budsjettkorrigeringen blir da som følger:



Debet kto. 656000.047050.381.0062 kr 58 400,Kredit kto. 690000.091000.870.0001 kr 58 400,-

Prosjekt 0096 Omkostn v/kjøp/salg tomt/eiendom, prosjekt 0309 salg av grunn og
prosjekt 0313 salg av bygninger/anlegg
Omkostninger ved kjøp og salg av tomt eller fast eiendom bør knyttes til salgsinntektene,
slik at netto salgsinntekt vil fremkomme. Ved eventuelle avsetninger til ubundne
investeringsfond er det mest riktig å avsette netto salgsinntekt. En ville da unngått den
type budsjettkorrigeringer som her må gjøres. Netto salgsinntekt på prosjekt 0309 hittil i
2013 er ikke budsjettert, men det er inntektsført et beløp som er stort nok til å dekke inn
merforbruket i 2012 på prosjektene 0096, 0309 og 0313 til sammen. Merforbruket på 0096
og 0313 foreslås omdisponert til 0309.

Side 43 av 181

Sak 102/13 s. 3

Budsjettkorrigeringene blir som følger:





Debet kto. 656000.028000.315.0096 kr 12 656,25
Kredit kto. 656000.028000.315.0309 kr 12 656,25
Debet kto. 656000.027000.315.0313 kr 16 875,Kredit kto. 656000.027000.315.0309 kr 16 875,-

Prosjekt 0186 Hønengt. avløp
Resterende budsjettmidler på prosjektet ble besluttet overført til prosjekt 0155 Sanering
Flattum-Hov. Hønengt. avløp endte likevel opp med et lite merforbruk. Da er det naturlig å
foreslå tilbakeføring fra prosjekt 0155 for å dekke inn det som ble overført for mye fra
Hønengt. avløp. Prosjektet er avsluttet.
Budsjettkorrigeringen blir:
 Debet kto. 651000.023000.353.0186 kr 5 614,03
 Kredit kto. 651000.023000.353.0155 kr 5 614,03
Prosjekt 0206 Eikli sør næringsområde
Utgiften på prosjektet er innbetaling av et bidrag iht. en finansieringsavtale av 18.04.2012. Det er en
forskuddsinnbetaling til AKA Osloveien Eiendom ANS for utbygging Eikli. Beløpet er altså innbetalt
på forskudd og står på klientkonto som godskrives renter. Renteinntektene er bokført
investeringsprosjekt 0403 Teknisk - kommunale veier. Det foreslås å omdisponere fra dette
prosjektet til prosjekt 0206.

Budsjettkorrigeringen blir:
 Debet kto. 655000.023000.332.0206 kr 74 353, Kredit kto. 655000.023000.332.0403 kr 74 353,Prosjekt 0210 Urnelund Hønefoss kirkegård
Det må vedtas finansiering av merforbruk 2012 på kr 409 452,48 og påløpte utgifter hittil i 2013 på
kr 34 250,-, til sammen kr 443 702,48. Det foreslås omdisponering av budsjettmidler fra prosjekt
0225 Kirker - Oppgradere varmekilder. Det skal ikke belastes mer på 0210-prosjektet før det
eventuelt foreligger vedtak om ytterligere finansiering.

Budsjettkorrigeringen blir som følger:



Debet kto. 656000.023000.393.0210 kr 443 702,48
Kredit kto. 656000.023000.390.0225 kr 443 702 ,48

Prosjekt 0214 Heis Tyribo
Merforbruket fra 2012 foreslås inndekket ved omdisponering fra prosjekt 0222 Utskifting
heiser.
Budsjettkorrigeringen blir som følger:
 Debet kto. 656000.023000.261.0214 kr 116 946,59
 Kredit kto. 656000.023000.261.0222 kr 116 946,59
Prosjekt 0223 Kirker – gjenoppbygging Hønefoss kirke
Prosjektet viser et merforbruk fra 2012 på kr 68 906,25. Det er påløpt ytterligere kostnader i 2013

Side 44 av 181

Sak 102/13 s. 4
på kr 89 531,25. Til sammen er det manglende finansiering på kr 158 437,50. I denne omgang
foreslås en omdisponering fra prosjekt 0141 Kirker – Oppgradering. Det skal ikke belastes mer på
prosjekt 0223 før et eventuelt vedtak om finansiering foreligger.

Budsjettkorrigeringen blir som følger:



Debet kto. 656000.027000.390.0223 kr 158 437,50
Kredit kto. 656000.023000.390.0141 kr 158 437,50

Prosjekt 0232 Ballbinge Vang
Spillemidler og andre betingede tilskudd skal inntektsføres i takt med påløpte utgifter til
tilskuddsberettigede aktiviteter dersom midlene ikke er mottatt (jf. Rammeverk GKRS: Tidspunkt for
regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet). Årsaken til merforbruket
fra 2012 på Ballbinge Vang, er at inntektene ikke er regnskapsført ennå, selv om utgiftene har påløpt
i 2012. Korrigeringen i dette tilfellet vil derfor gjøres i form av en regnskapsføring og ikke som en
budsjettkorrigering. Inntekter på kr 268 666,46 bokføres på prosjektet og balanseføres som fordring
for videre oppfølging.

Prosjekt 0236 Midlertidig barnehage Heggen skole
Saken om ombygging av Heggen skole til midlertidig barnehage ble vedtatt i FS-sak 255/2012
(arkivsaks nr 12/5025) den 04.12.2012, og der stoppet den opp. Den er altså ikke fremmet i
kommunestyret. Den settes opp på sakslisten til kommunestyret i august uten endringer. Vedtaket i
Formannskapet fra desember i fjor er at investeringen finansieres ved å omdisponere ubrukte
investeringsmidler på 3,2 mill. kroner. Merforbruket på prosjektet som må dekkes inn er på kr
3 370 466,20. Det vil med andre ord si at det fortsatt mangler inndekning av kr 170 466,20 fra
ombyggingen i 2012.

I tillegg mangler det forslag til finansiering i vedtaket i KS-sak 59/2013 om
barnehageopptaket 2013 og som blant annet omhandler nytt ventilasjonsanlegg og
utvidelse til to avdelinger på Heggen barnehage. Investeringsbehovet er på kr 800 000,-.
Både inndekningen av det resterende merforbruket fra 2012 på kr 170 466,20 og nye
investeringer på kr 800 000,- i 2013 foreslås finansiert ved omdisponering av budsjettmidler
fra prosjekt 0197 Samlokalisering teknisk.
Budsjettkorrigeringen blir da som følger:



Debet kto. 656000.023000.221.0236 kr 970 466,20
Kredit kto. 656000.023000.130.0197 kr 970 466,20

Prosjekt 0374 Hovedplan avløp utredning
Det foreslås å omdisponere midler fra prosjekt 0364 Hovedplan avløp for inndekning av
merforbruket på kr 28 747,50 på prosjekt 0374.
Budsjettkorrigeringen blir som følger:



Debet kto. 651000.023000.353.0374 kr 28 747,50
Kredit kto. 651000.023000.353.0364 kr 28 747,50
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Prosjekt 0717 Digital plandialog
Digital plandialog skal nå være avsluttet. Det ble et lite merforbruk i 2012 på kr 2 340,-, og i
2013 er det påløpt utgifter på kr 9 000,-. Til sammen er det kr 11 340,- som må dekkes inn.
Da de sist påløpte kostnadene kan anses som driftsutgifter, foreslås det å omdisponere
midler fra driftsansvar 520300 Areal-, regulerings- og byplan.
Budsjettkorrigeringen blir som følger:



Debet kto. 652100.020061.301.0717 kr 11 340,Kredit kto. 520300.020061.301 kr 11 340,-

2. Budsjettregulering av fire rentable investeringsprosjekter
En foreløpig gjennomgang av fremdriften på investeringsprosjekter viser behov for å
utsette bruk av lånemidler inneværende år for følgende prosjekter:
Prosjekt 0153 Monserud sentrifuge og gassmotor – utsettelse av 2,5 mill. kroner til 2014
Eksisterende sentrifuge er reparert og utskiftingen utsettes til 2014.
Prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss – utsettelse av 5 mill. kroner til 2014
Utsettelse av prosjektet i Øvre Hønengata og endret fremdrift av Hønefoss Fjernvarme AS
gir et mindre behov for midler inneværende år. Det estimeres at om lag 5 mill. kroner kan
omdisponeres til neste år.
Prosjekt 0228 Vannrensing og utvide høydebasseng Kilemoen – utsettelse av 5 mill.
kroner til 2014
En del av prosjekteringen utsettes til neste år.
Prosjekt 0375 Vannverk Nes i Ådal – utsettelse av 3 mill. kroner til 2014
Prosjektering pågår med sikte på byggestart annet halvår 2014. Hoveddelen av
investeringen kommer derfor i 2014.
Til sammen utgjør utsettelsene på disse fire prosjektene kr 15 500 000,- og medfører
redusert bruk av lånemidler i 2013.
Budsjettkorrigeringene blir som følger:




Debet kto. 690000.091000.870.0001 kr 15 500 000,Kredit kto. 651000.023000.350.0153 kr 2 500 000,Kredit kto. 651000.023000.345.0199 kr 2 500 000,-
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Kredit kto. 651000.023000.353.0199 kr 2 500 000,Kredit kto. 651000.023000.345.0228 kr 5 000 000,Kredit kto. 651000.023000.345.0375 kr 3 000 000,-

Rådmannens vurdering
Rådmannen vil anbefale at de foreslåtte omdisponeringene for inndekning av resterende
merforbruk 2012 gjennomføres. I tillegg anbefales de foreslåtte budsjettreguleringene av
rentable investeringer.

Ringerike kommune, 02.07.2013
Wenche Grinderud
Rådmann
Økonomisjef: Torbjørn Hansen
Saksbehandler: Anette Skjolden
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RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS
Arkivsaksnr.: 13/1328

Arkiv: 210

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

103/13

Formannskapet

20.08.2013

Forslag til vedtak:
Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus tas til orientering.
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FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER
Arkivsaksnr.: 11/1304

Arkiv: D11

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

26/13

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur

14.08.2013

104/13

Formannskapet

20.08.2013

/

Kommunestyret

Forslag til vedtak:
1. Det etableres egen turnhall i ny flerbrukshall på Schjongslunden
2. Årlige kostnader for ny flerbrukshall innarbeides i budsjettprosessen høsten 2014
3. Det legges opp til en modell hvor Flerbrukshallen AS bygger opp noe kapital over tid
for å kunne foreta nødvendige større utskiftinger i riktige intervaller

Innledning / bakgrunn
Rådmannen viser til tidligere behandlinger av saken. Flerbrukshallen AS er etablert og
byggeprosjektet er lagt ut på offentlig anbud ref. vedlagte notat fra Flerbrukshallen AS.
Flerbrukshallen AS har kalkulert sin del av prosjektet til ca. 93 mill kr. Til grunn ligger
saksfremlegg til kommunestyret der det er kalkulert med en byggekostnad på 80 mill kr eks
mva med en usikkerhetsmargin på +/-20 prosent. Gjeldende kalkyle er dermed innenfor
den usikkerhetsmargin som lå til grunn for kommunestyrets vedtak.
Etter etablering av selskapet og arkitektkonkurransen, er det synliggjort noen behov som
krever avklaringer. Opsjonene må avklares så raskt som mulig for å unngå forsinkelser i
selve byggeprosjektet.
Opsjoner
Det opprinnelige forslaget fra Arkitektene Hille & Mellbye som vant arkitektkonkurransen,
var betydelig større en det som lar seg bygge innenfor de økonomiske rammer som
foreligger. Det er derfor gjennomført en omfattende prosess for å skalere bygget til en
størrelse og med et innhold som lar seg gjennomføre. Denne prosessen har endt ut med at
enkelte av elementene i hallen nå er tatt ut av prosjektet, men de prosjekteres å prissettes
som opsjoner dersom det kan skaffes ekstra finansiering. De opsjonene som nå foreligger
og som er kalkulert er følgende:
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1. Egenbasishall for turn, alternativt hall for kampsport
2. Klatrevegg i vestibylen
3. VIP- arealer/VIP tribune
Forutsetning for realisering av opsjonene er at Ringerike kommune påtar seg
driftskostnadene for disse. Løsningen med etablering av en egen turnhall er idrettsrådets
førsteprioritet.
Bygge opp kapital over tid
I tråd med de vedlagte kalkylene ønsker Flerbrukshallen AS en modell der Flerbrukshallen
AS bygger opp noe kapital over tid, for å kunne foreta nødvendige større utskiftninger i
riktige intervaller. De ber om at Ringerike kommune og Buskerud Fylkeskommune gir sin
tilslutning til en slik modell. Den sikrer stabilitet i leieutgiftene og vi unngår «overraskelser»
for leietakerne i år der det må gjøres større utskiftninger.

Beskrivelse av saken
Opsjon 1: Egen turnhall eller hall for kampsport
Det som nå foreligger er en opsjon på et eget areal for kampsport på totalt 380 m2. Denne
opsjonen er kalkulert til ca. 5,6 Mill kr i tillegg, og vil kunne utløse spillemidler i
størrelsesorden 700 000,- kr. Arealet vil være dedikert for kampsport og ha nødvendig
matter og utstyr permanent montert.
En alternativ løsning er å utvide dette arealet til 460 m2, øke takhøyden til minimum 5,5 m
og bygge den som en basishall for turn. Økningen i areal vil bli dekket inn gjennom økt
andel tippemidler, totalt 2, 5 Mill kr. Denne andelen vil kunne øke med ytterligere 700 000,ved bygging av egne garderober.
Konseptet basishall ble presentert første gang for KKD (Kultur- og Kirkedepartementet) i
2008 og den minste basishallen (20m x 23m) er forhåndsgodkjent og innarbeidet i
departementets ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet”.
Løsningen med etablering av en egen turnhall er idrettsrådets førsteprioritet. Begrunnelsen
er at en turnhall krever mer høyde og kan eventuelt senere brukes til andre aktiviteter (som
kampsport) mens det motsatte ikke er mulig.
Konsekvensen vil være at vi ikke vil kunne bygge egne lokaler dedikert for kampsport.
Samtidig vil det frigjøre tid på hallflatene som kan benyttes til andre idretter, og turn vil få
erstattet de lokalene de i dag disponerer i Ringerikshallen.
For kampsport vil de arealene de i dag disponerer i Ringerikshallen ikke bli erstattet i den
nye flerbrukshallen. De må i så fall henvises til de ordinære hallflatene, som gir en dårlig
løsning for dem, da det tar opp til 40 min for 4 voksne å legge ut mattene og i tillegg trengs
lagerplass.
Det er ikke plass for tilrettelagte arealer for både turnhall og kampsport i ny flerbrukshall.
De årlige kostnadene for kommunen er tilnærmet like (0,5 mill kr) uavhengig av om det
tilrettelegges for turnhall eller kampsport.
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Opsjon 2: Klatrevegg i vestibylen
Klatrevegg er tegnet inn i det opprinnelige forslaget, og det er videre diskutert alternative
plasseringer i hallen med klatreklubben. Byggekomiteen har landet på at det eneste egnede
alternativet er i vestibylen. Veggen er kalkulert til ca. 6 mill kr. Ved riktig utforming vil man
kunne få dekket inntil 1/3 av kostnadene, maksimalt 2,5 mill kr.
Klatrevegg er av idrettsrådet prioritert etter egen basishall for turn, alternativt kampsport.
Opsjon 3: VIP-tribune og VIP arealer felles med AKA Arena
Denne opsjonen er ikke prioritert, og knyttes opp mot en fremtidig realisering av ny tribune
for AKA Arena. Det vil imidlertid bli lagt til rette for en slik utvidelse bygningsmessig som en
del av prosjektet.

Tidligere behandlinger og vedtak
Sak: 88/11, Kommunestyret 30.juni 2011
Vedtak i Kommunestyret:
1. Ringerike kommune tar ansvar for at det bygges flerbrukshall i Schjongslunden.
2. Rådmannen etablerer et utvalg i samarbeid med, og bestående, av representanter
fra Buskerud Fylkeskommune, idrettsråd, Hønefoss Ballklubb og eventuelle andre
interessenter i Schjongslunden, herunder beboerne i området. Det legges til grunn at
Rådet for Ringeriksregionen trekkes med.
Utvalget gis i mandat å utrede konkrete forslag til løsning med fremdriftsplan for
ferdigstillelse høsten 2013.
3. Rådmannen kommer tilbake med ny sak om finansiering av ny flerbrukshall som del
av høstens budsjettprosess. Herunder om relevante og realistiske eierskapsmodeller,
også regionale.
4. Det utredes mulighet for felles driftsselskap for fellesdrift av alle anleggene i
Schjongslunden.
5. Rådmannen starter arbeid med å revidere kommunedelplan for idrett- og
friluftsanlegg slik at en flerbrukshall kan bli spillemiddelberettiget.
6. Det vises til reguleringsplan nr. 298-03, Schjongslunden, som sluttbehandles over
sommeren 2011. Trafikkforholdene knyttet til bruk av flerbrukshall må være
ivaretatt før hallen kan tas i bruk.
Sak: 140/11, Kommunestyret 24.november 2011
Vedtak i Kommunestyret:
1. Det bygges en flerbrukshall med 3 hallflater inklusive en kamparena for håndball
med 2000 sitteplasser.
2. Ringerikshallen selges. Det startes umiddelbart et arbeid med ny reguleringsplan for
Ringerikshallen slik at den kan selges til formål forretning, kontor og industri.
Rådmannen utreder Hov ungdomsskoles behov og alternativ også økonomisk, hvis
Ringerikshallen selges.
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3. Det bør arbeides for at anlegget blir et regionalt anlegg, og at det etableres et
aksjeselskap som står for planlegging, finansiering, utbygging og drift av
flerbrukshallen. Aksjeselskapet skal etableres slik at flerbrukshallen blir
spillemiddelberettiget.
4. Aksjeselskapet skal forskuttere salg av Ringerikshallen og spillemidler.
5. Ringerike kommunes kostnader for leie av flerbrukshallen innarbeides i budsjett og
handlingsprogram fra og med 2013.
6. Aksjeselskapet skal arbeide tett med Ringerike Idrettsråd slik at også andre
idrettslige behov som ikke innebærer større kostnadsmessige konsekvenser kan
ivaretas i flerbrukshallen.
7. Aksjeselskapet skal samarbeide med Hønefoss Stadion AS for å sikre en helhetlig
utvikling av prosjektene på Schjongslunden.
8. Rådmannen kommer tilbake med en egen sak om etablering av aksjeselskapet,
herunder vedtekter, aksjekapital og eventuelle minoritetseiere.
Aksjeselskapet skal fortrinnsvis ivareta sitt driftsansvar gjennom mulig fremtidig
felles driftsselskap for idretts- og friluftsanleggene på Schjongslunden.
Sak: 115/12, Kommunestyret 27.september 2012
Vedtak i Kommunestyret:
1. Ringerike kommune går inn som eier i Flerbrukshallen AS med en egenkapital på 7
mill. kr.
2. Egenkapitalen finansieres slik:
Tomteverdi 1 mill. kr
Salgsinntekter BAK 1, 1 mill. kr
Omdisponering ubrukte lånemidler 5 mill. kr
3. Ringerike kommune selger område BAK 1 i Reguleringsplan for Schjongslunden til
Hønefoss stadion as til gjennomført verdivurdering på 1 mill. kr.
4. Salg av Ringerikshallen benyttes til nedbetaling av omdisponerte lånemidler
5. Ringerike kommunestyre andel på 5 mill kr av egenkapitalen, finansieres av ubrukte
lånemidler fra prosjekt 0005 Hallingby skole og prosjekt 0222 utskifting heiser.
6. Ringerike kommunestyre godkjenner vedtekter for Flerbrukshallen AS, datert
24.august 2012.
7. Ringerike kommunestyre godkjenner aksjonæravtalen for Flerbrukshallen as, datert
24.august 2012.
8. Ordfører gis fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentet.
9. Ringerike kommunestyre velger to medlemmer i styret til Flerbrukshallen AS:
Medlemmer:
Tor Bøhn
Hans Anton Stubberud
Varamedlemmer:
Torbjørn Landsdalen
Marianne Wethal
Ole-Magnus Strande
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Økonomiske forhold
Forutsetninger i kommunestyrets sak november 2011
Opprinnelig kalkyle for en hall med 3 hallflater (5.000m2) i overnevnte sak var en
investering på 80 mill. kr eks mva. Årlig driftskostnad var da beregnet til 8,7 millioner kr.
Dette medførte en merkostnad for Ringerike kommunes og idrettens andel til 4,5 millioner
kr årlig.
Dette forutsatte i saken:





Buskerud fylkeskommune leier 55% av 2 hallflater
Prosjektet får spillemidler i størrelsesorden 12-13 millioner kroner
Salg av Ringerikshallen gir 12-15 millioner kroner
Tatt høyde for at Ringerikshallen legges ned (årlige driftskostnader 1,1 millioner
kroner)
Idrettens betaling for bruk av Ringerikshallen (ca 630.000,- kr i budsjett 2011 inkl
kampsport) ligger ikke inne i tallmaterialet over.
Endringer etter kommunestyrets sak november 2011
Etter kommunestyrets vedtak i november 2011, har vi følgende endringer:







Buskerud fylkeskommune leier 55% av 3 hallflater (ikke 2)
Ringerike kommunes aksjekapital redusert til 7 mill kr (kommunestyrets sak
27.september 2012)
Prosjektet er berettiget til minst 17,5 millioner kr i spillemidler
Arealet økt til 5.500 m2
Flerbrukshallen AS leier inngangspartiet av Hønefoss stadion AS
Flerbrukshallen oppnår bedre lånebetingelser enn opprinnelig kalkyle

Dette har medført at Ringerike kommunes årlige kostnader i ny flerbrukshall pr juni 2013
ser ut til å bli lavere enn i opprinnelig kalkyle. Se tabell nedenfor.
Opsjoner
Det er gjennomført en vurdering av de økonomiske konsekvensene for Ringerike kommune
dersom man beslutter å bygge opsjon 1 og/eller 2, som vil gi følgende virkning gjennom
økte drifts- og finanskostnader:
-

Klatrevegg i vestibyle ca 400 000,- kr pr år
Turnhall
ca 500 000,- kr pr år
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Økonomisk oversikt
Alle beløp i millioner kroner

Kommunestyrets
sak november
2011

Sum årlig driftskostnad ny flerbrukshall

Flerbrukshallens
kalkyle pr juni 2013

8,7

10,8

Andel Buskerud fylkeskommune

-

3,1

-

5,9

Redusert driftskostnad salg Ringerikshallen

-

1,1

-

1,1

Årlig merkostnad for Ringerike kommune
før opsjoner

= 4,5

= 3,8

Opsjon 1: Turnhall eller kampsport

0,5

Opsjon 2: Klatrevegg

0,4

Tallene er eksklusive idrettens betaling for bruk. I tillegg er det mulig at prosjektet gis
ytterligere spillemidler. Buskerud fylkeskommune betaler ikke andel av opsjonene.
Flerbrukshallens kalkyle på 10,8 millioner kroner årlig inkluderer deres forslag til modell for
å bygge opp noe kapital over tid for å kunne foreta større utskiftinger i riktige intervaller.
Av hensyn til mva-kompensasjon, må idrettens vederlag for bruk av Flerbrukshallen være
helt symbolsk (for dekning av vask eller lignende). Det er derfor ikke lagt inn økte inntekter
fra idretten i kalkylene.

Alternative løsninger
Følgende alternativer i forhold til rådmannens forslag til vedtak foreligger i saken:
 Å si nei til både turnhall og kampsport
 Å si ja til kampsport (innebærer nei til turnhall). Opsjonen koster 0,5 mill kr pr år
(samme som for turnhall).
 Å si ja til klatrevegg. Opsjonen koster 0,4 mill kr pr år.
I tillegg kan kommunestyret si nei til Flerbrukshallens modell hvor de ønsker å bygge opp
noe kapital over tid for å kunne foreta nødvendige større utskiftinger i riktigere intervaller.

Rådmannens vurdering
Både turn og kampsport har i dag tilrettelagte arealer i Ringerikshallen. Ved salg av
Ringerikshallen, må det finnes løsninger for begge. Dialogen med idretten har foregått
gjennom Ringerike Idrettsråd, og idrettsrådet anbefaler at turnhall prioriteres.
Rådmannen anbefaler at denne prioriteringen følges. Dette innebærer at det må jobbes
med å finne løsninger for kampsport. Inntil en løsning for tilrettelagt areal er på plass, må
kampsporten derfor flytte ut/inn materiell.
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Det ville vært positivt og fremdriftsrettet å etablere en klatrevegg i Flerbrukshallen. Men for
å holde kostnadene nede, anbefaler rådmannen at klatrevegg ikke tas inn i prosjektet.
Rådmannen har forståelse for Flerbrukshallens forslag til modell hvor det bygges opp noe
kapital over tid for å kunne foreta større utskiftinger i riktige intervaller. Dette bidrar også
til forutsigbarhet for kommunens kostnader.

Vedlegg
1. Notat fra Flerbrukshallen AS 6 juni 2013
2. Drift og finanskostnader turnhall og klatrevegg
3. Epost fra Ringerike klatreklubb 5.juni 2013
4. Økonomisk oversikt Flerbrukshallen AS 13.mai 2013

Ringerike kommune, 01.07.2013

Wenche Grinderud
Rådmann

Virksomhetsleder: Wenche Grinderud
Saksbehandler: Knut E. Helland
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NOTAT NOTAT NOTAT NOTAT
6. juni 2013

til:
Ringerike kommune
ved.: Kommunalsjef Knut E. Herland
fra:
ved:

Flerbrukshallen AS
Terje Dahlen

Status, fremdrift og avklaringer for ny flerbrukshall i Schjongslunden
Bakgrunn
I tråd med tidligere vedtak i Ringerike kommune er selskapet Flerbrukshallen AS etablert, med formål å bygge
og drifte ny flerbrukshall i Schjongslunden i Ringerike. Byggeprosjektet vil bestå av en flerbrukshall med tre
hallflater og tilhørende fasiliteter på ca. 5500 m2. I tillegg vil Hønefoss stadion bygge ut den ca. 4000 m2 i
forkant av hallene, som skal romme idrettsrelatert næringsvirksomhet samt inngangsparti og vrimlearealer for
selve hallen.
Selskapet er finansiert med en egenkapital på 14 300 000,- kr, fordelt på følgende eiere:
Ringerike kommune
48,95 %
Hønefoss stadion AS
48,95 %
Ringerike idrettsråd
2,10 %
Styret i selskapet er etablert med følgende sammensetning:
Terje Dahlen, Hønefoss stadion AS (styreleder)
Hallvard Thorsen, Hønefoss stadion AS
Tor Bøhn, Ringerike kommune
Hans Anton Stubberud, Ringerike kommune
Bjørn Marseth, Ringerike idrettsråd
I tillegg er det etablert en egen byggekomite med representanter fra eierne og Buskerud Fylkeskommune. Denne
ledes av Dag Jonny Martinsen, Eiendomssjef i Ringerike kommune.
Prosjektet baserer seg på et samarbeid mellom Ringerike kommune, Hønefoss stadion AS og Buskerud
Fylkeskommune, der de to førstnevnte er eiere av hallen sammen med Ringerike idrettsråd. Buskerud
Fylkeskommune vil leie hallen på dagtid til bruk for de to videregående skolene i Hønefoss. Ringerike
kommune vil disponere hallen på kveldstid og forestå fordeling av tider til de forskjellige idrettene/idrettslagene.
Fremdrift
Selskapet er nå i sluttfasen av prosjekteringen av hallen, og vil legge byggeprosjektet ut på offentlig anbud i
løpet av juni måned, med sikte på kontrahering i august/september. Anlegget skal stå ferdig til bruk i januar
2015. Bakgrunnen for den stramme tidsplanen er at videregående skole skal ha tilgang til kroppsøvingslokalene
fra dette tidspunkt, da eksisterende lokaler rives som en del av utbyggingen av Hønefoss videregående skole.
Organisering
Styret har sluttet seg til en organisasjonsform som baserer seg på et sameie for hele anlegget. Seksjonering vil
bli gjennomført så snart endelige tegninger foreligger. Sameieformen ansees som den mest hensiktsmessige
formen, både når det gjelder driften av bygningsmassen og det å ha klare ansvarsforhold mellom de enkelte
eierne.
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Når det gjelder drift av anlegget har styret besluttet at vi ønsker å etablere et felles driftsselskap for anleggene i
Schjongslunden. Arbeidet med å utarbeide et konkret forslag er i gang, i samarbeid mellom Hønefoss stadion AS
og Ringerike kommune v/eiendomstjenesten.
Økonomi - investering
Flerbrukshallen AS har kalkulert sin del av prosjektet til ca. 93 Mill kr. Til grunn ligger saksfremlegg til
kommunestyret, der det er kalkulert med en byggekostnad på 80 Mill kr eks mva, med en usikkerhetsmargin på
+/-20 prosent. Gjeldende kalkyle er dermed innenfor den usikkerhetsmargin som lå til grunn for
kommunestyrets vedtak.
Det er gjennomført konkurranse og akseptert lånetilbud fra Sparebank1 Ringerike Hadeland. Basert på dette er
det utarbeidet budsjett og kalkuler både for drift og investering, dette følger vedlagt.
Videre er det gjennom dialog med Kulturdepartementet avklart at hallen vil vær berettiget til 17,5 Mill kr i
spillemidler, som er 2,5 Mill kr over det som tidligere er kalkulert. Dersom vi oppnår status som regionalt
anlegg, vil denne andelen øke med 20 prosent. Det forutsetter at Hole kommune bidrar med nødvendig andel av
investerings- og driftskostnader (5 prosent)
I tillegg vil noen av opsjonene som nevnt under kunne kvalifisere for ytterligere økning i spillemidlene.
Økonomi drift
Kalkulert driftsbudsjett og resultatbudsjett følger vedlagt. Budsjettene er basert på erfaringstall, lånebetingelser
tilbudt fra Sparebank1 Ringerike Hadeland. Driftskostnadene for hallen, inkludert finanskostnader og
avskrivninger, dekkes av hhv Buskerud Fylkeskommune med 55,5 prosent og Ringerike kommune med 44,5
prosent. Denne fordelingen innebærer at styret i Flerbrukshallen AS ønsker å avklare alle eventuelle utvidelser
av hallen med leietakerne, da de vil bli pålagt driftskostnadene direkte. Det vil med andre ord ikke bli
gjennomført utvidelser eller tilpasninger uten eksplisitt samtykke fra enten Ringerike kommune og/eller
Buskerud Fylkeskommune.
I tråd med de vedlagte kalkylene legges det opp til en modell der Flerbrukshallen AS bygger opp noe kapital
over tid, for å kunne foreta nødvendige større utskiftninger i riktige intervaller. Vi ber om at Ringerike
kommune og Buskerud Fylkeskommune gir sin tilslutning til en slik modell. Den sikrer stabilitet i leieutgiftene
og vi unngår «overraskelser» for leietakerne i år der det må gjøres større utskiftninger.
Det legges også til grunn at Flerbrukshallen AS leier inngangspartiet av Hønefoss stadion AS. Alternativt kan
denne delen av bygget seksjoneres ut og inngå som en del av Flerbrukshallens areal. Hønefoss stadion stiller seg
åpen for begge.
Sentrale prinsipielle avklaringer
Det opprinnelige forslaget fra Arkitektene Hille & Mellbye som vant arkitektkonkurransen, var betydelig større
en det som lar seg bygge innenfor de økonomiske rammer som foreligger. Det er derfor gjennomført en
omfattende prosess for å skalere bygget til en størrelse og med et innhold som lar seg gjennomføre. Denne
prosessen har endt ut med at enkelte av elementene i hallen nå er tatt ut av prosjektet, men de prosjekteres å
prissettes som opsjoner dersom det kan skaffes ekstra finansiering. De opsjonene som nå foreligger og som er
kalkulert er følgende:
-

Egenbasishall for turn, alternativt hall for kampsport
Klatrevegg i vestibylen
VIP- arealer/VIP tribune

Forutsetning for realisering av opsjonene er at Ringerike kommune påtar seg driftskostnadene for disse. Basert
på prioriteringen fra idrettsrådet vil det bli søkt aktuelle kanaler om gavemidler til investeringen, men dette
legges ikke inn i kalkylene.
Opsjon 1: Egen turnhall eller hall for kampsport
Det som nå foreligger er en opsjon på et eget areal for kampsport på totalt 380 m2. Denne opsjonen er kalkulert
til ca. 5,6 Mill kr i tillegg, og vil kunne utløse spillemidler i størrelsesorden 700 000,- kr. Arealet vil være
dedikert for kampsport og ha nødvendig matter og utstyr permanent montert.
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En alternativ løsning er å
utvide dette arealet til 460
m2, øke takhøyden til
minimum 5,5 m og bygge
den som en basishall for
turn. Økningen i areal vil bli
dekket inn gjennom økt
andel tippemidler, totalt 2, 5
Mill kr. Denne andelen vil
kunne øke med ytterligere
700 000,- ved bygging av
egne garderober.
Konseptet basishall ble
presentert første gang for KKD (Kultur- og Kirkedepartementet) i 2008 og den minste basishallen (20m x 23m)
er forhåndsgodkjent og innarbeidet i departementets ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet”:
Løsningen med etablering av en egen turnhall er idrettsrådets førsteprioritet. Konsekvensen vil være at vi
ikke vil kunne bygge egne lokaler dedikert for kampsport. Samtidig vil det frigjøre tid på hallflatene som kan
benyttes til andre idretter, og turn vil få erstattet de lokalene de i dag disponerer i Ringerikshallen.
For kampsport vil de arealene de i dag disponerer i Ringerikshallen ikke bli erstattet i den nye flerbrukshallen.
De må i så fall henvises til de ordinære hallflatene, som gir en dårlig løsning for dem, da det tar opp til 40 min
for 4 voksne å legge ut mattene og i tillegg trengs lagerplass.
Opsjon 2: Klatrevegg i vestibylen
Klatrevegg er tegnet inn i det opprinnelige forslaget, og det er videre diskutert alternative plasseringer i hallen
med klatreklubben. Byggekomiteen har landet på at det eneste egnede alternativet er i vestibylen. Veggen er
kalkulert til ca. 6 Mill kr. Ved riktig utforming vil man kunne få dekket inntil 1/3 av kostnadene, maksimalt 2,5
Mill kr.
Klatrevegg er av idrettsrådet prioritert etter egen basishall for turn, alternativt kampsport.
Opsjon 3: VIP-tribune og VIP arealer felles med AKA Arena
Denne opsjonen er ikke prioritert, og knyttes opp mot en fremtidig realisering av ny tribune for AKA Arena. Det
vil imidlertid bli lagt til rette for en slik utvidelse bygningsmessig som en del av prosjektet.
Økonomiske konsekvenser for Ringerike ved bygging av Opsjon 1 og 2
Det er gjennomført en vurdering av de økonomikse konsekvensen for Ringerike kommune dersom man beslutter
å bygge opsjon 1 og/eller 2, som vil gi følgende virkning gjennom økte drifts- og finanskostnader:
- Klatrevegg i vestibyle
ca 400 000,- kr pr år
- Turnhall
ca 500 000,- kr pr år
Hovedtynden av dette er økte finanskostnader, som vil reduseres noe over tid. Beregningen forutsetter
spillemiddelandel som beskrevet. Flerbrukshallen AS vil gjennomføre bygging av en eller begge opsjonene
dersom Ringerike kommune bekrefter at man øker sin andel når det gjelder drift og vedlikehold som beskrevet
over.
Oppsummering
Fra Flerbrukshallen AS sin side vil vi kunne bygge det som måtte ønskes, forutsatt at dette er avklart med
leietakerne som skal dekke driftskostnader og finanskostnader. Vi er imidlertid avhengig av en rask behandling
av dette for å kunne tilfredsstille Buskerud Fylkeskommunes krav til fremdrift. Vi anmoder derfor Ringerike
kommune om å ta stilling til om man ønsker etablering av de opsjoner som er beskrevet i dette notatet, og i så
fall hvilke de prioriterer. Vi antar at opsjonenen ligger utenfor det Buskerud Fylkeskommune har behov for, slik
at finansiering, både av investering og drift, må komme fra kommunens side.
Videre ber vi om en tilbakemelding på driftsmodell basert på etableringen av et eget driftsselskap, og med en
leiestrøm som bygger opp noe kapital i selskapet for å foreta større vedlikehold og utskiftninger.
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For Flerbrukshallen AS vil vi også understreke viktigheten av å få til en løsning som gir anlegget regional status
og derigjennom en økt andel spillemidler med 20 prosent.
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2013

1 205 357

0
1 205 357
1 205 357
0

1 205 357

1 205 357

nov

Klatrevegg
Turnhall

Leiekalkyle
Vedlikehold/utskifting
Skatter og avgifter (E sk)
Forsikringer
Administrasjon
Leie BAK II RK  anslag *
Energikostnader
Lønn / Vakter (2 ansatte)
Renhold
Markedsføring
Avskrivninger (40 år)
Sum driftskostnader
 avskrivninger
+ Avdrag (40 år)
+ Rentekostnader
Sum betalbar kostnad

397 980
497 474

2015
44 118
8 824
5 882
17 647
0
33 971
58 824
47 059
0
236 796
453 119
236 796
236 796
442 335
895 454

2016

2017

3 150 080

9 552

6 599

2 176 242

2 176 242
964 286
3 140 528

1 205 357
241 071
964 286

jan

1 205 357
964 286
2 169 643

1 205 357
241 071
964 286

des

Samlede byggelånsrenter utgjør NOK
Beregnet provisjon av Byggelån stort NOKM 13,5 i tillegg til hall.

Likviditet v/mnd's start
Likviditetsbevegelse
Likviditet v/mnd's slutt
Rente innskudd 3,00%
Byggelånsrente 3,65%
Provisjon Byggelån 0,1% pr kv
Kapitalbehov  akk byggelån

Betalingsavtale investering
100% mvarefusjon (pr mnd)
Sum likviditetsbevegelse

ÅR
MÅNED

BETALINGSSTRØM AV INVESTERINGEN  Turnhall/Klatrevegg

FLERBRUKSHALLEN AS

2018

12 515
13 500
4 140 381

3 150 080
964 286
4 114 366

1 205 357
241 071
964 286

feb

2019

5 120 193

15 527

4 140 381
964 286
5 104 666

1 205 357
241 071
964 286

mars

2020

6 102 986

18 507

5 120 193
964 286
6 084 479

1 205 357
241 071
964 286

apr

21 496
13 500
7 102 268

6 102 986
964 286
7 067 271

1 205 357
241 071
964 286

mai

2014

8 091 089

24 536

7 102 268
964 286
8 066 553

1 205 357
241 071
964 286

juni

9 082 918

27 543

8 091 089
964 286
9 055 375

1 205 357
241 071
964 286

juli

30 560
13 500
10 091 264

9 082 918
964 286
10 047 204

1 205 357
241 071
964 286

aug

11 089 177

33 627

10 091 264
964 286
11 055 550

1 205 357
241 071
964 286

sept

12 090 126

36 663

11 089 177
964 286
12 053 463

1 205 357
241 071
964 286

okt

39 707
13 500
13 107 618

12 090 126
964 286
13 054 411

1 205 357
241 071
964 286

nov

42 199
56 000
13 971 834

14 114 706
241 071
13 873 635

0
241 071
241 071

2015
jan

Utbyggingskostnad
Selskapskapital
Netto finansposter
Byggefinansiering
Tippemidler
Netto lånefinansiering

14 114 706

42 802

13 107 618
964 286
14 071 904

1 205 357
241 071
964 286

des

18.06.2013

13 500 000
0
471 834
13 971 834
4 500 000
9 471 834

471 834

0
13 500 000
13 500 000
0
361 834
110 000
13 971 834

16 875 000
3 375 000
13 500 000

sum
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118 750 000
23 750 000
17 500 000
77 500 000
2 359 142
12 045
79 847 097

14 300 000
6 999 850
1 000 000
300 300
6 999 850
13 300 000
66 547 097
79 847 097
66 547 097

BRUTTO INVESTERING INKL MVA
Mva kompensasjon
Tippe/Spillemidler
Sum investeringsområde/anvendelser
Rentekostnader "Byggelån"
Renteinntekt byggeperioden
Samlet investeringskostnad

Finansiering:
EK finansiering 20%
Ringerike Kommune (48,95%)
 herav tingsinnskudd tomt
Ringerike Idrettsråd (2,1%)
Hønefoss Stadion (48,95%)
Sum EK finansiering kontanter

Lånefinansiering **)
Sum anskaffelser etter tippemidler

LÅNEFINANSIERING SAMLET

0

13 300 000

13 300 000

2013

0
0

0

2015

b aasen

og i 2017 med 1/2 part hvert år. Dette er tilbakemeldingen fra Buskerud Fylke med antatt refusjon.

Tippe/spillemidler antas å bli refundert med kr 17,5 mill fordelt over 2 rater. Refusjon i 2016

NEDBETALINGSPROFIL = 40 ÅR

0

0

2016

8 750 000

8 750 000
8 750 000

2017

FLERBRUKSHALL AKA ARENA

18.06.2012/ 16.08.2012/20.08.2012/13.05.2013

8 750 000

8 750 000
8 750 000

Inkl akkumulerte rentekostnader

2014

**) HER BØR FASTRENTE VURDERES OVER EN 10 ÅRS PERIODE: 10 år r=3,02% + margin 1,65% pr 13.05.2013 (4,67% p a)

GRUNNLAG

GRUNNDATA / FINANSIELT

FLERBRUKSHALL

HØNEFOSS STADION AS
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2015
750 000
150 000
100 000
300 000
1 035 000
577 500
1 000 000
800 000
100 000
1 996 177
6 808 677
4 812 500

2016
761 250
152 250
101 500
304 500
1 050 525
586 163
1 015 000
812 000
101 500
1 996 177
6 880 865
4 884 688

2017
772 669
154 534
103 023
309 068
1 066 283
594 955
1 030 225
824 180
103 023
1 996 177
6 954 135
4 957 958

b aasen

Prosjektkostnadene betinger en årlig leiestrøm i området NOKM 10,8 ekskl mva.

År
Vedlikehold/utskifting
Skatter og avgifter (E sk)
Forsikringer
Administrasjon
Leie BAK II RK  anslag *
Energikostnader
Lønn / Vakter (2 ansatte)
Renhold
Markedsføring
Avskrivninger (40 år)
Sum driftskostnader
Driftskostnader ex avskr

KPI = 1,50%

Prosjektberegning  Resultatbudsjett

FLERBRUKSHALL

HØNEFOSS STADION AS

2018
784 259
156 852
104 568
313 704
1 082 277
603 879
1 045 678
836 543
104 568
1 996 177
7 028 505
5 032 327

2020
807 963
161 593
107 728
323 185
1 114 989
622 132
1 077 284
861 827
107 728
1 996 177
7 180 607
5 184 429

2021
820 082
164 016
109 344
328 033
1 131 714
631 463
1 093 443
874 755
109 344
1 996 177
7 258 373
5 262 196

* BAK II
Leie ca 600 kvm à kr 1.275, ekskl mva
Felleskostnader ca 600 kvm à kr 450,
SUM LEIE BAK II

2019
796 023
159 205
106 136
318 409
1 098 511
612 937
1 061 364
849 091
106 136
1 996 177
7 103 990
5 107 812

2022
832 384
166 477
110 984
332 953
1 148 689
640 935
1 109 845
887 876
110 984
1 996 177
7 337 306
5 341 129

765 000
270 000
1 035 000

2024
857 542
171 508
114 339
343 017
1 183 409
660 308
1 143 390
914 712
114 339
1 996 177
7 498 742
5 502 564

2025
870 406
174 081
116 054
348 162
1 201 160
670 212
1 160 541
928 433
116 054
1 996 177
7 581 280
5 585 103

19.06.2012//13.05.2013 16.08.2012/20.08.2012

2023
844 869
168 974
112 649
337 948
1 165 920
650 549
1 126 493
901 194
112 649
1 996 177
7 417 423
5 421 246

FLERBRUKSHALL AKA ARENA
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b aasen

2013

4 829 902

13 300 000
8 482 143
4 817 857
12 045

8 482 143

8 482 143

nov

Samlede byggelånsrenter utgjør NOK
Beregnet provisjon av Byggelån stort NOKM 84.

Likviditet v/mnd's start
Likviditetsbevegelse
Likviditet v/mnd's slutt
Rente innskudd 3,00%
Byggelånsrente 3,65%
Provisjon Byggelån 0,1% pr kv
Kapitalbehov  akk byggelån

Betalingsavtale investering
100% mvarefusjon (pr mnd)
Sum likviditetsbevegelse

ÅR
MÅNED

BETALINGSSTRØM AV INVESTERINGEN

HØNEFOSS STADION AS

8 774 083

26 607

5 949

1 961 761

1 961 761
6 785 714
8 747 476

8 482 143
1 696 429
6 785 714

jan

4 829 902
6 785 714
1 955 813

8 482 143
1 696 429
6 785 714

des

47 328
84 000
15 691 125

8 774 083
6 785 714
15 559 797

8 482 143
1 696 429
6 785 714

feb

22 545 206

68 367

15 691 125
6 785 714
22 476 839

8 482 143
1 696 429
6 785 714

mars

29 420 135

89 215

22 545 206
6 785 714
29 330 920

8 482 143
1 696 429
6 785 714

apr

110 126
84 000
36 399 976

29 420 135
6 785 714
36 205 849

8 482 143
1 696 429
6 785 714

mai

2014

43 317 046

131 356

36 399 976
6 785 714
43 185 690

8 482 143
1 696 429
6 785 714

juni

50 255 156

152 396

43 317 046
6 785 714
50 102 761

8 482 143
1 696 429
6 785 714

juli

173 499
84 000
57 298 370

50 255 156
6 785 714
57 040 871

8 482 143
1 696 429
6 785 714

aug

64 279 007

194 922

57 298 370
6 785 714
64 084 084

8 482 143
1 696 429
6 785 714

sept

71 280 876

216 155

64 279 007
6 785 714
71 064 721

8 482 143
1 696 429
6 785 714

okt

237 453
84 000
78 388 043

71 280 876
6 785 714
78 066 591

8 482 143
1 696 429
6 785 714

nov

254 698
56 000
84 047 097

85 432 828
1 696 429
83 736 399

0
1 696 429
1 696 429

2015
jan

Utbyggingskostnad
Selskapskapital
Netto finansposter
Byggefinansiering
Tippemidler
Netto lånefinansiering

85 432 828

259 070

78 388 043
6 785 714
85 173 757

8 482 143
1 696 429
6 785 714

des

13.05.2013

95 000 000
13 300 000
2 347 097
84 047 097
17 500 000
66 547 097

2 359 142

13 300 000
95 000 000
81 700 000
12 045
1 967 142
392 000
84 047 097

118 750 000
23 750 000
95 000 000

sum

FLERBRUKSHALLEN
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b aasen

167 805
83 983 149

292 227
95 163 599

98 347 097

1 000 000
57 513 864
16 169 037
8 750 000
550 248
83 983 149
13 056 212
71 094 742

1 000 000
58 687 616
17 965 597
17 500 000
10 386
95 163 599

Balanse pr 31.12.
Tomtekostnad
Eiendomsvedi bygg (75%)
Eiendomsverdi teknisk (25%)
Tippemidler
Kontanter
Sum eiendeler

621 499
167 805
453 694

13 509 906
81 945 920

1 082 321
292 227
790 094

Resultat før skatt
Skattekostnad (27%)
Resultat etter skatt

7 000
3 573 499
3 566 499

2 945 000

4 884 688
1 173 752
1 796 560
7 855 000

10 800 000

2016

14 300 000
84 047 097

3 875 937
3 875 937

Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finans

Egenkapital
Rentebærende gjeld
Kapitalbehov
Skatter
Sum ek og gjeld

2 793 616

Driftsresultat

1 000 000
59 885 323
19 961 774
17 500 000
0
98 347 097

4 812 500
1 197 706
1 996 177
8 006 384

2015

Driftskostnader
Skattem avskr bygg (2%)
Skattem avskr teknisk (10%)
Sum driftskostnader

2014
10 800 000

2013

Leieinntekter

Prognostisert resultatregnskap
ÅR

FINANSIELLE BEREGNINGER  PROSJEKTKALKYLER

HØNEFOSS STADION AS

8 670
73 331 888

13 079 653
60 243 565

1 000 000
56 363 587
14 552 133
0
1 416 168
73 331 888

32 112
8 670
23 442

24 000
3 066 749
3 042 749

3 074 861

4 957 958
1 150 277
1 616 904
7 725 139

10 800 000

2017

126 056
71 688 916

183 487
70 141 265

13 916 568
56 041 210

3 222 448
70 141 265

2 355 681
71 688 916
13 420 472
58 142 387

1 000 000
54 131 589
11 787 228

679 583
183 487
496 095

68 000
2 666 187
2 598 187

3 277 770

5 107 812
1 104 726
1 309 692
7 522 230

10 800 000

2019

1 000 000
55 236 315
13 096 920

466 876
126 056
340 819

46 000
2 764 312
2 718 312

3 185 188

5 032 327
1 127 272
1 455 213
7 614 812

10 800 000

2018

236 562
68 732 754

14 556 160
53 940 033

4 075 292
68 732 754

1 000 000
53 048 957
10 608 505

876 154
236 562
639 593

90 000
2 568 062
2 478 062

3 354 216

5 184 429
1 082 632
1 178 723
7 445 784

10 800 000

2020

284 860
67 450 053

15 326 338
51 838 855

4 914 420
67 450 053

1 000 000
51 987 978
9 547 655

1 055 038
284 860
770 177

109 000
2 469 937
2 360 937

3 415 975

5 262 196
1 060 979
1 060 851
7 384 025

10 800 000

2021

330 354
66 287 550

16 219 518
49 737 678

5 746 442
66 287 550

1 000 000
50 948 218
8 592 889

1 223 534
330 354
893 180

131 000
2 371 812
2 240 812

3 464 346

5 341 129
1 039 760
954 765
7 335 654

10 800 000

2022

371 470
65 231 832

17 223 862
47 636 500

6 568 978
65 231 832

1 000 000
49 929 254
7 733 600

1 375 814
371 470
1 004 344

149 000
2 273 687
2 124 687

3 500 501

5 421 246
1 018 964
859 289
7 299 499

10 800 000

2023

13.05.2013

410 921
64 281 113

18 334 870
45 535 323

7 390 204
64 281 113

1 000 000
48 930 669
6 960 240

1 521 929
410 921
1 111 008

172 000
2 175 562
2 003 562

3 525 491

5 502 564
998 585
773 360
7 274 509

10 800 000

2024

FLERBRUKSHALLEN
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2,50 %
4,67 %

Benyttet rentesatser:
Innskudd p a
Lån p a 10 år binding

b aasen

0
10 386
10 386

2 101 177
3 193 884

790 094
292 227

2015

IB Kontantbeholdning
Kontantstrøm
Kontanter v/per slutt

2014

10 386

2013

Resultat etter skatt
Skatt  påfølgende år
Betalbar skatt
Avdrag lån  binding
Avskrivninger
Refusjon tippemidler
Netto kontantstrøm

ÅR

Kontantstrøm

Prosjektkalkyler

HØNEFOSS STADION AS

2,50 %
4,67 %

10 386
539 862
550 248

453 694
167 805
292 227
10 851 177
2 970 312
8 750 000
539 862

2016

2,50 %
4,67 %

550 248
865 920
1 416 168

23 442
8 670
167 805
10 851 177
2 767 181
8 750 000
865 920

2017

2,50 %
4,67 %

1 416 168
939 513
2 355 681

939 513

340 819
126 056
8 670
2 101 177
2 582 485

2018

2,50 %
4,67 %

2 355 681
866 767
3 222 448

866 767

496 095
183 487
126 056
2 101 177
2 414 418

2019

2,50 %
4,67 %

3 222 448
852 844
4 075 292

852 844

639 593
236 562
183 487
2 101 177
2 261 355

2020

2,50 %
4,67 %

4 075 292
839 128
4 914 420

839 128

770 177
284 860
236 562
2 101 177
2 121 830

2021

2,50 %
4,67 %

4 914 420
832 022
5 746 442

832 022

893 180
330 354
284 860
2 101 177
1 994 525

2022

2,50 %
4,67 %

5 746 442
822 536
6 568 978

822 536

1 004 344
371 470
330 354
2 101 177
1 878 253

2023

13.05.2013

2,50 %
4,67 %

6 568 978
821 226
7 390 204

821 226

1 111 008
410 921
371 470
2 101 177
1 771 945

2024

FLERBRUKSHALLEN

NYTT SYKEHJEM I RINGERIKE KOMMUNE OPPDRAGSBESKRIVELSE
Arkivsaksnr.: 13/2593

Arkiv: 614 H12

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

35/13
41/13
105/13

Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet

12.08.2013
13.08.2013
20.08.2013

Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar oppdragbeskrivelsen til orientering, og ber
rådmannen peke ut de aktuelle deltakere fra administrasjonens side.
Fra hovedkomiteen møter ……………………………. fra opposisjonen.

Beskrivelse av saken
Kommunestyret fattet i sak 72/13 Nytt sykehjem i Ringerike kommune og tentativ framdrift,
følgende vedtak den 20. juni:
1. Status i arbeidet med etablering av nytt sykehjem i Ringerike kommune tas til
orientering.
2. Rådmannen kommer tilbake til HOV med oppdragsbeskrivelse på prosjektering av
nytt sykehjem og eventuelle nye omsorgsboliger i HOVs augustmøte 2013.
3. Påregnelig fremdrift må vurderes ved behandling av handlingsprogrammet.
Forslag til oppdragsbeskrivelse følger vedlagt.

Rådmannens vurdering
Vedlagte forslag til oppdragsbeskrivelsen viser stegene man må gjennomgå før
prosjektering og kalkulering av nytt sykehjem kan foreligge. Før tomtevalg og størrelse på
nytt sykehjem fastsettes, er det viktig at tjenesten er riktig dimensjonert mellom
hjemmetjeneste, institusjonsplasser og bemannede omsorgsboliger.
Det er også viktig å bruke tid på å gjennomgå den bygningsmassen vi har. Det anbefales
derfor å bruke nok tid på behovsanalysen.
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Vedlegg


Oppdragsbeskrivelse sykehjem 2013 - 1015
Ringerike kommune, 12.07.2013
Wenche Grinderud
Rådmann

Kommunalsjef Kirsten Orebråten
Saksbehandler: Christine Myhre
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Sykehjem 13-14

OPPDRAGSBESKRIVELSE SYKEHJEM 2013-2015
For:Ringerike kommune
Prosjektnavn:Nytt sykehjem i Ringerike kommune
Planlagt startdato:13.08.13
Planlagt sluttdato:2014
Utfylt av:Kirsten Orebråten
Dato: 2.7.2013

A

ORGANISERING

Tittel
Oppdragsgiver
Kommunestyret
Oppdragseier
Kommunalsjef
Styringsgruppe
Rådmannens
ledergruppe
Øvrige kontaktpersonerSpesialrådgiver

Navn
Ringerike kommune
Kirsten Orebråten

Virksomhet/enhet
Politisk
Helse og omsorg
Rådm. ledergruppe

Sveinung Homme

Rådmannens stab

PROSJEKTGRUPPE Tittel

Navn

Virksomhet/enhet

OPPDRAG

Prosjektleder
Prosjektmedarbeider
Prosjektdeltakere

REFERANSEGRUPPE Tittel
Leder

Navn

Leder av
hovedkomiteen
Politiker

Virksomhet/enhet
HOK
Opposisjonen

Tillitsvalgt
Deltakere

Arbeidstakerorganisasjon
Eldrerådet
Enhetsleder

 Referansegruppen gir innspill til styringsgruppen
 Prosjektgruppen får oppdrag fra og rapporterer til styringsgruppen
 Rådmannen lager saksfremstilling og innstilling
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PROSJEKTBESKRIVELSE

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektering av nytt sykehjem og eventuelt nye omsorgsboliger i Ringerike
kommune.
Vedtak i Formannskapet Sak: 80/13: Rådmannen kommer tilbake til HOV med
oppdragsbeskrivelse på prosjektering av nytt sykehjem og eventuelle nye omsorgsboliger i
HOVs augustmøte 2013..
EFFEKTMÅL:
En utredning om framtidig sykehjemsutbygging som
 Gir grunnlag for en beslutning om framtidig dimensjonering, tomtevalg og bygging av
nytt sykehjem.
ivaretar behovet for en kostnadseffektiv og fremtidsrettet tjenestetilbud til innbyggere i
Ringerike kommune.
RESULTATMÅL:
En utredning om bygging av nytt sykehjem
 gir en oppdatert kartlegging av dagens situasjon
 konkretiserer premissene for valg av fremtidig dimensjonering mellom institusjon og
hjemmetjeneste
 beskriver ulike modeller og tomter for framtidig løsning i tråd med premissene
 tilrår framtidig sykehjems løsning og valg av tomt for nytt sykehjem

C

AKTIVITETSPLAN – Tiltak

Fase

StartDato
Fase 1 13.08

Fase 2 30.08

Beskrivelse

Ansvarlig Evaluering Avsluttet

Politisk behandling - mandat
Klargjøre mandat og prosess
Prinsippsak og oppdragsbeskrivelse til
politisk behandling i HOV.
Definere prosjektleder og
prosjektgruppens medlemmer.
Prosjektgruppen settes sammen tverrfaglig
fra Helse og omsorg, budsjett og analyse,
eiendom og miljø og areal
Kartlegging
Utarbeide behovsanalyse. En utredning
og prosjektering av bygging av nytt
sykehjem. Etablering av nye
sykehjemsplasser for å kunne møte
framtidig behov i tråd med
behovsanalysen. Behov nå og fremover
kartlegges. Bygningsmessige tilstander,
utbyggingsmuligheter, Samfunnsutvikling:
Folketallsutvikling, bosettingsmønster,
infrastruktur.

Rådmann

29.08

Kommunal
sjef

25.09

Utrede ulike modeller og størrelse på
sykehjem. Dimensjonering av
institusjonsplasser, hjemmetjeneste og
omsorgsboliger med bemanning.
Sambruk/ samlokalisering av ulike tjenester
2
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Pr. gr

Jan 2014

2014

Ringerike kommune

Fase 3 01.10

Fase 4 01.01

Fase 5 01.04

Sykehjem 13-14

Typer samdrift(TTF, dagsenter,
samlokalisering med hjemmetjeneste,
helsehus, ø-hjelps plasser) , arealbehov
inne/ute, Institusjonsstørrelse, trafikkparkering, tilgjengelighet, m.m.
Vurdere ulike finansieringsmodeller
 Bygge selv
 OPS offentlig/ privat
samarbeid
 Privat utbygger
Vurdere kriterier for valg:
 Utrykningstid
 Kostnadseffektiv drift
 Fleksibilitet
 Bruk av velferdsteknologi
Alternative tomter:
 Vurdere trinnvis utbygging
etter behov og økonomi
Forslag
Pr.gr
Mulige Sykehjemsløsning:
Ulike modeller for dimensjonering og
prosjektering beskrives
Kartlegging av tomter:
Vurdering ut fra kriterier (silingsrapporter)
Økonomi ved de ulike modellene
Foreløpig tilråding
Politisk behandling/høring
Politisk behandling av forslaget
Høringsrunde om utredningen
(evt folkemøter sammen med kommunen
vinteren 2013)
Oppsummering, konklusjon og tilråding
Politisk sluttbehandling
Endelig politisk behandling med valg av
struktur, sykehjemstomt og framdriftsplan

31.12

31.12

Rådmann
Pr.gr.

31.01
31.01
31.03

Rådmann

01.06

 Referansegruppen møtes i august ved oppstart, og ved overgang til ny fase
 Styringsgruppen har månedlige møter med prosjektleder, evt. hele prosjektgruppen
 Politisk behandling
o September – mandat og prosess
o Januar – utredning og foreløpig tilråding før høring
o Mai – endelig behandling etter høringsrunde

D

RESSURSRAMMER – ØKONOMI

Kostnader
Tekst

BUDSJETTRAMMER (beløp i 1000 kr)
Inntekter/Finansiering
Beløp
Tekst

Arbeid – tidsforbruk for prosjektleder og øvrige deltakere

Prosjektleder:
25 % 15/8-31/12-12
Prosjektmedarbeider:
5 dager

75 000,12 500,3
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Beløp

Ringerike kommune

Sykehjem 13-14

Andre prosjektdeltakere:
15 dager
Referansegruppe /styringsgr

37 500,30 000.-

Andre kostnader: Kurs, reiser, innkjøp etc.

Ekstern konsulent vurderes ift
deler av prosjektet
SUM BUDSJETT

E

100 000,155 000,-

AVKLARING

Hva
Beskrivelse
Navn på støtteperson
Støtter i forhold til
Prosjektledelse
Prosess-støtte
Ønsket resultat
Utrede scenarier og konsekvenser for ulike sykehjemsmodeller i
sentrale deler av Ringerike, som gir grunnlag for valg av
sykehjemsutbygging
Rolle
Prosjektleder
Levering
Oppdragsbeskrivelse
Prosjektplan
Evalueringer av prosjektplan
Sluttrapport
Tidsbruk
Ca. 25 % stilling fra 01/9-12 -31/01-14.
Avhengig av godt samarbeid med oppdragsgiver, styringsgruppe,
prosjektgruppe for å kunne gjøre dette innenfor rammen som er
skissert..

F

RAPPORTERING

Rapportering: Ja X Nei ______
Avsender: Prosjektgruppen
Mottaker: Styringsgruppen
Frekvens: Månedlig
Sluttrapport?
Sluttevaluering?

G

Første rapport: 1/10-12

Ja X Nei _______
Ansvarlig: Prosjektleder

Frist: 31/12-12

Ja X Nei _______
Ansvarlig: Prosjektleder

og styringsgruppe

UNDERSKRIFTER

Oppdragsleder:
Støtteperson:

4
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Frist: 31/12-12

TILSKUDD TIL RINGERIKE KULTURSTIFTELSE
Arkivsaksnr.: 13/2422

Arkiv: 033 C

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

106/13

Formannskapet

20.08.2013

Forslag til vedtak:
Det bevilges kr. 170.000,- i økt støtte til Ringerike Kultursenter for 2013.
Bevilgningen gjøres gjennom dekning fra Formannskapets disposisjonskonto
149000.712000.180, som reduseres fra kr. 260.000 til kr. 90.000,-.

Innledning / bakgrunn
Ringerike kulturstiftelse har henvendt seg til eierkommunene for å be om økt økonomisk
støtte som følge av uforutsette økte kostnader.

Beskrivelse av saken
Ringerike kulturstiftelse har fått en økning i husleieutgiftene i 2012 på kr. 320.000,-.
Bakgrunnen for økningen er at kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker i 2012 gikk inn på
eiersiden i eiendomsselskapet, noe som utløste momsplikt for selskapet, som igjen fører til
moms på husleie til leietagere. Økningen er av varig karakter. Kulturstiftelsen har henvendt
seg til kommunene for å få hjelp til å håndtere de økte utgiftene.
Kommunene yter årlig tilskudd til kulturstiftelsen. For 2013 utgjør dette kr. 950.000,-, som
fordeler seg med kr. 800.000,- på Ringerike kommune og kr. 75.000 på hver av kommunene
Hole og Jevnaker.
Kulturstiftelsen har stilt spørsmål i forhold til regionens ønsker for fremtidig kultursatsing,
og hvilke ønsker kommunene har for å videreutvikle Kultursenteret som en regional arena
for kulturlivet. Viktige spørsmål å avklare er hvor mye scenen skal være kommersielt
drevet, og hvor mye kommunene skal bidra med for at scenen skal være tilgjengelig for
allmennheten. Det vil i regi av rådmannen i Jevnaker bli tatt initiativ til et videre arbeid i
forhold til fremtidig bruk av Kulturscenen som regionalt anlegg.

Tidligere behandlinger og vedtak
Handlingsprogram 2013 – 2016 / Budsjett 2013.
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Økonomiske forhold
Ringerike Kommune har ikke ledige budsjettmidler innenfor Oppvekst- og Kultur sektoren til
dekning av den økningen i støtte som det bes om fra Kulturstiftelsen. Det foreslås derfor at
dekning gjøres ved bruk av Formannskapets disposisjonskonto.

Rådmannens vurdering
Ringerike kommunes økonomiske situasjon er fortsatt slik at man må søke å holde
kostnader på et minimum, for å nå målsettingen om fremtidig handlefrihet. Det er
imidlertid slik at kommunen bruker lite midler per innbygger på kulturformål. Kulturscenen
er en viktig arena for formidling av kultur av ulike slag for innbyggerne i regionen, både for
den kommersielle delen av kulturen, men ikke minst for barn og unge. Rådmannen vil
derfor anbefale at man yter økt støtte til driften av kulturscenen, men at det igangsettes et
arbeid for å avklare ønsker og forventninger til hva kulturscenen i fremtiden skal være for
regionen.
Likeledes at det gjennom utredningen legges til rette for en bærekraftig økonomi for
kulturscenen.

Ringerike kommune, 28.06.2013

Wenche Grinderud
Rådmann

Saksbehandler: Torbjørn Hansen
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Sak 107/13
Saksprotokoll HOV
04.06.2013

35/13
INNVANDRERRÅD
Vedtak:
1. Ringerike kommune etablerer eget ”Innvandrerråd” fra 1.1.2014.
2. Følgende oppnevnes til et interimstyre fram til 1.1.2014:





Ahmad Khalayli
Jamila Shekh
Parviz Salimi
Zahir Budæk,

Leder for Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharahkani bistår med råd og veiledning
initialt.
3. Hovedkomiteen (HOV) anbefaler at det velges politiske representanter på lik linje
med eldrerådet, råd for funksjonshemmede og trafikkrådet.
4. Kostnader for drift av Innvandrerrådet innarbeides i budsjett 2014,
Handlingsprogram 2014-2018
Behandling:
Forslag til nytt punkt 3 fremmet av Ole Johan Andersen (Frp):
Hovedkomiteen (HOV) anbefaler at det velges politiske representanter på lik linje med
eldrerådet, råd for funksjonshemmede og trafikkrådet. Rådmannens forslag punkt 3, blir
punkt 4.
Avstemming:
Rådmannens forslag, med Andersens tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. Dette som
hovedkomiteens (HOV) innstilling til formannskapet.
Forslag til vedtak:
1.

Ringerike kommune etablerer eget ”Innvandrerråd” fra 1.1.2014.

2.

Følgende oppnevnes til et interimstyre fram til 1.1.2014:
Ahmad Khalayli
Jamila Shekh
Parviz Salimi
Zahir Budæk,






Side 76 av 181

Side 6 av 10

Leder for Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharahkani bistår med råd og veiledning
initialt.
3.

Kostnader for drift av Innvandrerrådet innarbeides i budsjett 2014,
Handlingsprogram 2014-2018

Side 77 av 181

Side 7 av 10

INNVANDRERRÅD
Arkivsaksnr.: 13/1874

Arkiv: 033 &73

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

35/13
107/13
/

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

04.06.2013
20.08.2013

Forslag til vedtak:
1.
2.

Ringerike kommune etablerer eget ”Innvandrerråd” fra 1.1.2014.
Følgende oppnevnes til et interimstyre fram til 1.1.2014:

Ahmad Khalayli

Jamila Shekh
Parviz Salimi


Zahir Budæk,
Leder for Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharahkani bistår med råd og veiledning
initialt.

Kostnader for drift av Innvandrerrådet innarbeides i budsjett 2014, Handlingsprogram
2014-2018

Beskrivelse av saken
Innvandrermiljøet initierte et møte med Ringerike kommune v/ordfører mandag 29. april
med ønske om å få etablert et ”Innvandrerråd” i Ringerike kommune.
Tilstede på møtet var, foruten ordfører og spesialrådgiver Sveinung Homme, Ahmad
Khalayli, Jamila Shekh, Parviz Salimi, Zahir Budæk og Bijan Gharahkani.
Det ble lagt fram ønske om å få i gang et Innvandrerråd i Ringerike kommune, på linje med
Eldreråd, Rådet for funksjonshemmede o.l. De frammøtte sa seg villige til eventuelt å gå inn
som et interimsstyre/råd for å få dette på plass. Kommunen må ta stilling til om hvorvidt
det skal være politisk deltakelse i Innvandrerrådet, og eventuelt velge den/disse før
1.1.2014. Innvandrerrådet i Buskerud vil hjelpe til i en etableringsfase med den støtte som
måtte være nødvendig.

Økonomiske forhold
Et råd/utvalg nedsatt av kommunestyret, vil ha de samme krav/rettigheter til
møtegodtgjøring og utgiftsdekning som andre kommunale råd og utvalg. Sammenlignes
kostnadsdekningen med eldrerådets kostnader, vil etablering av et Innvandrerråd gi
kommunen en merkostnad på ca kr. 100.000,-
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Rådmannens vurdering
Det har tidligere vært forsøkt å etablere et innvandrerråd i Ringerike kommune, men man
har ikke lykkes med slikt initiativ. Forutsetningene synes nå å være endret.
Innvandrerråd kan bidra til viktig samhandling mellom innvandrerbefolkningen og lokale
myndigheter. Samtidig har en del slike møteplasser blitt kritisert for å ikke fungere etter
hensikten, og ikke ha noen reell politisk makt fordi de ikke har noen funksjon utover det
symbolske. Slik kritikk understreker viktigheten av å tenke nøye gjennom hensikten med å
opprette innvandrerråd, og hvordan en slik møteplass kan fungere på best mulig måte.
Det er viktig å øke innvandrere/flyktningers innflytelse og medvirkning i de kommunale
beslutningsprosessene. Innvandrerrådet skal være et rådgivende organ for de etablerte
politiske fora og for administrasjonen i saksforberedelser. Dette gjelder særlige innenfor
utvikling av tiltak, planlegging, holdningsskapende arbeid og informasjonsvirksomhet
innenfor innvandrer/flyktningfeltet. Innvandrerrådet vil også kunne øke forståelsen av de
demokratiske prosesser i samfunnet/kommunen og virke aktiviserende på kvinner i
minoritetsmiljøene.
Innvandrerrådet skal ha seg forelagt alle saker med spesiell interesse for innvandrer og
minoritetsgrupper, og kan også selv initiere saker som rådet ønsker å få satt på den
politiske dagsorden. Rådmannen vil anbefale at en politiker fra kommunestyret velges inn i
rådet. Rådmannen stiller med nødvendig sekretærhjelp.
I tillegg til å være et rådgivende organ, skal Innvandrerrådet arbeide for reell likestilling
mellom minoritetene og resten av samfunnet, - uavhengig av kjønn, rase, religion, seksuell
legning eller politisk overbevisning. Innvandrerrådet skal videre:






Delta aktivt for å påvirke og bistå kommunen i saker som angår situasjonen for
etniske minoriteter og deres familier
Arbeide aktivt for etniske minoriteters fullverdige deltagelse i samfunnet, og for å
fremme kontakt, forståelse og integrering mellom etniske minoritetsgrupper og
Ringerikes innbyggere.
Være med å organisere fellesmøter og arrangementer sammen med andre aktører.
Arbeide aktivt mot diskriminering på grunn av kulturell og etnisk tilhørighet eller
bakgrunn.
Bistå innvandrerorganisasjoner med opplæring og veiledning
Ringerike kommune, 23.05.2013
Wenche Grinderud
Rådmann

Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923
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LÆRINGSSENTERET FOR VOKSNE - FRAMTIDIG LOKALISERING
Arkivsaksnr.: 13/2455

Arkiv: 614 A02

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

28/13

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur

14.08.2013

108/13

Formannskapet

20.08.2013

/

Kommunestyret

29.08.2013

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune inngår ikke avtale med Hønefoss Flerbrukshall AS med sikte på en
framtidig lokalisering av Læringssenteret for voksne i lokaler i flerbrukshallen.

Sammendrag
Læringssenteret for voksne har stort behov for nye lokaler. Undervisningen foregår i dag i
sidebygg og i klasserom ved Hønefoss skole og i 4 rom i Brugaten 3, Ringerike kultursenter.
Hønefoss skole har hatt økende elevtall de siste årene og har nå plassproblemer. Skolen har
behov for de rommene i hovedbygget som i dag lånes ut til Læringssenteret.
Hønefoss flerbrukshall AS har tilbudt Ringerike kommune å leie lokaler til Læringssenteret i
Flerbrukshallen, fra den blir ferdigstilt i januar 2015. Dette vil gi ekstra kostnader på om lag
1 250 000 kr.

Innledning / bakgrunn
Læringssenteret har administrasjon og hovedbase i en separat bygning ved Hønefoss skole.
I tillegg til disse lokalene, ”låner” Læringssenteret to klasserom inne på Hønefoss skole.
Læringssenteret har også en del av virksomheten i leide lokaler i bygget der Ringerike
kultursenter holder til, Hønefoss bru 3, og har leieavtale med både Ringerike kultursenter
og Aslaksrud Eiendom.
Læringssenteret for voksne har ca. 200 minoritetsspråklige voksne kursdeltakere, et omfang
som har vært stabilt de siste årene. I tillegg er det 40 som mottar opplæring på
grunnskolens område. Ringerike kommune har inngått samarbeidsavtaler med
nabokommunene Hole og Jevnaker der de kjøper plasser.
At opplæringsvirksomheten er spredt i flere bygninger med avstand mellom, gir ikke gode
forhold for ansatte og deltakere. I tillegg er lokalene i sidebygningen ved Hønefoss skole
nedslitte, og har gamle tekniske løsninger når det gjelder oppvarming, elektrisitet og
ventilasjon.
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Sak 108/13 s. 2
I Skolebruksplanen (K-sak 98/2011) heter det at ”Læringssenteret bør ha faste egnede
lokaler på ett sted sentralt beliggende i forhold til offentlige kommunikasjoner.”
Hønefoss skole avgir nå lokaler til Læringssenteret i sidebygg og hovedbygning. Skolen har
hatt økende elevtall de siste årene. Foreldrerådets sitt arbeidsutvalg (FAU) og skolens
ledelse har ved flere anledninger påpekt skolens akutte behov for flere rom. De
understreker også utfordringene ved å samlokalisere ulike virksomheter på samme
skoleområde, og har flere ganger bedt om at en finner løsninger på dette så snart som
mulig.

Beskrivelse av saken
På bakgrunn av innspillene fra Læringssenteret og Hønefoss skole har det de siste årene
vært sett etter muligheter for ny lokalisering for Læringssenteret. En mulighet er å overta
en ledig barneskole, Eikli skole, etter bygging av ny skole i Hønefoss syd. Imidlertid ligger
dette en del år fram i tid, og Eikli skoles store oppgraderingsbehov vil være det samme om
skolen benyttes til undervisning av barn eller voksne.
Det er også vurdert å leie sentrumsnære lokaler. Forutsetningen er en beliggenhet med
gangavstand til busstasjonen, og at en får samlet undervisningen på et sted. Ingen av de
hittil vurderte lokalene har kunnet romme alle Læringssenteret sine aktiviteter.
Våren 2013 var det dialog med Hønefoss Flerbrukshall AS om mulig lokalisering av
Læringssenteret i Flerbrukshall Bak 2. Dette bygget planlegges inn til og som en del av
Flerbrukshallen. Det er tidligere inngått leieavtale mellom utbygger og Buskerud
Fylkeskommune om undervisningslokaler til Ringerike videregående skole i bygget.
Ut fra Læringssenteret sitt behov for undervisningsrom, grupperom, arbeidsrom og
kontorer, har Hønefoss stadion AS tilbudt Ringerike kommune å leie cirka 900 kvadratmeter
som innredes til de formål og de behov leietaker har. Leieperiode er 15 år. Pris og
betingelser er forespeilet å være de samme som for Buskerud fylkeskommune. Planlagt
ferdigstilling er januar 2015.
For fremdriften i prosjektet er det vesentlig for Hønefoss stadion AS å få en rask avklaring.
Dette svaret må foreligge tidlig i september 2013. Evt. lokaler til Læringssenteret er tatt
med som en opsjon i videre planlegging av Bak 2 og Flerbrukshallen i påvente av
kommunens vedtak. Med et vedtak om leie av lokaler til Læringssenteret, vil en få
utarbeidd detaljtegninger og inngå avtale med utbygger.

Tidligere behandlinger og vedtak
Skolebruksplan for Ringerike kommune 2011-2019, K-sak 98/2011
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Økonomiske forhold
Ved leie av lokaler i Flerbrukshallen blir kommunen tilbudt samme betingelser som er avtalt
med Buskerud Fylkeskommune for tilsvarende type undervisningslokaler:
15 års leieavtale





Årlig leie baseres på totale byggekostnader inkl. tomtekostnader og andel av
rekkefølgebestemmelser, og beregnes etter følgende modell: 10 års SWOP rente (per juli er
denne 3,3 %) pluss 4 prosent. Med en byggekostnad på 16 000,- kr pr m2 vil dette gi en
husleie på 1168,- kr pr m2 med dagens rentenivå.
Utleier dekker utvendig vedlikehold, eiendomsskatt og forsikring.
Øvrige kostnader fordeles forholdsmessig mellom leietakerne for drift av bygget. Anslått
felleskostnader er 300 - 350,- kr pr m2.

Å leie 900 kvm vil da innebære en årlig kostnad på 1,7 millioner kroner inkludert moms.
Nøyaktig kostnad avhenger av byggekostnad, rentenivå og arealbruk.
Til fradrag vil komme dagens leieutgifter til Aslaksrud Eiendom og Ringerike kultursenter i
Brugaten 3, samt driftskostnader ved disse lokalene og ved lokaler ved Hønefoss skole.
Dette utgjør ca. 450 000 kr. Nettoøkningen i utgifter blir da om lag 1 250 000 kroner årlig.
Læringssenteret for voksne har de siste årene hatt et ikke budsjettert overskudd på
regnskapet grunnet statlige tilskudd til norskopplæring og inntekter fra andre kommuner. I
2012 var dette på 1 300 000 kr. Disse merinntektene har inngått i sektorens og kommunens
årsresultat. Ved økte leiekostnader vil Læringssenterets framtidige inntekter gå til å dekke
disse, noe som vil svekke sektorens og kommunens årlige regnskapsresultat.

Alternative løsninger
En alternativ framtidig løsning for Læringssenteret er renovering av en sentrumsskole som
ikke lenger benyttes. Dette er kalkulert til ca 50 millioner kroner. Andre alternativer kan
være leie av private lokaler sentralt i Hønefoss.

Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer at det vil være svært gunstig for Læringssenteret med samlokalisering
av undervisningen i nye og sentrumsnære lokaler. Dagens ordning med undervisning spredt
i ulike bygg til dels med dårlig kvalitet er en særs lite gunstig ordning både for kursdeltakere
og tilsatte.
En vil i et nybygg kunne legge opp til effektiv arealbruk, med få kvadratmeter per
kursdeltaker.
Det vil og være positivt med tilgang til gode uteareal i et miljø som stimulerer til fysisk
aktivitet.
En slik løsning vil være gunstig for Hønefoss skole, som har et stort behov for ekstra rom på
grunn av elevtallsvekst, og en vil løse utfordringen med samlokalisering av ulike
virksomheter på samme skoleområde.
Dette kan realiseres relativt raskt. Alternative løsninger vil ligge lenger fram i tid. De totale
driftskostnader ved alternativene blir trolig minst like høye som leiekostnadene til et areal
på omlag 900 kvadratmeter i Flerbrukshallen.

Side 82 av 181

Sak 108/13 s. 4
Saken burde ideelt sett vært en del av budsjettprosessen, men dette er ikke mulig på grunn
av framdriften i byggeprosjektet.
Siden dette leieforholdet vil føre til ekstra utgifter, viser rådmannen til Fylkesmannen sitt
brev til Ringerike kommune datert 23.05.2013, der kommunen blir bedt om å være forsiktig
med å øke utgiftene. På bakgrunn av dette brevet kan ikke rådmannen tilrå inngåelse av
avtalen.

Alternativt framlegg til vedtak:
1. Ringerike kommune inngår avtale med Hønefoss Flerbrukshall As om leie av lokaler
til Læringssenteret for voksne.
2. Driftskostnadene innarbeides i handlingsprogram/årsbudsjett fra og med 2015.

Vedlegg
Brev fra Fylkesmannen i Buskerud

Ringerike kommune, 05.08.2013

Wenche Grinderud
Rådmann

Kommunalsjef: Magnar Ågotnes
Saksbehandler: Magnar Ågotnes
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OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR 387 ØYA - MED
FORSLAG TIL PLANPROGRAM
Arkivsaksnr.: 13/2668

Arkiv: REG 387

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

97/13
109/13

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

19.08.2013
20.08.2013

Forslag til vedtak:
1. Kommunen vedtar oppstart av detaljreguleringsplan nr. 387 “Øya”.
2. Kommunen vedtar å legge planprogram for reguleringsplanen ut på høring og
offentlig ettersyn.
3. Ved 1. gangs behandling av reguleringsplanen skal planforslag og
konsekvensutredning for planen foreligge, jf. Plan og bygningsloven § 4-2.

Sammendrag
Tronrud Eiendom ønsker oppstart av detaljreguleringsplan for Øyaområdet, beliggende
mellom Arnemannsveien og Hønefossen/Begna. Formålet er å utvikle området til boliger,
næring, kontor, kultur, parkering under bakken og uteområder. Planen kan bli et positivt
bidrag til å styrke Hønefoss som et sentrum, og knytte deler av byen tettere sammen ved å
sikre tilkomster. Området er en viktig del av byens industrikulturhistorie, noe planens
overordnede ambisjoner søker å ivareta gjennom å bevare bygningsmasse som viser
områdets historiske forankring.

Innledning
Øyaområdet har historisk sett vært en sentral og viktig del av Hønefoss by. Området
Hønefoss Brug og Øya bestod i sin tid av industrivirksomheter knyttet til trevirke, som
hensiktsmessig var lokalisert ved elva og Hønefossen. Fra 1880-1936 var Hønefoss
Træsliberi i drift, mens kraftproduksjonen som startet opp 1885 fortsatt er i drift. Deler av
industribebyggelsen som fortsatt eksisterer er en viktig del av byens industrihistoriske
røtter.
Området ble i 1999 avsatt til arealbruksformål senterområde, som en naturlig del av
Hønefoss sentrum. Det er i kommuneplanen vedtatt som et av de konkrete delmålene at
”Befolkningsveksten skal foregå i sentrum”. Et konkret forslag til hvordan nå målene følger
naturlig; ”Hovedtyngden av nye boliger skal planlegges i sentrumsområdene”. Boligutvikling
på Øyaområdet er et viktig ledd i nå disse målene.
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Området kan med sin sentralitet bli et naturlig knutepunkt i sentrum. Slik situasjonen er i
dag har Øyaområdet nokså dårlig sammenheng med de omkringliggende områder i byen.
Deler av området innehar funksjoner som mer naturlig hører hjemme lenger ut fra
bykjernen. Området er i dag benyttet til byggevarenhandel, lager, industrilokaler, rørgate
og parkeringsareal.
Tronrud Eiendom, Ringerikskraft og Ringerike kommune er grunneiere innenfor
planområdet. I tillegg har området gode kvaliteter som bolig og næringsområdet, med sin
sentralitet og nærhet til elva og Hønefossen.
Tiltaket vurderes ut i fra plan – og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav
§§4-1 planprogram og 4-2 planbeskrivelse om konsekvensutredning (KU), med tilhørende
forskrift. Planen omfattes her av forskrift om konsekvensutredninger § 3 vedlegg II, som
angir hvilke planer som skal vurderes etter § 4 i forskriften. Dette gjelder næringsbygg osv.
med bruksareal over 5000 m2 og utvikling av by – og tettsteder.

Beskrivelse av saken
Området
Planområdet er på ca. 26 daa og avgrenset mot elva i nord, elvekant, grøntareal og vei mot
vest, Arnemannsveien og Brutorget mot sør og Hønefoss Bru mot øst. Det er en rørgate
som eies av Ringerikskraft som strekker seg gjennom området. I tillegg består området mot
nord av en bred mur med infrastruktur tilknyttet demningen.
Eldre reguleringsplaner
Eksisterende reguleringsplan nr. 64 /02 viser reguleringsformål offentlig bebyggelse,
friområder, trafikkområder og forretninger/kontorer. Det tas sikte på å oppheve gjeldende
reguleringsplan og de deler av andre vedtatte reguleringsplaner ved godkjenning av
reguleringsplan nr. 387 Øya. Planen må også sammenfalle, ses i sammenheng med
reguleringsplan nr. 385 Arnemannsveien.
Mulighetsstudie
Forslagsstiller Tronrud Eiendom har tidligere invitert til medvirkning gjennom lokalavis og
arrangert to ideverksteder der deltakere har medvirket i et forprosjekt sammen med
Snøhetta arkitekter. Mulighetsstudien legger opp til en ny bygningsmasse som består av ca.
10 800 m2 parkering, 11 000 m2 næring/kontor/kultur/viten og 15 000 m2 bolig, og er
omtalt i planprogrammet. Prosjektet har også ambisjoner om at bygningsmassen skal ha
klimavennlige løsninger.
Utviklingsmuligheter
Plangrepet må anvise utviklingsmuligheter som tar hånd om arealsituasjonen både
bruksmessig og estetisk. Ringerike kommune ønsker en helhetlig utvikling av området, der
lokaliteter boliger, næring, kontorer og uteområdene sees i sammenheng med
kommunikasjonsårer til og fra området. Prosjektet vil kunne være et viktig bymessig grep
for å supplere og fornye denne delen av sentrum. Det forutsettes at det skal utvikles et
bymessig område med innslag av grønt som en del av byrommene, torg, plasser,
ferdselsveier etc.

Side 87 av 181

Sak 109/13 s. 3
Ideelt sett burde området og bygningsmassen tilhørende Ringerike stormarked vært med i
planen for å sikre sammenheng og helhet. Planavgrensningen er vurdert dit hen at planen
begrenser seg til eiendommen inntil Stormarkedet, forslagsstiller har vært i dialog med
grunneier for å sikre at forhold knyttet til planen tar hensyn til området. Se forslag til
avgrensning i planprogrammet. Nye ferdselsmuligheter for kryssing av elva og mulighet for
gangvei under Hønefoss bru ned mot «Tippen» bør også vurderes.
Reguleringsplanen
Planeier er Tronrud Eiendom, detaljplanen skal bestå av plankart med bestemmelser og en
planbeskrivelse. Det er også et forskriftskrav om konsekvensutredning.
Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende grunneieres eiendommer:










Ringerike kommune (gbnr 318/448)
Ringerike kommune (gbnr 318/458)
Ringerike kommune (bgnr 318/
Ringerikskraft (gbnr 318/448)
Arnemannsveien Hønefoss AS (gbnr 318/52)
Tronrud Eiendom AS (gbnr 318/450)
Tronrud Eiendom AS (gbnr 318/490)
Tronrud Eiendom AS (gbnr 318/491)
Statens Vegvesen Region Sør (gbnr. 1035/1)

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel fra 2007 er området på Øya avsatt til senterområde.
Arealbruken innenfor senterområdet skal bygge opp under Hønefoss sentrum som
kommune og regionsenter, hvor hovedtyngden av handels, service og kulturtilbud bør
lokaliseres.

Juridiske forhold
Det kreves detaljregulering for å avklare arealformålene innenfor området. I forskrift om
konsekvensutredninger § 6 og § 9 er det redegjort for innholdet i planprogram.
Planprogrammet skal avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med planarbeidet.
Planprogrammet skal også tilpasses omfanget av og nivået på planarbeidet og de
problemstillinger planen er ment å omfatte. Programmet skal beskrive hvilke
utbyggingsstrategier og alternativer som har blitt vurdert og antatte problemstillinger som
vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige for å gi et godt
beslutningsgrunnlag.
Det skal redegjøres for hvilke forhold som er avklart i overordnet plan og hvilke utredninger
som foreslås å inngå i planforslag eller søknad med konsekvensutredning, og hvilke metoder
som vil bli benyttet.
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Forslag til planprogram for planer og søknader for tiltak, skal inneholde kart som viser planeller tiltaksområdet og lokaliseringen av tiltaket innenfor dette.

Kulturminner
Det er tidligere avholdt møte om kulturminnene i området og gitt tilbakemelding fra
Buskerud fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune håper at utviklingen av området skjer
med størst mulig forankring i historien, og at stedet utvikles på kulturminnenes premisser.
Bygninger bør derfor tilpasses den verneverdige bebyggelsen slik den er i dag. Innenfor
planområdet er det registrert to bygninger som finnes i SEFRAK registeret, hhv.
Arnemannsveien 7 og 3, dvs. Sagbruksbygget og Arnemannsveien 3. Ringerike kommunes
kulturminneregistreringer viser at det er tre bygninger som er registrert å ha høy
verneverdi. Dette gjelder de to ovennevnte samt Fyrhuset ved Arnemannsveien 7. Deler av
området er registrert av Riksantikvaren for å ha kvaliteter som kulturmiljø i by med nasjonal
verdi (NB-registeret).

Økonomiske forhold
Ringerike kommune er juridisk bundet til «Conseptoravtalen» fra 02.02.2000, som sier at
kommunen har ansvar for å sørge for tilstrekkelig kapasitet på kommunaltekniske anlegg
fram til grensene for utbyggingsområdene. Infrastrukturkostnadene kan dreie seg om
betydelige beløp. Ved tidligere gjennomføring av reguleringsplan for
Rutebilstasjonen/Sentrumskvartalet var kommunen også pliktig til å opparbeide veikryss i
Kongensgate.
Alle omkostninger for utarbeidelse av reguleringsplanen dekkes av forslagsstiller. Ved salg
av eiendom tilkommer det Ringerike inntekter i forbindelse med avtalen». Størrelsesorden
knyttes til omfanget av utnyttelsesgrad.

Behov for informasjon og høringer
Forslag til planprogram beskriver opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt i forhold
til grupper som antas å bli særlig berørt. Planprogrammet angir i kapittel 2.3 hvordan kravet
om informasjon og medvirkning i planprosessen er ivaretatt så langt i prosessen. Videre
sendes forslag til planprogram på høring til berørte myndigheter, og
interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn med minst seks ukers frist for
uttalelser. Seinere skal planforslag og konsekvensutredning på høring, og vedtak av planen
varsles.

Alternative løsninger
Alternative løsninger vil bli gjennomgått i plansaken når planforslaget foreligger til 1. gangs
behandling i HMA og formannskapet. Politikerne velger å sende planforslaget på høring og
legge det ut til offentlig ettersyn.

Vurdering av planprogrammet
Kapittel 2 og 4 redegjør for utredningsmetode og omfatter temaer som skal utredes.
Rådmannen mener planprogrammet her peker på de viktigste utredningstemaer. Opplegg
for medvirkning i planprosessen følger plan – og bygningsloven.
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Det er ikke beskrevet flere utbyggingsstrategier. Men det vises til tilkomstløsninger som
legger noen premisser for utbyggingsstrategier. Dette må inngå i planprogrammet ved
fastsetting.
Tilkomstforhold, barn og unge, vassdragshensyn og flom, kulturminner og universell
utforming er tema som bør vies spesiell oppmerksomhet i denne planen. Alle tema
planprogrammet omtaler er for øvrig i stor grad relevante for planen.

Rådmannens vurdering
Det er positivt at Tronrud Eiendom ønsker å satse videre på utvikling av Øyaområdet i
Hønefoss. Rådmannen er opptatt av at planen bidrar til å skape de gode byrommene og
bygninger som fyller etterspurte funksjoner. Prosjektet har ambisjoner om å skape mer liv i
byen, ikke bare i arbeidstida. Viktige plangrep vil være at det satses på kvalitet i byrommet
og gode solforhold. En vesentlig kvalitet ved byrommet er også at det oppfattes som
offentlig.
Mulighetsstudien som det vises til, legger opp til en grunnstruktur som gjør det enklere å
oppholde seg og ferdes igjennom området. Reguleringsplanen må ta hånd om
arealsituasjonen på en løsningsorientert og estetisk måte.
Øyaområdet har et tydelig potensiale for utvikling. Ringerike kommune ønsker en helhetlig
utvikling av området, der lokaliteter for boliger, kontorer, næring, kultur og uteområder ses
i sammenheng med tilgjengelighet og bevegelsesmønstre til og fra området.
Adkomstforholdene må i særlig grad vurderes i forhold til ulike løsninger fra den nokså
trafikkerte Arnemannsveien. Planen må ses på i sammenheng med detaljreguleringsplan nr.
385Arnemannsveien, som søker å løse trafikkutfordringene mellom Brutorget – søndre del
av byen, Øya og Nordsiden av Hønefoss.
Planprogrammet er utviklet i tråd med forskrift om konsekvensutredning. Det beskriver
opplegg for informasjon og medvirkning, avklarer rammer og premisser, og klargjør
formålet med planarbeidet. Det beskriver utredninger som anses nødvendige for å gi et
godt beslutningsgrunnlag for utarbeiding av en omfattende reguleringsplan.
Rådmannen stiller seg positiv til vedtaksforslaget.

Saksdokumenter
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forslag til planprogram for reguleringsplan “Øya”, datert 02.08.13
Brev fra Buskerud Fylkeskommune om kulturminner, datert 28.02.13
Avtale med Conseptor Eiendom, datert 02.02.2000
Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00
Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95
Kommuneplanens arealdel, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende
bestemmelser
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Ringerike kommune, 05.08.2013

Wenche Grinderud
Rådmann
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen
Avdelingsleder: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Ken Ove Heiberg

Side 91 av 181
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Forslag planprogram Øya

Mulighetsstudie Snøhetta juni 2013

SG Arkitektur AS
02.08.2013
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PROSJEKTBESKRIVELSE
Plannavn
Arkivsak ID
Plan ID
Formål/Hensikt

ØYA

Planavgrensning

Avgrensningen er mot nord til elvekant, mens avgrensning mot vest og sør
legges tilpasses igangsatt plan for kryssing av Arnemannsveien.
Planavgrensning mot øst omfatter adkomst fra Hønefoss Bru inn i planområdet
mellom eksisterende bygninger. Mot Nordøst avgrenses planen mot
eiendommen gnr. 318, bnr. 451 (Ringerike Stormarked).

Sentrumsområde

Planområdet utgjør ett areal på ca 25 dekar
Sammendrag
Framdriftsplan

Organisering

Fastsettelse av planprogram : august 2013
Utarbeidelse av planforslag : mars 2014
Høring av planforslag : mai 2014
Egengodkjenning av plan : mai 2015
Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av Tronrud Eiendom AS.

Planforslaget vil basere seg på «Mulighetsstudie» for området utarbeidet av
Snøhetta Arkitekter juni 2013
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1.1 Mandat
SG Arkitektur AS er forslagsstiller for planen som er utarbeidet på grunnlag av «Mulighetsstudie» fra
Snøhetta AS i juni 2013.

1.2 Formål med planarbeidet
Tronrud Eiendom AS ønsker å utvikle området som en del av Hønefoss sentrum. Området er i dag i
hovedsak benyttet til byggevareutsalg i tillegg til parkering og rørgate for Ringerikskraft. Området
utnytter i liten grad potensialet for å bli et positivt bidrag til utvikling av Hønefoss sentrum.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for byutvikling av området Øya. Området planlegges
utbygget med bymessig bebyggelse for bolig, næring, kultur og parkering. Planarbeidet har videre til
hensikt å bevare verneverdig bebyggelse, som en del av en moderne byutvikling.

1.3 Planavgrensning
Ved utarbeidelse av reguleringsplan foreslås å medta utbyggingsområde i tillegg til noen tilknyttede
arealer. Areal ut over utbyggingsområdet foreslås tatt med i reguleringsplanen for å sikre
tilfredsstillende adkomstløsninger til området.

Figur 1- Forslag til planavgrensning

1.4 Lovgrunnlaget
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Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008.
Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000
Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009
Lov om kulturminner av 10. juni 2005
RPR barn og unge i planleggingen
RPR areal og transport i planleggingen
RPR for vernede vassdrag
RPR Universell utforming

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.5 Planer og utredninger som ligger til grunn for planen
•
•
•
•

•
•
•
•

Fylkesdelplan for Handel, service- og senterstruktur, okt 2003
Kommuneplan for Ringerike, vedtatt 30.08.2007
Kommunal planstrategi, vedtatt 21.06.2013
Reguleringsplan:
o «64-02 Hønefoss sentrum», vedtatt 20.12.1976
o Kvartalsplan – «Kvartal 11» 64-11, vedtatt 21.10.1987
«Handel- og byutviklingsanalyse for Hønefoss» - Asplan Viak 2012
«Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik» - Rambøll 2011
Reguleringsplan «0605-385 Arnemannsveien» - varslet oppstart : 17.06.2013
Grønn plakat

2. Planprosess
2.1 Organisering
Forslagsstiller er: Tronrud Eiendom AS, Org. nr. 942 984 154
Plankonsulent er: SG Arkitektur AS (Mulighetsstudie av Snøhetta AS)
Eierforhold:
Eiendom

Eier

318/448
318/497
318/452
318/450
318/490
318/491
318/458
318/457
1035/1
0/1/0/0

Ringeriks Kraft AS
Ringerike kommune
Arnemannsveien Hønefoss AS
Tronrud Eiendom AS
Tronrud Eiendom AS
Tronrud Eiendom AS
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Statens vegvesen Region Sør
Elv – ikke reg eier

Byggeområde

Annet

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Utvikling av området vil bli gjennomført i regi av selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS. Dette
selskapet skal eies av Ringeriks kraft AS og Tronrud Eiendom AS i fellesskap.
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Tronrud Eiendom har informert politiske fora i Ringerike kommune om planene og planlegger med at
«Varsel om oppstart» kan behandles politisk i august 2013.
Etter oppstart er Tronrud Eiendom innstilt på å arbeide intensivt for å bearbeide prosjektet frem til
forslag til 1. gangs behandling.

2.3 Medvirkning
Tronrud Eiendom har aktivt gått ut i lokalavis for å be om innspill til utvikling av området. Blant annet
via artikkel i Ringerikes Blad 26.04.12 og 10.09.12.
I tillegg har det i forprosjektfasen blitt avhold to «workshop»:
• Konseptworkshop avholdt hos Snøhetta 12.09.12 (ca 20 inviterte deltakere)
• Ideverksted avholdt hos Tronrud Eiendom 17.1.13 (ca 20 inviterte deltakere)
Tronrud Eiendom har i tillegg informert om prosessen og planer i en rekke fora vår/sommer 2013,
bla:
• Åpent møte om byutvikling i regi av Ringerike Høyre 10.4.13
• Åpent årsmøte i Ringerike Næringsforum 23.4.13
• Årsmøte RINGBO, 29.5.13
• KVU verksted for ungdom i regi av SVV, 14.6.13
• Intern presentasjon Ernst & Young AS, 20.06.13
• Intern presentasjon Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning 28.6.13
I politiske fora:
• Formannskapet, 18.9.12 og 11.6.13
• Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.6.13

2.4 Utredningsbehov i planprosessen
Tiltaket er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4-1
Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelser og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.
”Forskrift om konsekvensutredning § 2 – Planer og tiltak som alltid skal behandles etter
forskriften”
Reguleringsplanarbeider vurderes å være i tråd med overordnede planer, ha en investeringsramme for
offentlig eller privat tjenesteyting og bygg for allmennyttige formål mindre enn 500 millioner og et
2
planlagt BRA<15000 m for slike formål. Planarbeidet krever derfor ikke behandling etter forskriftenes
§ 2.
”Forskrift om konsekvensutredning§ 3 Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftenes
§ 4. ”
I vedlegg II er det angitt at tiltak skal vurderes etter forskriften dersom planen omfatter:
2
1. Næringsbygg osv. med bruksareal over 5000 m
3. Utvikling av by og tettstedsområder
Planarbeidet vil være en utvikling av by- og tettstedsområde og kan medføre næringsbygg osv. med
2
mer enn 5000 m BRA. Planarbeider utløser derved iht. ”Forskrift om konsekvensutredning” at tiltaket
vurderes iht. forskriften.
Planprogrammet beskriver i det enkelte underkapittel behov for nærmere utredninger i planprosessen.
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3. Beskrivelse av planområdet
3.1 Landskap

Figur 2 - Utsnitt fra "Norgeskart" fra Statens kartverk

Planområdet ligger i Hønefoss sentrum.
Området grenser i nord til Hønefossen / Begna elv. Mot sør og vest avgrenses området av
Arnemannsveien (Fylkesvei 35), mens området avgrenses av Hønefoss bru og eiendommen gnr. 318,
bnr. 451 (Ringerike Stormarked) i nordøstre hjørne.
I planområdets nordvestre hjørne er et lite grøntområde som planlegges beholdt.
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Figur 3 - Skråfoto "Gule sider"

Området ligger avskjermet fra øvrig bebyggelse. Byggehøyder, terrengtilpassing, skjæringer og
fyllinger vil bli vurdert i planbeskrivelsen, i hovedsak opp mot temaene fjernvirkning, silhuett,
solforhold og eksponering.

3.2 Grønnstruktur
Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss.

Figur 4 - Utsnitt fra "Grønn plakat"

Utsnittet viser at det ikke er gitt spesielle føringer for grøntstruktur i området. Det forutsettes derved
at det skal utvikles et bymessig område der grønne innslag vil være en del av «møbleringen» av
plasser/torg innenfor området.
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3.3 Arealbruk
På «øvre plan» preges området i dag hovedsakelig av salg av byggevarer.

Figur 5 - Øya området 2012

På nedre plan mot øst er det parkeringsareal og eksisterende bygningsmasse som skal bevares.

Figur 6 - Parkeringsareal nedre plan 2012

Eksisterende reguleringsplaner for området viser at området er avsatt til hhv. Forretning/kontor,
offentlig bebyggelse og parker/idrettsplass.
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Figur 7 - Utsnitt Reguleringsplan 64-02

Figur 8 - Utsnitt Reguleringsplan 64-11

4. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn
4.1 Biologisk mangfold
Forholdet til biologisk mangfold vil bli vurdert i planbeskrivelsen.

4.2 Kulturminner og kulturmiljø
Området er delvis merket som NB-område i Riksantikvarens register «Nasjonale kulturhistoriske
miljøer».
Området er benevnt som «Jugendgårdene» og omfatter Stabells gate og deler av «Øya».
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Figur 9 - "Jugendgårdene" - Fra Riksantikvarens NB-register

I Riksantikvarens beskrivelse heter det:
«Området Stabells gate – Søndre Torg er en sentral del av Hønefoss sentrum med høy verneverdi.
Historien strekker seg tilbake til byens første år. Gateløpet viser tydelig at det har kommet til før den
regulerte byen ble anlagt, men bebyggelsen i hovedsak er nyere. Her er flere store bygårder i
jugendstil med høy grad av autensitet og høy arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Bygningene viser
variasjon innenfor stilperioden. De nybarokke jugend gavlene på utvidelsen av Hønefoss Brugs sliperi
er blitt et symbol for Hønefoss.»
Området mot nord «Øya» beskrives som følger:
«Hønefoss Brug»
I 1893 ble Hønefoss Brug kjøpt av det engelske firmaet Edward Lloyd Ltd. Det ble bygd nytt sliperi. I
1909 – 1910 ble det moderne varmesliperiets fasader mot Hønefoss bru nybygde i upusset teglstein
med pussdetaljer, i barokkpreget jugendstil. Et nybygg lenger vest på området (Arnemannsveien 7)
ble oppført i samme stil.
Øya: I dette området lå det et relativt stort antall hus, en blanding av bolighus, sager, uthus av ulike
typer. Her var flere mindre øyer og følgelig et uregelmessig gatenett. Så tidlig som i 1743 var det 35
hytter mellom sager og møller på Øya.»
SEFRAK-registeret:

Figur 10 - SEFRAK-registeret "Annen SEFRAK-bygning"
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Arnemannsveien 3 (SEFRAK-ID: 0605_23_70) – «Kulturhus, Arnemannsveien 3, Kraftstasjonen»
Opprinnelig funksjon: Hus for produksjon av treforedlingsprodukter og grafiske produkter.
Arnemannsveien 7 (SEFRAK-ID: 0605_23_72) – «Hønefoss Sag- og Høvleri»
Opprinnelig funksjon: Hus for produksjon av trelast, møbler m.v.

4.2.1 Bygningsmiljø og estetikk:
Bruget / Øya har gjennom historien alltid vært sentral i utviklingen av Hønefoss som by. Området har
i nyere tid ikke har vært en integrert del av Hønefoss sentrum, men har blitt nyttet til handel med
plasskrevende varer og parkering.

Figur 11 - Arealbruk nedre plan

Figur 12 - Området på øvre plan benyttes i dag til parkering/byggevare

Figur 13 - Arnemannsveien 3 / Hønefoss kraftstasjon
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Figur 14 - Arnemannsveien 7 - "Byggmakker"

Figur 15 - Arnemannsveien 5 - Gammelt fyrhus

«Hønefoss Brug og Hønefoss kraftstasjon ligger på Sørsiden av Hønefoss bru sentralt i byen. Området
preges i dag av restene etter Hønefoss brug med kraftanlegg, hvorav kun tre bygninger står tilbake.
Krafstasjonen i Arnemannsveien 3 brukes i dag som kulturhus med forskjellige aktiviteter i tilknytning,
mens bygningene i Arnemannsveien 7 anvendes til byggmarked og trelasthandel.
Hønefoss kraftstasjon, Arnemannsveien 3, er en toetasjes murbygning, bygget ut i flere etapper. Den
opprinnelige kraftstasjonen ligger i en fløy mot nord, som senere er blitt tilbygd med en fløy mot sør. I
denne fløyen var det papirfabrikk.
Kraftstasjonen er oppført med historisk stilpreg med kamgavl og pinakler, markerte hjørner ved
gesims som er profilert og delvis murt med formstein. Tilbygget er oppført i nyklassisisme, med rik
detaljering i fasadene som er inndelt med lisener og gesims med sagsnitt. Tilbygget har mot sør et
langstrakt takoppløft med funkisvinduer, antagelig fra 1950-tallet.
I Arnemannsveien 7 ligger to bygninger med antikvarisk verdi. Mot sør på eiendommen ligger et
mindre fyrhus med en ca 15 m høy skorstein. Fyrhuset er blitt tilbygd med nyere forretningslokale
(Flise og badeavdeling) trolig i 1980-årene. Bygningen er oppført i historisk stil, med kamgavl,
markerte hjørner og gesims med profil. Gavlene har tilbaketrukket myrt gavlfelt med trappestikk.
Lengst mot vest i Arnemannsveien 7 ligger et større toetasjes industribygg, oppført for Hønefoss Sag
og Høvleri i begynnelsen av 1900-tallet. Det har et nyere tilbygg i en etasje på fasaden mot nord.
Bygningen er tegnet av arkitekt Einer Engelstad og er oppført i jugendstil med markante svungne
gavler.
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Langveggens fasader er inndelt med lisener og gesimsen har sagsnitt. I mønet i hele bygningen
lengde finnes i tillegg overlys inndelt med småruter» 1

4.3 Fareområder
Området består av eldre øyer og er delvis er oppfylt. Det må vurderes nærmere i planarbeidet
utfordringer ifm stabilitet for oppfylte masser.

Figur 16 - Bykart fra 1854 (Ringerike kommune)

4.3.1 Flom
Flomsonekartet viser at kun en mindre del av området vil kunne berøres av 100-års flom (og 500-års
flom).
Det er kun en liten del av området som er registrer å berøres av flom og dette området er slik at
bebyggelse her ikke er aktuelt. Det er pr dd ikke utarbeidet flomsonekart for områdene over
«Hønefossen». Vurdering av flomfare for området som grenser inn mot elva, vil inngå som en del av
planarbeidet.

Figur 17 - Flomsonekart

1

Hentet fra uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, datert 28.02.2013

Side 13 av 23
Side 105 av 181

Tronrud Eiendom AS Side 14 av
Forslag planprogram - Øya 23

4.4 Støy
Deler av området er støyutsatt fra trafikkstøy fra Arnemannsveien. Det vil bli utarbeidet egen
støyvurdering som del av planarbeidet.

Figur 18 - Støysonekart for området

4.5 Universell utforming
Prosjektet vil følge kravene til universell utforming slik de er definert i Plan og bygningsloven med
forskrifter og veiledninger. Internt på området antar vi derfor at det vil bli lite behov for å drøfte
universell utforming i planbeskrivelsen. Tilknytningen mellom Øya- området og byen vil det imidlertid
være naturlig å vurdere med hensyn på universell utforming, da eksisterende forhold og naturgitte
forutsetninger kan gjøre det vanskelig å oppfylle alle krav knyttet til universell utforming.

4.6 Teknisk infrastruktur
4.6.1 Adkomst:
Området har i dag adkomst med bil fra Arnemannsveien på fire ulike punkter, av disse er adkomst 1
og 4 kun i bruk i særlige tilfeller.
Adkomst 2 blir benyttes av handlende og ansatte i byggevarebutikker på området, mens adkomst 3
blir benyttet til parkeringsareal og varelevering til Ringerike Stormarked.
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Figur 19 - Oversikt eksisterende adkomst

Figur 20 - Adkomst 1 : Til kraftinntak, ikke åpen for alminnelig ferdsel

Figur 21 - Adkomst 2: Til "Byggmakker"
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Figur 22 - Adkomst 3: Vest for Arnemannsveien 3 – Parkering/Varelevering

Figur 23 - Adkomst 4: Øst for Arnemannsveien 3, ikke alminnelig ferdsel

Planarbeidet tar sikte på å bedre adkomstforholdene til området både for biltrafikk og fotgjengere.
Det er i denne sammenheng igangsatt ett eget arbeid vedrørende utforming og omregulering av
Arnemannsveien.
Planarbeidet vil tilrettelegge for intern transport og avklare forhold omkring avfallshåndtering og
annen nødvendig tilkomst i området (brann, osv.).
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4.6.2 Vann- og avløp:

Figur 24 - Utsnitt fra Ringerike kommunes kart

Eksisterende bebyggelse er tilkoblet vann- og avløp.
Tilkobling for ny bebyggelse må avklares med Ringerike kommune gjennom en utbyggingsavtale. I
dag ligger det vann- og avløpsledning i Arnemannsveien og langs Kongensgate (Hønefoss Bru).

4.6.3 Overvannshåndtering:
Planarbeidet vil avklare intern overvannshåndtering på området.

4.6.4 Energi:
Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, som er utbygget i umiddelbart nærhet til
planområdet.
I mulighetsstudien som ligger til grunn for planarbeidet har det vært fokus på energi og miljø, og det
er skissert bruk av alternative energikilder. I planarbeidet vil dette drøftes videre.
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4.7 Nærmiljø/Bomiljø
Tronrud Eiendom ønsker at utbyggingen skal gi et kvalitativt tilskudd til byen. Området skal ha et
innhold som vitaliserer området og gir positive ringvirkninger ut over planens område.
Planområdet vil innehold et stort antall boliger (anslått til ca 180), i tillegg til nærings og kultur.
Utviklingen av området vil styrke bosetning i sentrum av Hønefoss og derved gi større grunnlag for
handel og andre aktiviteter i sentrum.
Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss. Planen viser at det ikke er gitt
spesielle føringer for grøntstruktur i området.

Figur 25 - Utsnitt fra "Grønn plakat"

Området omfatter imidlertid ett lite grøntområde mot nordvest («Lasaronparken»), dette området
planlegges oppgradert og benyttet som grøntområde. Det planlegges etablert «grønnstruktur» som
langsgående linjer gjennom området (se vedlagte skisse).
Det forutsettes at prosjektet skal utvikles som et bymessig område der grønne innslag vil være en del
av «møbleringen» av plasser/torg.
For kjørbare areal vil det bli lagt vekt på prinsippene for «shared space», dvs. at det utvikles gode
kjørbare uteareal som kan benyttes til flere formål enn for eksempel varelevering.
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Figur 26 - Illustrasjonsplan fra "Mulighetsstudie"

Hønefoss har i dag store sentrumsnære grøntområder som vil bli «nærområde» for beboere på Øya.
Detaljering av lekeareal for barn mv. vil følge som en del av den videre prosjektutviklingen. Det vil bli
lagt vekt på å utforme uteareal som kan nyttes til kombinerte formål, dette for å utnytte
uteområdene og skape et levende bysentrum. I vurderingen av lekearealer vil også arealer som ligger
i umiddelbar nærhet av planområdet drøftes.
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Figur 27 - Hønefoss sentrum i "Grønn plakat"

Utsnittet viser at det sentrumsnært i Hønefoss er til dels store områder som bidrar til sentrumsnær
grønnstruktur.
Øyaområdet har i tillegg til nærhet til sentrum en storslagen beliggenhet ved fossen. Området ligger i
en overgangssone mellom by og landskap. Denne nærheten til landskapet (fossen og parkområder på
nordsiden) vil gi åpent rom mot nord for utbyggingen. For å ivareta denne kvaliteten er bygningene
planlagt å reise seg mot nord for å gi god bokvalitet for bebyggelsen.

4.7.1 Skolekapasitet/barnehagedekning:
Området ligger i området som i dag ligger innenfor «Hønefoss og Hov oppvekstområde» i Hønefoss
skolekrets. Forslagsstiller er ukjent med prognoser for kapasitetsutnyttelse innad i skolekretsen.
Barnehagedekning
Ringerike kommune har flere barnehager sentralt i byen. Av offentlige barnehager vil det være
Hønefoss barnehage som pr dd. ligger nærmest planområdet.
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Figur 28 - Oversikt over barnehager, Hønefoss sentrum pr 19.6.13 (Ringerike kommunes kartverk)

5. Risiko og sårbarhet
Behovet for hensynssoner etter pbl §12-6 vil bli vurdert i planarbeidet.

5.1 Arbeider nær Hønefoss kraftstasjon:
Hoveddelen av strømproduksjon i Hønefossen kommer nå fra «Hønefoss II». Kraftstasjonen på
nordsiden av elva som stod klar i 1978 og kan utnytte 120 m3 vann i sekundet. Ved større vannføring
blir også «Hønefoss I» satt i drift. «Hønefoss I» kan nyttiggjøre seg 40 m3/s og består av 2
Fransisturbiner fra 1948 – 158 på 3 MW hver. Disse turbinene er plassert i Hønefoss kraftstasjon som
er en vernet bygning inne i området.
Vanninntaket til «Hønefoss II» går i rør gjennom utbyggingsområde. Planarbeidet vil måtte belyse
problemstillinger i forhold til vanninntak og evt. rystelser fra utbyggingens innvirkning på turbiner i
«Hønefoss I».

5.2 Forurensning i grunnen:
KLIF sin base over forurensning i grunnen viser at det ikke er registrert grunnforurensning i området.
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Figur 29 - Utsnitt fra KLIF kart over Grunnforurensning

Området er dels gjenfylt tidligere elveleie og dels «øyer» i det opprinnelige elveløpet. Eventuell
forurensning i grunnen skal kartfestes og beskrives.

6. Beskrivelse av planforslaget
Snøhetta AS har utarbeidet «Mulighetsstudie» som ligger til grunn for planforslaget. Denne
mulighetsstudien har som målsetning å utvikle et visjonært og bærekraftig konsept for området.
Studien tar sikte på en utbygging av «Øya» med en kombinasjon av bolig, næring, kultur og viten.
Planforslaget innebærer bevaring av eksisterende bebyggelse i en «grønn» randsone mot byen.
Området langs «Hønefossen» vil i tillegg bli gjort tilgjengelig for allmennheten ved at dette området
ikke privatiseres. Sentralt i planområdet legges det opp til relativt tett utnyttelse med parkering
under bakken, næring/kultur i bygningenes to nederste plan og boliger fra og med tredje etasje.
Mulighetsstudien legger opp til en ny bygningsmasse som består av ca 10 800 m2 parkering, 11 000
m2 næring/kontor/kultur/viten og 15 000 m2 bolig.
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Verkstedveien, Hensmoen, Serviseboks 10
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Hønefoss brug - gnr. 318 bnr. 450 m. flere – Arnemannsveien 3 og 7 – Øya Hønefoss – Ringerike kommune – Vurdering av verneverdi.
Vi viser til møtet 18. desember 2012 avholdt av Ringerike kommune vedrørende utvikling av Øyaområdet sentralt i Hønefoss. Ved møtet var eier av området Tronrud Eiendom AS representert ved Ellen
Grønlund og Haakon Tronrud. Fra Ringerike kommune deltok Grethe Tollefsen, Nina Solli og Gunnar
Hallsteinsen og fra Buskerud fylkeskommune deltok Turid Kolstadløkken og Anders Toft-Zibell.
Det er ennå ikke et konkret planforslag for hva Øya-området skal utvikles til. Det har vært enkelte forslag
fremme og Tronrud Eiendom har blant annet avholdt workshop med arkitektkontoret Snøhetta, hvor 20
sentrale aktører i Hønefoss deltok for å diskutere konsept og visjoner for området.
Vi beklager at det først har vært mulig å skrive uttalelsen nå.

Beskrivelse
Hønefoss Brug og Hønefoss kraftstasjon ligger på Sørsiden av Hønefoss bru sentralt i byen.
Området preget i dag av restene etter Hønefoss brug med kraftanlegg, hvorav kun tre bygninger står
tilbake. Kraftstasjonen i Arnemannsveien 3 brukes i dag til kulturhus med forskjellige aktiviteter i
tilknytning, mens bygningene i Arnemannsveien 7 anvendes til byggemarked og trelasthandel.
Hønefoss kraftstasjon, Arnemannsveien 3, er en toetasjes murbygning, bygget ut i flere etaper. Den
opprinnelige kraftstasjonen ligger i en fløy mot nord, som senere er blitt tilbygd med en fløy mot sør. I
denne fløyen var det papirfabrikk.
Kraftstasjonen er oppført med historisk stilpreg med kamgavl og pinakler, markerte hjørner ved gesims
som er profilert og delvis murt med formstein. Tilbygget er oppført i nyklassisisme, med rik detaljering i
fasadene som er inndelt ved lisener og gesims med sagsnitt. Tilbygget har mot sør et langstrakt
takkoppløft med funkisvinduer, antagelig fra 1950-tallet.
I Arnemannsveien 7 ligger to bygninger med antikvarisk verdi. Mot sør på eiendommen ligger et mindre
fyrhus med en ca. 15 meter høy skorstein. Fyrhuset er blitt tilbygd med nyere forretningslokaler (Flise og
badeavdeling) trolig i 1980-årene. Bygningen er oppført i historisk stil, med kamgavl, markerte hjørner og
gesims med profil. Gavlene har tilbaketrukket murt gavlfelt med trappestikk.
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Lengst mot vest i Arnemannsveien 7 ligger et større toetasjes industribygg, oppført for Hønefoss Sag og
Høvleri i begynnelsen av 1900-tallet. Det har et nyere tilbygg i en etasje på fasaden mot nord. Bygningen
er tegnet av arkitekt Einer Engelstad og er oppført i jugendstil med markante svungne gavler.
Langveggenes fasader er inndelt med lisener og gesimsen har sagsnitt. I mønet i hele bygningens lengde
finnes i tillegg en overlys inndelt med småruter.

Historie
Hønefoss Brug ble anlagt som Hønefoss Træsliberi i 1880 av industripioneren Christian August Anker
(1840–1912) fra Halden.
I 1873 kjøpte Anker de såkalte Arnemann'ske eiendommer på Sørsiden i Hønefoss. I årene fram mot 1880
fortsatte oppkjøpene hans langs sørsiden av Hønefossen, inntil han satt på alle eiendommene og
vannrettighetene i fossen. Samtidig bygget han Hønefoss Træsliberi som startet sin produksjon av
tremasse i 1881.
Sliperiet var tidlig ute med bruk av ny teknologi. Alt i 1885 ble det bygd en liten kraftstasjon i fossen,
som skulle gi sliperiet belysning innvendig. Slipesteinene var også direktedrevne av turbinene noe som ga
betydelig økt effekt i forhold til det som var vanlig på denne tiden.
I 1893 ble tresliperiet solgt til det engelske firmaet Edward Lloyd Limited (blant annet eier av Lloyd's
Illustrated London Newspaper og Daily Chronicle i London), som hadde stort behov for tremasse til sine
papirmaskiner ved Themsen.
De to kommunene Hønefoss og Norderhov kjøpte i 1918 Hønefoss Brug av Lloyd, som imidlertid
fortsatte å drive tresliperiene som leietaker fram til 1936, da virksomheten ble nedlagt for godt.
Kommunenes oppkjøp dreide seg om å sikre rettighetene til vannkraften, og alt i 1920 sto Hønefoss
kraftstasjon klar.

Vurdering av verneverdi
De tre bygningene i beskrivelsen er registrert til å ha høy verneverdi i kulturminneregistreringen for
Ringerike kommune. De viktigste kriteriene for denne vurderingen er bygningenes symbolverdi,
autentisitet og historiske verdi. Fylkeskommunen er enig i denne vurderingen, da disse tre bygningene er
tidstypiske og representerer flere stilperioder fra den tidligste utviklingshistorien på stedet som et viktig å
bevare. Bygningene er fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet og er oppført i historisme,
nyklassisisme og jugend med en rik detaljeringsgrad. Bygningene er preget av ombygninger på grunn av
skiftende bruk gjennom tidene. Tidligere lå det flere større og mindre bygninger på området med
tilknytning til Hønefoss brug. Disse er nå borte og de gjenværende bygningene er desto mer verdifulle.
Industribygningen som typologi er i ferd med å bli sjeldne i regionalt perspektiv.
Deler av området ligger innenfor et større område av Hønefoss sentrum som er registrert av
Riksantikvaren som kulturmiljø i by med nasjonal verdi (NB-registret). Her er det især tilstedeværelse av
bygninger fra jugendperioden som ligger til grunn for utvelgelsen, da Hønefoss er en av de få byer i
Norge, der det ble bygd mange hus i jugendstil.

Konklusjon
De tre bygninger omtalt i beskrivelsen bør bevares.
Arnemannsveien 3 kan transformeres og utvikles til nytt formål, hvis disse endringene ikke forringer
eller endrer bygnings fasadeuttrykk. Vi anbefaler imidlertid at takoppløftet mot sør på tilbygget fjernes
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og at denne fløyen tilbakeføres til saltak. Interiørmessig anbefaler vi at det forsøkes å tas vare på
verneverdig prosessutstyr i kraftstasjonen, gamle innbygde skap og fine treprofiler ved innvendig
trappeløp. Disse forteller om den tidligere bruk og kan bli viktige elementer i en fremtidig ny funksjon på
stedet.
Det nyere tilbygget ved fyrhuset i Arnemannsveien 7 har ingen antikvarisk verdi og kan rives.
Skorsteinen bør bevares da den i høy grad har symbolverdi.
Vi anbefaler at industribygningen i jugendstil på samme adresse tilbakeføres antikvarisk etter arkitekt
Einer Engelstads tegninger for bygningen. Det nyere enetasjes tilbygg på langveggen mot nord kan rives.
Avslutningsvis kan vi referere til oppsummeringen fra den workshopen som Tronrud Eiendom avholdt
hos Snøhetta, hvor verdivalget for området er beskrevet som følgende.
Sitat:
"Veksten er på fremtidens generasjoner betingelser. Prosjektet skal ha klar historisk forankring."
Buskerud fylkeskommune håper at utviklingen av området skjer med størst mulig forankring i historien
og at stedet utvikles på kulturminnenes premisser. Eventuell ny bebyggelse innenfor området bør derfor
tilpasse seg den verneverdige bebyggelsenes som er i dag, og bør ikke overdøve og virke ruvende i
forhold til den eldre bebyggelsen. Dette gjelder konkret i byggehøyder og i den arkitektoniske
utformingen.

Med hilsen

Turid Kolstadløkken e f
teamleder kulturminnevern

Anders Toft-Zibell
arkitekt/kulturvernkonsulent

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer

Kopi til:
Ringerike kommune

Osloveien 1

3511

Hønefoss

Side 117 av 181

Side 118 av 181

Side 119 av 181

Side 120 av 181

Side 121 av 181

Side 122 av 181

DETALJREGULERING NR.0605 - 369 "HOFSFOSSVEIEN 3" 2. GANGS
BEHANDLING
Arkivsaksnr.: 11/4767

Arkiv: REG 369

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

96/13
110/13
/

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

19.08.2013
20.08.2013

Forslag til vedtak:
1. 0605_369 detaljregulering for Hofsfossveien 3-5 med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. Deler av reguleringsplan nr.127-3 Molvald, vedtatt 22.05.2003, som blir berørt av ny
regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser,
oppheves.

Sammendrag
Eiendommene Hofsfossveien 3 og 5 er i dag bebygd med hver sin enebolig som planlegges
revet. Hensikten med detaljplanen er å tilrettelegge for fortetting med nye boliger i form av
blokkbebyggelse. Hofsfossveien 1 er tatt med i planen for å avklare avkjørsel til
eiendommen.
Det ble fremmet innsigelser til planen fra Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud
ved offentlig ettersyn og høring.
Det er blitt endret noe i reguleringsbestemmelsene og på plankartet for å imøtekomme
innsigelsene til Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud. Endringene gjelder å sikre at
støytiltak for felt B1 og B2 blir ivaretatt, og at det blir sikret fremtidig avkjøring til felt B2
dersom det i fremtiden tillates flere enn regulerte antall boenheter på felt B2.

Innledning
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for følgende:
Opprettelse av nye boliger/ny blokkbebyggelse.
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Tidligere behandlinger og vedtak
 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 14.01.2013, sak
7/13.

Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planforslaget som foreligger til behandling består av
- Plankart ”Detaljregulering for Hofsfossveien 1, 3 og 5” i målestokk 1:500, datert
19.06.13
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 19.06.13
- Planbeskrivelse datert 26.11.12
Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse
Gjeldende reguleringsplaner
Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 127-05, Molvald fra 22.05.2003.
Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig.

Endringer etter 1.gangsbehandling
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er etter innsigelser fra Fylkesmannen i
Buskerud og Statens Vegvesen:


A Endring i reguleringsbestemmelsene §2.1.10 og §2.2.7 Støytiltak.
Det er gjort vurderinger på støy i forbindelse med planarbeidet for å sikre at
boenhetene imøtekommer innspill fra Fylkesmannen som går på støyutredning. Det
skal beskyttes mot støy på uteareal i henhold til Miljøverndepartementets
retningslinje T-1442, tabell 2. Minimum 50 % av rom til støyfølsom bruksformål i
hver boenhet, herunder minst ett soverom, må sikres vindu i fasade med støynivå i
tråd med grenseverdiene i tabell 3 i T-1442.
 B Krav om at alle boenheter skal ha balkong og/eller privat markterrasse og at
balkonger kan innglasses er flyttet fra §2.7 til §2.6, slik at det fremgår at balkonger
ikke inngår i utearealkravet og at balkonger kan innglasses.
 C Det er blitt endret noe i reguleringsbestemmelsene og på plankartet for å sikre at
støytiltak for felt B1 og B2 blir ivaretatt, og at det blir sikret fremtidig avkjøring til
felt B2 dersom det i fremtiden tillates flere enn regulerte antall boenheter på felt
B2.
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å
imøtekomme høringsuttalelser.

Høringsuttalelser:
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 18.01.13 – 11.03.13. I samme periode
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens
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tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger som vedlegg.
Hovedtrekkene i uttalelsene er referert nedenfor.

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato: 08.03.13
Fylkesmannen fremmer innsigelse på bakgrunn av manglende støyforhold, og krever at
reguleringsbestemmelsene må suppleres med følgende forhold for at innsigelse skal kunne
trekkes:
-

-

For et flertall av rom med støyfølsomt bruksformål, inkludert minst ett soverom, skal
støynivå utenfor vindu tilfredsstille støygrense i tabell 3 i Miljøverndepartementets
retningslinje T-1442/2012.
Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av
støykravene.
Nødvendig støytiltak skal være ferdigstilt før boligene kan tas i bruk.
Balkonger som innglasses regnes ikke lenger som uteoppholdsarealer.

Forslagstillers kommentar:
Alle leiligheter er gjennomgående, og ved hjelp av avbøtende tiltak (støyvoll/støyskjerm)
mot Soknedalsveien har alle leiligheter én stille side. For alle leiligheter har et flertall av rom
med støyfølsom bruksformål, inkludert minst ett soverom, støynivå utenfor vindu
tilfredsstiller støygrense i tabell 3 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012.
Støyutredning viser at støy på utearealet for ny bebyggelse i felt B1 er ivaretatt.
Utearealkravet på 350 m² dekkes på bakkeplan. Dvs. at balkonger ikke regnes med i
uteoppholdsarealet.
Rådmannens kommentar:
Det er gjort endringer i reguleringsbestemmelsene for å imøtekomme innsigelsen til
Fylkesmannen i Buskerud. Innsigelsen er nå trukket. Brev om innsigelse og trekking av
innsigelse følger saken som vedlegg.

Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato: 11.03.13
Statens vegvesen aksepterer ikke at det fortsatt skal være direkte atkomst ut på fv. 35 fra
felt B2. inntil det skjer en evt. utbygging av Hofsfossveien 1. Vegvesenet krever adkomsten
stenges og at eksisterende støyskjerm forlenges slik at hele boligområdet/planområdet
skjermes.
Statens vegvesen aksepterer ikke valgte løsning for støyskjerming. Statens vegvesen mener
det tilsendte materialet er mangelfullt mht. støy, og at støyforholdene på felt B2 vil
forverres med en støyskjerm ved eiendomsgrense mot felt B1.
Statens vegvesen mener at krav om 1 p-plass pr. boenhet ikke er tilstrekkelig for å unngå
parkering ute på fylkesveien og stiller krav om 2 plasser pr. boenhet.
Forslagstillers kommentar:
Frisikt er vist på plankartet: Frisikt mot Hofsfossveien er videreført som i gjeldende
reguleringsplan. Frisikt fra utkjørsel fra felt B2 er 4 m x 45 m og er nå påført plankartet.
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Det fremkommer av reguleringsbestemmelsene at stenging av avkjørsel først må skje ved
utbygging av felt B2. Vedrørende støy, se tilsvar til Fylkesmannens uttalelse.
Parkeringskravet forholder seg til Ringerike kommunes parkeringsvedtekt.
Rådmannens kommentar:
Det er blitt endret noe i reguleringsbestemmelsene og på plankartet for å sikre at støytiltak
for felt B1 og B2 blir ivaretatt, og at det blir sikret fremtidig avkjøring til felt B2 dersom det i
fremtiden tillates flere enn regulerte antall boenheter på felt B2.
Brev om innsigelse og trekking av innsigelse følger saken som vedlegg.

Uttalelse fra Ringerike kommune, teknisk drift utbygging, dato: 21.02.13
Teknisk drift Utbygging mener det ikke er satt av nok areal for støyskjerm/støyvoll på
49/125 (Hofsfossveien 1) Kummer må ikke overfylles. Det gjøres oppmerksom på at
kommunens VA-ledninger ligger i regulert grøfteareal AV og at det ikke tillates fylling over
disse. Støyskjerm må ligge min. 4 m fra VA-ledning. Plassering av støyskjerm krever
omlegging av kommunens VA-ledning. Tilknytningspunkt for vann og avløp til kommunens
VA-ledninger må avtales med kommunen i forbindelse med rørleggeranmeldelser.
Forslagstillers kommentar:
Støyvollen er i revidert forslag til plankart flyttet lenger inn på Hofsfossveien 1, og ligger nå
parallelt med veien. Forslagsstiller er innforstått med at VA-ledninger må flyttes.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

Uttalelse fra Ringerike kommune, avd. byggesak, dato: 29.01.13
Avd. Byggesak mener at det i § 2.1.5 bør vurderes å ta med i teksten at det ved innsendelse
av byggesøknad skal terrengprofil innsendes som viser bygningens høyde. Videre mener
avd. Byggesak at det i § 2.2.2 kan skrives enebolig i stedet for boenhet, og at det kan
vurderes å ta ut ”frittliggende småhusbebyggelse” på plankartet. Videre påpeker avd.
Byggesak at det ikke er lov å angi at bileilighet ikke kan utskilles som egen eierseksjon.
Forslagstillers kommentar:
Forslagsstiller mener at så lenge maks gesimshøyde er en eksakt høyde, er det ikke
nødvendig å stille krav om terrengprofiler utover et snitt gjennom tomta som viser
forholdet mellom bebyggelse og terreng, samt bebyggelsens høydeplassering og
gesimshøyde. Dette er dokumentasjon som vanligvis inngår i en rammesøknad, og trengs
derfor ikke tatt inn i planbestemmelsene.
”Boenhet” er erstattet av ”enebolig” i § 2.2 og forbud mot å skille ut bileilighet er tatt ut.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.
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Uttalelse fra Molvald Terrasse, Soknedalsveien 10 og 12, dato: 12.02.13
Ønsker ikke at planområdet skal kunne benytte lekeplassene i sitt område.
Etterspør gjesteparkeringsplasser.
Mener at den angitte skoleruten ikke brukes, men at en trafikkfarlig rute benyttes. Foreslår
skilting for fotgjengere via Åsveien slik det er henvist til i reguleringsplan for Soknedalsveien
10 og 12.
Ber om regulering av gangfelt over Hofsfossveien.
Ber om at utbygger inngår avtale med sameiet om arbeidstid for støyende arbeid og for
arbeid som ikke omfattes av lover og regler.
Forslagstillers kommentar:
Krav til utearealer dekkes innenfor planområdet, og er ikke avhengig av å benytte lekeplass
i Soknedalsveien 10 og 12.
Gjesteparkeringskrav er iht. i gjeldende parkeringsvedtekt.
De foreslåtte tiltakene vedr. skilting for gående og gangfelt over Hofsfossveien kan
gjennomføres av kommunens trafikkavdeling uavhengig av foreliggende reguleringsforslag
dersom kommunen ønsker en løsning som sameiet i Soknedalsveien skisserer.
Gjeldende støyretningslinjer vil bli overholdt i forbindelse med gjennomføring av tiltak i
planforslaget.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. Innspill om skilting for gående og
gangfelt over Hofsfossveien er oversendt trafikkavdelingen hos tekniske tjenester i
kommunen.

Innsigelser
Fylkesmannen i Buskerud og Statens Vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved
offentlig ettersyn. Etter dialog og ytterligere utredninger og derpå justeringer i
planforslaget er innsigelsene nå trukket. Innkomne innsigelser til planen fremgår av
ovenstående høringsuttalelser og rådmannens kommentarer til disse.

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til bolig. Planforslaget er i
hovedtrekk i tråd med overordnete planer.

Juridiske forhold
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til
vedtak. Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og
Formannskapet.
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Økonomiske forhold
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.

Rådmannens vurdering:
Innkomne merknader
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer.

Innsigelser
Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsen fra Fylkesmannen i
Buskerud og Statens vegvesen. Innsigelsene er nå trukket (se vedlegg) og kommunestyret
kan gjøre endelig planvedtak.

Samlet vurdering:
Planforslaget er godt bearbeidet og ved de revideringene som er gjort i planarbeidet vil
planen bidra til økt tilskudd på boliger i et område som er ettertraktet i Hønefoss.
Rådmannen er positiv til utvikling av Hofsfossveien 3-5 som vil kunne gi sentrumsnære
boliger i et ellers godt etablert boområdet.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at reguleringsforslaget
0605_369 ”Hofsfossveien 3-5” vedtas slik det det nå foreligger.

Saksdokumenter:
1. Plankart 0605_369 Hofsfossveien 3-5, målestokk 1:500, merket ”2.gangsbehandling”
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, merket ”2.gangsbehandling”
3. Planbeskrivelse datert 26.11.12
4. Brev fra Statens Vegvesen datert 11.03.13 Innsigelse.
5. Brev fra Statens Vegvesen datert 26.06.13 Trekking av innsigelse.
6. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud datert 08.03.13 Innsigelse.
7. Brev fra fylkesmannen i Buskerud datert 24.05.13 Trekking av innsigelse.
8. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 14.01.13, sak 7/13.
9. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 14.01.13, sak 7/13.
10. Høringsuttalelser datert 07.05.13
11. Reguleringsplan nr 127-05 Molvald, vedtatt 22.05.2003 (tidligere plan)*
12. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00*
13. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95*
14. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med
tilhørende bestemmelser.*
15. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.*
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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, 04.07.2013

Wenche Grinderud
Rådmann

Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen
Saksbehandler: Lars Magnus Walløe
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning, areal- og byplankontoret
REGULERINGSBESTEMMELSER
for reguleringsplan nr. 369 HOFSFOSSVEIEN 1, 3 og 5
2. Gangsbehandling
Utarbeidet av Link Arkitektur AS 16.11.2012
Revidert 19.06.13
1.gangs behandling i planutvalget 14.01.13, sak 7/13
Offentlig høring 25.01.13 – 18.02.13.
2.gangs behandling i planutvalget DATO, sak SAKNR
Formannskapet DATO, sak SAKNR
Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR
Endringsliste:
Nr
endring
01
§ 5.3 – Rekkefølgebestemmelsen er endret noe for å ivareta støysikring
ved en evt utbygging på felt B2.

dato
18.06.13

sign
L.M.W

§ 1. Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5:
1. Bebyggelse og anlegg,
- Boligbebyggelse- blokkbebyggelse – felt B1
- Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse – felt B2
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjørevei 1,2 og 3
- Annen veggrunn
I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i
plan- og bygningslovens § 12-7.

§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – blokkbebyggelse – felt B1
1. Formål (1)
Området skal nyttes til formål boligbebyggelse.

Side 131 av 181

2. Boligtype (1,5)
Innenområdet skal det oppføres boligblokker med til sammen 14 leiligheter.
3. Utnyttingsgrad (1)
Grad av utnytting beregnes som maks. BRA. Maks tillatt grad av utnytting for hele
planområdet er angitt på plankartet.
4. Byggegrense (2)
Trapper i terrenget, markterrasser og levegger på bakkeplan kan ligge utenfor byggegrense,
men skal ha minimum avstand til nabogrense på 1 m.
Balkonger kan ligge utenfor byggegrense mot sørvest med inntil 2,5 m. Bygg for
avfallshåndtering skal plasseres nær innkjørsel, og kan ligge utenfor byggegrense.
5. Byggehøyde (1)
Maks gesimshøyder er angitt på plankartet. Heis, trapp og oppbygg for tekniske installasjoner
kan ha en maks. høyde på 1, 0 m over maks. gesimshøyde angitt på plankartet.
6. Takform/utforming (1)
Bebyggelsen skal ha flate tak. Trappoppgang skal ha en materialbruk som bidrar til en at
bebyggelsen visuelt fremstår som 2 bygg. Materialbruk og fargebruk skal også brukes som
virkemiddel for videre underdeling av volumene. Bebyggelsen skal oppføres i mur/puss med
innslag av tre.
7. Uteareal (2)
Det skal anlegges et felles uteareal på bakkeplan som lekeareal på minimum 350 m2. Alle
boenheter skal ha balkong eller privat markterrasse. Private utearealer kan innglasses.
Takvann og overvannshåndtering i størst mulig grad skal skje på egen grunn.
8. Parkering(7)
Det skal opparbeides 1 parkeringsplass pr. boenhet. Minimum 1 av plassene skal være HCplass.
9. Vannbåren varme (8)
Boligene skal tilrettelegges for vannbåren varme. Bygget skal tilknyttes Hønefoss Fjernvarme.
10. Støytiltak (3 og 4)
Det skal beskyttes mot støy på uteareal i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T1442, tabell 2. men med følgende presiseringer:
Min. 1 soverom i hver leilighet skal tilfredsstille kravet om 55 dB utenfor soverom. Det skal
installeres balansert ventilasjon i alle leilighetene.
For å ivareta støykrav på utearealer etableres kombinert støyvoll/støyskjerm mot
Soknedalsveien og støyskjerm i nabogrense mot felt B2 ( SS1).
11. Forurensning (3 og 4)
Det skal i forbindelse med rammesøknad utredes om det foreligger jordforurensning på tomta.
Evt. forurenset masse skal håndteres forskriftsmessig.
12. Byggesøknad (1 og 2)

Side 132 av 181

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det sendes inn en utomhusplan i målestokk
1:200 som redegjør for den ubebygde delen av tomta inkl. parkering, frisikt, sykkelparkering,
lekearealer/utearealer for boligene, vegetasjon og evt. murer, gjerder og støyskjermingstiltak.
13. Automatisk fredete kulturminner (6)
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet
straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jmf. Kulturminnelovens §
8, 2. ledd.
§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittliggende småhusbebyggelse – felt B2
1. Formål (1)
Området skal nyttes til formål boligbebyggelse (jf. pbl § 12-5, pkt. 1).
2. Boligtype (1,5)
Innen området tillates én boenhet med tillegg av bileilighet på inntil 65 m² BRA. Bileilighet
tillates ikke utskilt som egen eierseksjon. (jf. pbl § 12-7, pkt.1).
3. Utnyttingsgrad (1)
Grad av utnytting beregnes som maks. BYA. Maks tillat grad av utnytting for feltet er angitt
på plankartet.
4. Byggegrense (2)
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense og formålsgrense mot vei. Trapper i terrenget,
markterrasser og levegger kan ligge utenfor byggegrense, men skal ha minimum avstand til
nabogrense på 2 m og minimum 12,5 m til midt vei mot Hofsfossveien.
5. Byggehøyde (1)
Bebyggelsen reguleres med maks gesims- og mønehøyde iht. eksisterende situasjon.
6. Takform/utforming (1)
Bebyggelsen reguleres med eksisterende takform.
7. Støytiltak (3 og 4)
Ved etablering av flere boenheter enn angitt over, skal det utføres støytiltak i henhold til
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, tabell 2.
Ved etablering av flere boenheter i felt B2 og etablering av atkomst til felt B2 over felt B1,
skal det etableres støyskjerm mellom felt B2 og Soknedalsveien med nødvendig høyde for å
ivareta støyforhold i felt B2 og for å ivareta ovennevnte krav til bebyggelse på felt B1 ved
fjerning av støyskjerm SS1 mellom felt B1 og B2.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Anlegg langs Soknedalsveien som Statens vegvesen /kommunen skal overta/og eller ha
vedlikehold av, skal utføres i henhold til planer som på forhånd er godkjent av Statens
vegvesen.

§ 4. Hensynssoner
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§ 4.1 Hensynssone Frisikt - H190_1 og H190_2 (2, 4)
Innenfor frisiktssonen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over tilstøtende vegers
planum.

§ 5. Rekkefølgebestemmelser
§5.1. Brannvern (10)
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.
§ 5.2. Utomhusarealer (10)
Før det gis midlertidig brukstillatelse skal utearealene være opparbeidet iht. godkjent
utomhusplan. Dersom boligene ferdigstilles vinters tid, skal utearealene ferdigstilles senest
nærmeste1. mai etter at brukstillatelse er gitt.
§ 5.3. Stengig av eksisterende avkjørsel til felt B2/opparbeiding av ny avkjørsel til felt B2
over felt B1. (10)
Dagens kjøreatkomst fra Soknedalsveien opprettholdes inntil det tillates flere enn regulert
antall boenheter på felt B2/Hofsfossveien 1. Dersom dette skjer skal det etableres avkjørsel til
felt B2 over felt B1, via felt V3 på felt B1. Da skal støyskjerm SS1 mellom felt B1 og felt B2
fjernes og støyskjerm SS2 etableres så det blir en sammenhengende støyskjerm mot
Soknedalsveien.
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PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL
DETALJREGULERINGSPLAN
HOFSFOSSVEIEN 1, 3 og 5
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PLANBESKRIVELSE

1.

Kort presentasjon av planområdet

a.

Bakgrunn for planarbeidet- historikk
Planområdet ligger mellom Hofsfossveien og Soknedalsveien.. Hole Utbygging- og
Eiendomsselskap as (HUES) har nylig ferdigstilt 2 boligblokker i Soknedalsveien 10 og
12, og har også kjøpt opp Hofsfossveien 3 og 5. Grunneier ønsker nå å fremme forslag
om å utvikles Hofsfossveien 3 og 5 i tråd med nybyggene i Soknedalsveien 10 og 12.
En fortetting som ønsket krever ny detaljplan.

b.

Hovedintensjonen i planen
Eiendommene Hofsfossveien 3 og 5 er i dag bebygd med hver sin enebolig som
planlegges revet.
Hensikten med detaljplanen er å tilrettelegge for fortetting med nye boliger/ny
blokkbebyggelse. Hofsfossveien 1 er tatt med i planen for å avklare avkjørsel til
eiendommen.

c.

Planavgrensning

Planen forholder seg til plangrensene i reguleringsplan for Movald mot Hofsfossveien og
krysset Hofsfossveien/Soknedalsveien og til plangrense/eiendomsgrense mot Reguleringsplan
for Soknedalsveien 10-12 mot vest. Hofsfossveien er tatt med i planen for å avklare evt.
stenging av atkomst fra Soknedalsveien med mer.
d.

Eiendomsforhold
Tomten eies Hole Utbygging- og Eiendomsselskap AS
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Tiltakshaver(e)/ konsulent
Tiltakshaver:

Hole Utbyggings- og Eiendomsselskap AS
v/Jan Solberg Fossveien 5, 3510 Hønefoss
Tel.:900 13 344.

Konsulent:

Link arkitektur AS
v/Oddveig Foss,
Elveveien 81, 1326 Lysaker,
Tel.: 67 12 43 11/91 76 46 31.

2. Dagens situasjon
Planområdet ligger nordvest for Hønefoss sentrum innenfor et eksisterende boligområde,
og er avgrenset av Soknedalsveien i vest og Hofsfossveien i øst.
a.

Eksisterende bebyggelse og anlegg
Planområdet er i dag bebygd med 3 eneboliger. Boligene er i 2 etasjer +
sokkeletasje. Boligenes underetasje ligger inn mot en fylling som ble etablert i
forbindelse med et tidligere jernbanespor.

Hofsfossveien 5
Mønehøyde C+ 100,2

Hofsfossveien 3
Mønehøyde C+ 101,1

Hofsfossveien 1 (Gesimshøyde C+ 99,2)
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Stasjonsområdet og næringsarealer preger nærområdet i vest, mens øst for
planområdet ligger et nyere boligområde (blokker i 3 og 4 etasjer) mellom
Hofsfossveien og Begna.

Planområdet til venstre i bildet, - næringsarealene og NSB sine arealer til høyre.

Bygg som er revet og erstattet med ny blokkbebyggelse.
Planområdet og nærområdet midt i bildet og nyere boligområde øst for
Hofsfossveien til høyre i bildet. (Bildet er tatt før oppføring av ny bebyggelse i
Soknedalsveien 10 og 12).
Blokkbebyggelsen i Soknedalsveien 10 og 12 er oppført i 4 etasjer og har
gesimshøyder på henholdsvis C+102,9 og C+103,6.
Ny bebyggelse i Soknedalsveien 10 og 12 og eksisterende bebyggelse langs
vestsiden av Hofsfossveien er organisert i forhold til tilliggende vei. Eks.
boligbebyggelse i planområdet ligger med ryggen til Hofsfossveien og har sin
hovedhenvendelse mot vest.
b. Samferdsel og teknisk infrastruktur
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Hønefoss tog- og busstasjon.
Hofsfossveien 3 og 5 har atkomst fra Hofsfossveien sammen med Soknedalsveien
10 og 12. Hofsfossveien 1 har direkte atkomst fra Soknedalsveien.
Det er etablert buss-stopp på hver side av Soknedalsveien i krysset
Hofsfossveien/Soknedalsveien.
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Utsnitt av ledningsplan på kommunens nettside.

c. Barn og unge, mye trafikanter og skolevei
Det er opparbeidet gang- og sykkelvei langs vestsiden av Soknedalsveien og fortau
langs østsiden Hofsfossveien. Regulert fortau langs vestsiden av Hofsfossveien er
ikke opparbeidet.
Fortau langs østsiden av Hofsfossveien leder til bussholdeplassene.
Skolen for barnetrinnet vil være Veien skole og for ungdomstrinnet Veienmarka
ungdomsskole. Begge skolene ligger med en avstand på ca. 1 km fra planområdet. I
forbindelse med planarbeidet for Soknedalsveien 10 og 12, ble det avklart at
skolevei skulle være langs Hofsfossveien, via Åsveien, over jernbanen og langs sti
til Ludvik Grønvolds vei.

d. Grønnstruktur/ vegetasjonstyper
Planområdet har i dag et grønt preg og er opparbeidet med private hager.

e. Vann og vassdrag, strandsone m.v
Planområdet grenser ikke til vassdrag.

f. Landskap/ landskapskarakter, topografi, høyde, helning/ retning
Planområdet ligger i et relativt åpent landskapsrom med et relativt flatt terreng men
Planområdet har begrenset fjernvirkning. Det lokale landskapsrommet er preget av
elverommet langs Begna og NSBs sporområde. Eksisterende boliger i planområdet
ligger på en fylling (tidligere jernbanefylling) mot Hofsfossveien, mens arealene
vest i planområdet er flate.
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Landskap

g. Grunnforhold
Iht. skredatlas.no ligger området i nærheten av et område der det er registrert lav
(gul sone) eller middels grad (oransje sone) av faregrad for kvikkleire.

Utsnitt fra nettside på skredatlas.no
Uførte geotekniske undersøkelser viser at grunnforholdene er gode i forhold til
planlagt bebyggelse.
h. Kulturminner
Det er ingen registrerte kulturminner, men på kommunens kartside er det avmerket
flere bygninger med bevaringsverdi sør for Soknedalsveien.
i. Sol-/ vindforhold, lokalklima
Planområdet er vestvendt og har gode solforhold.
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j. Miljøforhold (jord, luft, vann, støy)
Planområdet har vært benyttet til boligtomt, men er en tidligere jernbanefylling. Området
er noe støyutsatt for støy fra biltrafikk langs Hofsfossveien og Soknedalsveien.

Luftdrag langs Begna bidrar til god luftkvalitet.
I Hofsfossveien 5 er det, en 800 l oljetank som må saneres i forbindelse med
utbyggingen.
k. Dyre og planteliv – biologisk mangfold
Det er innenfor planområdet ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede
arter på Direktoratet for naturforvaltningsnettside ”Artskart/Artsdatabanken”,

”Artskart 1.6”: Utdrag fra Direktoratet for naturforvaltnings nettside

Naturtyper: Utdrag fra Direktoratet for naturforvaltnings nettside
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3. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer
a.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR)
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (1995)
Retningslinjen stiller bl.a. krav til at det skal tilrettelegges arealer for barn og unge, og at
disse arealene skal være skjermet for støy, luftforurensing og trafikkfare.
Utearealer for barn og unge er ivaretatt innenfor tomta. Utearealene er skjermet for støy,
luftforurensning og trafikkfare. Det er relativt langt til opparbeidede lekeplasser,
idrettsarealer (se ”Grønn plakat” nedenfor), men relativt kort til naturområder langs elva
mm.
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993)
Retningslinjen gir planmessige føringer som tilsier at det skal tas sikte på å begrense
biltrafikk ved å prioritere utbygging med høy arealutnyttelse innenfor byggesonen og å
legge til rette for god tilgjengelighet for kollektive reisemidler.
Foreslått fortettingsprosjekt ligger i umiddelbar nærhet til Hønefoss togstasjon og
busstasjon.
Det er 700 m i luftlinje til Hønefoss sentrum som har et bredt utvalg av offentlig og privat
service. Boligfortetting i Hofsfossveien legger derfor til rette for å begrense
transportbehovet.
Nasjonal transportplan 2006- 2015
Planforslaget har ingen konsekvenser i forhold til Nasjonal transportplan.
Stortingsmelding nr. 29
I Stortingsmeldingen fremgår det bl.a. at i byer og tettbygde områder skal det legges større
vekt på å utvikle et miljøvennlig utbyggingsmønster og transportsystem, med sikring av
grønne områder. Byutviklingen må legge til rette for at kollektivtransporten kan ta en
større andel av transportarbeidet. Boligbygging må i større grad finne sted innenfor
allerede bebygde områder. Kvalitet i bebyggelse, utemiljø og stedsforming må sikres og
sammen med lokale tjenester og aktiviteter danne ramme for et godt hverdagsliv og
oppvekstmiljø.
Planforslaget ivaretar alle disse målsettingene da fortetting innenfor byggesonen og nær
sentrum reduserer transportbehovet

b.

Universell utforming
Planforslaget ivaretar bestemmelsene i TEK vedr. krav til tilgjengelig boenhet og
utearealene er flate og lett tilgjengelig for rullestolbrukere mm.

c.

Fylkesdelplan for byggegrenser og avkjørsler
Se uttalelse og forslagsstillers kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen.

d.

Kommuneplan for Ringerike
Eiendommene er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger ikke
innenfor sentrumsområdet i kommuneplanen, men det har den senere tiden skjedd en
transformasjon av nærområde, fra eneboliger til blokkbebyggelse (Soknedalsveien 10 og
12 og Planen inneholder bestemmelser om at det skal avsettes min. 25 m² pr. bolig til
støyskjermede lekeplasser. Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg.
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Gjeldende reguleringsplan

Planområdet ligger innfor plan 127-3 Molvaldområdet og er regulert til
småhusbebyggelse på inntil ¼-del av tomtens totale areal, maks. 2 etasjer eller maks
gesimshøyde på 8 m. Det åpnes for sokkeletasjer der terrenget legger til rette for det.
Gjeldende reguleringsplan foreslås opphevet og erstattet med foreliggende forslag til
reguleringsplanen for planområdet.

Gnr. 49, bnr. 36 og 124 har regulert atkomst gjennom reguleringsplan for Soknedalsveien
10-12. Atkomst til disse eiendommene er opparbeidet iht. planen.
Reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12 åpner også for at gnr. 49 bnr. 125 skal ha
atkomst via felles avkjørsel, men denne eiendommen har avkjørsel fra Soknedalsveien i
dag.
f.

Grønn plakat
Planområdet er i Grønn plakat angitt med ”en del verdi”.
Planområdet er angitt som boligområde uten tilgang til lekearealer innenfor en avstand på
200 i ”temaplan Nærlekeplasser” i Grønn plakat.
Planområdet er ikke avmerket med særlige hensyn på ”temakart Landskap” i Grønn plakat.
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Kommunedelplan for gående og syklende
I Kommuneplan for gående og syklende vedtatt 1995 er det vist en tracé langs
Hofsfossveien forbi planområdet Tracéen er navngitt som Rute 5 og er en tracé fra
Meieriet – Begnamoen og er planlagt med 2-sidig fortau med en samlet bredde på
kjørebane og fortau på10,5 m.

Fortau på østsiden av Hofsfossveien er opparbeidet, mens fortau på vestsiden er regulert i
reguleringsplan for Movald (plan nr. 127-05) men er ikke opparbeidet.

4. Hovedinnhold i planen
a. Bebyggelse og anlegg (valg av bygningstype, antall, bygningsstruktur,
funksjoner, kvalitet)
Hofsfossveien 3 og 5 – felt B1:
Eksisterende eneboliger i Hofsfossveien 3 og 5 foreslås revet og erstattet med 2
sammenbygde boligblokker (lavblokker) med til sammen 14 boenheter. Lavblokken
foreslås lagt med lengderetningen langs Hofsfossveien og ca. i fasadelinje med
tilliggende bebyggelse mot Hofsfossveien. (Avstand til midt vei i Hofsfossveien er
ca. 12.5 m),
Illustrasjonsprosjektet viser boligene med en hovedhenvendelse mot solrike
hagearealer vest for boligene. Alle boliger og balkonger er vestvendte og vil få gode
solforhold.
Boligbygget foreslås med 2 etasjer mot Hofsfossveien og 2 etasjer + underetasje
mot vest. Underetasjen inneholder 2 leiligheter, Inngang til felles trapperom, boder
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og parkering. Parkering etableres delvis i åpne underetasjen, delvis som
bakkeparkering.
Boligbygget, bod for søppelhåndtering og parkering på bakkeplan (6 p-plasser) vil
ha et bruksareal på 1750 m2 BRA. (BRA-arealet omfatter også all parkering, både i
U.- etg. og på terreng, samt arealer på balkong). Se vedlagte BRA-beregning
Bebyggelsens plassering er sikret gjennom byggegrenser på plankartet. Trapper i
terrenget, markterrasser og levegger på bakkeplan kan ligge utenfor byggegrense,
men skal ha minimum avstand til nabogrense på 1 m.
Balkonger kan ligge utenfor byggegrense mot sørvest med inntil 2,5 m. Bygg for
avfallshåndtering skal plasseres nær innkjørsel, og kan ligge utenfor byggegrense.
Heis, trapp og oppbygg for tekniske installasjoner kan ha en maks. høyde på 1, 0 m
over maks. gesimshøyde.
BRA-arealer i illustrasjonsprosjektet i felt B1
3.etg
2.etg
1.etg
6 P-plasser på terreng
Bod
Tot

579,0 m2
579,0 m3
498,0 m2
78,2
14,5 m2
1748,7 m2

Estetikk
I illustrasjonsprosjektet er det vist et boligbygg med et tidstypisk arkitektonisk
uttrykk. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at bebyggelsen skal ha flate
tak, at materialbruk og fargebruk skal brukes som virkemiddel for å underdele
volumene, samt at bebyggelsen skal oppføres i mur/puss med innslag av tre.

Side 145 av 181

4223- Planbeskrivelse

hmm 19.02.10

Hofsfossveien 1- felt B2:
Hofsfossveien 1 er i dag uregulert, men tas med i planen for å sikre eiendommen
veirett over felt B1 i en evt. fremtidig situasjon der antall boenheter i Hofsfossveien
1 økes i forhold til dagens situasjon. Reguleringsforslaget legger opp til at tilnærmet
dagens status på eiendommen legges inn i reguleringsforslaget, dvs. at eiendommen
foreslås regulert til småhusbebyggelse; med én hovedboenhet + en bileilighet på
inntil 60 m². Dersom antall boenheter skal økes i forhold til dagens situasjon, må det
fremmes ny reguleringsplan for eiendommen.
Uteoppholdsarealer (Felt B1- Hofsfossveien 3 og 5)
Hofsfossveien 3-5 vil ha et tomteareal på over 200 m², men arealet mot
Hofsfossveien er bratt. Utearealene mot sør og vest er relativt flate, og har solrik
beliggenhet. Felles utearealer med god brukbarhet vurderes derfor til å være ca. 380
m², dvs. et felles uteareal pr. boenhet på i overkant av 27 m² pr. boenhet. Basert på
illustrasjonsprosjektet stilles det krav om et felles uteareal på bakkeplan på 25 m²
pr. boenhet. I tillegg er det stilt krav om private balkonger/privat uteareal på
bakkeplan for leiligheter i 1. etg. Private uteareal på balkong/terrasse kan innglasses.
Illustrasjonsprosjektet viser et todelt uteareal på bakkeplan som kombinert
lekeplass/felles uteoppholdsareal sørvest for boligene. Det største utearealet på
bakkeplan vil ligge lengst mot sør. Lekearealene/felles utearealer har en solrik
beliggenhet, og vil være skjermet i forhold til støy fra veitrafikk.

Skisse som viser utearealkravet kan oppfylles.

Side 146 av 181

4223- Planbeskrivelse

hmm 19.02.10

b. Samferdsel og teknisk infrastruktur (legger man vekt på noe spesielt? Kan
man fokusere spesielt på gang/ sykkel/ kollektiv transport?)
Atkomst og parkering
Atkomst til planområdet legges fra felles avkjørsel (Fa1) regulert i reguleringsplan
for Soknedalsveien 10-12. Alle eiendommene innenfor planområdet er sikret rett til
atkomst over Fa1 i denne planen.
Foreliggende reguleringsforslag foreslår at dagens avkjørsel fra Soknesdalsveien til
Hofsfossveien 1 (gnr. 49 bnr. 125) opprettholdes, men at atkomsten stenges dersom
Hofsfossveien 1, gjennom en ny reguleringsplan, gis tillatelse til utvidelse med flere
boenheter enn dagens småhusbebyggelse. I en slik situasjon gis Hofsfossveien 1 rett
til atkomst over felt B1. Atkomst til Hofsfossveien 1 kan da legges mellom ny
bebyggelse i felt B1 og parkeringsplass/lekearea/felles uteoppholdsareal for feltet.
Det er avsatt plass for renovasjon ved innkjøring til felt B1. Det er ikke plass til å
snu renovasjonsbil/flyttebil inne på felt B1, men renovasjonsbil og flyttebiler kan
snu på felles avkjørsel innenfor reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12.
(Renovasjonsbil rygger inn på gårdsplassen til B1).
Det foreslås parkeringsdekning iht. gjeldende parkeringsvedtekt, dvs. 1 p-plass pr.
boenhet. Minimum 1 av plassene skal være HC-plass.
Vegretter, tinglyst heftelse og trafikkbelastning på regulert avkjørsel ut i
Hofsfossveien
Eiendommene Hofsfossveien 1,3 og 5 er sikret rett til atkomst over Fa1 i
reguleringsplan for Soknedalsveien 10-12. Forslag til reguleringsplan innebærer en
økning i antall boenheter i forhold til den veiretten som er sikret over felt Fa1 i
reguleringsplan for Soknedalsveien 10-12. Felles avkjørsel Fa1 ligger på gnr. 49
bnr. 2, og det er tinglyst en heftelse på gnr. 49 bnr. 2 som gir gnr. 49 bnr.124
(Hofsfossveien 3) og gnr. 49 bnr.136 (Hofsfossveien 5) veirett over eiendommen.
Se tinglyst erklæring, vedlegg 1.
Opparbeidet avkjørsel ut i Hofsfossveien er dimensjonert for 10 boenheter flere enn
det som ble bygd i Soknedalsveien 10 og 12. Planforslaget innebærer etablering av
14 nye boenheter, mens 2 eksisterende boenheter rives. Gjennomføring av
foreliggende reguleringsforslag innebærer en økning på kun 2 boenheter i forhold til
de antall boenhetene som var forutsatt å bruke atkomtsten i reguleringsplan for
Soknedalsveien 10 og 12. En så liten økning vil ikke ha konsekvenser for
trafikksikkerheten eller dimensjonering av atkomsten for øvrig.
Oppheving av regulert atkomst til Hofsfossveien 5
I reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12, er det regulert egen atkomst til
Hofsfossveien 5. I foreliggende planforslag blir denne atkomsten overflødig og
foreslås opphevet.
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c. Grønnstruktur/ ”vegetasjonstypevalg” (overordnet/ lokal)
Utbyggingsforslaget i Hofsfossveien 3-5 er i dag eneboligtomter med private hager,
og utomhusarealene i planforslaget vil opprettholde området grønne preg.
d. Landskapsvirkning (nær/ fjern)
Planområdet har begrenset fjernvirkning. Foreslått bebyggelse er både lavere og
består av mindre volumer enn boligbebyggelsen i Soknedalsveien, og vil derfor ikke
fremstå som en dominerende utbygging i forhold til nærområdet.

Fotomontasjer som viser forholdet til eksisterende bebyggelse.
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e. Terrengbehandling, landskapsforming
Eksisterende boliger i Hofsfossveien 1-5 ligger delvis inn i en tidligere
jernbanefylling. Eksisterende terreng opprettholdes, og boligenes plassering på
tomta og innpassing av parkering i underetasje, gir god terrengtilpasning.

Snitt som viser tilpasning i forhold til eksisterende terreng og eksisterende
bebyggelse.

f. Samfunnssikkerhet (skred/ ras, flom)
Geoteknikk
Geostrøm har utarbeidet rapport som omfatter geotekniske forhold (se vedlegg 2).
Rapporten konkluderer med at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til
planlagt bebyggelse.
Flom
Det er ikke utarbeidet Flomsonekart oppstrøms Hønefossen. NTH Vassdrags- og
Havnelab. gjorde i 1975 et omfattende modellforsøk av beregnede vannstandskoter
i forbindelse med utbyggingen av ny kraftstasjon i Hønefossen. (Relevante deler av
rapporten er vedlagt). Dette viser at ved en vannføring på 1100m3/sek i Begna
(tilsvarende 200-årsflom) vil vannstand ved målepunkt V.M 5 ligge på kote 89.46.
Bebyggelsen i Hofsfossveien 3 og 5 med laveste gulvnivå på ca. kote 90.5 vil
fortsatt ligge betryggende over flomvannet. Se for øvrig vedlagte ROS-analyse.
g. Klimatilpasning
Det er i reguleringsplanen stilt krav om tilrettelegging av vannbåren varme.
Det er også stilt krav om at takvann og overvannshåndtering i størst mulig grad skal
skje på egen grunn.
h. Forurensning og miljøtilpasning/ funksjons- og kvalitetskrav til bygninger;
anlegg og utearealer
Støy
I forbindelse med bygging av boligene i Soknedalsveien 10 og 12 er det allerede
oppført støyvoll/støyskjerm langs Soknedalsveien 10-12 og langs Hofsfossveien 3,
samt litt inn på Hofsfossveien 1. Dagens støyvoll/støyskjerm har en topp høyde på
ca. kote c+ 93,5 dvs. en netto høyde på ca 3,5 m i forhold til utearealene på
Hofsfossveien 3, men denne skjermer ikke foreslåtte boliger i Hofsfossveien 3 og 5
i tilstrekkelig grad.
Pga. terrengformasjonene er det vanskelig å støyskjerme i forhold til trafikk fra
Hofsfossveien. Det er ikke mulig å støyskjerme alle fasadene og det er i
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bestemmelsene presisert at det stilles krav om at minimum ett soverom i hver
leilighet skal tilfredsstille kravet om 55 dB utenfor soverom. I tillegg stilles det krav
om at det skal installeres balansert ventilasjon i alle leilighetene.
Det foreslås støyskjerm langs nabogrensen mot Hofsfossveien 1. Dersom denne
bygges i 2 m høyde, vil utearealene på Hofsfossveien 3-5 i sin helhet bli skjermet,
men for å oppnå tilfredsstillende lydnivå på balkong og utenfor soverom mot
sørvest i 3. etg., må støyskjerm mot Soknedalsveien og i nabogrense mot
Hofsfossveien 1 ha høyder på 0,5-1,0 m høyere enn dagens støyskjerm mot
Soknedalsveien (høyest i grensen mot Hofsfossveien 1).
Tiltakshaver har planer om innglassing av balkongene. Innglassing vil også kunne
støyskjerme i forhold til lydnivå utenfor soverom mot sørvest. Dersom dette
gjennomføres, vil støyskjerm i 2 m høyde i grensen mot Hofsfossveien 1 mest
sannsynlig være høyt nok for å ivareta støykravene også for støy utenfor soverom i
3. etg. Detaljerte beregninger for støy utenfor soverom mot sør/støy på utearealer i
forhold til høyde på støyskjermer må avklares i rammesøknad.
Illustrasjonsprosjektet viser en situasjon med 2 m støyskjerm i grensen mot
Hofsfossveien, støyskjerm mot Soknedalsveien 0,5 høyere enn dagens skjerm for å
støyskjerme utearealet. samt innglassing av balkongene for å ivareta støyskjerming
av balkonger og tilfredsstillende lydnivå utenfor soverom.
I en situasjon med evt. utbygging i Hofsfossveien 1 med atkomst over
Hofsfossveien 3-5 vil støyskjerm i grensen mellom eiendommen kuttes. I denne
situasjonen sikrer planen at det skal etableres støyskjerm mellom Hofsfossveien 1
og Soknedalsveien som gir nødvendig støyskjerming både for felt B2
(Hofsfossveien 1) og felt B1 (Hofsfossveien 3 og 5).
Se vedlagte utredning av støy utført av sivilingeniør Bjørn Leifsen.
Luftkvalitet
Det er gjort beregninger av luftforurensning. Beregningsresultatene viser at
planområdet ligger langt under grenseverdiene som er fastlagt i de nye
retningslinjene for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).
Se vedlagte utredning av luftforurensning utført av sivilingeniør Bjørn Leifsen.
Jordforurensning
Det skal i forbindelse med rammesøknad utredes om det foreligger jordforurensning
på tomta.
Sol- og skyggeforhold
Vedlagte sol- og skyggediagrammer viser at uteoppholdsarealer og balkonger vil få
gode solforhold.

a. Universell utforming
Utearealene på vestsiden er tilnærmet flate og vil ha universell utforming for
rullestolbrukere/bevegelseshemmede. Teknisk forskrift stiller krav til heis og krav
om tilgjenglig boenhet (Dvs. at planløsning skal være tilpasset for rullestolbrukere).
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5. Virkninger av planen
a. Forholdet il overordnede planer
Planforslaget bidrar til måloppnåelse av overordnede føringer i rikspolitiske
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og kommuneplanens
føringer om at hovedtyngden av boligutviklingen skal skje nær kollektivårene og
nær Hønefoss sentrum. Nærområdet gjennomgår en transformasjon med
boligfortetting. Forslaget bygger opp under denne utviklingen.
b. Bebyggelsesstruktur, høyder og estetikk
Foreslåtte boliger har en grunnflate, høyder og volum som er godt tilpasset høyder
og målestokk i tilliggende blokkbebyggelse: Gesimshøyde på foreslått bebyggelse
har samme høyde som mønehøyde på blokkbebyggelsen øst for Hofsfossveien og er
ca. 3 m lavere enn gesimshøyde på blokkbebyggelsen i Soknedalsveien 10.
Høydemessig vil foreslått bebyggelse også ha en god tilpasning til eksisterende
bolig i Hofsfossveien 1 og nabobygg i Hofsfossveien 7, da gesimshøyde på foreslått
gesimshøyde ligger kun 1 m over henholdsvis gesimshøyde og mønehøyde i
Hofsfossveien 1 og 7. (Se vedlagte snitt og oppriss).
Gesimshøyde på foreslått ny bebyggelse ligger lavere enn mønehøyde på
eksisterende bebyggelse i Hofsfossveien 3 og 5 (Bygg som rives).
Foreslått bebyggelsesstruktur der boligene legges med ca. samme avstand som
tilgrensende bebyggelse, er i tråd med eksisterende bebyggelsesmønster og
forsterker Hofsfossveien som ”gaterom”.
Bebyggelsen vil få svært begrenset landskapsvirkning, all den stund de nye boligene
har volumer og høyder som glir godt inn tilgrensende bebyggelse.
Krav om underdeling av volumene ved hjelp av material- og fargebruk vil bidra til
at volumet på ny bebyggelse blir mindre dominerende.

Snitt som viser høyder i forhold til tilliggende bebyggelse.
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c. Sol- og skyggeforhold – konsekvenser for tilliggende bebyggelse
Med unntak av den laveste solen i desember, vil ikke utbyggingen ha konsekvenser
for sol- og skyggeforhold for boligbebyggelsen øst for Hofsfossveien .
Hofsfossveien 1 ligger sør for foreslått utbygging, og vil ikke bli berørt av
utbyggingen mht. solforhold.

d. Trafikale konsekvenser
Reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12 la opp til 10 flere boenheter enn det
som ble bygd. Hofsfossveien 1,3 og 5 hadde atkomst til Hofsfossveien via denne
planen. Foreliggende planforslag legger opp til 14 nye boenheter, mens 2 rives, dvs.
at planen åpner for 2 flere boenheter enn det som var forusatt i reguleringsplan for
Soknedalsveien 10 og 12. Trafikkøkningen som genereres av økning av 2 boenheter
gir ingen merkbare trafikale konsekvenser, verken i forhold til avkjørsel ut til
Hofsfossveien eller konsekvenser for trafikkavvikling på veinettet i nærområdet.
Etablert fortau langs østsiden av Hofsfossveien ivaretar trafikksikker gangatkomst
til bussholdeplasser i krysset Hofsfossveien/Soknedalsveien. Skolevei ble vurdert i
forbindelse med reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12. For å bedre
trafikksikkerheten for myke trafikanter bør det opparbeides gangfelt. (Dette kan
opparbeides uten reguleringsplan).
e. Konsekvenser for vann og vassdrag
Planforslaget berøres ikke av vann og vassdrag.
f. Konsekvenser i forhold til forurensning og miljøtilpasning
Støy og luftkvalitet
Planforslaget innebærer en økning på 2 boenheter i forhold til forutsetningene som
lå til grunn for reguleringsplan for Soknedalsveien. En slik økning vil ikke generere
økt biltrafikk som vil gi merkbar endring i luftkvalitet og veitrafikkstøy for
nærområdet. Se også vedlagte utredning av støy og luftkvalitet fra siv.ing.Bjørn
Leifsen.
Overvann
Reguleringsplanens krav om fordrøyning av overflatevann, bidrar til mindre risiko
for oversvømmelser også for naboområdene.
g. Konsekvenser for grønnstruktur
Planforslaget berører ikke av noen av temaplanene under ”Grønn plakat”, og har
derfor ingen konsekvenser for vedtatte grønnstrukturer. Grønne utomhusarealer
sikrer at områdets grønne preg opprettholdes.
h. Konsekvenser for biologisk mangfold/ forholdet til naturmangfoldsloven
For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldlovens § 7 at
prinsippene i naturmangfoldslovens §§ 8-12 skal legges til grunn for som
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retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av
beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.
Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold, (jf. Naturmangfoldslovens §
8) vises det til at planområdet omfatter eksisterende boligtomter med bolig og
garasje, og der ubebygde arealer består av gruslagte flater, plener med busker og
enkeltstående trær.
Det er innenfor planområdet ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede
arter, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Direktoratet for
naturforvaltningsnettside. Dermed er det ikke påvist mulige effekter av tiltaket på
naturmangfold. Kravet i naturmangfoldslovens § 8 om at saken skal baseres på
eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.
I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget, og det ikke kan
påvises effekt av tiltaket på verdifull natur, er det iht. naturmangfoldsloven ikke
nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i
naturmangfoldsloven §§ 9-12
i. Helse og fritid (friluftsliv/ jakt, idrett/ lek)
Planområdet er ikke tilgjengelig for allmennheten i dag, og berører ingen planer for
sikring av friluftsarealer, lekearealer eller idrettsarealer for allmennheten.
j. Kulturminner/ kulturmiljø
Planforslaget berører ikke kulturminneverdier sør for Soknedalsveien.
k. Konsekvenser for barn og unge
Planforslaget berører ikke eksisterende lekearealer med mer, og har derfor ikke
konsekvenser for barn og unge utenfor planområdet.
Barn og unges interesser er ivaretatt i planen mht. tilgang til utearealer.
l. Skolekapasitet, barnehagetilhørighet
Erfaringsmessig er det seniorer som selger rekkehus/eneboligene sine som flytter
inn i nye sentrumsnære boligblokker. Dette har bl.a. vært tilfelle i Soknedalsveien
10 og 12. Det er derfor grunn til å tro at det samme vil skje i nybygg i Hofsfossveien
3 og 5. Dvs. at etablering av 12 nye boenheter ikke vil ha konsekvenser for skoleog barnehagekapasitet ved innflytting av leilighetene.
m. Konsekvenser for samfunnssikkerhet - Oppsummering av ROS-analyse
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.
De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være:
• Ulykker i anleggsfasen som involverer barn i nærområdet.
• Økt mengde av overvann som følge av økt nedbørsmengder.
• Støy på utearealer og støy på fasade.
Risikoreduserende tiltak
1. For å hindre ulykke med barn på anleggsområdet, må området inngjerdes og
ellers være godt sikret etter arbeidstid.(Sikres i byggesaken) (Inngår i HMSdelen i tilbudsunderlaget til entreprenørene)
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2. For å hindre oversvømmelser i forbindelse med økte nedbørsmengder, stilles det
krav om at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen grunn.
3. For å hindre uønsket støy på fasade og på utearealer, stilles det krav til
støyskjerming.
Risikoreduserende tiltak 2 og 3 er tatt inn som krav i reguleringsplanen. Tiltak 1
håndteres i forbindelse med byggesaken. Se vedlagte ROS-analyse.

6.

Varsel oppstart av planarbeid og innkomne forhåndsuttalelser

Oppstart av planarbeid for Hofsfossveien 3- 5 ble kunngjort i Ringerike blad 17.02.2012.
Planarbeidet ble også kunngjort på kommunens nettside. Brev til naboer og offentlige
instanser ble sendt sammen dag. Planområdet ble utvidet til å også omfatte Hofsfossveien 1,
og planen ble varslet på nytt 07.06.2012
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser ved 1. gangs varsel
1. Buskerud Fylkeskommune
datert 17.02.2012
2. Statens vegvesen
datert 03.03.2012
3. Fylkesmannen i Buskerud
datert 05.03.2012
4. NVE
datert 19.03.2012
5. Ringerike kommune, kommunalteknisk tjeneste datert 23.02.2012
6. Ringerike kommune, trafikkrådet
datert 12.03.2012
7. Ringerike kommune, Råd for funksjonshemmede datert 07.03.2012
8. Ringeriks-Kraft Nett
datert 19.03.2012
Buskerud Fylkeskommune
Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner i planområdet, men ber om
at følgende tas inn reguleringsbestemmelse:
”Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet
straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunens varsles, jmf. Kulturminneloven §
8, 2. ledd.”
Forslagsstillers kommentarer:
Fylkeskommunens innspill er imøtekommet i planforslaget.
Statens vegvesen
Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet og evt. nødvendige endringer av veg- og
trafikkforhold på riks-/fylkesvei må ivaretas i planarbeidet. Planområdet har atkomst via
regulert atkomst i reguleringsplan for Soknedalsveien 5-7 der det er stilt krav om at før
utbygging skal det gjennomføres trafikkanalyse for å påvise at veisystemet ikke overbelastes,
og Statens vegvesen ber om dokumentasjon på at dette er gjennomført. Statens vegvesen
stiller krav om at planen ivaretar stenging av enkeltavkjørsler og at frisiktssoner inkluderes i
planen. Det påpekes at det normalt også kreves at plangrensen legges til senterlinje i vei som
berøres, slik at veg- og trafikkforholdene avklares entydig. Statens vegvesen krever at det
legges inn som rekkefølgebestemmelse at planområdet knyttes til regulert atkomst fra
Hofsfossveien i plan 319.
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Støyforhold må dokumenteres og nødvendige avbøtende tiltak må innarbeides i planen.
Regulert støyskjerm langs fv. 35 må forlenges slik at hele boligområdet støyskjermes, jfr. T1442 og TA-2115. For konkret utforming av støyskjerm vises det til Statens vegvesens
behandling av innsigelse til plan 319 i brev av 16.10.2006.
Normal byggegrense er 50 m, men det er i tidligere planer i området akseptert byggegrense på
15 m. Dette forutsetter at støy og andre miljøforhold er tilfredsstillende.
Dersom Statens vegvesens innspill ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen, eller dokumentert i
planen, uttaler Statens vegvesen at det vil kunne medføre innsigelse.
Statens vegvesen ønsker at 49/125, Hofsfossveien 1 skal tas med i planarbeidet

Forslagsstillers kommentarer:
Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet er beskrevet i planforslaget. Kjøre- og
gangatkomst er ivaretatt i plan 319. Atkomstforhold i denne planen er dimensjonert
for det antall boenheter som foreslås i planen. Planen viser stenging av eksisterende
avkjørsler til Hofsfossveien 5 samt atkomst til Hofsfossveien 1 ved utvidelser utover
dagens areakbruk. Frisiktssoner er vist i plan 319, men også delvis vist i foreliggende
plan.
Rekkefølgebestemmelse vedr. atkomst er ivaretatt i planforslaget.
Bebyggelsen foreslås lagt med samme avstand til fylkesvei 172 som tilliggende
bebyggelse dvs. ca. 12,5 m til midt vei. Lik avstand fra fasadeliv til veg gir en estetisk
god løsning for gaterommet i Hofsfossveien. Videre fortau på vestsiden av
Hofsfossveien allerede sikret i gjeldende reguleringsplan, og foreliggende plan endrer
ikke på dette. Arealet mellom foreslått bebyggelse og Hofsfossveien/fv. 172 er ikke
viktig som uteoppholdsareal, dvs. at foreslått plassering av bebyggelse/disponering av
planområdet ikke er til hinder for en evt. veiutvidelse.og er evt. behov for veiutvidelse
ivaretatt. Det antas at det er lite realistisk å kreve riving av tilliggende eiendommer.
Dette tilsier at etablert byggegrense i området bør videreføres i planen.
NVE
NVE opplyser at planområdet ligger i nærheten av 2 områder med risiko for kvikkleireskred,
og det bør i forbindelse med planarbeidet avklares om det er fare for kvikkleire i planområdet.
Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er
vurdert basert på foreliggende krav og retningslinjer.
Forslagsstillers kommentarer:
Geostrøm har utarbeidet rapport som omfatter geotekniske forhold (se vedlegg 2).
Rapporten konkluderer med at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til planlagt
bebyggelse.
Se kap vedr. flomfare.

Ringerike kommune, kommunalteknisk tjeneste
• Ny boligbebyggelse forutsetter muligens støyutredning.
• Atkomstmulighet fra Hofsfossveien over planmrådet for gnr. 49/bnr. 125
(Hofsfossveien 1) må sikres.
• Krav til avstand fra bygg og kommunale VA-ledninger er 4 m. Dersom avstanden blir
mindre, må ledningene evt. flyttes. Kravet til brannvann 50l/s med maks. langeutlegg
på 100. Det opplyses at begge kravene over ser ut til å være ivaretatt.
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• Kommunen ønsker tilknytning til kommunens vann- og avløpskummer nordvest for
Hofsfossveien 3 og 5.
• Det vises til at fremføring av fjernvarme til området er under prosjektering.
Forslagsstillers kommentarer:
De 2 første punktene er ivaretatt i planarbeidet. Øvrige punkter følges opp i
byggesaken.

Ringerike kommune, trafikkrådet
Det må etableres gangfelt for kryssing av Hofsfossveien
Forslagsstillers kommentarer:
Forslagsstiller mener at gangfelt kan etableres uten reguleringsplan, og er åpen for at
trafikkmyndigheten etablerer dette.
Ringerike kommune, Råd for funksjonshemmede
Råd for funksjonshemmede tar saken til orientering.
Ringeriks-Kraft Nett
Ringeriks-Kraft Nett har ledningsnett i kanten av planområdet og ber om å bli informert
videre i prosessen for evt. endringer.

Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser ved 2. gangs varsel
Statens vegvesen
datert 03.07.2012
Fylkesmannen i Buskerud
datert 18.06.2012
Ringerike kommune ved Kommuneoverlegen
datert 25.06.2012
Ringerike kommune ved miljøvernrådgiver/forurensning datert 25.06.2012
Statens vegvesen
Det ble etter 1. gangs varsling av planarbeidet (02.05.2012) avholdt møte med Statens
vegvesen der det ble avtalt at det skulle utarbeides en ny støyutredning som skulle sendes
Statens vegvesen ved varsel om ny oppstart.
Statens vegvesen ber om at innpill i uttalelse av 02.03.2012 blir lagt til grunn for planarbeidet.
Og viser i tillegg til nye retningslinjer for støy og luftkvalitet.
Statens vegvesen mener at oversendt støyutreding er mangelfull, og ut fra oversendt materiale
krever Statens vegvesen fortsatt at direkte atkomst fra fv. 35 stenges og at eksisterende
støyskjerm forlenges slik at hele boligområdet nå støyskjermes.
Det er skifte av fartsgrense ved innkjøring til eiendommen 49/125 (Hofsfossveien 1) og
Statens vegvesen mener at bruken av eiendommen synes å ikke være i tråd med gjeldende
plan (enebolig). Faktisk bruk av eiendommen tilsier at det må reguleres 4x70 m frisikt.
Det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen om evt. forlengelse av støyskjerm.
Forslagsstillers kommentarer:
Nye retningslinjer for støy og luftforuresning er lagt til grunn for planen.
Ved gjennomføring av ny bebyggelse i Hofsfossveien 3 og 5 vil ikke støyskjerm forlenges
langs Soknedalsveien utover allerede regulert støyskjerm. Det er i planen lagt til grunn en
frisikt på 4x40 m, dvs. ca. det som vil være mulig å få til med etablerte støyskjermer.
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4223- Planbeskrivelse

hmm 19.02.10

Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen viser til tidligere uttalelse ved 1. gangs varsel om oppstart. I tillegg vises det til
T-1520 om luftkvalitet i arealplanlegging.
Forslagsstillers kommentarer:
Luftkvalitet er utredet og er ikke i konflikt med grenseverdiene i retningslinje T-1520.
Kommuneoverlegen
Kommuneoverlegen ber om at fellesarealene tilrettelegges med felles uteplasser for rekreasjon
og sosiale møteplasser, trygge lekeplasser skjermet for forurensning og med akseptable sol- og
skyggeforhold og i le for vær og vind. Utearealene må utformes med universell utforming,
herunder allergivennlig beplantning. En andel leiligheter må være universelt utformet.
Det sies videre at planarbeidet må sikre trygg gang- og sykkelvei til Hønefoss sentrum, og at
ivaretakelse av vassdrag og grøntområder må ivaretas for å sikre rekreasjon.
Forslagsstillers kommentarer:
Planforslaget ivaretar alle kommuneoverlegens innspill, med unntak av det som
berører gang og sykkelvei til Hønefoss sentrum, da det ikke anses at det er relevant at
en så liten plan skal ivareta en så stor planoppgave.
Ringerike kommune ved miljøvernrådgiver/forurensning
Da det er funnet forurensning i grunnen på omkringliggende tomter, må dette undersøkes.
Forslagsstillers kommentarer:
Det er stilt krav i planbestemmelsene om at jordforurensning skal kartlegges ved
søknad om rammetillatelse.

26.11.2012, Lysaker
Link arkitektur AS
Vedlegg:
1. Detaljregulering, plankart (pdf- og SOSI-format)
2. Forslag til bestemmelser
3. Illustrasjonsprosjekt som er lagt til grunn for planforslaget inkl. sol- og
skyggediagrammer
4. Tinglyst heftelse som sikrer felt B1 veirett over gnr. 49 bnr. 2.
5. Geoteknisk rapport utarbeidet av Geostrøm datert 22.05.2012
6. Utdrag fra rapport vedr. flomfare fra NTH Vassdrags- og Havnelab.
7. Støyutredning og utredning av luftforurensning utarbeidet av siv.ing Bjørn Leifsen
datert 02.11.2012
8. ROS-analyse datert 20.11.2012
9. Dokumentasjon på varsling av planarbeidet
10. Uttalelser ved 1. gangs varsel om oppstart av planarbeid
11. Uttalelser ved 2. gangs varsel om oppstart av planarbeid
12. Møtereferat 02.05.2012 – Møte med Statens vegvesen
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SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Arkivsaksnr.: 11/4767-27

Arkiv: REG 369

1.GANGSBEHANDLING 0605 - 369 DETALJREGULERING "HOFSFOSSVEIEN
3"

Forslag til vedtak:
1. Forslag til detaljregulering for 0605-369 Hofsfossveien 3 sendes på høring og legges ut
til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og
framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplan: NR 127-3,
Molvaldområdet, vedtatt 26.06.86, ved godkjenning av reguleringsplan nr 0605-369,
Hofsfossveien 3 (ny plan).
4. Det tas sikte på å fjerne avkjørelsespil inn til Hofsfossveien 5 ved vedtak av reg. plan nr.
0605-369, med en mindre endring som vedtas delegert. Avkjøring blir ivaretatt i reg.
plan nr. 0605-369

Sammendrag
Eiendommene Hofsfossveien 3 og 5 er i dag bebygd med hver sin enebolig som planlegges
revet. Hensikten med detaljplanen er å tilrettelegge for fortetting med nye boliger/ny
blokkbebyggelse. Hofsfossveien 1 er tatt med i planen for å avklare avkjørsel til
eiendommen.

Innledning
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for nye boliger i form av blokkbebyggelse.
Forslagstiller Hole Utbygging- og eiendomsselskap AS (HUES AS), har nylig ferdigstilt 2
boligblokker i Soknedalsveien 10 og 12 og har kjøpt opp Hofsfossveien 3 og 5. HUES
ønsker å utvikle Hofsfossveien 3 og 5 i tråd med nybyggene i Soknedalsveien 10 og 12.
Dette er en fortetting som krever ny detaljplan.
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Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
Planområdet ligger nordvest i Hønefoss innenfor et eksisterende boligområde med variert
boligutnytting med både eneboliger og blokkbebyggelse. Planområdet er avgrenset av
Soknedalsveien i vest og Hofsfossveien i øst. Planområdet er i dag bebygd med 3
eneboliger. Forslagstiller planlegger å rive 2 av eneboligene som har adresse Hofsfossveien
3 og Hofsfossveien 5.
Planforslaget
Forslag til reguleringsplan for Hofsfossveien 3 er mottatt fra HUES A/S.
Planforslaget som foreligger til behandling består av
- Plankart ”Detaljregulering for Hofsfossveien 1,3 og 5” i målestokk 1:1000, datert
19.11.12
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 16.11.12.
- Planbeskrivelse, datert 19.02.10.
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 127-3, Molvaldområdet fra 26.06.86.
Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til småhusbebyggelse på inntil ¼ del av
tomtens totale areal, maks 2 etasjer eller maks gesimshøyde på 8 m.
Gjeldende reguleringsplan foreslås opphevet og erstattet med foreliggende forslag til
reguleringsplan for området.
Plantype og avgrensning
Planen fremmes som en detaljregulering. HUES A/S er forslagstiller.
Eiendomsforhold
Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 49/136, 49/124 og 49/125.
Innkomne innspill til planoppstart
Ringerike kommune og HUES A/S varslet, i henhold til plan- og bygningslovens
bestemmelser, oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 17.02.12 og kunngjorde det i
Ringerikes Blad samme dato, samt på kommunens nettsider. Planområdet ble utvidet til også
å omfatte Hofsfossveien 1, og planen ble varslet på nytt 07.06.12. Det kom inn totalt 12
uttalelser. Disse følger saken som uttrykte vedlegg. Hovedtrekkene i innspillene er referert
og kommentert under.
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser ved 1. gangs varsel
1. Buskerud Fylkeskommune
datert 17.02.2012
2. Statens vegvesen
datert 03.03.2012
3. Fylkesmannen i Buskerud
datert 05.03.2012
4. NVE
datert 19.03.2012
5. Ringerike kommune, kommunalteknisk tjeneste
datert 23.02.2012
6. Ringerike kommune, trafikkrådet
datert 12.03.2012
7. Ringerike kommune, Råd for funksjonshemmede datert 07.03.2012
8. Ringeriks-Kraft Nett
datert 19.03.2012

Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, dato:17.02.12
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Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner i planområdet, men ber
om at følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene:
”Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet
straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunens varsles, jmf. Kulturminneloven §
8, 2. ledd.”
Forslagstillers kommentar:
Fylkeskommunens innspill er imøtekommet i planforslaget.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.
Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato:03.03.12
Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet og evt. nødvendige endringer av veg- og
trafikkforhold på riks-/fylkesvei må ivaretas i planarbeidet. Planområdet har atkomst via
regulert atkomst i reguleringsplan for Soknedalsveien 5-7 der det er stilt krav om at før
utbygging, skal det gjennomføres trafikkanalyse for å påvise at veisystemet ikke
overbelastes, og Statens vegvesen ber om dokumentasjon på at dette er gjennomført. Statens
vegvesen stiller krav om at planen ivaretar stenging av enkeltavkjørsler og at frisiktssoner
inkluderes i planen. Det påpekes at det normalt også kreves at plangrensen legges til
senterlinje i vei som berøres, slik at veg- og trafikkforholdene avklares entydig. Statens
vegvesen krever at det legges inn som rekkefølgebestemmelse at planområdet knyttes til
regulert atkomst fra Hofsfossveien i plan 319.
Støyforhold må dokumenteres og nødvendige avbøtende tiltak må innarbeides i planen.
Regulert støyskjerm langs fv. 35 må forlenges slik at hele boligområdet støyskjermes, jfr. T1442 og TA-2115. For konkret utforming av støyskjerm vises det til Statens vegvesens
behandling av innsigelse til plan 319 i brev av 16.10.2006.
Normal byggegrense er 50 m, men det er i tidligere planer i området akseptert byggegrense
på 15 m. Dette forutsetter at støy og andre miljøforhold er tilfredsstillende.
Dersom Statens vegvesens innspill ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen, eller dokumentert
i planen, uttaler Statens vegvesen at det vil kunne medføre innsigelse.
Statens vegvesen ønsker at 49/125, Hofsfossveien 1 skal tas med i planarbeidet.
Forslagstillers kommentar:
Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet er beskrevet i planforslaget. Kjøre- og
gangatkomst er ivaretatt i plan 319. Atkomstforhold i denne planen er dimensjonert for det
antall boenheter som foreslås i planen. Planen viser stenging av eksisterende avkjørsler til
Hofsfossveien 5 samt atkomst til Hofsfossveien 1 ved utvidelser utover dagens arealbruk.
Frisiktssoner er vist i plan 319, men også delvis vist i foreliggende plan.
Rekkefølgebestemmelse vedr. adkomst er ivaretatt i planforslaget.
Bebyggelsen foreslås lagt med samme avstand til fylkesvei 172 som tilliggende bebyggelse
dvs. ca. 12,5 m til midt vei. Lik avstand fra fasadeliv til veg gir en estetisk god løsning for
gaterommet i Hofsfossveien. Videre fortau på vestsiden av Hofsfossveien er allerede sikret i
gjeldende reguleringsplan, og foreliggende plan endrer ikke på dette. Arealet mellom
foreslått bebyggelse og Hofsfossveien/fv. 172 er ikke viktig som uteoppholdsareal, dvs. at
foreslått plassering av bebyggelse/disponering av planområdet ikke er til hinder for en evt.
veiutvidelse. Det antas at det er lite realistisk å kreve riving av tilliggende eiendommer.
Dette tilsier at etablert byggegrense i området bør videreføres i planen.
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Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.
Uttalelse fra NVE, dato:19.03.12
NVE opplyser at planområdet ligger i nærheten av 2 områder med risiko for kvikkleireskred,
og det bør i forbindelse med planarbeidet avklares om det er fare for kvikkleire i
planområdet.
Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er
vurdert basert på foreliggende krav og retningslinjer.
Forslagstillers kommentar:
Geostrøm har utarbeidet rapport som omfatter geotekniske forhold (se vedlegg 2).
Rapporten konkluderer med at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til planlagt
bebyggelse.
Se kap vedr. flomfare.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.
Uttalelse fra Ringerike Kommune, kommunalteknisk tjeneste, dato:23.02.12
Ny boligbebyggelse forutsetter muligens støyutredning.
Atkomstmulighet fra Hofsfossveien over planområdet for gnr. 49/bnr. 125 (Hofsfossveien 1)
må sikres.
Krav til avstand fra bygg og kommunale VA-ledninger er 4 m. Dersom avstanden blir
mindre, må ledningene evt. flyttes. Kravet til brannvann er 50l/s med maks. slangeutlegg på
100m. Det opplyses at begge kravene over ser ut til å være ivaretatt.
Kommunen ønsker tilknytning til kommunens vann- og avløpskummer nordvest for
Hofsfossveien 3 og 5.
Det vises til at fremføring av fjernvarme til området er under prosjektering.
Forslagstillers kommentar:
De 2 første punktene er ivaretatt i planarbeidet. Øvrige punkter følges opp i byggesaken.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.
Uttalelse fra Ringerike Kommune, trafikkrådet, dato:12.03.12
Det må etableres gangfelt for kryssing av Hofsfossveien
Forslagsstillers kommentarer:
Forslagsstiller mener at gangfelt kan etableres uten reguleringsplan, og er åpen for at
trafikkmyndigheten etablerer dette.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.
Uttalelse fra Ringerike Kommune, Råd for funksjonshemmede, dato:07.03.12
Råd for funksjonshemmede tar saken til orientering.
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Uttalelse fra Ringeriks-Kraft Nett, dato:19.03.12
Ringeriks-Kraft Nett har ledningsnett i kanten av planområdet og ber om å bli informert
videre i prosessen for evt. endringer.
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser ved 2. gangs varsel
Statens vegvesen
datert 03.07.2012
Fylkesmannen i Buskerud
datert 18.06.2012
Ringerike kommune ved Kommuneoverlegen
datert 25.06.2012
Ringerike kommune ved miljøvernrådgiver/forurensning datert 25.06.2012
Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato:03.07.12
Det ble etter 1. gangs varsling av planarbeidet (02.05.2012) avholdt møte med Statens
vegvesen der det ble avtalt at det skulle utarbeides en ny støyutredning som skulle sendes
Statens vegvesen ved varsel om ny oppstart.
Statens vegvesen ber om at innpill i uttalelse av 02.03.2012 blir lagt til grunn for
planarbeidet. Og viser i tillegg til nye retningslinjer for støy og luftkvalitet.
Statens vegvesen mener at oversendt støyutreding er mangelfull, og ut fra oversendt
materiale krever Statens vegvesen fortsatt at direkte atkomst fra fv. 35 stenges og at
eksisterende støyskjerm forlenges slik at hele boligområdet nå støyskjermes.
Det er skifte av fartsgrense ved innkjøring til eiendommen 49/125 (Hofsfossveien 1) og
Statens vegvesen mener at bruken av eiendommen synes å ikke være i tråd med gjeldende
plan (enebolig). Faktisk bruk av eiendommen tilsier at det må reguleres 4x70 m frisikt.
Det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen om evt. forlengelse av
støyskjerm.
Forslagsstillers kommentarer:
Nye retningslinjer for støy og luftforuresning er lagt til grunn for planen.
Ved gjennomføring av ny bebyggelse i Hofsfossveien 3 og 5 vil ikke støyskjerm forlenges
langs Soknedalsveien utover allerede regulert støyskjerm. Det er i planen lagt til grunn en
frisikt på 4x40 m, dvs. ca. det som vil være mulig å få til med etablerte støyskjermer.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen registrerer at Statens vegvesen mener at støyskjerming og frisikt er mangelfullt
utredet, og vil be om ytterlige utredninger i høringsperioden.
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato:18.06.12
Fylkesmannen viser til tidligere uttalelse ved 1. gangs varsel om oppstart. I tillegg vises det
til T-1520 om luftkvalitet i arealplanlegging.
Forslagsstillers kommentarer:
Luftkvalitet er utredet og er ikke i konflikt med grenseverdiene i retningslinje T-1520.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

Uttalelse fra Ringerike Kommune ved kommuneoverlegen, dato:25.06.12
Kommuneoverlegen ber om at fellesarealene tilrettelegges med felles uteplasser for
rekreasjon og sosiale møteplasser, trygge lekeplasser skjermet for forurensning og med
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akseptable sol- og skyggeforhold og i le for vær og vind. Utearealene må utformes med
universell utforming, herunder allergivennlig beplantning. En andel leiligheter må være
universelt utformet.
Det sies videre at planarbeidet må sikre trygg gang- og sykkelvei til Hønefoss sentrum, og at
ivaretakelse av vassdrag og grøntområder må ivaretas for å sikre rekreasjon.
Forslagsstillers kommentarer:
Planforslaget ivaretar alle kommuneoverlegens innspill, med unntak av det som berører
gang og sykkelvei til Hønefoss sentrum, da det ikke anses at det er relevant at en så liten
plan skal ivareta en så stor planoppgave.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.
Uttalelse fra Ringerike Kommune ved miljøvernrådgiver/forurensing, dato:25.06.12
Da det er funnet forurensning i grunnen på omkringliggende tomter, må dette undersøkes.
Forslagsstillers kommentarer:
Det er stilt krav i planbestemmelsene om at jordforurensning skal kartlegges ved søknad om
rammetillatelse.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til bolig.
Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer.
Det aktuelle området er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med en del verdi. I
henhold til retningslinjer for saksbehandling skal det i plansaken inngå en vurdering av
tiltakets konsekvenser for grønnstrukturen.
Det aktuelle området omfattes av Kommunedelplan for gående og syklende i
Hønefossområdet. Det er vist en trasé langs Hofsfossveien som er navngitt Rute 5 og er en
trasé fra Meieriet – Begnamoen og er planlagt med 2 – sidig fortau. Fortau på østsiden av
Hofsfossveien er opparbeidet, mens fortau på vestsiden er regulert i reguleringsplan for
Movald, 127-05, men er ikke opparbeidet.

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.
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Økonomiske forhold
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.

Rådmannens vurdering
Byggeplanene
Området har fra før en blanding av blokkbebyggelse og eneboliger. Valg av boligtype, som
forslagstiller ser for seg, passer bra inn i området som fra før har variert bebyggelse av både
eneboliger og blokkbebyggelse. Planen vil øke strøkets karakter i en positiv retning og vil
bidra til en fortetting av sentrumsnære boliger.
Rådmannen er ikke i tvil om det er rett å rive bygningene som står på tomtene i dag for å få
til et helhetlig boligmiljø i Hofsfossveien.
Innkomne merknader
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer.
Omfanget er beskjedent, og de viktigste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå
foreligger.
Lekeplasser
Lekeplass for planområdet er vist i planforslaget. Det vil også være mulig for beboere å
bruke lekeplass og område avsatt til lekeareal i Soknedalsveien 10-12.
Før det gis midlertidig brukstillatelse skal utearealene være opparbeidet iht. godkjent
utomhusplan. Dersom boligene ferdigstilles vinters tid, skal utearealene ferdigstilles senest
nærmeste 1. mai etter at midlertidig brukstillatelse er gitt.
Infrastruktur
Planen vil få utkjøring til fylkesvei Hofsfossveien. Avkjøringen vil benyttes sammen med
prosjektet Soknedalsveien 10-12. Reg. plan: 319 Soknedalsveien 10-12.
Parkering og adkomst for de eksisterende boligene vil ikke bli berørt av planen.
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.
Naturmangfold og grøntstruktur
Planområdet er vestvendt og har gode solforhold. Planområdet har vært benyttet som
boligtomt, men er en tidligere jernbanefylling. Luftdrag langs Begna bidrar til god
luftgjennomstrømning og luftkvalitet. Det er innenfor planområdet ikke registrert prioriterte
arter, truede arter eller nær truede arter.
Konsekvensutredning og ROS – analyse
Grunnforhold:
Forslagstiller har fått utarbeidet en rapport av Geostrøm som omfatter geotekniske forhold.
Rapporten konkluderer med at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til planlagt
bebyggelse.
Flom:
Ved en eventuell vannføring på 1100m3/sek i Begna (tilsvarende 200-årsflom), vil
vannstand ved målepunkt V.M 5 ligge på kote 89.46.
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Bebyggelsen i Hofsfossveien 3 og 5 med laveste gulvnivå på ca. kote 90.5, vil fortsatt ligge
betryggende over flomvannet. Det er i reguleringsplanen stilt krav om tilrettelegging for
vannbåren varme og at takvann og overvannshåndtering i størst mulig grad skal skje på egen
grunn.
Støy:
Det er i bestemmelsene presisert at det stilles krav om at minimum ett soverom i hver
leilighet skal tilfredsstille kravet om 55 dB utenfor soverom. I tillegg stilles det krav
om at det skal installeres balansert ventilasjon i alle leilighetene. Det foreslås støyskjerm
langs nabogrensen mot Hofsfossveien 1. Dersom denne bygges i 2 m høyde, vil utearealene
på Hofsfossveien 3-5 i sin helhet bli skjermet, men for å oppnå tilfredsstillende lydnivå på
balkong og utenfor soverom mot sørvest i 3. etg., må støyskjerm mot Soknedalsveien og i
nabogrense mot Hofsfossveien 1 ha høyder på 0,5-1,0 m høyere enn dagens støyskjerm mot
Soknedalsveien (høyest i grensen mot Hofsfossveien 1).
Luftkvalitet:
Det er gjort beregninger av luftforurensning. Beregningsresultatene viser at planområdet
ligger langt under grenseverdiene som er fastlagt i de nye retningslinjene for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).
Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og
vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.
Samlet vurdering:
Rådmannen er positiv til utvikling av Hofsfossveien 3, som vil kunne gi sentrumsnære
boliger i et område som har blitt jevnlig utbygd de senere år. Utbygging av Hofsfossveien 3
vil bidra til fortetting i et område som er sentralt og med kort vei til både by og friluftsliv.
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til tog og busstasjon, og bruk av kollektiv trafikk
ligger da godt til rette for boligene.
Planen vil bidra til tilskudd av boliger i et sentrumsnært område i Hønefoss.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_369
detaljregulering for ”Hofsfossveien 3” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler
Trykte vedlegg:
1. Forslag til plankart, datert 19.11.12
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 16.11.12
3. Planbeskrivelse, datert 19.02.10
Utrykte vedlegg:
4. Støyutredning og utredning av luftforurensing, datert 02.11.12
5. Geoteknisk rapport, datert 22.05.12
6. ROS – analyse, datert 20.09.12
7. Tinglyst heftelse som sikrer felt B1 veirett over gnr. 49 bnr. 2.
8. Reguleringsplan 127-3, Molvaldområdet med tilhørende bestemmelser, vedtatt 26.06.86.
9. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00
10. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95
11. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende
bestemmelser.
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12. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.

Ringerike kommune, 27.11.2012

Wenche Grinderud
Rådmann

Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen
Saksbehandler: Lars Magnus Walløe
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 11/4767-29

Arkiv: REG 369

Sak: 7/13
1.GANGSBEHANDLING 0605 - 369 DETALJREGULERING "HOFSFOSSVEIEN 3"
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:
1. Forslag til detaljregulering for 0605-369 Hofsfossveien 3 sendes på høring og legges
ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplan: NR 127-3,
Molvaldområdet, vedtatt 26.06.86, ved godkjenning av reguleringsplan nr 0605-369,
Hofsfossveien 3 (ny plan).
4. Det tas sikte på å fjerne avkjørelsespil inn til Hofsfossveien 5 ved vedtak av reg. plan
nr. 0605-369, med en mindre endring som vedtas delegert. Avkjøring blir ivaretatt i
reg. plan nr. 0605-369.

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.01.2013:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123
3502 Hønefoss

Vår ref./saksnr.:60973

VEDR.:

Dato: 07.05.2013

Vedr. innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn av forslag til
reguleringsplan for Hofsfossveien 1,3 og 5 (plan 369) – forslag til
endringer av planforslaget etter offentlig ettersyn

Innkomne uttalelser
Ved offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Hofsfossveien 1,3 og 5 innkom 4
uttalelser:
 Fylkesmannen i Buskerud datert 08.03.2013
 Statens vegvesen datert 11.03.2013
 Ringerike kommune, Teknisk drift Utbygging datert 21.02.2013
 Ringerike kommune, avd. byggesak datert 29.01.2013
 Sameiet Molvald Terrasse, Soknedalsveien 10 og 12 datert 12.02.20113

Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen uttaler at dersom det skal gjøres avvik fra anbefalte støygrenser, må det stilles vilkår
om gjennomgående leiligheter med en stille side og en planløsning som lokaliserer et flertall av rom
før støyfølsom bruk til den stille siden. Fylkesmannen fremmer innsigelse på bakgrunn av manglende
støyforhold, og krever at reguleringsbestemmelsene må suppleres med følgende forhold for at
innsigelse skal kunne trekkes:
- For et flertall av rom med støyfølsom bruksformål, inkludert minst ett soverom, skal støynivå
utenfor vindu tilfredsstille støygrense i tabell 3 i Miljøverndepartementets retningslinje T1442/2012.
- Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av
støykravene.
- Nødvendig støytiltak skal være ferdigstil før boligene kan tas i bruk.
- Balkonger som innglasses regnes ikke lenger som uteoppholdsarealer.
Fylkesmannen ber kommunen vurdere krav om opparbeidelse av fortau
Fylkesmannen mener at det må foretas en mer konkret gjennomgang av hvordan §§ 8-12 i
Naturmangfoldsloven er vurdert og fulgt opp.
LINK arkitektur AS, Elveveien 81, NO-1366 Lysaker
T. +47 67 12 43 11 | F. +47 67 12 43 17 | lysaker@linkarkitektur.no | www.linkarkitektur.no | Org. nr. NO 975 999 726 | Bankkonto nr. 1602 46 58043
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Forslagsstillers kommentar:
- Alle leiligheter er gjennomgående, og ved hjelp av avbøtende tiltak (støyvoll/støyskjerm) mot
Soknedalsveien har alle leiligheter én stille side. For alle leiligheter har et flertall av rom med
støyfølsom bruksformål, inkludert minst ett soverom, støynivå utenfor vindu tilfredsstiller
støygrense i tabell 3 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012.
Dette er dokumentert i oppdatert støyutredning. Vedlagte følger også leilighetsplaner påført
støyverdier utenfor fasade både for situasjon med støyskjerm mot Soknedalsveien/langs
nabogrense til Hofsfossveien og for sammenhengende støyskjerm mot Soknedalsveien. (Det
er her vist støysituasjon kun for 2. og 3. etasje, da støysonekartene viser at støynivå for 1.
etg. er ivaretatt).
-

Støyutredning viser at støy på utearealet for ny bebyggelse i felt B1 er ivaretatt.

-

Videreføring av støyskjerm langs Soknedalsveien inn på område B2 nå vil kunne gi dårligere
siktforhold for eksistterende utkjøring og kommer derfor først til utførelse når det skjer evt.
endringer på B2. Støykravene i Hofsfossveien 1 ivaretas derfor først ved evt. utbygging av
eiendommen.Støyskjerm i grense mellom B1 og B2 utformes slik at refleksjon tilbake mot B2
ikke vil oppstå (Støyskjerm med absorberende materiale). Dette vil forhindre en forverring av
støysituasjonen sett i forhold til dagens situasjon.
Fylkemannens innspill til reguleringsbestemmelser er ivaretatt i revidert forslag til
reguleringsbestemmelser. Forslagsstiller mener derfor at det foreligger grunnlag for at
Fylkesmannens innsigelse kan trekkes.

-

Utearealkravet op 350 m² dekkes på bakkeplan. Dvs. at balkonger ikke regnes med i
uteoppholdsarealet.

-

Hofsfossveien 3-5 er opparbeidet med gårdsplass og hagearealer, og så lenge det på
kommunens nettside eller på Direktoratet for naturforvaltnings nettside ikke foreligger
informasjon om naturmangfold som bør bevares, mener forslagsstiller at §§ 8-12 i
naturmangfoldslovens er tilstrekkelig vurdert.

Statens vegvesen
Vegvesenet mener at det mangler dokumentasjon på frisikt.
Statens vegvesen fremmer innsigelse pga. følgende forhold:
Statens vegvesen aksepterer ikke at det fortsatt skal være direkte atkomst ut på fv. 35 fra felt B2.
inntil det skjer en evt. utbygging av Hofsfossveien 1. Vegvesenet krever atkomsten stenges og at
eksisterende støyskjerm forlenges slik at hele boligområdet/planområdet skjermes.
Statens vegvesen aksepterer ikke valgte løsning for støyskjerming. Statens vegvesen mener det
tilsendte materialet er mangelfullt mht. støy, og at støyforholdene på felt b2 vil forverres med en
støyskjerm e eiendomsgrense mot felt B1.
Statens vegvesen mener at krav om 1 p-plass pr. boenhet ikke er tilstrekkelig for å unngå parkering
ute på fylkesveien og stiller krav om 2 plasser pr. boenhet.
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Forslagsstillers kommentar:
- Frisikt er vist på plankartet: Frisikt mot Hofsfossveien er videreført som i gjeldende
reguleringsplan. Frisikt fra utkjørsel fra felt B2 er 4 m x 45 m og er nå påført plankartet.
- Det ble 27.04.2012 avholdt møte med Statens vegvesen. Det fremkommer av referatet at
stenging av avkjørsel først må skje ved utbygging av Hofsfossveien 1. (Se vedlagte referat).
- ”Vedr. støy, se tilsvar til Fylkesmannens uttalelse.
- Parkeringskravet forholder seg til Ringerike kommunes parkeringsvedtekt.

Ringerike kommune, Teknisk drift Utbygging
Teknisk drift Utbygging mener det ikke er satt av nok areal for støyskjerm/støyvoll på 49/125
(Hofsfossveien 1)
Kummer må ikke overfylles. Det gjøres oppmerksom på at kommunens VA-ledninger ligger i regulert
grøfteareal AV og at det ikke tillates fylling over disse. Støyskjerm må ligge min. 4 m fra VA-ledning.
Plassering av støyskjerm krever omlegging av kommunens VA-ledning.
Tilknytningspunkt for vann og avløp til kommunens VA-ledninger må avtales med kommunen i
forbindelse med rørleggeranmeldelser.
Forslagsstillers kommentar:
- Støyvollen er i revidert forslag til plankart flyttet lenger inn på Hofsfossveien 1 , og ligger nå
parallelt med veien.
- Forslagsstiller er inneforstått med at VA-ledninger må flyttes.

Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, Byggesaker
Avd. Byggesak mener at det i § 2.1.5 bør vurderes å ta med i teksten at det ved innsendelse av
byggesøknad skal terrengprofil innsendes som viser bygningens høyde. Videre mener avd. Byggesak
at det i § 2.2.2 kan skrives enebolig i stedet for boenhet, og at det kan vurderes å ta ut ”frittliggende
småhusbebyggelse” på plankartet. Videre påpeker avd. Byggesak at det ikke er lov å angi at
bileilighet ikke kan utskilles som egen eierseksjon.
Forslagsstillers kommentar:
- Forslagsstiller mener at så lenge maks gesimshøyde er en eksakt høyde, er det ikke
nødvendig å stille krav om terrengprofiler utover et snitt gjennom tomta som viser forholdet
mellom bebyggelse og terreng, samt bebyggelsens høydeplassering og gesimshøyde. Dette er
dokumentasjon som vanligvis inngår i en rammesøknad, og trengs derfor ikke tatt inn i
planbestemmelsene.
- ”Boenhet” er erstattet av ”enebolig” i § 2.2 og forbud mot å skille ut bileilighet er tatt ut.
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Sameiet Movald Terrasse, Soknedalsveien 10 og 12
 Ønsker ikke at planområdet skal kunne benytte lekeplassene i sitt område.
 Etterspør gjesteparkeringsplasser.
 Mener at den angitte skoleruten ikke brukes, men at en trafikkfarlig rute benyttes. Foreslår
skilting for fotgjengere via Åsveien slik det er henvist til i reguleringsplan for Soknedalsveien
10 og 12.
 Ber om regulering av gangfelt over Hofsfossveien.
 Ber om at utbygger inngår avtale med sameiet om arbeidstid for støyende arbeid og for
arbeid som ikke omfattes av lover og regler.
Forslagsstillers kommentar:
- Krav til utearealer dekkes innenfor planområdet, og er ikke avhengig av å benytte lekeplass i
Soknedalsveien 10 og 12.
- Gjesteparkeringskrav er iht. i gjeldende parkeringsvedtekt.
- De foreslåtte tiltakene vedr. skilting for gående og gangfelt over Hofsfossveien kan
gjennomføres av kommunens trafikkavdeling uavhengig av foreliggende reguleringsforslag
dersom kommunen ønsker en løsning som sameiet i Soknedalsveien skisserer.
- Gjeldende støyretningslinjer vil bli overholdt i forbindelse med gjennomføring av tiltak i
planforslaget.

Endringer i plankart og bestemmelser som følge av innspill og innsigelse:
Plankart:
Støyskjerm langs Hofsfossveien 1 er flyttet iht. innspill fra Teknisk drift utbygging.
Bestemmelser:

Endring av § 2.1.10 og § 2.2.7 Støytiltak.
Bestemmelsen er endret iht. innspill fra Fylkesmannen
Krav om at alle boenheter skal ha balkong eller privat markterrasse og at balkonger kan innglasses er
flyttet fra § 2.7 til § 2.6, slik at det fremgår at balkonger ikke inngår i utearealkravet og at balkonger
kan innglasses.
”Boenhet” er erstattet av ”enebolig” i § 2.2 og forbud mot å skille ut bileilighet er tatt ut.
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Konklusjon:

Endringer av reguleringsbestemmelsene mht. gir grunnlag for at Fylkesmannen og Statens vegvesen
kan trekke sine innsigelser. Forslagsstiller mener at forslag til avkjørselsløsning for felt B2 er iht. til
slik det ble avtalt med Statens vegvesen i møtet 27.04.2012.
En har ikke funnet at øvrige innspill gir grunnlag for å endre planforslaget.

Med vennlig hilsen
LINK arkitektur AS

Solveig Anette Erdahl
Leder Team Oslo, Siv. ark. MNAL

Oddveig Foss
Siv. ark

Kopi til: Hole Utbyggings. og Eiendomsselskap AS
VEDLEGG

1. Leilighetsplaner 2. og 3. etg påført dB utenfor fasade med ved innglasset balkong og
støyskjerm mot Hofsfossveien 1 som avbøtende tiltak
2. Leilighetsplaner 2. og 3. etg påført dB utenfor fasade ved støyskjerm mot Soknedalsveien
langs hele planområdet som avbøtende tiltak
3. Revidert plankart datert 02.05.2013 (pdf of SOSI)
4. Reviderte bestemmelser datert 02.05.2013
5. Revidert støyutredning datert 30.04.2013
6. Referat fra møte med Statens vegvesen 27.04.2012
7. Innkomne merknader
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