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Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Arkivsaksnr.: 14/1324   Arkiv: 210 &17  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

161/14 Formannskapet 21.10.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 
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2. Tertialrapport - august 2014  

 

Arkivsaksnr.: 14/887   Arkiv: 24  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

162/14 Formannskapet 21.10.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 2. Tertialrapport tas til orientering 

2. Kommunestyret tar til etteretning ivaretakelsen av kommunens behov for 

driftstjenester på Schjongslunden. 

3. Budsjettkorrigeringer: 

a. Kr 692.835 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

oppvekst og kultur i forbindelse med at tjenester for barn og unge 0 til 23 år 

organisatorisk er flyttet. Gjelder enhet «privat avlastning» som ble uteglemt i 

korrigering 1. Tertial. 

b. Kr 157.800 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

tekniske tjenester i forbindelse med husleieutgifter for «Aurora». 

 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av rapport for 2. tertial 2014 og forslag til budsjettreguleringer 

som følge av økonomisk stilling pr 2. tertial og oppståtte saker. Hovedfunn i rapporten er at 

økonomisk årsprognose tilsier at kommunen vil bruke om lag 2 mill. kroner mer enn budsjett 

i 2014, antall årsverk i kommunen er synkende og sykefraværet er noe høyere enn på samme 

tidspunkt i fjor. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 

utviklingen i 2014. Månedsrapportene skal være en kortere sammenfatning av status, mens 

det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Beskrivelse av saken 
 

2. Tertialrapport: 

Tertialrapporten indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 1,8 mill. kroner.  



  Sak 162/14 

 

 Side 5   

 

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Område 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Samlet resultat -52 554 23 429 1 785 0 -1 785 940

0 Folkevalgte og revisjon 4 539 3 033 6 360 6 510 150 2 % 0

1 Rådmann og strategiske tiltak 11 662 14 221 21 908 19 949 -1 959 -10 % -1 864

2 Adm støtteenheter og fellesutg 48 751 46 914 66 375 65 646 -729 -1 % -780

3 Oppvekst og kultur 289 519 344 690 532 745 523 034 -9 711 -2 % -3 529

4 Helse og omsorg 433 916 393 698 578 154 561 697 -16 457 -3 % -19 888

5 Tekniske områder 90 301 93 607 164 310 164 529 219 0 % 0

7 Avsetninger og overføringer -7 770 2 259 66 836 61 836 -5 000 -8 % -3 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -944 231 -878 841 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 20 760 3 848 44 066 75 766 31 700 42 % 30 000  

Det er økonomiske driftsutfordringer hos de fleste driftsområdene (område 0 til 5). Helse og 

omsorg har det største avviket i kroner, men også de andre områdene melder merforbruk i 

forhold til budsjett med unntak av tekniske områder. Til sammen utgjør merforbruket 28 mill. 

kroner. Høye utbytteinntekter og andre finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

 

Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 2014 

legger opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik prognosen 

nå indikerer vil ca 8 mill. kroner kunne gå til dekning av tidligere års underskudd. 

 

Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester 

for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere 

kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen 

økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere 

barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer og 

kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i 

kommunen.  

 

Tiltakene som nå gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten 

tilførsel av midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne 

økonomiske løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet 

av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på 

tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden 

skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende 

antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved behov for 

vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har 

Ringerike kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

Salget av 150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst 

på 13,9 mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  

 

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

• Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket 

kommunens skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS 
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og Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes 

lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt i starten på året 

antyder at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinngangen for 

landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-utgjevningen. Endelig 

svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser 

antyder en lavere skatteinngang for landet enn forutsatt i statsbudsjettet.  

• Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og 

størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes 

pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført 

pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet 

pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2015. Inntil da brukes anslag 

og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne 

rapporten. 

• Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.  

 

 

Felles drift på Schjongslunden: 

Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak i sak 88/11, 30.juni 2011:  

«FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN  

Vedtak:  

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 felles drift 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.» 

 

I punkt 4 i vedtaket, skulle det utredes mulighet for felles driftsselskap for drift av alle 

anleggene i Schjongslunden (Både Flerbrukshallen og de rent kommunale idrettsanleggene). 

Hensikten var at et slikt felles selskap i samarbeid med øvrige aktører skulle ivareta all drift 

av samtlige idrettsanlegg på Schjongslunden og at dette skulle gi synergier gjennom 

fellesskap, mer effektiv drift og økt innsats fra frivillige. 

Flerbrukshallen AS har etter dette etablert et eget heleid selskap, Schjongslunden Drift AS. 

Selskapet er ikke-kommersielt og det skal ikke tas utbytte fra selskapet. I tillegg til at 

Flerbrukshallen AS selv skal benytte selskapet for drift og vedlikehold, er Schjongslunden 

Næring og Hønefoss Stadion AS aktuelle for kjøp av tjenester fra Schjongslunden Drift AS. 

Rådmannen har undersøkt mulighetene for å kjøpe drifts- og vedlikeholdstjenester direkte fra 

fra Schjongslunden Drift AS for kommunens egne anlegg på Schjongslunden. 
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Kommuneadvokatens vurdering er at lovverket for offentlige anskaffelser ikke åpner for 

dette.  

Rådmannen har derfor vurdert muligheten for å legge kommunens behov for tjenester på 

Schjongslunden ut på anbud. Målsettingen var en konkurranse som skapte synergier, lavere 

kostnader og økt bruk av frivillighet. Imidlertid er dette små volum og tjenestenes innhold 

krever en detaljeringsgrad som medfører det motsatte av intensjonen. Eksempelvis vil en 

konkurranse kreve at malearbeid beskrives med når og hvor og vil bli priset med 

leverandørens priser mens behovet er å male ved behov samt å gi frivillige muligheten til å 

gjøre dette på dugnad.   

Rådmannen vil derfor i stedet ta initiativ til å etablere en forpliktenmde samarbeidsarena med 

aktørene på Schjongslunden. Kommunens behov for tjenester må da ivaretas gjennom egen 

bemanning, bruk av frivillighet og / eller ved konkurranseutsetting av enkelttjenester felles 

med samarbeidet eller kommunen alene alt avhengig av hva som er formålstjenlig. 

 

Økonomiske forhold 
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås 

korrigering av rammene i driftsbudsjettet som ikke endrer budsjettert resultat for 

kommunens totalbudsjett, men som endrer budsjettrammer på involverte rammeområder. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrere at det hittil i år har vært utfordrende å drifte innenfor budsjetterte 

rammer for driftsområdene. I all hovedsak driftes det fornuftig og godt ute i enhetene i 

forhold til de rammer som er tilgjengelige. Utfordringene ligger mer på de sentrale 

styringsområdene, og skyldes behov i befolkningen som har vært utfordrende å finne gode 

løsninger på innenfor gitte rammer og tilgjengelige inntekter. Det er imidlertid gledelig at vi 

allikevel ser ut til å komme ut omtrent som budsjettert totalt sett for kommunen, men det 

presiseres at dette skjer på grunn av ekstraordinære inntekter som vi ikke kan forvente i neste 

driftsår. 

Rådmannen anbefaler ingen konkrete budsjettjusteringer i forbindelse med merforbruket 

på enkelte driftsområder. Det jobbes imidlertid med å opprettholde presset på aktuelle 

driftsområder for å redusere avviket frem mot regnskapsavslutningen. Hovedårsaken til 

denne prioriteringen er at det ikke finnes klare og gjennomførbare tiltak som kan finansiere 

merforbruket. Det vil også være taktisk uklokt for fremtidige budsjetter å la ekstraordinære 

engangsinntekter i 2014, som økt utbytte fra Rik, finansiere et overforbruk i år. 

Det er så langt i år gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med å 

finne gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Noen tøffe 

valg blir gjort på veien, men ansatte og ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig 

utnyttelse av ressursene. Det legges også merke til at det tas nødvendige politiske grep for å 

skape en best mulig fremtid for Ringerikes befolkning. 

Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i 

Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre 

kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå og 

tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg 

nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre. 

 

 

 

Vedlegg 
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2. Tertialrapport – august 2014 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Finansrapport 2. tertial 2014  

 

Arkivsaksnr.: 14/869   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

163/14 Formannskapet 21.10.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport per 2. tertial tas til orientering. 

 

 

Sammendrag 
Netto finansutgifter ligger på et svært lavt nivå i 2014 på grunn av ekstraordinære 

finansinntekter. For de mest likvide omløpsmidlene er likviditetsutviklingen bekymringsfull 

selv om likviditetssituasjonen totalt sett har bedret seg etter aksjesalget i RIK. 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. I tråd med finansreglementet 

skal det rapporteres hvert tertial, samt utarbeides en årsrapport for finansområdet. 

 

Beskrivelse av saken 
Netto finansutgifter per 2.tertial 2014 er mye lavere enn på samme tidspunkt i 2013. Det 

skyldes hovedsakelig høyere finansinntekter som følge av gevinstrealisering i forbindelse 

med RIK-salget og høyere utbytte enn budsjettert. I tillegg blir renteutgiftene lavere enn 

budsjettert på grunn av lavt rentenivå og at årets låneopptak til investeringer både blir lavere 

og utført senere på året enn opprinnelig planlagt. 

 

Samlet nettoverdi er mer positiv per 2. tertial 2014 i forhold til 2. tertial 2013. Det skyldes 

hovedsakelig salget av 150 RIK-aksjer. Dersom det ses bort fra midlene fra dette aksjesalget, 

har det vært en nedgang i kortsiktig plassering i forhold til samme tid i 2013. 

 

Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2014, men likviditetsprognosen viser at den høyst 

sannsynlig må benyttes utover høsten. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i 

tråd med prognosen i 1. og 2. tertial. 

 

 

Likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2 er på et tilfredsstillende nivå ved utgangen av 2. tertial. 

Men de finansielle midlene fra aksjesalget i RIK er inkludert i likviditetsgradene, og dette er 

også riktig fordi de er likvide midler plassert i bank. For å illustrere hva som skjer når 

midlene ikke lenger inngår i de mest likvide omløpsmidlene ville likviditetsgrad 2 vært om 

lag 0,65 og havnet under anbefalt nivå og vist en forverring fra samme tid i fjor. 

 

Føringen av premieavvik gir misvisende rapportering av likviditetsgrad 1 i 

kommuneregnskapene. Det vil med andre ord si at kommunens arbeidskapital er dårligere 

enn det som fremstilles ved likviditetsgrad 1. 
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Det er ikke per nåværende tidspunkt noen risiko forbundet med plasseringene av midlene fra 

aksjesalget i RIK da disse foreløpig er plassert som bankinnskudd. 

 

Kommunens andel av utbyttet fra Ringerikskraft er fastsatt til 21,9 mill. kroner, som er 13,1 

mill. kroner høyere enn budsjett. 

 

Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av rentable investeringer på 50,8 mill. 

kroner og til ikke-rentable investeringer på 27,76 mill. kroner i 2014. Låneopptakene er hittil 

ikke foretatt, men vil mest sannsynlig gjennomføres mot slutten av året. 

 

Fylkesmannen har også godkjent opptak av startlån i Husbanken på til sammen 35 mill. 

kroner i 2014. Husbanken har per 2. tertial innvilget og utbetalt 19,5 mill. kroner av det 

omsøkte årsbeløpet på 35 mill. kroner, bevilget i 2 omganger. 

 

For å redusere risikoen knyttet til svingninger i rentenivået, samt å sikre forutsigbare tjenester 

for kommunens innbyggere, skal kommunen ha en fastrenteandel på minimum 25 prosent. 

Ved utgangen av 2. tertial er fastrenteandelen på om lag 35,5 prosent. 

 

  

Rådmannens vurdering 
Aksjesalget i RIK gir ekstraordinære finansinntekter inneværende år. Netto finansutgifter vil 

med andre ord bli betydelig høyere neste år, selv om plassering av midlene fra salget av 150 

RIK-aksjer forventes å gi høyere avkastning enn før salget. Kommunen har en stor utfordring 

med å gjenvinne økonomisk handlingsfrihet, og driftsutgiftene må reduseres. 

 

Situasjonen med hensyn til driftslikviditeten er fortsatt like bekymringsfull. Midlene fra 

salget av RIK-aksjene skal anses som langsiktig plassering og vil ikke inngå som en del av 

driftslikviditeten. 

 

 

Vedlegg 
Finansrapport 2. tertial 2014 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018 Offentlig høring  

 

Arkivsaksnr.: 14/1174   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

160/14 Formannskapet 14.10.2014 

164/14 Formannskapet 21.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet sender vedlagte grunnlagsdokument og betalingsreglement for 2015 

på høring. Høring gjennomføres i perioden 22.10 – 04.11.2014. 

2. Driftsbudsjettet for 2015 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B.  

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  

 
Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.  
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Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner). 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

6. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering. 

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 foreslås følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer. 
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 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. 

 Långiver: Husbanken  

 Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 % 

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste 

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år 

av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene 

basert på kommuneplanens langsiktige del. 

Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens 

midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid. 

Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov, 

bygge opp egenkapital til investeringer og styrke vedlikeholdet av kommunens bygninger og 

anlegg opp til et akseptabelt nivå. 

Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram. 

Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til 

alminnelig ettersyn tidlig nok at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte 

forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er 

kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.  

 

Beskrivelse av saken 
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt 

handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer 

gjennom statsbudsjettet. 

Rådmannen presenterte og fremla grunnlagsdokumentet for formannskapet i møte 

14.10.2014. 

I grunnlagsdokumentet fremgår forslag til endringer i betalingssatser. I høringsprosessen 

foreslår rådmannen at forslag til betalingsregulativet for 2015 legges ut sammen med 

høringsdokumentet. 

Formannskapet vedtar innstilling til høring i budsjettsaken 21.10.2014. Budsjett- og 

handlingsprogram skal deretter legges ut til offentlig høring og partibehandling i perioden 

22.10. – 04.11.2014. Endelig behandling i formannskapet 18.11.2014 med innstilling til 

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 27.11.2014. 
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Rådmannens vurdering 
Kommunen har over flere år hatt store utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de 

tilgjengelige inntektsrammer. Dette vil også være utfordringen i 2015. Ringerike kommune 

forvalter mer enn 1,9 milliarder kroner. Det leveres mange gode tjenester til kommunens 

innbyggere, og det scores godt på undersøkelser som gjennomføres. 

Nedbetaling av akkumulert underskudd er førende for rådmannens arbeid. Akkumulert 

underskudd fra tidligere år er, ved inngangen til 2014, på 27,7 mill. kroner. 10,2 mill. kroner 

av dette er planlagt inndekket i 2014. Rådmannen legger frem et budsjettforslag som vil sikre 

at resterende underskudd blir inndekket i 2015. 

Årsbudsjettet for 2015 og handlingsprogrammet for 2015-2018 legger til rette for vekst og 

modernisering i Ringerike kommune. Det er planlagt store investeringer innenfor skole for å 

modernisere driften og legge til rette for befolkningsvekst. Barnehagesektoren utvides med 

flere plasser, og det er planlagt et nytt renseanlegg ved Monserud.  

Alle tjenester gjennomgår sine arbeidsprosesser og justerer driften for å tilpasse seg de 

økonomiske rammene som er tilgjengelige. Rådmannen er av den oppfatning at innbyggerne 

også i denne programperioden vil få tjenester som holder en kvalitet som er på et godt nivå. 

Tiltakene som foreslås er gjennomførbare, men det vil gi konsekvenser som beskrives på 

ulike steder i rådmannens beslutningsgrunnlag. Det vil innebære årsverksreduksjoner. 

Rådmannen vil bestrebe seg på å utnytte turn-over og naturlig avgang, men kan ikke på dette 

tidspunkt utelukke at oppsigelser kan bli en konsekvens. 

Den viktigste utfordringen er å gjenvinne økonomisk stabilitet og handlefrihet. For å oppnå 

det, må enten inntektsgrunnlaget økes eller driftsnivået reduseres varig. Budsjett 

2015 har som hovedmål å skape nok overskudd i driften slik at tidligere års merforbruk blir 

inndekket, i tillegg legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond. Dette er i tråd 

med politiske føringer som tidligere er gitt, og vil være viktig for å kunne gjennomføre de 

planene som ligger i handlingsprogrammet og forberede veksten som kommer også etter 

2018. Driftsoversikten i skjema 1A viser, gjennom beløpet på skatteinntekter, at det er behov 

for betydelig økte inntekter eller reduksjon av kostnader for å få til et driftsoverskudd i 

kombinasjon med nye økonomiske utfordringer som kommer i perioden.  

Rådmannen vil presisere at det er høyst nødvendig at tiltak gjennomføres. Dette for å 

gjenvinne økonomisk handlingsfrihet og sørge for at utgiftene ikke overstiger kommunens 

inntekter. 
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Vedlegg 
1. Handlingsprogram 2015-2018, budsjett 2015 

2. Betalingsreglement 2015 

 

Vedlegg vil bli tilgjengelig og ettersendt 15.10.2014 (etter formannskapets møte 14.10.2014). 

 

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, 13.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Delprosjekt Ringerike 2020 - Rapport om "Sammenlikning av kostnader og kvalitet"  

 

Arkivsaksnr.: 14/1097   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

165/14 Formannskapet 21.10.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten om «Sammenlikning av kostnader og kvalitet» tas til orientering. 

 

Rapport om «Sammenlikning av kostnader og kvalitet» 
 

Innledning/bakgrunn 

Kommunestyret besluttet den 13.desember 2012 å nedsette et tverrpolitisk utvalg med 

følgende oppgave: 

«drøfting/avklaring av prinsipielle føringer som grunnlag for videre utvikling av Ringerike 

kommune med tanke på varig bærekraftig økonomi og utvikling». 

Rapporten fra den tverrpolitiske komiteen forelå i juni 2013 og anbefaler særskilt innsats på 

tre områder som har potensiale for å gi stor effekt. De tre områdene er: 
1. Reduksjon av sykefravær 

2. Effektiv arealbruk  

3. Kostnadseffektive tjenester. 

Som et ledd i arbeidet med kostnadseffektive tjenester foreligger nå en utredning som 

sammenlikner kostnad og kvalitet med andre kommunale, private og ideelle aktører for tre 

kommunale tjenester: drift av sykehjem, hjemmebaserte ambulerende tjenester og 

eiendomsdrift. 

Utredningen skal benyttes som grunnlag for å vurdere om kommunen eventuelt skal 

konkurranse-utsette deler av sin virksomhet (jfr Rapporten fra den tverrpolitiske komiteen). 

 

Beskrivelse av saken 

Sammenlikningsrapportens konklusjoner er: 
1. Ringerike kommune har dyre plasser i sykehjem sammenliknet med privat drift.  Privat drift 

vil antakelig koste 100 000 kroner mindre enn dagens løsning. Mulig besparelse er i så fall 18 

millioner kroner pr år. Sykehjemstrukturen med mange små sykehjem er en del av 

forklaringen. Ringerike har små og tungdrevne sykehjem. Store og rasjonelt bygde sykehjem 

kan drives mer effektivt enn små. Det viser sammenlikningstallene. En alternativ løsning for 

Ringerike er å samle alle sykehjemsplassene i ett eller to store sykehjem. 

2. Ringerike har billig hjemmebaserte ambulerende tjenester (hjemmehjelp og 

hjemmesykepleie). Private løsninger vil ikke gi lavere ressursinnsats. 

3. Ringerike driver eiendommene til en normal kostnad i kommunesektoren. Det er mulig å få 

billigere renholdstjenester fra private firma. Mulig besparelse er 4-5 millioner kroner pr år. 
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4. Ideelle selskaper leverer tjenester med samme kostnader som vertskommunene. 

5. Kommunale selskaper kan levere rimelige løsninger. Rapporten anbefaler ikke opprettelse av 

kommunale foretak fordi dette er mest egnet for store kommuner. 

6. Utredningen kan ikke dokumentere at kvaliteten i tjenestene er høyere i Ringerike enn andre 

steder. 

Rapporten gir avslutningsvis noen betraktninger rundt fordeler og ulemper ved å kjøpe 

tjenester fra private eller kommunale/interkommunale selskaper og krav til kompetanse og 

ressurser internt i kommunen ved organisering i bestiller – utfører modell.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Meld.St.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg 

Rapport «Ringerike 2020» 

Handlingsprogram 2014 – 2017 

Evaluering av tildelingspraksis og ordningen med Bestillerenheten i Helse og omsorg, 

Ringerike kommune. Rapport fra KPMG, 20.september 2013.  

 

Tidligere behandling og vedtak 

Se sak 13/322 i ESA 

Se vedtak i sak om evaluering av Bestillerenhet.. 

 

Økonomiske forhold/saksutredning 

Når konkurranseutsetting skal vurderes er det med utgangspunkt i oppgaven til den 

tverrpolitiske komiteen nedsatt i desember 2012. Komiteens hovedoppgave var 

«drøfting/avklaring av prinsipielle føringer som grunnlag for videre utvikling av Ringerike 

kommune med tanke på varig bærekraftig økonomi og utvikling». 

Basert på konklusjonene i sammenlikningsrapporten er rådmannens vurdering av spørsmålet 

om konkurranseutsetting avgrenset til funnene om sykehjemsplasser og eiendomsdrift. 

 

Økonomiske forhold/saksutredning - Sykehjem 

Alternativ I – kjøp fra andre 

Sammenlikningsrapporten er tydelig i konklusjonen om størrelse på sykehjemmet som 

grunnlag for rasjonell drift. Samtidig vises ett eksempel i rapporten (Askøy, Kleppestø 

Attendo) hvor et lite sykehjem med 20 plasser koster omtrent 200 000 kroner mindre enn 

kommunale plasser i Ringerike. Enhetskostnadene i Ringerike varierer og det billigste 

sykehjemmet i Ringerike (Tyribo) drifter med 30 plasser til omtrent 50 000 kroner høyere 

enn privat drift i Askøy.  

Den demografiske utviklingen i Ringerike tilsier at vi har behov for flere heldøgns 

omsorgsplasser fra 2021.  

Den tradisjonelle løsningen for heldøgns eldreomsorg er institusjon, mens nasjonale 

myndigheter vektlegger et prinsipp om «smått er godt» for morgendagens løsninger. Dette er 

blant annet basert på kunnskap om at en av de største brukergruppene som vil ha behov for 

bolig tilrettelagt for omsorgsformål er demente. I dag har nesten 80 % av alle som bor i 

norske sykehjem en demenslidelse. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten konkluderer 

med at små, tilrettelagte enheter med lavere beboertetthet har gunstig effekt på personer med 

demens. Brukergruppen har roligere adferd i mindre, oversiktlige enheter med hjemlig miljø. 

Smått er godt er derfor blitt et begrep innen demensomsorgen (Landmark mfl., 2009). En 

kombinasjon av de to ulike tradisjonene er under utvikling i kommunene. På den ene siden 
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begynner sykehjemmene å likne fullverdig boliger og på den andre siden bygges dagens 

omsorgsboliger sammen og blir benyttet både som supplement og alternativ til sykehjem. Det 

er i tidligere utredninger om effektiv utnyttelse av arealer til heldøgns omsorg i Ringerike 

kommune pekt på muligheten for å erstatte dagens sykehjemsplasser med ett stort bygg og 

benytte dagens institusjonsbygg til omsorgsboliger.  

Ved bygging av ett eller to nye sykehjem slik sammenlikningsrapporten anbefaler må 

nasjonale prinsipper legges til grunn.  

Sammenlikningsrapporten viser et potensiale for mer effektiv drift av dagens sykehjem ved 

privat drift, også for små sykehjem.  

Sammenlikningsrapporten viser at det er variasjon i enhetskostnader mellom sykehjemmene i 

Ringerike. Det gir grunnlag for økt fokus på driftskostnadene i dagens organisering. 

 

Alternativ II - egen regi 

Uansett innkjøp av tjenester fra private eller foretak, må det skilles organisatorisk mellom 

bestiller-rollen og utfører-rollen. Med anbudsmodellen følger en formalisering og bruk av 

kontrakter. Kontraktene bygger på at det er bestiller som avgjør nivået på tjenestetilbudet. 

Hvis det er for lite i det enkelte tilfelle, er det ikke utførers ansvar. Utfører har kalkulert 

kostnadene ut fra bestillingen som ble gitt, og fortjenesten ligger i å gjøre bare det som er 

avtalt (Ringholm, Teigen, Aarsæther, 2013:124-128). 

Anbudsmodellen bidrar til en standardisering av tjenestene. Kritikken mot modellen er at 

omsorg ikke er en vare som kan standardiseres, at omsorg handler om møte mellom 

mennesker (sosial relasjon mellom den som mottar og den som gir) og kjennetegnes av det 

uforutsigbare. (Ringholm, Teigen, Aarsæther, 2013:124-128). 

Ringerike kommunes helse og omsorgstjeneste er allerede organisert i en bestiller-utfører 

modell med et kontor for tjenestetildeling. Formålet er «å sikre lik vurdering og 

saksbehandling ved utarbeidelse av enkeltvedtak og en rettferdig fordeling av tjenestene».  

Inntil nylig hadde helse- og omsorg også innsatsstyrt finansiering av tjenestene der pengene 

fulgte vedtakene til de interne utførerne. Dette ble avviklet fordi nytteverdien av modellen 

ikke stod i forhold til omkostningene (mer byråkrati). Anbudsmodell og kjøp av tjenester fra 

andre vil kreve en gjeninnføring av innsatsstyrt finansiering.  

Ringerike kommune gjennomførte høsten 2013, ved hjelp av KPMG, en evaluering av 

tildelingspraksis og ordningen med Bestillerenheten i Helse- og omsorg. En av vurderingene 

i rapporten er «..at det er et tydelig forbedringspotensial på flere områder. Blant annet kan 

samsvar mellom bistandsbehov og vedtak og en mer sammenhengende tiltakskjede forbedres 

gjennom tettere samhandling mellom Bestillerenhet, brukere og utførere». Bruk av 

anbudsmodeller og kontrakter vanskeliggjør slikt strategisk utviklingsarbeid, selv om private 

leverandører bringer med seg kompetanse. 

Rapporten Ringerike 2020 anbefaler å jobbe helsefremmende med stor grad av involvering 

av brukere, satse på kompetanse i ytterste ledd der hvor ansatte møter brukere («moment of 

truth») og på den måten tilrettelegge for utvikling ut og effektivisering av tjenestene. 

 

Rådmannens vurdering - sykehjem 

Gjennom budsjettet for 2014 gjennomføres innsparinger i alle tjenester i kommunen, også i 

sykehjemmene. Så langt i 2014 viser disse enhetene at de tilpasser seg vedtatt budsjett. 
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Rådmannen vil gi disse tjenestene mulighet til å fortsette effektiviseringsarbeidet med mål 

om å komme ned på nivå som er konkurransedyktig i forhold til privat drift. Rådmannen vil 

derfor ikke foreslå privat drift på nåværende tidspunkt.  

 

Økonomiske forhold/saksutredning - Eiendomsdrift/renhold 

Sammenligningen viser at Ringerike kommune sammenlignet med andre kommuner både har 

billigere og dyrere kommunalt renhold. I forhold til privat renhold, er Ringerike kommune 

gjennomgående dyrere. Noe av årsaken i forhold til privat renhold ligger i pensjonskostnader. 

 

Rådmannens vurdering – Eiendomsdrift/renhold 

Rådmannen ser ikke noen grunn til at Ringerike kommune skal ha dyrere kommunalt renhold 

enn den kommunen med laveste kostnader for kommunalt renhold. Sammenligningstallene er 

fra 2013 og rådmannen har allerede redusert renholdet med 3,2 årsverk i 2014. Arbeidet med 

å redusere renholds kostnader ytterligere vil fortsette også utover høsten og i 2015. Dette 

gjøres ved: 

 

 Vurdering av om organiseringen innen renhold kan effektiviseres 

 Vurdering av om selve renholdet kan gjennomføres til lavere kvalitet / mer effektivt men 

samtidig innenfor INSTA800 

 

Inntil videre vil ikke kommunale renholdere som slutter bli erstattet. Arealene skal helt eller 

delvis ivaretas av andre kommunale renholdere uten økning av tidsbruk alternativt kjøpes av 

private dersom det ikke er mulig å ivareta arealene uten økt tidsbruk. Det må derfor 

gjennomføres en konkurranse slik at kommunen kan kjøpe privat renhold til dette formålet. 

Rådmannen har også iverksatt et eget arbeid med organisering av tekniske områder. Etter 

planen skal denne behandles samtidig med saken om «Sammenligning av kostnader og 

kvalitet». Arbeidet med organisering av tekniske områder anbefaler en «bestiller – utfører»-

modell. Dette er en viktig modell uavhengig av om kommunen ønsker å profesjonalisere og 

effektivisere egen drift eller om kommunen senere ønsker å konkurranseutsetter deler av 

driften. Det er viktig at kommunens bestiller rolle har riktig kompetanse. Bestiller rollen er 

oppgaven med å analysere behovet for tjenester, bestemme kvalitet på tjenesten, kjøpe inn 

tjenesten (rådmannens anmerkning; gjelder også dersom tjenesten leveres av intern utfører) 

og kontrollere kvaliteten på produktet (ref Agenda Kaupangs rapport Ringerike kommune 

Kostnader og kvalitet).  

Rådmannen anbefaler derfor at eventuell konkurranseutsetting av renhold ikke drøftes eller 

vurderes før Ringerike kommune har opparbeid en tilfredsstillende bestiller rolle med riktig 

kompetanse. 

Parallelt med dette må det høye sykefraværet innen renhold analyseres og det må settes inn 

motvirkende tiltak. 

Rådmannen vil i forslag til økonomiplan 2015-2018 fortsette effektivisering av tjenestene og 

tilpasse tjenesten til lavere ressursinnsats. 

  

Vedlegg 

Kostnader og kvalitet – sykehjem, hjemmebaserte tjenester og eiendomsdrift, rapport pr 

11.8.2014 utarbeidet av Agenda Kaupang. 
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 Ringerike kommune, 06.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elisabeth Djønne 

saksbehandler: Elisabeth Djønne 
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Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022  

 

Arkivsaksnr.: 14/823   Arkiv: F17 &30  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/14 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 16.10.2014 

166/14 Formannskapet 21.10.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022) 

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 

- Oppfølging i bolig 

- Samarbeid med frivillig 

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt 

arbeid i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  

 

Innledning / bakgrunn 

Denne planen omhandler boligsosiale mål og tiltak for sosialt og økonomisk vanskeligstilte 

på boligmarkedet. Planen vil likeens gi viktige premisser for Ringerike boligstiftelse og 

søknader om tilskuddsmidler fra Husbanken.  

Eksisterende boligsosiale handlingsplan er gjeldende fram til 2015, og erstattes av denne 

planen, som er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Bente Jansen (leder NAV), Dag 

Jonny Martinsen og Geir Johansen (Eiendomsutvikling), Elin Stein og Tove Emilsen (NAV), 

Christine M. Bråthen og Torgunn Homme (Helse og omsorg) på vegne av rådmannen. 

 

Beskrivelse av saken 

Å ha et sted og bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Den 

største utfordringen i den sosiale boligpolitikken i dag er at langt fra alle bor trygt og godt. 

For enkelte er ikke tilgang til bolig tilstrekkelig, men også et sett av tjenester vil være 

nødvendig for å kunne bo godt. 

Kommunens ansvar hjemles i lov om sosiale tjenester i NAV § 15: 
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«Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.» 

I samme lovverk § 27: «Kommunen forpliktet til å skaffe midlertidig botilbud for dem som 

ikke klarer det selv.  

Framlagte plan gir en kortfattet og grei oversikt over dagens tilbud og framtidig behov, 

strategivalg samt organiseringen av det boligsosiale arbeid i kommunen.  

Den peker på enkelte utfordringer som må finne sin løsning.  Det er et faktum at alt for 

mange bor alt for lenge i et midlertidig kommunalt tilbud med for lite og ikke målrettet 

bistandsbehov for å skaffe seg noe annet.  Lav gjennomstrømning i boligene gjør at enkelte 

beslaglegger boligen lenge, slik at andre opplever mangel på tilbud.  

Planen peker både på organisatoriske løsninger, endringsbehov av praksis og 

kompetansebehov.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil presisere at når departementet og husbanken benytter begrepet 

«vanskeligstilte», så menes det mennesker som av forskjellige grunner er «vanskeligstilte på 

boligmarkedet». Dette gjelder i første rekke: 

- Innbyggere med rusproblemer og annen avhengighetsproblematikk. 

- Innbyggere som er økonomisk og sosialt vanskeligstilte. 

- Flyktninger. 

- Ungdom. 

- Vanskeligstilte barnefamilier og barnefamilier med eneforsørgende foreldre. 

 

Forslaget til ny Boligsosial handlingsplan 2015 til 2022 for Ringerike kommune, 

oppsummerer dagens situasjon slik: 

 Det har vært en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av 

boligsosialt arbeid-/utvikling I kommunen. Det boligsosiale arbeidet i kommunen er 

derfor fragmentert og mangler strategisk forankring. Kommunen har Ikke evnet å ta i 

bruk og samkjøre alle virkemidler. 

 Tidligere husleiekontrakter ble inngått uten opphørstidspunkt, noe som i praksis betyr 

at de nærmest er uoppsigelige.  

 Det har vært manglende tverrfaglig koordinert bistand for å mestre å bo selvstendig. 

 Ringerike kommune har relativt sett flere kommunale boliger enn andre 

sammenlignbare kommuner, men leietagerne bor lenge i de kommunale boligene. Det 

er for lite fokus på at kommunale utleieboliger skal være midlertidige og ikke varige 

botilbud. Lavere husleie i forhold til det ordinære markedet kan for flere være grunn 

til at de blir boende i kommunal bolig, selv om behovet og økonomien for den enkelte 

har endret seg.  
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 Lite samarbeid med private eiendomsutviklere/borettslag/boligstiftelsen. 

 Det registreres et stort «etterslep» på vedlikehold og oppussing 

 

Forslaget til ny plan definerer følgende hovedmålsetting for arbeidet i perioden: 

- Redusere behovet for kommunale utleieboliger fra 283 til 200. 

Planen fokuserer dermed på de bakenforliggende problemer, som ofte er knyttet opp i mot 

den boligsøkende og dennes livssituasjon. Kan kommunen medvirke til at disse forholdene 

løses, vil med stor sikkerhet behovet for kommunal bolig endre seg. 

Husbanken har invitert Ringerike kommune inn i et samarbeid om et boligsosial 

utviklingsprogram. Programmet retter seg mot kommuner med store boligsosiale 

utfordringer, og innebærer en langsiktig og kunnskapsbasert satsing for å forbedre og 

samordne kommunens boligsosiale arbeid. Øvrige kommuner som allerede deltar i 

programmet fra Buskerud er Drammen og Nedre Eiker kommune. En deltagelse i 

programmet innebærer at deltagerkommunene prioriteres i forhold til Husbankens generelle 

økonomiske virkemidler. 

Et slikt samarbeid utløser årlige kompetansetilskudd fra Husbanken, som også deltar og 

bidrar med sin kompetanse, og organiserer kompetansehevning og erfaringsutveksling 

mellom deltagerkommunene. Første fase i programarbeidet er gjennomføring av en ekstern 

foranalyse, som i detalj vil kartlegge kommunens utfordringer og gi et kunnskapsbasert 

utgangspunkt for det videre arbeidet. Det er en forutsetning for deltagelse i dette 

programarbeidet at kommunen forankrer dette i et kommunestyrevedtak. Slik deltagelse vil gi 

kommunen et nødvendig løft i det videre arbeidet med gjennomføring av tiltak relatert til 

Boligsosial handlingsplan 2015-2022, og rådmannen anbefaler dette. 

Forslaget til ny Boligsosial handlingsplan 2015 til 2022 definerer og beskriver fem 

strategivalg for å realisere føringene som gis i planen: 

1. Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

2. Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

3. Fra «Leie til Eie» 

4. Oppfølging i bolig 

5. Samarbeid med frivillig 

Rådmannen anbefaler at samtlige strategivalg vedtas. Likeens at samarbeidet med private 

borettslag bedres med tanke på bedre tilrettelagt universell utforming og montering av heiser 

i blokker med flere etasjer. Alt for mange søker kommunal bolig da den boligen de har i dag 

(borettslag o.l.) ikke er tilstrekkelig tilpasset.  

 

Vedlegg 

 
 Forslag til «Boligsosial handlingsplan 2015 – 2022. 
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 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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Ringerikskjøkken - alternative driftsformer basert på forretningsmessige prinsipper og krav 

til lønnsomhet  

 

Arkivsaksnr.: 14/383   Arkiv: H07  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

167/14 Formannskapet 21.10.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader.  

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller om 

denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Kommunestyret vedtok 12.12.2013 i sak 144/13: 

Det gis ikke økt budsjett til RingeriksKjøkken (økt inntekt 0,6). Rådmannen gis i oppdrag å 

utrede alternativer til framtidig drift, basert på forretningsmessige prinsipper og krav til 

lønnsomhet. Rådmannen framlegger egen sak innen utgangen av 1. kvartal 2014 

 

Beskrivelse av saken 
  

Historikk 

RingeriksKjøkken ble i 2002 vedtatt etablert ut i fra følgende fire hovedforutsetninger: 

1. Realisere stordriftsfordeler ved at all matproduksjon som den gang ble utført ved 

Hønefoss, Nes, Sokna, Tyribo og Norderhov sykehjem ble samlet ett sted. Dette gjaldt 

både i forhold produksjon og innkjøp. 
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2. Unngå de store utgiftene som ville påløpe da samtlige kjøkken ikke lengre opprettholdt 

godkjenning som produksjonskjøkken av mattilsynet. Både Hønefoss og Norderhov var 

stengt (kommunen leide i denne perioden kjøkkenkapasitet av forsvaret på Eggemoen) 

og de andre stedene drev på midlertidige dispensasjoner. 

3. Kommunen ønsket å sikre matproduksjonen ved framtidige etableringer både av 

bofellesskap og sykehjem, uten å måtte investere nye kjøkken, produksjonsutstyr og 

kjøkkenbemanning. Hvelven var under planlegging, og Austjord kjøpte mat fra Jevnaker 

kommune på dette tidspunkt. 

4. Etablere produksjonsmetoder som sikret videre muligheter for matombringing (middag) 

til hjemmeboende. 

Det var en klar føring i prosessen at RingeriksKjøkken skulle dimensjoneres for kommunens 

eget bruk i overskuelig framtid. Dette medførte at kjøkkenet i startfasen fikk en viss 

reservekapasitet. Det ble også vedtatt at all tilgjengelig reservekapasitet ved det nye 

RingeriksKjøkken skulle søkes solgt. 

Etableringen førte til store driftsmessige besparelser. Disse framkom i hovedsak som: 

 Reduserte kostnader til renhold, vaktmester, ledelse og merkantile funksjoner. 

RingeriksKjøkken håndterer i stor grad disse tjenestene med eget personell 

 Reduserte vedlikeholdskostnader og investeringer på tidligere nedslitte kjøkken. 

 Redusert bemanning i produksjon. 

 Rimeligere innkjøp og redusert svinn på grunn av stordriftsfordeler og bedre logistikk. 

 Redusere behovet for investeringer i kjøkken ved framtidige utbygginger 

omsorgsetablissementer med heldøgns pleie og omsorgstjenester. 

De bemanningsmessige reduksjoner viste seg ved oppstartstidspunktet å utgjøre 11 årsverk, eller 

en økonomisk besparelse på ca. 5,5 mill. kroner årlig. I tillegg førte investeringen til besparelser 

som ble generert av redusert behov for opprusting av sykehjemmenes kjøkken til 

produksjonskjøkken, bedre logistikk, redusert svinn, større/koordinerte innkjøp og 

arbeidsinnsats kun på hverdager. Samtidig ble driftskostnadene ved sykehjemmene redusert i 

forhold til elektrisk kraft, forbruksmateriell o.l..  Med andre ord; en av de mer vellykkede 

investeringer kommunen har gjort.  

Det ble vedtatt at eventuelt ytterligere positive økonomiske konsekvenser av etableringen av 

RingeriksKjøkken på sikt, skulle gå til generell styrking av pleie og omsorgstjenesten. 

 

Dagen situasjon 

Med bakgrunn i kommunestyrets enstemmige vedtak i sak 11/93 den 30.6.2011 

«RingeriksKjøkken organiseres som egen resultatenhet under kommunalsjef for helse og 

omsorg», ligger RingeriksKjøkken nå inne i vedtatt budsjett 2014 med følgende: 

Hovedkjøkken inkl. administrasjon: 

Lønn og sosiale utgifter:  4 960 444,- 

Kjøp av varer og tjenester:  5 221 471,- 

              10 181 915,- 

Salgsinntekter    -          7 880 428,- 

Refusjoner    -             428 596,- 
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Netto driftskostnader:    -          1 872 891,- 

 

At ikke hovedkjøkkenet budsjetteres i driftsmessig balanse, framkommer ved at egne 

institusjoner og servicesentra ikke betaler beregnet porsjonspris, men råvarekostnader. 

 Servicesentra (Krokenveien og Hov) er pr. i dag administrativt lagt inn under RingeriksKjøkken 

med følgende budsjett: 

Lønn og sosiale utgifter:  2 869 350,- 

Kjøp av varer og tjenester:  1 939 620,- 

     4 808 970,- 

Salgsinntekter (kafeteriasalg)   -         2 359 736,- 

Refusjoner     -            189 976,- 

Netto driftskostnader:     -         2 259 258,- 

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen oppfatter at kommunestyret i sitt vedtak ber om en utredning av alternative 

driftsformer til dagens drift, basert på forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet.  

 

Krav til lønnsomhet 

Dagens etatsorganisering er ikke optimal for et kjøkken som skal drive med krav til lønnsomhet, 

da dette igjen fordrer at kjøkkenet kan være en profesjonell aktør i et marked. Dette understøttes 

av rapporten fra «Deloitte» av november 2011 «RingeriksKjøkken - Driftsanalyse og 

konsekvensutredning», som konkluderte med følgende:  

«Spørsmålet om å vurdere ulike organisasjonsformer for kjøkkenet er ikke relevant så lenge 

oppgavene er relatert til produksjon av mat til kommunens egne bistandstrengende, og at dette 

sannsynligvis løses best innenfor dagens etatsmodell».   

RingeriksKjøkken har i utgangspunktet fem sentrale salgssegmenter: 

1. Salg til egne institusjoner 

2. Salg til servicesentra 

3. Salg til hjemmeboende 

4. Salg til andre kommuner 

5. Salg til andre/Catering 

 

Punkt 1 og 2 vil være relativt ukompliserte å forholde seg til, da disse «kundene» er kommunen 

selv, og man kan enten vedta at leveranser til disse skal skje fra kommunens eget kjøkken, eller i 

forhold til anbud. Disse leveransene er et lovpålagt kommunalt ansvar. Det kan derfor stilles 

spørsmål om hvor heldig det er at RingeriksKjøkken i dag er organisert under Helse og omsorg, 

som også er kjøkkenets største kunde.  Punkt 3,4 og 5 er mer utfordrende, da disse er 

markedsorienterte.  

Ad. pkt. 3. Dette markedet kan det være svært lett å prise seg ut av. Porsjonspriser vil fra 

kundens side alltid bli sammenlignet med tilsvarende produkter fra «Fjordland», uavhengig av 

porsjonsstørrelser, næringsinnhold, tilberedning og tilbringertjeneste. Rådmannen har til 

sammenligning innhentet priser fra andre og sammenlignbare kommuner for 2014 (pr. porsjon 

inkl. dessert): 
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  Ringe- 

rike 

Jevnaker Hole Moss Drammen Gjøvik Kong- 

svinger 

Skedsmo 

Pris/porsjon 

til bruker 

55,- 90,- 65,- 75 85,- 83,- 74,- 69,- 

 

Som det framkommer varierer porsjonsprisen relativt mye. Kjøkken som ikke selv bærer alle 

kostnader ved produksjon, og som ikke har krav til lønnsomhet fra eier, vil kunne ha lave 

porsjonspriser. Det samme vil kjøkken som har store produksjonsvolum, da økt volum gir 

reduserte produksjonskostnader. 

Den prisen som er vedtatt i Ringerike kommune er svært lav, og må økes dersom 

RingeriksKjøkken skal ha et prisnivå som ”speiler” de faktiske produksjonskostnadene og 

dermed framstår som selvkost. Rådmannen vil komme tilbake til framtidig prisnivå i 

budsjettbehandlingen. 

Ad. pkt. 4: Rådmannen ser at det kan være et markedspotensial som RingeriksKjøkken vil kunne 

utnytte, men rådmannen vil advare mot optimistiske anslag i utgangspunktet. Dette fordi: 

 RingeriksKjøkken ble vedtatt etablert uten et definert volum for å betjene et eksternt 

marked. Nå vil man være avhengig av en reservekapasitet, som vil være variabel alt etter 

hvor stort kommunens behov til enhver tid vil være, og leveringsdyktighet/stabile 

leveranser vil være avgjørende i forhold til markedsandeler. 

 RingeriksKjøkken har så langt ikke et etablert markedsføringsapparat mot et eksternt 

marked. 

 RingeriksKjøkken har så langt ingen salgsorganisasjon/apparat for å formidle og omsette 

produksjonen.  

Ad. pkt. 5: Catering vil som regel (i hvert fall i starten) være i «småskala» og ikke ha det 

potensialet for å ta ut de rasjonaliseringsgevinster som stordrift kan generere. Samtidig er en 

viss cateringsaktivitet positivt både for å markedsføre bedriften og for opprettholdelse av 

kompetanse og kreativitet blant ansatte samt praksisarena som lærlingebedrift. Markedet er 

usikkert, men erfaringer fra sammenlignbare kjøkken, f.eks. Drammen Kjøkken KF tilsier at 

markedet er der. 

 

Mulige organisasjonsformer 

Dersom RingeriksKjøkken skal imøtekomme de krav som stilles i kommunestyrets vedtak, bør 

en slik virksomhet organiseres enten som et KF (Kommunalt foretak), et AS (Aksjeselskap) eller 

som del av den kommunale virksomheten. Følgende forhold må vurderes:  

 Eierskap. Skal kommunen være eneeier? 

 Kommunestyrets og rådmannens behov for oppfølging, styring og kontroll? 

 Virksomhetens behov for selvstendighet og frihet til å operere i et marked? 

 Forhold knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser? 

 Forhold til merverdiavgift og kompensasjon? 

 Økonomisk risiko? 

 Forhold til de ansatte, - kommunen som arbeidsgiver? 

 Trygghet for leveranser/leveringssikkerhet? 

 Behov for virksomhetsoverdragelse? 
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1. Kommunalt foretak (KF) 

Dersom kommunestyret ønsker å gi RingeriksKjøkken en noe mer selvstendig stilling enn det 

som er tilfelle i den tradisjonelle etatsmodellen, kan organisering som et kommunalt foretak 

(KF) etter kommunelovens kapittel 11, være aktuelt. Det må da opprettes et eget styre i samsvar 

med kommunelovens bestemmelser. Foretaket er ikke en egen juridisk person/enhet, men en del 

av kommunen som rettssubjekt. Kommunen hefter for alle foretakets forpliktelser. 

I motsetning til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om interkommunale selskaper, 

innebærer ikke denne formen noen virksomhetsoverdragelse med dertil overføring av 

arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Slik organisering skaper dermed sjeldent konflikter i forhold 

til partene. 

Et KF ledes av et styre som er utpekt direkte av kommunestyret og har dermed ikke et eierorgan 

på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen. Daglig leder står i linje under 

styret som igjen er underlagt kommunestyret. Foretaket er underlagt kommunestyrets 

budsjettmyndighet. Rådmannen har imidlertid ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet 

overfor foretakets daglige leder, men kan instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak 

skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken. 

Denne organisasjonsformen er relativt ny i norske kommuner, men det finnes likevel en del 

erfaringer. Mange opplever slik organisasjonsformen som krevende. Den friheten som ligger til 

et eget styre, og frikoblingen fra rådmannens direkte ledelse og kontroll, kombinert med at 

foretaket er en del av kommunen som rettssubjekt og at kommunen hefter ubegrenset for alle 

foretakets forpliktelser, krever en helt annen rolleforståelse, rolleavklaring og eierstyring enn 

norske kommuner har tradisjon for. Mange kommuner erfarer at det kan være vanskelig å skape 

god nok forståelse for ansvarsforhold og oppgaver i forhold til slike styreverv blant politikere 

som er valgt inn i kommunestyret på helt andre betingelser, og velger konsekvent å utpeke styrer 

etter andre kriterier. 

Departementet har, etter påtrykk fra flere kommuner utredet muligheter for en lovendring slik at 

et KF kan være et selvstendig rettssubjekt. Konklusjonen er at dersom en kommune har behov 

for en selskapsdannelse der det er hensiktsmessig at selskapet opererer som eget rettssubjekt, så 

bør dette løses ved at selskapet organiseres som et AS. 

 

2. Aksjeselskap (AS) 

Et aksjeselskap (AS) organiseres og styres etter bestemmelsene i aksjeloven. Selskapets øverste 

eierorgan er generalforsamlingen. Et AS kan eies av en kommune alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller private rettssubjekter.  

I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser, og 

selskapet kan bl.a. ta på seg gjeldsbyrder uten at kommunen som eier hefter for disse. 

Dette er en selskapsform som er godt egnet hvis motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er 

muligheter for økonomisk utbytte av innskutt kapital og sterk begrensning av kommunens 

økonomiske risiko. Rådmannen oppfatter at dette ikke er det primære motivet i forhold til 

RingeriksKjøkken, j.fr tidligere vedtatte eierstrategi. 

Et KF utfører oppgaver på vegne av kommunen i motsetning til et AS som utfører de samme 

oppgavene for kommunen. Dersom kommunen etablerer et AS vil man måtte gjennomføre en 

virksomhetsoverdragelse, der ansatte må forholde seg til selskapet som ny arbeidsgiver. 
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3. Kommunal resultatenhet 

Intensjonene i kommunestyrets vedtak kan også ivaretas ved at RingeriksKjøkken organiseres 

som i dag i en kommunal driftsenhet.  

Fokus på inntekter ved eksternt salg må styrkes slik at kommunestyrevedtakets krav til 

lønnsomhet (12.12.2013 i sak 144/13) imøtekommes. Budsjett og regnskap må settes opp slik at 

de reelle kostnader og faktiske inntekter for kjøkkenet demonstreres. Dette innebærer innføring 

av en form for internfakturering, slik at RingeriksKjøkken betaler internhusleie (inkl. 

vedlikehold, kapitalkostnader og serviceavtaler). Likeens andel av administrative 

overheadkostnader og fellesutgifter. Disse kostnadene er i dag budsjettert andre steder i 

kommunen, og nødvendige overføringer må gjøres. Ut over dette må kjøkkenets kostnader finne 

sin dekning gjennom salgspris. Institusjonene og brukere i hjemmetjenesten må betale 

kjøkkenets faktiske kostnader (innbefattet overheadkostnader som i dag ikke belastes kjøkkenet) 

gjennom en reell pris på de produkter som blir levert. 

Dagsentra og servicesentra må etableres med egne budsjett, og betale for maten på lik linje med 

institusjonene. Matleveranser til de forskjellige driftsenhetene kontraktsfestes, likeens priser. 

Dermed oppnår driftsenhetene forutsigbare kostnader og RingeriksKjøkken forutsigbare 

inntekter. I denne modellen står kjøkkenet fritt til å øke eksternt salg. 

 

Framtidig organisasjon 

For å imøtekomme kommunestyrets ønske om en drift av RingeriksKjøkken basert på 

forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet, vil RingeriksKjøkken kunne organiseres 

både som et KF, der styret pålegges å planlegge sin virksomhet i tråd med kommunens 

eierstrategi for selskapet (forslag vedlagt) og vedtekter (forslag vedlagt), eller som en kommunal 

driftsenhet. 

RingeriksKjøkken består i dag av en sentral produksjonsenhet og to servicesentra (Krokenveien 

og Hov). Dersom RingeriksKjøkken skal driftes basert på forretningsmessige prinsipper og krav 

til lønnsomhet, må dagens produksjonsenhet (storkjøkkenet) isoleres som eget foretak eller 

kommunal driftsenhet/etat. Driftsansvaret for servicesentra/dagsentra bør legges i den 

kommunale linjeorganisasjonen, som tilføres nødvendige budsjett/driftsmidler ved 

omdisponeringer innen budsjettet. Det kan selvsagt også vurderes å la RingeriksKjøkken 

fortsette å drifte kafeteria/servicesentre med den erkjennelse at denne virksomheten aldri vil 

kunne generere overskudd. Drammen kommune kompenserer for eksempel dette ved å 

subsidiere denne delen av virksomheten med et direkte driftstilskudd til Drammen Kjøkken KF. 

Det er viktig at en kommunal subsidiering av tilbudet synliggjøres. 

 

 

 

 

 

Endring i opplegget for prisfastsetting og budsjettering 

Rådmannen oppfatter kommunestyrets vedtak slik at institusjonene skal betale reell porsjonspris 

og ikke råvarepris. Dette innebærer at andel av produksjonskjøkkenets kostnader ved 

leveransene til institusjoner, herunder lønn og andre kostnader, skal dekkes av institusjonene 
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gjennom porsjonsprisen, og ikke framkomme som et underskudd i regnskap eller en nettoutgift i 

budsjettet. Dette kan praktisk løses ved at dagens budsjetterte nettokostnader ved 

sentralkjøkkenet tilføres institusjonene, slik at disse får et økonomisk grunnlag for å betale 

gjeldende porsjonspris.  

Ved at RingeriksKjøkken trekker kapitalkostnader, husleie, strøm/fyring og administrative 

overheadkostnader inn i budsjett/regnskapsbilde, unngår kjøkkenet problemer i forhold til 

mulig/påstått «kryssfinansiering», og står friere i forhold til å kunne operere i et kommersielt 

marked på ordinære forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet (j.fr. eksternt salg). 

Dette er i tråd med kommunestyrets vedtak. 

Samtidig vil slik budsjettering og regnskapsførsel medføre en synliggjøring av kommunens 

totalkostnader knyttet til matproduksjon og porsjonspris. Pr. i dag er Drammen kommune 

v/Drammen Kjøkken KF eneste kommune i Norge som presenterer slikt kostnadsbilde. I 

forbindelse med saksforberedelsene har RingeriksKjøkkens ledelse sammen med saksbehandler 

og tillitsvalgt besøkt dette foretaket, som er i ferd med å tilpasse seg de samme 

produksjonsmetoder som RingeriksKjøkken benytter. «Nye» Drammen Kjøkken KF vil kunne 

bli en viktig samarbeidspartner og objekt for «benchmarking» i årene framover. 

 

Hva påvirker porsjonsprisen? 

Porsjonsprisen må skaffe inndekning for bedriftens lønnskostnader, generelle driftskostnader, 

råvareinnkjøp, husleie og kapitalkostnader samt krav til positivt driftsresultat. En strømlinjet 

produksjonslinje med optimal logistikk samt riktig kompetanse vil medvirke til lavest mulig 

driftskostnader, og dermed gi muligheter for lave og konkurransedyktige porsjonspriser.  

Ved all menyplanlegging legger RingeriksKjøkken til grunn «Nasjonale faglige retningslinjer 

for forebygging og behandling av underernæring» samt «Kosthåndboken, - en veileder i 

ernæringsarbeid i helse - og omsorgstjenesten» fra Statens ernæringsråd. 

Forekomsten av kroniske sykdommer knyttet til levevaner øker, og samtidig er det mange som 

har sykdomstilstander som krever langvarig medisinsk behandling. Dette stiller krav til 

kompetanse og muligheter til å tilpasse mattilbud og kostveiledning i behandlingen. Håndtering 

av innkjøp krever derfor høy kompetanse, kreativitet og innsikt. Krav om 

lave/konkurransedyktige porsjonspriser representerer krevende øvelser når det gjelder å sette 

sammen velsmakende månedsmenyer med rett mengde, riktig næringsinnhold, vitaminer og 

mineraler, riktig konsistens og krav til variasjon. Kontinuerlig overvåkning av innkjøpspriser, 

tilbud/rabatter og sesongvariasjoner er nødvendig, dersom ikke råvarekostnadene skal presse 

porsjonsprisene opp på et uforsvarlig nivå. 

Enkeltdietter, ønskekost v/livets slutt og næringsberikede dietter som tross alt produseres i 

småskala, driver også de samlede produksjonskostnader opp, og vil være en utfordring når det 

gjelder å holde en gjennomsnitts porsjonspris. Det er viktig å huske på at det er ofte syke 

mennesker kjøkkenet skal lage mat til. Maten må være lett å tygge (mange har dårlig tannstatus), 

fisk må være skinn og beinfri og maten må framstå/serveres som appetittlig m/garnityr og 

delikat anrettet. Slike forhold vil selvfølgelig gjenspeiles i prisen. 

 

 

Subsidiering/kryssfinansiering 

Dersom kommunestyret velger å organisere RingeriksKjøkken som et foretak/selskap, vil det 

være ett forhold som er absolutt: 
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Kommunen som eier kan ikke subsidiere foretaket, - og foretaket kan ikke subsidiere kommunen. 

Derimot kan eier kreve utbytte. 

I praksis betyr dette at dersom kommunestyret velger å vedta at porsjonsprisen til 

hjemmeboende skal være lavere enn kjøkkenets porsjonspris/utsalgspris, så må kommunen 

(v/f.eks hjemmebasert omsorg) kjøpe porsjonene til gjeldende utsalgspris, for så å selge disse 

videre til pasientene til den prisen kommunestyret har bestemt. Dersom kjøkkenet organiseres 

videre som en kommunal driftsenhet, kan et vedtak om en lavere porsjonspris kompenseres ved 

at kommunen aksepterer en tilsvarende nettokostnad i budsjett/regnskap. 

 

Moms 

Lovverket gir føringer for en moms på matvarer på 15 %. Hvis maten spises på stedet 

(servering) er momsen på mat 24 %. Dette kan gjøre momsberegninger noe komplisert, og det er 

en rekke «gråsoner».  

Merverdiavgiftsregelverket likestiller i utgangspunktet kommunale omsetningsvirksomheter 

med tilsvarende private virksomheter, jf. merverdiavgiftsloven § 11 første ledd. 

Merverdiavgiftsloven § 11 annet ledd fastsetter imidlertid en særordning som gir unntak fra 

plikten til å betale merverdiavgift ved eget forbruk for kommunale virksomheter som 

hovedsakelig tilgodeser egne behov. Uttaksmerverdiavgiften er basert på omsetningsverdi og 

ikke innkjøpsverdi.  

Hovedsakelighetskravet er i praksis blitt satt til minst 80 prosent av samlet omsetning. Da er det 

kun fradragsrett for den delen av anskaffelsene som skjer til den avgiftspliktige delen av 

virksomheten. Ved fellesanskaffelser må fradragsretten fordeles forholdsmessig. 

Ordningen er ressurskrevende å administrere, og dersom virksomheten skal drives på 

forretningsmessig basis, bør bedriften ta høyde for et eksternt salg som overstiger 20 % av 

omsetningen og innordne momsberegningene etter dette. Dette er i dag gjennomført ved 

RingeriksKjøkken. 

 

Et varmt måltid om dagen for definerte målgrupper vil være et svært viktig forebyggende 

helsetiltak. Dersom det foreligger et vedtak relatert til dette, vil tjenesten være definert som en 

helsetjeneste, og dermed ikke momsbelagt. Mat til hjemmeboende pasienter og pensjonister kan 

derfor leveres til en porsjonspris eks. moms, dersom det foreligger vedtak (j.fr. forslag til 

vedtak). 

 

Risiko 

Ved å organisere driften av RingeriksKjøkken som et KF eller kommunal driftsenhet i tråd med 

de forutsetninger som er skissert, oppnår kommunen å synliggjøre alle kostnader knyttet til 

matproduksjonen, og dermed definere en porsjonspris som «speiler» det faktiske kostnadsbilde. 

Dette i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak 2014. Denne prisen blir langt høyere enn den 

prisen kommunestyret har vedtatt skal være utsalgspris for hjemmeboende. Selv om denne 

prisen ikke vil være urimelig, vil mange kunne reagere på en prisøkning for å oppnå 

kostnadsdekning. Rådmannen vil følge dette opp i budsjettprosessen. 

At sykehjemmene vil oppleve en enda høyere prisøkning (sykehjemmene har tidligere kun betalt 

råvarepris) vil ikke være dramatisk, da budsjettmidler vil flyttes internt i systemet, og 

institusjonene vil få et økt budsjett for å håndtere økte utgifter. Men dersom mange sier fra seg 

tilbudet om middag brakt hjem av frivillighetssentralen på grunn av det mange vil oppleve som 
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dramatisk prisendring, vil få store konsekvenser både for det forebyggende helsearbeidet og ikke 

minst driftsgrunnlaget for kjøkkenet. 

Enkelte vil sikkert kunne mene at dette er unødvendig arbeid og prosedyrer, da man egentlig 

ikke oppnår annet enn at et kommunalt rammetilskudd erstattes av en tilsvarende inntektspost. 

Det er derfor viktig å presisere at det vil ikke bli mer penger i systemet ved slik 

internfakturering, men kostnadene vil synliggjøres der de faktisk hører hjemme. Dette vil gi 

kommunen nyttige styringsdata og sammenligningsgrunnlag. Men, - mer penger i systemet kan 

kun generes ved eksternt salg. Slike omdisponeringer som nevnt, vil ikke gi utslag på KOSTRA-

sammenligningstall. 

Rådmannen er av den oppfatning at et budsjett for RingeriksKjøkken skal synliggjøre 

kjøkkenets samlede/reelle utgifter og at denne klart speiles i porsjonsprisen. Innkjøpsordningene 

oppfattes utnyttet optimalt og det er derfor lite å hente på råvareprisen. Likeens er logistikken 

ved kjøkkenet godt utviklet og «svinnet» er minimalt. Dersom budsjett for RingeriksKjøkken 

skal synliggjøre det faktiske kostnadsbilde, og samtidig ivareta et krav om positiv bunnlinje, kan 

dette etter rådmannens syn oppnås ved følgende tiltak: 

 Øke porsjonsprisene 

 Øke volumet 

 Øke andel av eksternt salg 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1:  

Kommunestyrets intensjoner i vedtak 144/13 kan etter rådmannens syn bli ivaretatt ved at 

RingeriksKjøkken organiseres som et KF. Skal RingeriksKjøkken drives etter 

forretningsmessige prinsipper og med overskudd, må virksomheten i langt større grad ha fokus 

på markedsutvikling, produktutvikling, profilering og markedsføring. Da vil en 

organisasjonsform med eget dedikert og faglig kompetent styre, der forretningsmessige og ikke 

politiske føringer er avgjørende, kunne være viktig nødvendig støtte. Dersom kommunestyret 

velger en slik løsning, bør følgende vedtak fattes: 

1. RingeriksKjøkken omorganiseres til et kommunalt foretak fra 1.1.2015, og betegnes i 

fortsettelsen «RingeriksKjøkken KF». Perioden fram til 1.1.2015 skal nyttes til 

nødvendige strukturelle tilpasninger, j.fr. «Ringerike 2020», samt gradvis å gjennomføre 

nødvendige prisøkninger i forhold til hjemmeboende. 

2. Vedlagte forslag til eierstrategi for «RingeriksKjøkken KF» vedtas. 

3. Rådmannen får fullmakt til å inngå en leieavtale for driftsbygning, maskinrom og grunn 

for «RingeriksKjøkken KF» i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

4. Rådmannen innpasser drift av Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter i egen 

driftsorganisasjon, og foretar de nødvendige budsjettjusteringer. 

5. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et rimelig måltid varm 

mat/middag hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har 

etablert for målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

Alternativ 2: 
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Kommunestyrets intensjoner i vedtak 144/13 kan etter rådmannens syn også bli ivaretatt ved at 

RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet, men med nødvendige tilpasninger 

av budsjett/regnskap slik at de faktiske og reelle kostnader/inntekter framkommer. Dersom 

kommunestyret velger en slik løsning, bør følgende vedtak fattes: 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader.  

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller om 

denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

En organisering av RingeriksKjøkken som et kommunalt foretak vil være utfordrende, da 

RingeriksKjøkken vil være det eneste KF som kommunen har. Dette innebærer at kommunen 

ikke har noe ”miljø” for foretak eller foretaksbygging, verken administrativt eller organisatorisk. 

Rådmannen tror ikke at det vil være riktig å pålegge RingeriksKjøkken en slik belastning på 

nåværende tidspunkt. 

Dersom Ringerike kommune på sikt velger å etablere/organisere flere deler av virksomheten 

som foretak (kommunalt eller interkommunalt), vil RingeriksKjøkkens organisatoriske og 

administrative tilknytning naturlig vurderes på nytt. 

Ut i fra en slik vurdering anbefaler derfor rådmannen at RingeriksKjøkken fortsatt organiseres 

som en kommunal driftsenhet, med de endringer som foreslåes slik at de reelle/faktiske 

kostnadene for kjøkkenets interne ”kunder” og RingeriksKjøkkens inntektene framkommer, j.fr 

forslag til vedtak. 

 

 

Vedlegg 

 
 Forslag til eierstrategi for RingeriksKjøkken KF 

 Forslag til vedtekter for RingeriksKjøkken KF 

 Forslag til husleieavtale for RingeriksKjøkken KF m/plantegninger 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale  

 

Arkivsaksnr.: 14/214   Arkiv: G21  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/14 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 16.10.2014 

168/14 Formannskapet 21.10.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Ringerike 

kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale 

legevakt. 

Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Ringerike interkommunale legevakt er i dag etablert i lokaler ved Ringerike sykehus, og 

består av samarbeidskommunene Ringerike, - Hole, - Jevnaker, - Modum, - Sigdal, - og 

Krødsherad kommune. 

Den interkommunale legevaktordningen skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter lov 

av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. § 3-2 første ledd nr. 3 

bokstav a. 

Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal legevakt inngås med hjemmel i 

kommuneloven § 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Etter at den nye veien Sokna- Ørgenvika er åpnet, opplever Flå kommune at reisetiden med 

bil til Hønefoss er kortet inn med 20 minutter. I tillegg arbeider mange av Flå kommunes 

innbyggere i Ringerike og mange frekventerer Hønefoss jevnlig. 

Flå kommune har derfor rettet en henvendelse til Ringerike legevakt om å få delta i denne på 

like linje med de andre samarbeidskommunene. 

Henvendelsen har blitt behandlet i Samarbeidsutvalget for legevakta som i prinsippet stiller 

seg positivt til henvendelsen. 

I dagens samarbeidsavtale står det i pkt.6.1.: 

«Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for 

inntreden i samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. Utvidelse av 

samarbeidet med flere deltagere krever godkjenning i alle deltagerkommunenes 

kommunestyrer». 
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Ringerike kommune har forestått forhandlinger med Flå kommune om betingelser for 

inntreden i samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. De samme 

prinsipper som ble benyttet da Jevnaker kommune ble en del av legevakten er fulgt. Flå 

kommunestyret har akseptert de framforhandlede betingelser. Saken legges derfor nå fram for 

behandling i de respektive samarbeidskommuner. 

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Flå kommune er en kommune i Ringerike sykehus sitt «nedslagsområde», og det er naturlig og 

riktig at kommunen inngår avtale om bruk av nærmeste etablerte legevakt. 

Flå kommune er en relativt liten kommune med 1 050 innbyggere (1. jan 2012). De 

økonomiske konsekvenser er derfor marginale, både for legevakten og for de allerede 

samarbeidende kommuner. 

Vedlagt følger en oppdatert samarbeidsavtale. Vertskommunens juridiske enhet har gått 

igjennom avtaleteksten, og enkelte presiseringer, forenklinger og endringer i ordlyden er gjort, 

men endrer ikke avtalens innhold eller intensjon. 

Rådmannen anbefaler den foreslåtte utvidelse. 

 

 

Vedlegg 

 
 Forslag til revidert «Avtale om vertskommunesamarbeid, - Ringerike interkommunale 

legevakt» 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Arkivsaksnr.: 14/227   Arkiv: M45  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

107/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014 

169/14 Formannskapet 21.10.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-

26-25 nr 1048 

Sammendrag 
Kommuner er pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsanlegg (mindre enn 2000 

personekvivalenter). Siden 2011 har Ringerike kommune gjennomført tilsyn og har tatt gebyr 

for dette per gjennomført tilsyn. Målet er nå å endre dette til å bli et årlig gebyr på lik linje 

med feieravgifta.  Fordelen med denne ordningen vil være mange, blant annet en større 

forutsigbarhet både for kommune og innbygger. 

 

Beskrivelse av saken 
Kommuner er pålagt å holde tilsyn med små avløpsanlegg etter forurensningsloven. 

Ringerike kommune har ført tilsyn med mindre avløpsanlegg siden 2011. Det er vedtatt å ta 

gebyr på selvkostnivå for dette arbeidet.  Per dags dato tas gebyret pr gjennomført tilsyn i 

etterkant av arbeidet. 

 

Både kommune og slamtømmer har tilgang til datasystemet som brukes. Det kan legges inn 

data og tas ut rapporter med samme bakgrunnsinformasjon. Et årlig gebyr vil kunne 

administreres i eksisterende system, men med noen endringer.  

 

Tilsyn utføres i dag utelukkende av kommunale ansatte, men med bakgrunn i opplysninger av 

både anleggseier og slamtømmer. Ringerike kommune har fått tilbud om økt bistand fra 

kommunal slamtømmer for gjennomføring av tilsyn. Dette vil vurderes nærmere i prosessen. 
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Sammenligning med andre kommuner 

Andre kommuner har forskjellige løsninger på finansiering av tilsyn på avløp og dermed 

svært varierende gebyrnivå. Nedenfor en liten sammenligning for tilsyn på avløpsanlegg 

mindre enn 15 pe: 

 

Kommune Årlig/pr tilsyn Beløp (ink moms) 

Tilsynskontor for små 

avløpsanlegg i 

Drammensregionen* 

årlig 750.- 

Frogn årlig 645.- 

Ringerike kommune** årlig 555.- 

Lunner årlig 340.- 

Gran årlig 297,5.- 

Hole Gebyr pr tilsyn Tar ikke gebyr 

Jevnaker Har ikke strategisk tilsyn  

Kongsberg Har ikke strategisk tilsyn  

*Øvre Eiker, Modum, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande, Svelvik  

** Foreslått beløp, tatt inn i gebyrregulativet med forbehold om politisk godkjenning 

 

Per dags dato er det også uregistrerte anlegg i kommunen. Disse anleggene vil vi lettere 

kunne oppdage dersom vi øker tilsynstakten.  

Juridiske forhold  
 

Det er nødvendig med endring av lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av 

utslipp av avløpsvann og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-

06-25 nr 1050. 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann i Ringerike 

kommune, vedtatt som sak 56/09 i HMA, sak 69/09 i FS og 56/09 i KS; med senere 

endringer. 

 

Endring av betalingsregulativ for feiervesenet, vedtatt som sak 83/11 i HMA, 129/11 i FS og 

115/11 i KS (vedlegg 1) 

 

Økonomiske forhold 
Tilsynsgebyret er i dag på kr 1155.- pr tilsyn inkl mva for små anlegg. Ringerike kommune 

har vedtatt en målsetting om tilsyn ca hvert 5. år. Erfaringer fra tidligere år viser at dette ikke 

tilsvarer selvkost og gebyret må skrus opp betraktelig (med 70%)  for at kommunen skal nå 

selvkostbalanse. Dagens ressursbruk innebærer også tilsyn ca hvert 20. år. 

 

Vi har per dags dato kjennskap til ca 4500 anlegg i kommunen. 

 

Kommunal tømmefirma foretar tømming av ca. 2250 av dem hvert år. Ringerike kommune 

har mottatt tilbud om at disse også kan foreta enkelt tilsyn samtidig med at de foretar 
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tømming, mot ekstragebyr. Dette enkle tilsynet bidrar til at vi skal kunne oppnå fullverdige 

tilsyn ca hvert 5.år i tråd med vedtatt målsetting. 

 

Foreløpige beregninger viser at et årlig gebyr på 555.- (inkl mva) vil kunne gi et 

selvkostregnskap som gir rom for en noe økt tilsynstakt enn idag.  

 

Til sammenligning er beløpet for feieravgifta i Ringerike kommune på samme beløp i 2015. 

Erfaringene fra dette selvkostområdet (feiing) viser at det ble lettere å oppnå selvkostbalanse 

når det er jevn og årlig fakturering, enn når dette skjer enkeltvis.  

 

Behov for informasjon og høringer 

For å kunne iverksette endringer slik at kommunen kan ta årlig gebyr for tilsyn må én lokal 

forskrifter endres. For å ha et helhetlig og oppdatert lovverk på fagområdet anbefales det å 

endre to lokale forskrifter til. Når forslag om nye forskrifter foreligger, vil disse legges ut på 

offentlig høring i tråd med forvaltningsloven. Det er da mulighet for innbyggerne å komme 

med innspill.  

 

Det vil bli gitt informasjon til publikum via hjemmeside, facebook og Ringblad. Beløpet på 

tilsyn vil også opplyses i gebyrreglementet.  

 

Det tas sikte på å sende ut et informasjonsbrev sammen med den første fakturaen.  

 

Om tidspunkt for endring 

Endring av gebyrreglementet til et fast årlig gebyr forutsetter at «Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann mv….» endres. Dersom rådmannens 

forslag til vedtak blir vedtatt, vil dette arbeidet startes umiddelbart slik at revidert forskrift er 

på plass før sommeren 2015. 

 

Rådmannen vil da avvente fakturering av tilsyn første halvår til det er avklart om forskriften 

blir endret; 

 

 Dersom forskriften endres, faktureres alle med registrerte anlegg for det årlige gebyret. 

 Dersom forskriften ikke endres og det skal faktureres pr tilsyn som i dag, etterfaktureres 

det for tilsyn gjennomført 1.halvår. 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt kan man videreføre dagens ordning hvor tilsynsgebyr tas som et engangsbeløp 

etter utført tilsyn. Forslag til alternativt vedtak: 

 

1. Tilsynsgebyr på mindre avløpsanlegg skal fortsatt tas pr tilsyn i etterkant av tilsyn. 

2. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette tanker, FOR 2009-06-25 nr 1049.  

3. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg , FOR 2009-26-25 nr 1048 

 

Konsekvenser ved alternativ løsning: 
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Det blir mye vanskeligere å nå selvkost. For å prøve å nå selvkost er det sannsynlig av 

tilsynsgebyret pr tilsyn økes relativt mye i 2015. Takten på tilsyn hvert 5. år blir svært 

vanskelig å nå.  

Det anbefales uansett fortsatt å revidere forskriftene, slik at nødvendige oppdateringer kan 

foretas. Dette gjelder for eksempel oppdatering i forhold til ny teknologi. Det vil bli fremmet 

en ny sak om hva som er aktuelt å revidere i de lokale forskriftene. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Utfordringer med dagens ordning 

1. Liten forutsigbarhet i inntekter 

Lav forutsigbarhet på inntekter fører til lav bemanning, dermed til lave aktivitet og 

lav inntekt.  

2. Høye administrative kostander 

Oppfølging av tilsyn og utsending av faktura er svært omfattende når dette må 

generes for hvert enkelt gjennomført tilsyn.  

3. Høyt engangsbeløp 

For anleggseier betyr det en engangskostnad som kommer i uregelmessig avstand  

4. Urettferdig fordeling av kostnader 

I og med tilsyn på små avløpsanlegg er en ganske ung ordning, må mange 

administrative ordninger på plass (fakturaflyt, forskrifter, oversiktsplaner, rutiner). I 

og med at også dette arbeidet faller under selvkostregime, må de anleggseierne som 

tilfeldigvis får tilsyn i de tidligere årene bære denne ekstra kostnaden. 

 

Fordeler med årlig gebyr 

 

For kommunen: 

- Lavere administrasjonsutgifter (fakturagenerering mm) 

- Høyere forutsigbarhet av inntekter 

- Høyere forutsigbarhet av bemanning og gjennomføringsevne 

- Mer effektivt tilsyn  

For anleggseier: 

- Høyere forutsigbarhet av utgifter 

- Ikke ha et stort beløp men et årlig, til sammenligning lavt gebyr 

 

Ulemper med årlig gebyr 

 

For kommunen: 

- Utforming av tekniske løsninger 

- Økte kundehenvendelser i startfasen 

For anleggseier: 

- Kan føles som «enda et kommunalt gebyr» siden alle må betale et fast beløp hvert år 

- Årlig gebyr som ikke følger et årlig tilsyn kan føles urettferdig 

 

Rådmannen mener at fordelene med årlig gebyr, både for anleggseier og kommune, 

overskygger ulempene i sto grad. Sammenligning med andre kommuner viser også at dette er 

vanlig praksis, som flere og flere kommuner går over til. Med et nivå på ca 550.- vil ikke 

Ringerike kommune ligge på urimelig nivå sammenlignet med de andre kommunene.  
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Samtidig anbefaler rådmannen å starte opp arbeidet med å endre de andre lokale forskriftene 

innenfor mindre avløpsanlegg, for å sikre en helhetlig og oppdatert forvaltning av anleggene.  

 

Vedlegg 

 
1. Utdrag fra forslag til gebyrreglement for tilsyn på utslippsanlegg 

 

Lenker 

 

1. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og i 

sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 1050 

Lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 

 

 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

saksbehandler: Kari Astrid Ehrlinger 

 

 

 



   

 Sak 170/14 

 Side 43   

 

 

Etablering av karrieresenter  

 

Arkivsaksnr.: 14/1196   Arkiv: X60  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 15.10.2014 

170/14 Formannskapet 21.10.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter etableringen av Ringerike karrieresenter fra 1. januar 2015 

 

 

Sammendrag 
Det er de siste årene etablert karrieresentere flere steder i fylket. En arbeidsgruppe har 

foreslått å etablere et nytt karrieresenter på Ringerike. Senteret vil tilby karriereveiledning til 

målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i tillegg være en møtearena og et 

offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere. Karrieresenteret et i hovedsak 

finansiert av Buskerud Fylkeskommune og NAV.  

 

Innledning / bakgrunn 
I 2013 etablerte NAV Buskerud og Buskerud fylkeskommune (BFK) et samarbeid for å 

utvikle karrieresentre i Buskerud.  

Målet er å tilby befolkningen bedre tilgang til et mer profesjonelt karriereveiledningstilbud i 

hele fylket. Karrieresentrenes kjerneområde skal være å tilby karriereveiledning til 

målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i tillegg være en møtearena og et 

offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere. Viktige samarbeidspartnere for 

NAV og BFK vil være kommunene, arbeidslivets parter og utdanningsinstitusjoner på alle 

nivåer. I dag finner vi veiledning for voksne på ulike arenaer i fylket. Målet er å samle 

karriereveiledere, nettverksrådgivere, representant fra OT og NAV, minoritetsrådgiver og 

etablererveileder og så videre på et sted, slik at det blir en dør inn for befolkningen som har 

behov for veiledning. Et større samarbeid vil skape en mer tilgjengelig, helhetlig, tverrfaglig 

og profesjonell karriereveiledning.   

I dag ivaretas tilbudet om karriereveiledning for voksne i Ringeriksregionen som en del av 

OPUS-organiseringen (videregående opplæring av voksne). 

 

Arbeidsgruppa  

 

I januar 2014 ble det opprettet en arbeidsgruppe i Ringeriksregionen for å utvikle et bredt 

samarbeid om karriereveiledningstjenester med utgangspunkt i regionens behov. 

 

Arbeidsgruppa bestod av representanter fra  NAV, Ringerike videregående skole, Ringerike 

Utvikling, Ringerike kommune, Hole kommune, en felles representant for kommunene 

Modum, Sigdal og Krødsherad, Læringssenteret for voksne i Ringerike, karriereveileder ved 

OPUS Ringerike karrieresenter. 
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I april 2014 ble rapporten fra arbeidsgruppa ferdigstilt. Arbeidsgruppa anbefaler at det 

etableres et karrieresenter som åpnes i løpet januar 2015. De ser at et karrieresenter vil gi 

merverdi både for befolkningen og de ulike samarbeidspartnerne i Ringeriksregionen.  

Hovedoppgavene for karrieresenteret skal være 

 En sentral arena for karriereveiledning av voksne i regionen. 

 Et ressurssenter for rådgivere i grunnskole og videregående skole, NAV, 

kommuner og næringsliv i spørsmål om utdanningsvalg og kompetanseutvikling. 

 Et sentralt sted for informasjon og veiledning omkring etablering av egen 

virksomhet. 

 En arena for utstrakt samspill mellom private og offentlige aktører, mer effektiv 

ressursbruk og bedre resultater som følge av samarbeid. 

Tilbudet ved karrieresenteret skal dekke alle kommunene i regionen. For å øke 

tilgjengeligheten til tjenesten anbefaler arbeidsgruppa at det skal være tilbud om 

karriereveiledning lokalisert i Modum, i tillegg til Hønefoss. 

Lokalisering 

Arbeidsgruppa anbefaler videre at karrieresenteret lokaliseres i Storgata 14, kalt  «Det Gule 

huset» på folkemunne. Lokalene er oppgradert de senere år og ligger svært sentralt med 

inngang både fra Storgata og mot Ringerike videregående skole (rampe for rullestol) Det er 

godt egnet for samlokalisering og samarbeid om fellesfunksjoner. Både Ringerike Utvikling 

(3 personer) og den nye stiftelsen Buskerud Musèene (3 personer) ønsker lokalisering 

sammen med et karrieresenter i dette bygget.  

Oppstartsdato 

 Planen er at Ringerike Karrieresenter starter opp  i januar 2015 

Ringerike karrieresenter og bemanning 

 
a) Buskerud Fylkeskommune (BFK) 

100 % karriereveileder 

 

Lønn + reiseutgifter og 

kontorutstyr  betales av BFK 

Overføres fra OPUS 

  

Nettverksrådgiver (50%) 

arbeid med ungt 

entreprenørskap (40%) og 

arbeid i karrieresenteret 

(10%) 

 

 

Lønn + reiseutgifter og 

kontorutstyr betales av BFK  

nettverksrådgivere (40135) 

 

 

 

Har leid kontor av   

Ringerike kommune. Flyttes 

til senteret. 

 20% OT rådgiver 

(Oppfølgingstjenesten)  

  

Lønn+ reise og kontorutstyr 

betales av PPOT 

1 dag i uka 

b) NAV 

100% NAV-veileder, lokalt årsverk avgjøres 

i høst 

Lønn + reiseutgifter og kontorutstyr betales 

av NAV   
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NAV Buskerud går inn med et årsverk på 0,5  

 
c) Kommunene 

Veileder fra Læringssenteret  20% 

Annen bemanning? 

Lønn + reise /kontor deles på kommunene 

 
d) Ringerike utvikling 

100 % daglig leder av Ringerike utvikling Betales av Ringerike utvikling 

 

 

Økonomiske forhold 
 

Når det gjelder driftsutgifter utenom lønn kan et forslag til driftsutgifter 

for Ringerike Karrieresenter være slik:      

 

Utgifter: 

 

 

Pr. år Pr. enhet med 3 

eiere 

Husleie 700 m2 60 000  

Strøm  60 000  

Vask  37.000  

Kurs /opplæring 20 000  

Undervisningsmateriel

l 

15 000  

Annonser 10 000  

Matvarer 15 000  

Leder/koordinator 50% 400 000 ??  

Totalt  617 000    205.666 

 

Når det gjelder å ta del i senterets driftsutgifter, vil dette bli drøftet med de andre kommunene 

som senteret betjener.  Kommer kommunene fram til at de vil bidra med en andel av 

driftsutgiftene, og senteret kommer i gang som planlagt, vil Ringerike kommunes andel av 

disse bli innarbeidd  i første tertialrapport 2015. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er positiv til etablering av Ringerike etablerersenter, og tror det vil bidra til et 

mer profesjonelt karriereveiledningstilbud for innbyggerne i regionen. Rådmannen mener 

dette særlig vil bidra positivt for målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i 

tillegg være en møtearena og et offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere.  

Ringerike vil derfor flytte noen personalressurser til senteret for at det skal komme i gang, og 

mener det vil styrke tilbudet til ungdom og voksne i regionen.  Når det gjelder å ta del i 

senterets driftsutgifter, vil dette bli drøftet med de andre kommunene som senteret betjener.   
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Vedlegg 
Etablering av karrieresenter for region Ringerike og Midt-Buskerud. Rapport fra 

arbeidsgruppe – april 2014. 

 

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, 07.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Midlertidig forbud mot tiltak på deler av gnr/bnr 52/1 Kilemoen - klage på vedtak 

 

Arkivsaksnr.: 14/815   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

171/14 Formannskapet 21.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Hans Anton Støen til følge.  

2. Klagen sendes fylkesmannen, som er klageinstans, for endelig behandling av klagen.  

3. Det delegeres til rådmannen å behandle en eventuell søknad om midlertidig tillatelse 

til tiltak og dispensasjon, jf. vedtakspunkt 2 i formannskapets vedtak 17.06.2014 sak 

108/14.  

Sammendrag 

Det er kommet en klage på formannskapets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak på deler 

av gnr/bnr 52/1 ved Ringerike vannverk på Kilemoen. Saksframlegget gjør rede for 

hovedpunktene i klagen, juridiske forhold og en vurdering av innholdet i klagen. Rådmannen 

anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken oversendes fylkesmannen for endelig 

behandling.  

 

Beskrivelse av saken 

Bakgrunn 

Det har over lang tid vært drevet uttak av grus på gnr/bnr 52/1 på Kilemoen. Første uttak var 

på 1960-tallet. I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale mellom kommunen og grunneiere 

knytta til Ringerike vannverk. Grunneier Hans Anton Støen opplyser at det er tatt ut til 

sammen ca. 400 000 m3 grus etter 1985. Av dette er ca. 300 000m3 tatt ut i perioden 2009-

2013 i forbindelse med utbygging av Rv7.  

Våren 2014 starta arbeidet med reguleringsplan for vannverket.  

Formannskapet vedtok i møte 17.06.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av 

gnr/bnr 52/1 på Kilemoen (se saksframlegg og protokoll i vedlegg 1 og 2). Forbudet gjelder 

tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense drikkevannskilden. Vedtaket ble 

varsla i brev 24.06.2014 (vedlegg 3). 

Grunneier Hans Anton Støen fikk utsatt klagefrist, og kommunen mottok klage på vedtaket i 

brev datert 20.08.2014.  

 

Klagens innhold 

Klage fra Hans Anton Støen følger som vedlegg 4. Videre mottok kommunen et brev fra 

Støen 10.09.2014 med forslag om å inngå en avtale, se vedlegg 5.  

Oppsummering av hovedpunktene i klagen:  

1. Klausulering 

Støen mener klausuleringsavtalen fra 1985 åpna for uttak av grus på hele sin eiendom, 
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i 3 ulike soner, så lenge uttaket skjedde i samsvar med klausuleringsbestemmelsene. 

Støen mener dette må anses som en avtalefesta arealplan for forvaltning av både 

grunnvann og grus. Klausuleringa var grunnlag for et skjønn som ble fullført i 1990. 

Ca. 3 mill. m3 grus var omfatta av skjønnet. Støen mener lovligheten av uttaket 

bekreftes av plan- og utredningsprogrammet 18.01.2011, hvor grusuttak ble angitt 

som et delformål med planen. 

2. Søknadsplikt og lovlighet 

Støen mener uttak av grus på sin eiendom er en lovlig virksomhet, og at kommunen 

ikke kan bruke plan- og bygningsloven som hjemmel for et midlertidig forbud. Støen 

mener vedtaket må kjennes ugyldig.  

Støen skriver at kommunen ikke på noe tidspunkt før et møte våren 2014 har hevdet 

at grusuttaket må ha tillatelse etter plan- og bygningsloven. Støen viser til brev fra sin 

advokat, Frode Innjord, hvor det blant annet står: Plan- og bygningslovens regler om 

søknadsplikt knytter seg til nye tiltak, jf. pbl. § 20-1 sammenholdt med § 1-6. Støen 

ber om en klargjøring av om det midlertidige forbudet bare rammer nye tiltak, og at 

det ikke omfatter ethvert uttak av grus fra allerede lovlig etablert uttak. I første 

omgang er det viktig for Støen å innfri avtalt årlig minimumskvote for uttak i avtalen 

med entreprenøren Hæhre AS. Dvs. ca. 100 000 m3 fram til år 2020. Hæhre må også 

få anledning til å hente utsorterte fraksjoner av stein og grus om ligger lagra delvis 

innenfor sone I.  

3. Forslag om å inngå avtale  

Støen foreslår å inngå en avtale med kommunen om uttak av grus. Støen er villig til å 

avstå fra å ta ut grus i sone I i 5 år, eller fram til reguleringsplan er vedtatt. 

Kommunen skal da ikke motsette seg fortsatt grusuttak i sone IIA på Støens eiendom 

iht. gjeldende klausulering i samme periode. Hæhre gis også anledning til å 

transportere ut allerede utsorterte fraksjoner av stein og grus som delvis ligger inne i 

sone I.  

Kommentarer fra Teknisk drift utbygging / Asplan Viak 

Teknisk drift utbygging fikk mulighet til å kommentere klagen, og oversendte sine 

kommentarer i e-post 21.09.2014 (vedlegg 6). E-posten inneholder også vurdering fra 

rådgiver Asplan Viak.  

1. Klausulering 

Gjennomgang av klausuleringssoner og bestemmelser er et krav for å få godkjent 

reservevannforsyning til Ringerike vannverk. Forslag til klausuleringsplan og 

bestemmelser er utarbeida etter råd fra Asplan Viak og Mattilsynet. Klausuleringsplan 

og bestemmelser bør hjemles i en reguleringsplan for å sikre vannforsyninga til 

Hønefoss og omegn. Støen skriver i e-post 14.09.2014 at det vil være en fordel å ta ut 

grus i sone IIA med tanke på framføring av ny vannledning med tilhørende 

infrastruktur. Teknisk mener dette må modifiseres. I forslag til reguleringsplan ligger 

det inne to traseforslag for ny hovedvannledning til reservebrønnene. Trase er ikke 

endelig bestemt, og vil avklares i planprosessen.  

2. Søknadsplikt og lovlighet 

Teknisk kjenner ikke til at det foreligger tillatelser for uttak av grus innenfor 

vannverksområdet. Gjeldende klausuleringsplan åpner for uttak av grus innenfor sone 

1 og 2, så lenge klausuleringsbestemmelsene følges. Klausuleringen i seg selv gir 

imidlertid ingen tillatelse etter plan- og bygningsloven eller annet regelverk til å ta ut 

grus i nevnte soner.  
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Det er riktig som Støen skriver, at et midlertidig forbud mot tiltak ikke har 

tilbakevirkende kraft. Det vil si at forbudet bare gjelder for nye søknader som skal 

behandles etter plan- og bygningsloven. Skal igangværende lovlig bruk begrenses 

eller stanses, må det gjøres gjennom ekspropriasjon, basert på vedtatt reguleringsplan. 

Dersom det ikke blir enighet om grusuttak, og det anses som nødvendig å stoppe 

drifta før reguleringsplan som gir ekspropriasjonsrett er ferdig, gir Oreigningsloven 

adgang til ekspropriasjon for å sikre vannkilder.  

3. Forslag om å inngå avtale 

Asplan Viak mener en avtale med grunneier vil være tilstrekkelig for å sikre hensynet 

til drikkevannskilden, gitt at avtalen har innarbeida kravene i 

reguleringsplanforslaget. Det må vurderes om avtalen skal tinglyses eller ikke. Uten 

tinglysning er det en frivillig avtale som kan sies opp av begge parter.  

  

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplan 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er eiendommen avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsområde (LNF). Området er også markert med skravuren "nedslagsfelt for drikkevann".  

 

Revisjon av kommuneplan 

Som en del av revisjon av kommuneplanen utarbeider kommunen en temautredning om 

mineralske råstoffer, herunder grusforekomster. Våren 2013 inviterte kommunen til å komme 

med innspill til kommuneplanen om eksisterende og nye uttaksområder. Dette ble gjort 

gjennom annonsering på kommunens internettside, i Ringerikes blad samt med eget brev til 

kjente drivere og grunneiere – herunder Støen.   

Det har ikke kommet inn noe innspill til kommuneplanen om grusuttak på gnr/bnr 52/1.  

Områder for råstoffutvinning bør ordinært avklares i overordna planer, og behandles gjennom 

en kommuneplanprosess. I kommuneplanprosessen blir hvert enkelt innspill utreda av 

kommunen på overordna nivå, og kommunestyret tar til slutt stilling til innspillene ut fra en 

samla vurdering. Dersom et område blir avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen, vil det 

videre være krav om å utarbeide reguleringsplan. Omfanget av plan- og utredningsarbeidet 

vil imidlertid bli mindre for et område som er avklart i overordna plan, enn et område som er 

avsatt til LNF.  

 

Reguleringsplan for Ringerike vannverk 

Våren 2014 ble det varsla oppstart av reguleringsplan for Ringerike vannverk. Støen har 

sommeren 2014 gitt tilbakemelding om at han ønsker å samarbeide om en felles 

reguleringsplan som ivaretar både grunnvanns- og grusinteresser. Dette vil medføre at 

oppstart av planarbeidet må gjennomføres på nytt, fordi regulering til formål grusuttak 

utløser krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger.  

Dersom Støen i stedet ønsker at dette behandles som et innspill til kommuneplanen, er 

rådmannen åpen for det. Fordelen med dette vil være at arealbruken avklares på overordna 

nivå i kommuneplanen, for så eventuelt å bli fulgt opp med en reguleringsplan for uttaket.  

 

 

 

Juridiske forhold  
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Plan- og bygningsloven 

Uttaket er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1 bokstav k: Tiltak 

som krever vesentlige terrenginngrep.  

Det er også krav om reguleringsplan jf. pbl. § 12-1, første og andre ledd:  

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i 

kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det 

ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og 

anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser. 

For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. (…)  

Uttak av 400 000 m3 masser er et vesentlig terrenginngrep. Masseuttak kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, og det er nødvendig med en planavklaring for å sikre 

forholdet til berørte private og offentlige interesser, som for eksempel friluftsliv, bomiljø og 

drikkevann.  

 

Grusuttaket har i dag ingen godkjenning etter plan- og bygningsloven.  

 

Mineralloven  

Det er krav om å søke driftskonsesjon etter mineralloven innen 01.01.2015. Drivere av 

grusuttak i kommunen er informert om dette kravet i eget brev fra direktoratet for 

mineralforvaltning, datert 03.03.14. Ved søknad om driftskonsesjon til direktoratet vil 

kommunen være uttalepart. Kommunen vil uttale seg som plan- og bygningsmyndighet, og ta 

utgangspunkt i planstatus i kommuneplan og reguleringsplaner, samt eventuelle andre vedtak 

etter plan- og bygningsloven.   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok i mars 2014 oppstart av arbeidet med reguleringsplan 354 for 

Ringerike vannverk. Formannskapet vedtok i tillegg at det skulle sendes forhåndsvarsel om 

vedtak om nedlegging av midlertidig forbud mot tiltak iht. pbl. § 13, på deler av gnr/bnr 52/1. 

Brev med forhåndsvarsel ble sendt til Støen 12.03.14. Formannskapet fattet 17.06.2014, sak 

108/14 følgende vedtak:  

1. Det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak, i henhold til pbl § 13, på gbnr 52/1 

innafor sone 1 i de foreslåtte klausuleringssonene (se område med rutete (rød) 

skravur på vedlagt kart: «Oversikt over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til 

klausuleringssoner av 6.3.14 ved Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved 

Ringerike vannverk på Kilemoen. Forbudet mot tiltak gjelder fram til områder er 

regulert i vedtatt reguleringsplan. 

2. Det kan åpnes for søknad om midlertidig tillatelse til tiltak etter plan- og 

bygningsloven (pbl) § 20-1 k) på gbnr.52/1 innafor sone 2a i de foreslåtte 

klausuleringssonene (se område med stripete (blå) skravur på vedlagt kart: «Oversikt 

over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til klausuleringssoner av 6.3.14 ved 

Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved Ringerike vannverk på Kilemoen. En 

eventuell midlertidig tillatelse vil gjelde inntil området er regulert i vedtatt 

reguleringsplan. En eventuell midlertidig tillatelse forutsetter at det utarbeides 

reguleringsplan for området, og at det utredes konsekvenser i tilstrekkelig grad i 

forbindelse med søknad om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k). Dersom det søkes 

om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k) må det også søkes om dispensasjon etter 
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pbl § 19-1 til 19-3. Det må søkes dispensasjon fra krav om reguleringsplan i pbl § 12-

1 2.ledd og fra kommuneplanen. 

3. Ringerike kommune dekker ikke Hans Anton Støens kostnader til juridisk bistand. 

 

Økonomiske forhold 
Det vil trolig komme et erstatningskrav for tap av verdi grunnet restriksjoner på bruk av 

eiendommen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens kommentarer til klagen 

1. Klausulering 

Klausuleringsavtalen fra 1985 gjorde at kommunen ikke hadde behov for å 

ekspropriere eller båndlegge området formelt etter dagjeldende vassdragslov og/eller 

plan- og bygningsloven. Det ble gjennomført et skjønn for å komme fram til et 

erstatningsbeløp for klausuleringa.  

 

Plan- og utredningsprogrammet fra 2011 var et forslag utarbeida av Asplan Viak, som 

har vært leid inn som rådgiver for Teknisk drift utbygging. Forslaget var i 2011 ikke 

vurdert av kommunens planmyndighet, og heller ikke politisk behandla. Den formelle 

planprosessen ble først starta opp våren 2014. Rådmannen er ikke enig i Asplan Viak 

har gitt uttrykk for at uttak av grus har "kunnet foregå fritt fram til nå innenfor 

rammen av gjeldende klausulering". Asplan Viak har omtalt forholdet til 

klausuleringsplanen, ikke hvilke krav som gjelder ut fra plan- og bygningsloven. 

Klausuleringsavtalen i seg selv gir ingen godkjenning for grusuttak. En avtale kan 

ikke erstatte saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Avtalen tar utgangspunkt i 

behov knytta til vanninteressene, og gir i seg selv gir ingen tillatelse til uttak av grus.  

 

2. Søknadsplikt og lovlighet 

Rådmannen fastholder at grusuttaket på Støens eiendom er omfatta av søknadsplikt og 

krav om reguleringsplan ut fra plan- og bygningslovens bestemmelser. Grusuttaket 

har i dag ingen godkjenning etter plan- og bygningsloven.  

 

Kontakten som har vært med Støen fram til 2013 gjaldt kun forholdet til vannverket, 

blant annet å få tillatelse til å sette i gang prøvepumping. Mattilsynet krever 12 

måneders prøvepumping før de kan ta stilling til om godkjenning av grunnvann til 

drikkevannsforsyning kan gis etter drikkevannsforskrifta. Dersom Støen ikke hadde 

godkjent dette ville kommunen søkt lennsmannen om ekspropriasjon etter 

Oreigningsloven. Plan- og bygningsmyndigheten i kommunen var ikke direkte 

involvert i denne saken før planarbeidet formelt starta opp i 2014. 

 

3. Forslag om å inngå avtale 

Kommunen kan ikke inngå en avtale slik Støen foreslår. Kommunen har ikke 

anledning til å fravike kravet om søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. En avtale 

kan ikke erstatte dette kravet.   

Formannskapet har fatta et vedtak om midlertidig forbud mot tiltak, og i vedtaket er 

det angitt hvordan Støen kan gå fram dersom han ønsker å søke om dispensasjon og 

midlertidig tillatelse til tiltak. Et vilkår vil da være at det utarbeides reguleringsplan 

for området, og at arbeidet med konsekvensutredning startes med en gang. 
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Rådmannen foreslår at en eventuell søknad fra Støen kan behandles delegert av 

rådmannen, jf. forslag til vedtak punkt 3 i dette saksframlegget.  

Avsluttende kommentar 

Rådmannen velger i denne saken å ikke legge fram et alternativt forslag til vedtak. 

Begrunnelsen for dette er at et alternativt forslag til vedtak vil bryte kommunens forpliktelser 

til å håndheve plan- og bygningsloven.   

Klagen bringer ingen vesentlig nye momenter i saken. Rådmannen opprettholder derfor sin 

vurdering slik det framgår av saksframlegget som lå til grunn for vedtak om å nedlegge 

midlertidig forbud mot tiltak (vedlegg 1). Den samla vurderinga i saksfremlegget 

opprettholdes og rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge. 

 

 

Vedlegg 

1. Saksframlegg datert 28.04.2014.  

2. Saksprotokoll fra formannskapet 17.06.2014, sak 108/14. 

3. Brev med varsel om midlertidig forbud mot tiltak datert 24.06.2014.  

4. Klage fra Hans Anton Støen, 20.08.2014.  

5. Brev fra Hans Anton Støen, mottatt på e-post 10.09.2014. 

6. E-post fra Teknisk drift utbygging med vurderinger av klage fra Støen, 21.09.2014.  

 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Guro Skinnes 
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Status salg av kommunale eiendommer  

 

Arkivsaksnr.: 14/746   Arkiv: 61 &55  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

106/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014 

172/14 Formannskapet 21.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status salg av kommunale eiendommer tas til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 
I forbindelse med formannskapets behandling av forslag til årsbudsjett 2012 – 

handlingsplan 2012 – 2015 den 19. oktober 2011 fikk rådmannen i oppdrag å fremskaffe en 

oversikt over hvilke eiendeler kommunen kan selge. 

 

Kommunestyrets vedtak i sak 41/12 sier hvilke eiendommer som er bestemt solgt.  Denne 

listen er i ettertid revidert. 

 

Rådmannen har basert og revidert oversikten over eiendommer som kan være aktuelle å 

selge. Det ble listet opp 25 aktuelle salgsobjekt.  

 

De enkelte objekt er kommentert i listen, men for flere av objektene gjenstår ytterligere 

klargjøring før eventuelt salg.  

 

Etter konkurranse ble DNB Eiendom valgt til å gjennomføre salg p.v.a. Ringerike kommune. 

 

Pr dags dato er følgende eiendommer solgt: 

 

 
 Eiendommer som er solgt   

  8: Gnr. 87 bnr. 107 Hvalsmoveien 10  Overdratt Ringerike Boligstiftelse 

(makeskifte) 

  7: Gnr. 317 bnr. 172 m/fl. Hønengt. 22-24  Kjøpekontrakt inngått. Selges til takst, 

kr 500,- pr m², kjøpesum kr 

1 262 900,-.  

Rettsmøte ang. begjæring om 

fravikelse avholdt 09.09.2014. Dom 

mottatt 22.09.14 og kommunen vant 

denne. Leietaker har mulighet til å 

anke dommen.  Leietaker må være ute 

før kjøpesummen innbetales og 

eiendommen overskjøtes. Kommunen 

vant denne  

  16: Gnr. 95 bnr. 233 regulert lekeplass 

Slettveien (Vesterntoppen) 

 Solgt i h.h.t. takst kr 330 000,-. 

(08.13) 
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  19: Gnr. 305 bnr. 259 og 260 utleieboliger 

Einerveien 9 og 11 Nes i Ådal 

 Solgt. 305/260 Einerveien 9 solgt til 

takst kr 700 000,-  (06.13) 305/259, 

Einerveien 11 solgt over takst, for  

1 300 000,-  takst kr 1 200 000,- 

(10.13) 

  23: Tyristrand herredshus gnr. 244 bnr. 

191 

 Solgt for over takst, 1 750 000,-. 

Takst 1 000 000,-. (10. 13) 

  Gnr 51 bnr 29 Kilemoen 

Industritomt (ikke på listen – siste tomt på 

industrifelt opparbeidet av Ringerike 

kommune) 

 Solgt over takst 

Kr. 770 000.- 

  Gnr. 92, bnr. 177, Pistolskytebane 

Hensmoen 

 Solgt, kr 260 000,- 

  12: Del av gnr. 244 bnr. 23 beite / dyrket 

mark Tyristrand 

 Solgt, kr 36 000,- 

  Gnr. 274, bnr. 398, boligtomt Hallingby  Solgt, kr 360 000,- 

  SUM Kr. 6 768 900.- 

 

 

Følgende eiendommer er ikke solgt: 

 

 

 Lagt ut for salg via megler   

  13: Gnr. 305 bnr. 288 og 289 - boligtomter 

på Kirkemoen boligfelt Nes i Ådal 

 Er overlevert eiendomsmegler, 

verdivurdering  pr tomt kr 200 000,- 

(Interessen er liten). 

  3: Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane 

på Hensmoen 

 Er overlevert eiendomsmegler, men 

bedt at det ventes med denne .     

Takst kr 7 900 000,-. Melding sendt 

Spenncon vedr. evt. langtidsleie av 

arealet, leiepris satt til kr  395 000,- 

pr år. Nåværende leieavtale oppsagt 

fra 01.01.15. 

  17: Gnr. 282 bnr. 47 tomt på Ringmoen  Har ligget ute for salg i mange år, 

liten interesse for denne, pris kr 245 

885,-. 

  5: Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål 

skole 

 Er overlevert eiendomsmegler. Selges 

med forbehold om regulering.  

Takst kr 7 750 000,-.  

Bedt eiendomsmegler holde litt an 

med denne. Kontakt mell. Kommunen 

og Old Fellow vedr. kjøp av bygg m. 

tomt. Må avklares! 

  11: Del av gnr. 244 bnr. 398 Skjærdalsvika 

industriområde 

 Anslått pris fra landbrukskontoret  

Kr 75 000,-. 

Er overlevert eiendomsmegler. Har 

vært henvendelser, men ingen bud 

  1: Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor 

reguleringsplan 250-02 Hov 

Næringsområde 

 Kun aktuell som tillegg til 87/450 og 

541. Tilbud om kjøp av arealet er 

sendt. Pris pr m² kr 100,42. Det er 

ikke kommet svar på vår henvendelse. 

En mulighet her er å sette ned prisen 

pr m² og sende et nytt tilbud. 

  Gnr 274 bnr 389 (ikke på listen –boligtomt 

Hallingby) 

 Levert eiendomsmegler, vært 

henvendelser, men ikke bud 

  Gnr. 282, bnr. 34, Ringmoen Skole  Sendt mail til tidl. interesserte om at 

denne fortsatt ikke er solgt. 
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Når det gjelder eiendommer som ikke er solgt så ligger noen av disse i områder hvor 

etterspørsel etter tomter/eiendommer er liten.  

 

Kommunestyrets vedtak i sak 71/14 gis rådmannen fullmakt til å selge til under takst etter 

en lang salgsperiode.   

 

Eiendomsmegleren har hatt henvendelser vedr. noen av de usolgte eiendommene, uten at 

det er kommet bud. 

 

 

 

Følgende eiendommer er under klargjøring for salg: 

 

 

 
 Under klargjøring for salg   

  4: Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1  Venter på  reguleringsendring.   

Pris avtalt i 2009, kr 250,- pr m² 

  9: Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres 

vei 

 Tomten må reguleres.  

Verdivurdering ferdig regulert,  

kr 2 000 000,-.  

Tomten selges for oppføring av 

omsorgsboliger for ungdom 

  20: Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen 

boligfelt – Sokna 

 

Rådmannens merknad 02.11.2013: 

Formannskapet gjorde den 15.10.2013ny 

bestilling av denne saken. I forbindelse med 

referatsak 123/13C om status salg 

Pukerudhagan, vedtok formannskapet «Det 

fremmes ny sak om salg av eiendommen med 

endring slik at tomtene selges enkeltvis.» 

 Det arbeides med innsigelser fra 

Statens vegvesen for å fullføre 

regulering. 

 

Vurderer bruk av ekstern bistand. 

  15: Gnr. 49 bnr. 256 og 276 friareal 

Veienmarka 

 Omregulering til industri ikke 

igangsatt – kapasitetsutfordring hos 

M&A. 

Vurderer nå å kjøpe 

reguleringsbistand i privatmarkedet. 

  18: Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt 

Hvelven, nytt bnr. 354 

 Block Watne har opsjon på tomta.   

Takst råtomt kr 4 060 000,-. 

 Uavklart/ny vurdering   

  10: Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle  Rådmannen avventer salg da tomten 

vurderes til kommunalt formål.  

  6: Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved 

Monserud 

 Kun aktuell som tillegg til 

eiendommen 38/1, 7 og 44/25 p.g.a 

adkomst.  

Prisvurdering fra Landbrukskontoret: 

kr 18-20 000,-.  

 

Rådmannen anbefaler ikke salg av 

dette arealet:  

Området kan bli svært viktig i 

forbindelse med framtidige 

samferdselssaker, eksempelvis ny E-

16, da denne teigen ligger helt inntil 
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brufoten over Storelva og ved en evt. 

utvidelse av E-16 over Hvervenmoen 

vil denne teigen bli strategisk ved 

kryssing av elva. Arealet vil da ha en 

langt høyere verdi.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut E. Helland 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 
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Plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud - Høring  

 

Arkivsaksnr.: 14/767   Arkiv: 049 U01 &13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

173/14 Formannskapet 21.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar høring av oppstart av arbeid med regional plan for verdiskapning og 

næringsutvikling i Buskerud til etterretning. 

 

 

Bakgrunn 
Fylkesutvalget vedtok 17.09.14 å sende forslag til Regional plan for verdiskaping og 

næringsutvikling i Buskerud ut på høring og offentlig ettersyn. Rådmannen mottok 

19.09.2014 høringen. Se vedlegg. Høringsperioden er satt til 18.09.2014 – 31.10.2014.  

 

På grunn av kort frist, har ikke rådmannen hatt mulighet til å gå gjennom høringsforslaget, 

saksbehandle og å utarbeide et forslag til høringssvar. 

 

Ringerike kommunes høringssvar vil derfor alene baseres på de føringer formannskapet 

legger til grunn i sin behandling av saken.  

 

Formålet med planen 
Formålet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling er å legge til rette for en 

fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud. Utvikling av denne planen har 

pågått siden 2013 og planlegges vedtatt i slutten av 2014. Planarbeidet følger regional 

planlegging etter plan og bygningsloven (PBL), og har formkrav som skal sikre medvirkning 

i prosessene fra berørte parter. 

 

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling skal være førende og angi prioriteringer i 

Buskerud. Planen eies av alle aktører som jobber med, eller tilrettelegger for, verdiskapingen 

i fylket. En kritisk suksessfaktor for å nå målsettingene er at alle disse aktørene vil trekke i 

samme retning. Sammen skal det jobbes for at Buskerud kjennetegnes av lønnsom 

nyskaping, verdiøkende samspill og globale vinnere. 

 

Planen gjelder for hele Buskerud. Satsningsområdene er ikke nærings- eller 

bransjespesifikke. De er valgt fordi de er relevante for store deler av næringslivet. Tiltak vil 

fremkomme i årlige handlingsprogram.  

 

For å nå målene i planen må alle som jobber med, eller tilrettelegge for, næringsutvikling i 

fylket bidra.  

 

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling har en planperiode på seks år, 2015-

2020.  
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Buskerud skal:  

 

 Ha en sterk samarbeidskultur  

 Være grenseoverskridende  

 Utfordre vante forestillinger  

 Være et innovativt kraftsenter som legger til rette for nytenking og nyskaping  

 Ha høy konkurransekraft  

 Være et kompetansefylke  

 Tiltrekke seg de beste hodene, flere bedrifter og økte investeringer  

 

Rådmannen viser for øvrig til vedlagte høringsbrev og forslag til regional plan for 

verdiskaping og næringsutvikling. 

 

 

Vedlegg 
 Høringsbrev 

 Høringsutgave datert 01.09.2014: Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling. 

 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Knut E. Helland 
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1.gangs behandling reguleringsplan 387 - Øya  

 

Arkivsaksnr.: 14/266   Arkiv: PLN 387  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

102/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014 

174/14 Formannskapet 21.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for ØYA sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 

henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forhold knyttet til sol og skyggeforhold, samt landskapsvirkninger må særlig høres og 

belyses.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny 

plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser ved 

vedtak av reguleringsplan nr. 387 Øya. Dette gjelder reguleringsplanene 64-02 

HØNEFOSS SENTRUM vedtatt 20.12.1979 og 64-11 MINDRE VES. REG. ENDRING 

FOR KVARTAL 11. 
 

5. Planbeskrivelsen skal være veiledende for byggesakene, spesielt i forhold til 

uterommenes tilgjengelighet for allmenheten, samt utforming og plassering av bygg. 
 

Sammendrag 
Formannskapet vedtok 11.02.2014 fastsettelse av planprogram for reguleringsplan nr. 387 

«Øya». Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at området kan utnyttes til bolig, 

forretning og kontor. Øya planlegges utbygget med 26 150 m2 fordelt på 15 160 m2 boliger, 

4030 m2 kontor og 6960 m2 servicenæring. Det er også foreslått 7770 m2 parkering, 

tilsvarende 330 plasser i parkeringsanlegg under bakken.  

 

Det aktuelle området har en sentral beliggenhet på industri – og næringsområdet «Øya», midt 

i Hønefoss sentrum. Forslagsstiller Tronrud Eiendom ønsker å utvikle dette området til å bli 

et attraktivt byområde med sentrumsformål som forretninger, tjenesteyting og 

boligbebyggelse. Utbygging vil gi rom for ca. 170 nye boliger som vil gi økt fortetting i 

sentrum. Øya ligger inne på Riksantikvarens NB! liste over nasjonalt viktige kulturmiljø. 

  

Det kom totalt inn syv merknader til oppstart og offentlig ettersyn av planen. Disse  

omhandler blant annet trafikkforhold og da spesielt forholdet til gående og syklende, støy,  
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universell utforming, samfunnssikkerhet og kulturminner/landskap. Det viktigste som kom  

frem ved det offentlige ettersynet er at planen må sikre gode atkomstløsninger, 

kollektivtransport og samfunnssikkerhet. Det er i den vedlagte planbeskrivelsen gjennomført 

beregninger for trafikk, støy og luftforurensning. Etter fastsatt planprogram er det i tillegg tatt 

inn eller utvidet tema som landskap, fareområder, kollektivtransport, teknisk infrastruktur, 

nærmiljø og forurensning i grunnen. Det foreslås å tillate en bygningsmasse på inntil 9 etasjer 

som vil endre landskapet rundt fossen, og gi noe reduksjon i solforhold på nærliggende 

arealer og uteområder. Rådmannen vurderer helheten i prosjektet som et positivt bidrag til å 

styrke byutviklingen i et område med behov for fornyelse.  

 

Rådmannen mener at det reviderte planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning 

og ROS – analyse, er tilstrekkelig gjennomarbeidet og temaene som må utredes i planen er 

godt ivaretatt.  

 

Innledning 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for opprettelse av nye boliger, næring og 

service som vil kunne gi en estetisk oppgradering av området. Øya er i dag preget av 

trelasthandel og tidligere industrivirksomhet. Forslagsstiller ønsker ikke å låse fast 

plasseringen av bygningene, dette for å unngå å binde fast bygningsmassen og tilpasse 

plasseringen ved framtidige behov. Nærmere detaljering av byggenes plassering vil da bli i 

forbindelse med rammesøknad. Det vises for øvrig til planbeskrivelsen for konsept og forslag 

til plassering. Planbeskrivelsen vil være veiledende for byggesaken. Det planlegges høy og 

tett bebyggelse i lokal målestokk. Noe som vil gjøre prosjektet visuelt synlig spesielt fra den 

nordlige delen av byen. Plasseringen mot elva vil allikevel bidra til at sol og 

skyggevirkningen ikke blir for dominerende denne veien.  

 

Planen vil legge opp til at gateplan skal inneholde bymessige funksjoner som er tilgjengelig 

for alle, gateplanet planlegges å inneholde en blanding av nærings og kulturfunskjoner i en 

bymessig kontekst. Forslagsstiller tar ikke sikte på å etablere boliger på bakkeplan.  

 

Hensynet til trafikksikre løsninger vil være sentralt for å kunne sørge for en god 

tilgjengelighet og en trygg opplevelse av området. Planen er nært knyttet til reguleringsplan 

for Arnemannsveien som vil håndtere det meste av veikryssing mellom søndre del av byen og 

den nordlige delen. Arnemannsveien behandles derfor parallelt med denne planen.      
 

Området ligger svært sentralt til dersom dagens plassering av jernbanestasjon opprettholdes, 

og Ringeriksbanen blir etablert. Etter tilbakemelding fra busselskapet er det også foreslått et 

busstopp inn mot Øyaområdet vestover. I tillegg er bussterminal i gangavstand til området.   
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet vedtok i møte 20.08.2013 sak 109/13, oppstart av detaljregulering for ØYA, 

samt å legge planprogram ut til offentlig ettersyn. Planprogram ble fastsatt av formannskapet 

i møte 11.02.2014, sak 28/14. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 
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Dagens situasjon 

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. Av virksomheter består området i dag 

av byggevareforretning, industribygg og næring. Ringerike Stormarked har tilkomst fra 

Arnemannsveien 5 som går igjennom planområdet.  

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Øya er mottatt fra Tronrud Eiendom/SG arkitekter.  

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”ØYA” i målestokk 1:1000, datert 04.07.2014 

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 25.08.2014 

- Planbeskrivelse med KU og ROS-analyse datert 06.07.2014 

 
Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64-02 HØNEFOSS SENTRUM 

vedtatt 20.12.1979 og nr. 64-11 MINDRE VES REG. ENDRING FOR KVARTAL 11. 

Planområdet er i disse reguleringsplanene regulert til offentlig bebyggelse, 

forretning/kontorer og park/idrettsplass.  

 
Plantype  

Planen fremmes som en detaljregulering. Tronrud Eiendom er forslagstiller.   

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter følgende grunneieres eiendommer: 

Ringerikskraft (gnr. bnr. 318/448) 

Ringerike kommune (gnr. bnr. 318/457) 

Ringerike kommune (gnr. bnr. 318/458) 

Ringerike kommune (gnr. bnr. 318/497) 

Arnemannsveien Hønefoss AS (gnr. bnr. 318/452) 

Tronrud Eiendom AS (gnr. bnr. 318/450) 

Tronrud Eiendom AS (gnr. bnr 318/490) 

Tronrud Eiendom AS (gnr. bnr. 318/491) 

Statens Vegvesen Region Sør (gnr. bnr. 1035/1) 

 

Gnr. bnr. 318/497 som er eid av matrikkelført på Ringerike kommune er i ferd med å bli solgt 

til forslagsstiller Arnemannsveien Hønefoss AS.  

 

Innkomne innspill til planoppstart 

Ringerike kommune varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 26.08.2013 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

31.08.2013, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt syv uttalelser. Disse følger 

oppsummert til saken som vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

eget vedlegg. 

 

 

Innsigelse 
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Det er ikke varslet innsigelse til planen, men det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen 

dersom planforslaget ikke samsvarer med nasjonale hensyn og viktige parametere i 

vegnormalene. Dette er søkt hensyntatt ved at tema knyttet til trafikk og trafikksikkerhet er 

innarbeidet i begge planforslagene fra Øya og tilgrensende reguleringsplan nr. 385 

Arnemannsveien. Disse planene behandles parallelt.  

 

Forholdet til overordnede planer 
Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. I kommuneplanens arealdel 

vedtatt 30.08.07 er området avsatt til sentrumsformål. Planen bygger opp under 

kommuneplanens hovedformål, som er å styrke Hønefoss som en robust og populær 

regionhovedstad. I tillegg sier kommuneplanens delmål at man ønsker befolkningsvekst i 

sentrum. Planen skal også tilfredsstille kravene om universell utforming for å sikre alle 

befolkningsgrupper tilgang til offentlige rom, og legge til rette for at befolkningen kan ta del i 

fysisk aktivitet, etter kommunens Folkehelsemelding 2012 – 2013.  

 

Det aktuelle området omfattes av Kommunedelplan for gående - og syklende i 

Hønefossområdet, vedtatt 29.06.1995 . Rute nr. 4 Søndre torv – Heradsbygda og rute nr. 9 

Søndre torv – Eggemoen omfattes av denne reguleringsplanen. Planen ivaretar hensynet til 

gående, men det er ikke noen vurderinger for syklister ut over at det skal etableres 

sykkelparkering.     

 

Planen er i tråd med kommunens Energi - & klimaplan, vedtatt 02.12.2010 med mål om å 

redusere klimautslipp fra transport gjennom effektiv areal – og transportplanlegging. Planen 

har også ambisjoner om å utnytte alternative energikilder gjennom å kunne utnytte solvarme. 

Planen er også innen for område med konsesjonsplikt for tilknytning til fjernvarme. Ved 

planlegging av nye utbyggingsområder skal det også legges vekt på sikring mot støy og 

luftforurensning.  

 

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 vises til § 8 kunnskapsgrunnlaget, som er vurdert. Det er ikke 

registrert noen truede eller sårbare arter innenfor planområdet, iflg. Miljødirektoratets 

naturbase.  

 

 

Kulturminner 

Av eksisterende bebyggelse er det tre bevaringsverdige og tidstypiske bygg som er foreslått 

bevart. Utfordringen ligger i å tilpasse ny bebyggelse til den eldre arkitekturen, eller skape 

bygninger som står i kontrast til de eksisterende. 

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

Man vil kunne anta at utbyggingen kan gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune 

i form av infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. Ringerike kommunes ansvar 
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for tilstrekkelig kapasitet på kommunaltekniske anlegg gjelder fram til grensene for det 

helhetlige utbyggingsområdet. 

 
Kostnadene for vedlikehold av de offentlige trafikkarealene er usikre. Nærmere detaljering 

og valg av fysisk utforming må avklares sammen med kommunen. Tiltaket vil trolig også ha 

konsekvenser for barnehagekapasiteten i sentrum, mens det per i dag er kapasitet på 

Hønefoss skole del å dekke behovet fra Øya.  

 

Ringerike kommune skal selge tom gnr. bnr. 318/497 til en pris av 1 250 kr pr m2 (indeks 

1.april 2013) i forhold til kommunens andel (18%) av det totale bruksareal (hvor parkering 

under bakkenivå ikke er med i beregningen) av hele utbyggingsområdet (19 743 m2). 

Minimumspris for tomten er 5,9 millioner kroner.  

 

Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 

Området er i dag et gammelt og sentralt nærings – og industriområde med stort behov for 

fornyelse. På grunn av områdets sentrale beliggenhet og ønsket om å bevare eksisterende 

bebyggelse er det foreslått en høy utnyttelse av de gjenværende arealene. Rådmannen mener 

det er positivt for området at eldre bygninger med historisk karakter bevares. Bygningene gir 

identitet og sier noe om Hønefoss sin industrihistoriske arv. Integrasjon av disse uttrykkene 

vil kunne være tiltrekkende både som en naturlig del av sentrum med et bypreg, samtidig som 

boligene blir attraktive.  

 

Utbyggingsområdet er midt i Hønefoss by hvor det kan tillates høyere bygg for å fortette 

sentrum. Bebyggelsen er derfor foreslått høy og tett med mulighet for ferdsel mellom 

byggene, og videre mot grønnstruktur og gangareal i ytterkantene av området. Det er i 

planbeskrivelsen skissert en løsning for hvordan ferdsel inn og gjennom området skal foregå 

(s. 43). Det er usikkert hvor offentlig områdene mellom byggene vil oppleves for 

allmenheten. Grunnprinsippet er at området vil være en naturlig del av sentrum, hvor byrom 

og funksjoner skal være tilgjengelig for alle. Dersom rommene skal være tilgjengelig for alle, 

må de også oppleves som offentlig for å bli tatt i bruk. Gateplanet planlegges å inneholde en 

blanding av nærings og byfunksjoner i en bymessig kontekst.   

 

Rekkefølgebestemmelsene sier at det skal etableres felles ute - og oppholdsareal, samt 

lekeplass før brukstillatelse til boliger gis. Planforslaget legger opp til at det kan etableres 

gangvei/gågate/gangareal fra Hønefoss bru og inn til området. Dette er i midlertid ikke 

foreslått løst i rekkefølgebestemmelsene. Det samme gjelder turdrag, park og annen 

grønnstruktur innenfor planområdet. Det er satt av tilstrekkelig med areal i bakkant av 

området mot elva, samt mulighet for å bevege seg mellom bygningene og parken mot 

nordvest.  Dette er beskrevet nærmere i planbeskrivelsen. For å sikre at området blir 

attraktivt, tilgjengelig og en naturlig del av sentrum, anbefaler rådmannen at prosjektet 

opparbeider de foreslåtte forbindelsene slik som mulighetsstudien til planbeskrivelsen 

foreslår. 

 

Rådmannen er noe kritisk til landskapsvirkningene og skyggeeffekt fra bygg på delfeltene 

BS4, BS2 og BS1, hvor kotehøyde er satt til henholdsvis 113 m, 116 m og 113 m. Dette vil gi 

en del skygge store deler av året for områdene nord for bebyggelsen. Mot inngangen og 

uteserveringen til Ringerike Stormarked Arnemannsveien 5, er det forholdsvis greie 

solforhold midt på dagen. Område BS5 og langs turdrag vil oppleve betydelig 
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skyggevirkning med mulighet for glimt av sol mellom byggene. Sol/skyggeanalyse viser 

greie solforhold ved sommersolverv, mens gjennomsnittlig solforhold tilsier lite sol mot disse 

områdene. Mye skygge gir mindre attraktive byrom. Planen kompenserer noe for dette med å 

foreslå et byrom i forkant av bygningsmassen på BGP1 ut mot Arnemannsveien. Dette 

området vil ha gode solforhold. Boligenes plassering vil også gi gode solforhold for 

leilighetene.  

 

Opparbeidelse av fortau og gangareal kunne vært bedre ivaretatt med egne 

rekkefølgebestemmelser for å sikre gjennomføringen av disse tiltakene. Ved utbygging vil 

det også sannsynligvis flytte inn barn i skolepliktig alder. Forslag til planbeskrivelse viser at 

skolebarn må krysse vei flere steder langs skoleveien, uten at disse stedene er vurdert som 

kritiske.  

 

Lekeplasser 

Ved søknad om brukstillatelse skal felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass være 

ferdigstilt og godkjent av kommunen før brukstillatelse for boliger gis. Lekeplassene er i 

planen delvis tenkt som flerbruk, dvs. byrom som også kan formes og nyttes til lek.  

 

Infrastruktur 

Planen består av offentlige/private trafikkarealer. Parkering og adkomst for de planlagte 

boligene er tenkt i privat parkeringskjeller. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde 

for fjernvarme og utbyggingsprosjektet faller innunder tilknytningsplikten. Tilknytningsplikt 

omfatter nye bygninger over 1000 m
2
 BRA, eller flere nye bygninger med samlet utbygging 

over 1000 m
2
. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Naturmangfoldloven, av 19.06.09, § 8 kunnskapsgrunnlaget er vurdert. Det er registrert noen 

sommerfuglarter innenfor planområdet, iflg. Miljødirektoratets naturbase. Ingen av disse er 

ansett som sårbare. Utbygging er i tråd med grønn plakat for Hønefoss og det er planlagt en 

grønn bysone langs Arnemannsveien.  

 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  

De viktigste konklusjonene knyttet til konsekvensutredning og ROS - analyse omhandler 

følgende tema: 

 

Transportnett 

Planen foreslår fortau vestover langs Arnemannsveien, men det er ikke foreslått konkret 

opparbeidelse av forslagsstiller. Det legges til rette for at det kan etableres bussholdeplass 

inntil Arnemannsveien etter atkomstkrysset til Øya for vestgående buss. For østgående buss 

er det foreslått en holdeplass rett før gangfeltet over Arnemannsveien, men dette ligger ikke 

inne i reguleringsplanen. Se side 13 i vedlagte trafikknotat.  

 

Trafikkforhold 

Tilkomstløsning for parkering i kjeller er skissert ved dagens innkjøring til Arnemannsveien 

7. Høyest trafikkbelastning blir det i krysset Arnemannsveien – Kongensgate hvor det i 

makstimen vil bli forsinkelse på 17 – 38 sekunder per bil. Trafikkveksten som følge av 

utbyggingen, sammen med en generell trafikkvekst på 9 % kan også avvikles i dagens 
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signalkryss Arnemannsveien – Kongens gate. Trafikken til – fra Øya kan avvikles i en 

atkomst med vikeplikt for Arnemannsveien. Tilkomst for parkeringsareal er inn mot dagens 

trelasthandel/Byggmakker. Det tillates varelevering og transport inn mot veien til 

Arnemannsveien 5, men andel parkeringsplasser inne på området vil bli vesentlig redusert. 

Det foreslås veg og fortau langs denne strekningen.  

 

Naturgitte forhold 

Området anses i liten grad å være utsatt for flom på grunn av skjerming fra damanlegget som 

ligger høyere enn omkringliggende kanter langs elva. Det er derfor ikke gjennomført 

spesifikke flomberegninger for området. Parkområde i nordvestre hjørne må utformes slik at 

det ikke tar skade av flomvannstand. 

 

Det er vurdert at det kan oppstå ulykker langs kanten mot fossen og elvekanten. Det er derfor 

lagt inn krav i planbestemmelsene om at sikring langs elva skal ferdigstilles før det gis 

brukstillatelse for boliger. Det er også en generelt krav om radonsikring. 

 

Landskap 

Konsekvensutredningen peker på at området ligger i et overgangsområde mellom by og 

landskap. Bygningenes volum vil være mest synlig fra nordsida og skape en ny urban front i 

Hønefoss. Bebyggelsen vil på det høyeste være 9 etasjer høy for enkelte toppunkt. 

Planbeskrivelsen legger opp til et helhetlig arkiteturuttrykk og skala som gir ønsket fortetting 

av det sentrale området samtidig som er tilpasset et småbyuttrykk. 

 

Støy og luftforurensning 

Når det gjelder luftforurensning viser utredningen at den planlagte bebyggelsen i hovedsak 

vil ligge i gul sone (dvs < 35μg/m3). I rapporten konkluderes det: Samlet vurderer en at 

luftforurensningsnivået ikke vil være til hinder for boligbebyggelse her.  

I forhold til støy viser utredninger at støybelastningen øker i høyden inne på området. Den 

planlagte bebyggelsen er trukket noe tilbake på området slik at bygningene i hovedsak blir 

liggende utenfor rød sone. Som avbøtende tiltak skal det tas hensyn til at leiligheter må ha 

soverom som vender mot stille side, og at balkonger på støyutsatt side skjermes. 

Planbestemmelsene inneholder krav om detaljert støyberegning.  

 
Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til utvikling av Øyaområdet som vil kunne gi sentrumsnære og 

attraktive boliger. Planens utforming vil kunne bidra til å skape et godt byrom i forkant av 

planområdet mot syd. Dersom det oppnås å lage en gangveiforbindelse fra Hønefoss bru og 

inn til Øya, vil dette være en styrke for prosjektet og byutviklingen i Hønefoss.  Bedre 

tilkomst og flyt for gående og syklende inn og ut av området, vil kunne bidra til den 

«bymessige» utviklingen som man ønsker for området. Området ligger også svært sentralt til 

dersom dagens plassering av jernbanestasjon opprettholdes, og Ringeriksbanen blir etablert. 

  

Øya har noen estetisk verdifulle bygninger som forslagsstiller ønsker å utnytte til en viktig 

del av områdets identitet. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike 

kommune i form av sentrale boliger og arbeidsplasser. Forslaget vil kunne bidra til å 

videreutvikle Hønefoss sentrum som et attraktivt regionalt sentra, hvor flerfunksjoner 

kombinert med tilgjengelighet og de gamle industribyggene hever områdets attraktivitet.  
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Det stilles krav i planbestemmelsene til at støyhåndtering må detaljeres nærmere i forbindelse 

med plassering av bygningsmassen. I forhold til luftforurensning kan rensefilter i luftesystem 

være nødvendig, og anbefales etablert.  

 

Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området med blant annet hensynet til 

kulturminner, landskapsvirkninger og byggehøyde. Rådmannen avventer innspill ved 

offentlig ettersyn, før endelig anbefaling med tanke på bygningshøyde. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_387 

detaljregulering for ”ØYA” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

Saksdokumenter 
 

Vedlegg med stjerne (*) er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger 

på Ipad og kommunens nettsider. 

 

1.  Oversiktskart med planavgrensning. 

2.  Forslag til plankart, datert 04.07.14 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 25.08.14 

4.  Planbeskrivelse med KU, datert 04.07.14 

5.  Trafikkutredning Øya, Asplan Viak, Datert 2.05.2014 

6.  Utredning av støy og luftforurensning Øya. Siv. ing Bjørn Leifsen. Datert 14.11.2013 

7.  Oppsummering av innkomne merknader ved oppstart, med rådmannens kommentarer, 

datert 19.12.2013 

8.  Saksframlegg vedtak i Trafikkrådet 08.10.2013, sak 60/13* 

9.  Innspill fra Brakar, datert 19.12. *2013  

10. Innspill fra Ringerikskraft, datert 11.09.2013*  

11. Innspill fra Ringerike næringsforum, datert 04.10.2013* 

12. Innspill fra Norges vassdrags - og energidirektorat, datert 14.10.2013* 

13. Innspill fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 14.10.2013*  

14. Innspill fra Statens vegvesen, datert 14.10.2013* 

15. Planprogrammet inkl. uttalelser, datert 22.11.2013* 

16. 64-02 HØNEFOSS SENTRUM vedtatt 20.12.1979 og 64-11 MINDRE VES. REG. 

ENDRING FOR KVARTAL 11. med tilhørende bestemmelser)* 

17. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00*  

18. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95* 

19. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan sentrum, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser* 

20. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10* 

 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.  
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Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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298-05 Schjongslunden - Endring av reguleringsplan  

 

Arkivsaksnr.: 14/179   Arkiv: PLN 298-05  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

100/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014 

175/14 Formannskapet 21.10.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Forslag til mindre endring av reguleringsplan 298-05 "Schjongslunden" vedtas 

 

 Frist for ferdigstilling av følgende tiltak endres fra "før det kan gis brukstillatelse" til 

"før 01.01.2016":  

-Ferdigstilling av rundkjøring i krysset mellom Schjongs 

gate/Osloveien/Owrens   gate/storgata 

-Gang- og sykkelvei fra rundkjøringa og ned til fotgjengerovergang ved 

flomsteinen 

-Støyskjerming i Tyristrandgata 

-Etablering av følgende kjøre og gangveier rundt flerbrukshallen: SV 4,5 og 6, 

SG  10, 11, 12, 14, 15, 16 og 17 

 

 Arealet GV-5 endres fra grøntareal til parkering i tråd med varsel om endring. 

Rådmannen oppdaterer plantegningen med endring av formål ved vedtak. Det 

forutsettes at løsning for overvannshåndtering blir godkjent av kommunen før 

igangsetting 

 

 Rådmannen igangsetter arbeid med avbøtende tiltak umiddelbart. Avbøtende tiltak 

inkluderer hindring av gjennomgangstrafikk gjennom stenging av veier samt 

etablering av fartsdempende tiltak og tilrettelagte krysningspunkt som vist i forslaget. 

 

 Rådmannen får i oppgave å i samarbeid med SVV å vurdere nærmere valg av,  

plassering og utførelse av tiltakene. 

 

 Dersom det i arbeidene med utførelsen av avbøtende tiltak kommer frem 

hensiktsmessige løsninger som antas å gi god effekt trafikksikkerhetsmessig og som 

ikke anses å ha vesentlige ulemper for berørte parter kan Rådmannen iverksette 

tiltakene uten videre godkjenning.  

 

 Rådmannen gis i oppgave å vurdere løsningen for myke trafikanter fra rundkjøringen 

til flomsteinen og igangsette prosess for endring av plan dersom det konkluderes med 

at gjeldende løsning er uhensiktsmessig. 

 

 

 

Sammendrag 
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Ringerike kommune varslet forslag til mindre endring av reguleringsplan 298-04 

Schjongslunden ved annonse i Ring blad og ved brev datert 17.07.2014. Endringa innebærer 

at tidsfrist for gjennomføring av noen av kravene i rekkefølgebestemmelsene som nå er 

tilknytta bruk av flerbrukshallen endres slik at flerbrukshallen kan tas i bruk selv om alle 

rekkefølgebestemmelsene ikke er ivaretatt. I tillegg foreslås det at parkeringsarealene ved 

flerbrukshallen utvides.  

 

Behovet for endringen av tidsfristen kommer av uforutsette problemer med framdriften for 

anlegg utenfor planområdet. Ettersom rekkefølgebestemmelsene setter krav om at tiltakene 

må være gjennomført før åpning av flerbrukshallen vil det ikke være anledning til å ta denne i 

bruk når den står ferdig dersom bestemmelsene ikke endres. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Ny flerbrukshall er under bygging og planen er at denne skal åpne senest 1.februar 2015. Den 

skal benyttes av Buskerud Fylkeskommune på dagtid og lagene i Jevnaker, Hole og 

Ringerike på kveldstid. I tillegg bygges en næringsdel hvor blant annet Læringssenteret og 

Idrettslinja til fylkeskommunen skal flytte inn. 

 

Før brukstillatelse, ligger det flere rekkefølgebestemmelser over tiltak som skal være på plass 

før flerbrukshallen kan tas i bruk. Dette gjelder blant annet: 
 

 Rundkjøring i krysset mellom Schjongs gate/Osloveien/Owrens gate/Storgata 

 Gang- og sykkelvei fra rundkjøringa og ned til fotgjengerovergang ved flomsteinen 

 Støyskjerming i Tyristrandgata 

- Etablering av kjøreveier og gang- og sykkelveier rundt flerbrukshallen 

SV 4, 5 og 6 

- SG 10, 11 og 12 

- SG 14, 15, 16 og 17 

 Etablering av fortau i Dronningensgate  

 

Det ble i saken også varslet omregulering av et mindre grøntområde til parkering. 

 

Beskrivelse av saken 
Begrunnelse for forsinkelse av tiltakene og status for arbeidet med disse: 

 

Statens Vegvesen kom ikke til enighet med grunneier innen fristen for å bygge rundkjøring i 

2014.  

 

 Statens vegvesen har nå startet opp arbeidet med en skjønnsbegjæring for å få 

nødvendige retter til bruk av området. I fremdriftsplanen er det lagt opp til 

ferdigstillelse av rundkjøringen før skolestart høsten 2015. 

 Det er problematisk å etablere gang- og sykkelvei ned fra rundkjøring mot flomstein. 

Dette henger sammen med at den må tilpasses rundkjøringa som ikke er bygget og at 

det drives verkstedsvirksomhet der som gjør at et betydelig antall biler vil krysse over 

gang- og sykkelveien. Gang og sykkelveien vil også bli vurdert i forhold til om 

etablering langs østsiden av Schjongs gate med kryssing gir en tilfredsstillende 

løsning. 
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 Det har vært vanskelig å få tilbud på å utføre støytiltakene i Tyristrandgata. Det er nå 

vedtatt å gå videre med mottatt tilbud på arbeidene men det er usikkerhet om 

arbeidene kan ferdigstilles innen åpning av hallen. I følge støyanalysene som ble 

utført i forbindelse med utarbeidelsen av planen vil støy fra Tyristrandsgata i seg selv 

ikke utløse behov for skjerming av boligene langs gata. Endringen i støybildet vil 

heller ikke bli særlig stor. Sammen med støy fra Osloveien vil imidlertid støyen 

overskride tillatte verdier noe som utløste krav om støyskjerming.  

 

Med bakgrunn i dette, ble det i juli sendt ut varsel om endring av reguleringsplan for å justere 

rekkefølgebestemmelsene slik at de skal være opparbeidet innen ett år fra flerbrukshallen 

åpner. Fortau i Dronningensgate var ikke del av høringen. 

 

Om tiltakene 

Etter at saken om rekkefølgebestemmelsene var sendt på høring, ble det oppdaget at en 

samtidig utsettelse av ombyggingen av Dronningensgate kunne gitt mer fleksibilitet i forhold 

til å vurdere alternativer for trafikkavvikling i området frem mot rundkjøringen står ferdig. 

Fysisk etablering av fortauet var da allerede i gang og sett opp mot åpning av Flerbrukshallen 

var det ikke mulig å endre dette. 

 

Kommunestyret vedtok 25/9-14, sak 117/14, å anta tilbud om støyskjerming av 

Tyristrandgata. Det er foreløpig usikkert hvor raskt arbeidene med støyskjerming kan 

ferdigstilles, men det er ønske fra kommunens side om å igangsette arbeidene i høst. 

Internveiene SV-4 og SV-5 samt gangarealene SG-11, SG-12 og SG-17 ligger an til å bli 

ferdigstilt før åpning av flerbrukshallen.  

 

Transportansvarlig i Kruse Smith har etter møtet med Ringerike kommunale foreldreutvalg 

pålagt anleggstrafikken som kjører til/fra anlegget på flerbrukshallen om å benytte 

Tyristrandgata. Dette er imidlertid en utfordring for de som kommer nordfra slik at det vil 

fortsatt være noe anleggstrafikk på internveiene i området. 

 

Om situasjonen på Schjongslunden 

Et viktig moment er at rekkefølgebestemmelsene kun foreslås utsatt ett år.  

 

 Basert på signalene fra Statens Vegvesen, er rådmannen trygg på at ny rundkjøring er etablert 

i løpet av 2015. 

 Kommunestyret har fattet vedtak om å anta tilbudet om støyskjerming og rådmannen har satt i 

gang prosessen med å få avtalene på plass. Det forventes derfor at disse arbeidene vil kunne 

gjennomføres snarlig. Ut i fra støyanalyser utført i forbindelse med regulering av 

Schjongslunden ser det ut til at mertrafikken flerbrukshallen generer ikke medfører vesentlig 

økning av støy i seg selv og rådmannen anser at ulempen som påføres berørte beboere ved at 

hallen tas i bruk derfor må anses å være akseptabel i en overgangsperiode dersom arbeidene 

ikke kan ferdigstilles før hallen kan tas i bruk. 

 Fortauet i Dronningensgate er ikke tatt med i dispensasjonssaken om utsettelse av 

rekkefølgebestemmelsene og må derfor bygges for at flerbrukshallen skal kunne åpnes 

 Fartshumper i Anna Colbjørnsdatters gate er ett av flere mulige tiltak for å løse 

trafikksituasjonen på Schjongslunden. Anna Colbjørnsdatters gate er imidlertid sterkt negativt 

berørt uavhengig av endringsforslaget da stengingen av Dronningens gate medfører at en stor 

andel av trafikken til Schjongslunden går denne veien. Dette ventes å endre seg når 

Dronningens gate står ferdig og sørgående trafikk kan bevege seg ned denne. 
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 Internveiene SV-4 og SV-5 samt gangarealene SG-11, SG-12 og SG-17 ligger an til å bli 

ferdigstilt før åpning av flerbrukshallen.  

 

Merknader 

Merknadsbehandlingen er delt ved at tilsvar er gitt i eget vedlegg til saken. Ettersom flere av 

merknadene er sammenfallende og også har vært illustrert finner rådmannen det 

hensiktsmessig å sammenfatte forslag til løsninger og illustrere disse sammen med 

vurderingene i saken. 

 

Regionale myndigheter 

 

Fylkesmannen forutsetter i sin uttalelse at kommunen fortsatt arbeider for at tiltakene skal 

blir gjennomført så raskt som mulig. Fylkesmannen vektlegger at kommunen må ta særlig 

hensyn til ulempe for barn. 

 

Statens Vegvesen har i sin uttalelse bedt om at det gjennomføres avbøtende tiltak i 

tilknytning til krysset hvor rundkjøringen skal være;  

 Etablering av 40 km/t sone og fartshump på rådhussiden, etter brua 

 Etablering av opphøyd gangfelt før neste sving på fv. 35 retning sentrum 

 Bedre sikt ved Sverre Haugli 

Statens vegvesen har bestilt anleggelse av humper og tar sikte på å starte arbeidene med 

etableringen av hump og krysningspunkt i høst med ferdigstillelse i løpet av oktober.  

 

Andre innspill 

 

Det har kommet flere innspill på hvordan trafikksituasjonen skal håndteres; 

 Stenge 2 gater på Schjongslunden (Aabenraagata, Thornes gate) eventuelt kun stenge / skilte 

innkjøring forbudt for kjøring nordover slik at beboere lengst sør og brukere av 

flerbrukshallen må benytte Tyristrandgata. Ådalsgata er allerede stengt og stenging av de to 

gatene vil dermed hindre all nordgående gjennomgangstrafikk. 

 Etablere fartshumper i Anna Colbjørnsdatters gate 

 Justere fartshump i Schjongsgate / Tyristrandgata for trygg kryssing for fotgjengere. 

 Skilte tydelig at trafikk til/fra flerbrukshallen følger Tyristrandgata (de fleste vil følge 

skiltingen) 

 Etablere gangfelt langs Anna Colbjørnsdatters gate og gjøre denne enveiskjørt i nordgående 

retning 

 Gjenåpne Schjongs gate mot vest for å avlaste Anna Colbjørnsdatters gate. 

 Snu kjøreretningen i Dronningens gate slik at trafikk ut av området ledes ut i lyskrysset 

Sundgata X Kongens gate. 

 Etablere gangsti over grøntområdet ved Kahrs gate for å sikre myke trafikanter og holde 

Dronningens gate toveiskjørt. 

Noen av tiltakene kan være midlertidige slik at de kun gjelder i perioden frem til ny 

rundkjøring står på plass mens noen av tiltakene kan også vurderes som varige tiltak. SVV tar 

sikte på å ha rundkjøringen ferdig før skolestart høsten 2015. Tiltak som vil kunne 

gjennomføres raskt bør derfor prioriteres slik at de får reell effekt i overgangsperioden frem 

mot at veisystemet blir etablert slik det tenkt på lang sikt.  
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Forholdet til overordnede planer 
 Forslaget endrer ikke bruken av området, kun innslagspunktet for gjennomføringen av noen 

av rekkefølgebestemmelsene, slik at forholdet til overordnede planer er uendret. 

 

Juridiske forhold  
 Ved vedtak av avbøtende tiltak gjennom stenging av gater er kommunen avhengig av vedtak 

fra skiltmyndighet som vil være Statens Vegvesen. 

 

Økonomiske forhold 
 Avbøtende tiltak som skilting og etablering av fartsdumper, bom, belysning eller fortau vil 

kunne ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Rådmannen vil eventuelt fremme ny sak 

dersom det viser seg nødvendig med større investeringer til avbøtende tiltak.  

Det er ikke gjort beregning av de økonomiske konsekvensene for kommunen dersom 

Flerbrukshallen ikke kan tas i bruk som forventet. 

 

Behov for informasjon og høringer 
 Informasjon til berørte anses ivaretatt gjennom offentlig ettersyn av endringsforslaget. 

Avbøtende tiltak vil kunne få konsekvenser for berørte beboere i området. I 

trafikkregulerende saker som stenging av vei ved bruk av skilt er imidlertid kun kommunen 

og politi høringsinstanser. 

 

Alternative løsninger 
 Rådmannen ber om fullmakt til, i samarbeid med Statens vegvesen, vurdere avbøtende tiltak. 

Gjennom høringsprosessen og møte har det kommet frem alternativer som virker gunstige i 

forhold til å iverksette tiltak med god effekt så hurtig at de vil være virksomme når hallen 

skal tas i bruk. Rådmannen anser at valg av løsninger for å begrense ulempe i perioden frem 

til vegsystemet rundt flerbrukshallen er ferdig ikke bør låses helt for å gi nødvendig 

fleksibilitet i valg av endelig løsning.  

 

Det kan vedtas endring av rekkefølgebestemmelsene i forhold til område BAK-1/BIS -1 slik 

at det blir krav om gjennomføring av tiltakene nevnt i rekkefølgebestemmelsene før det gis 

igangsettingstillatelse for tiltak innen området. Effekten av dette vil være at man skaper 

forutsigbarhet om at tiltakene vil være gjennomført slik at vegsystemet er opparbeidet før det 

tillates ny anleggstrafikk inn i området. For BIS-1 bør begrensning av igangsettingstillatelse 

kun gjelde igangsetting av bygging av resterende tribuneplasser slik at ikke drift av 

eksisterende anlegg vanskeliggjøres. 

 

Prinsipielle avklaringer 
 I denne saken er det en klar motsetning mellom hensynet til framkommelighet og god 

trafikkavvikling og trafikksikkerhet og hensynet til barn og unges sikkerhet i et etablert 

boligområde. Det er sannsynlig at tiltak som gjøres for å begrense ulempe som følge av 

gjennomgangstrafikk også vil føre til ulempe for beboere i form av redusert 

framkommelighet. 

 

Rådmannens vurdering 
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 Rådmannen anser at utsettelse av bruken av flerbrukshallen vil være svært negativt for 

mange. Særlig vil elever og unge miste et godt og sentralt tilbud frem til Flerbrukshallen kan 

tas i bruk.  

 

Samtidig vil beboere i området kunne få en stor ulempe gjennom forverrede trafikkforhold i 

sitt nærområde. Planen legger opp til at all trafikk skal ledes inn og ut av området langst to 

hovedakser. Dette begrenser konfliktområdene og gjør det også enklere å prioritere tiltak. På 

grunn av utsettelsen av etableringen av rundkjøringa vil imidlertid trafikkavviklingen i en 

begrenset periode bli mindre tilfredsstillende. Uten tiltak vil det bety både økt trafikkfare og 

dårligere framkommelighet inn og ut av området, særlig ved større arrangementer. Det er 

sannsynlig at området vil bli belastet med mye gjennomgangstrafikk til områdene ved 

flerbrukshallen. Beboere i området har også uttrykt bekymring over at dette ofte er trafikk 

med relativt høy hastighet og dårlig kjennskap til lokale forhold. Tiltak som tar sikte på å 

bedre trafikksikkerhetsforholdene vil kunne føre til en enda større ulempe for 

framkommeligheten.  

 

Det er kommet ulike innspill til bruk av gatene i området for å bedre trafikkavviklingen. 

Felles for de fleste er imidlertid at de enten skaper økt gjennomgangstrafikk eller, som ved 

gjenåpning av Schjongs gate, fører trafikken ut på et annet sted i trafikksystemet uten å løse 

te trafikale utfordringene som i dette tilfellet er krysset mot Rv.35.  

 

Å snu kjøreretningen i Dronningens gate vil kunne ha noen positive konsekvenser i forhold 

til trafikkavviklingen, særlig for trafikk som skal mot sør ved at de slipper å kjøre rundt 

Fordkvartalet. Rådmannen anser likevel at fordelen totalt vil bli begrenset da det vil føre til 

mer gjennomgangstrafikk fordi kjørende fra nord mot flerbrukshallen da ventes å benytte 

sidegatene til Dronningens gate på vei mot Flerbrukshallen. Det vil også kunne bli en til dels 

betydelig konflikt med syklister som oppnår stor fart nedover Dronningens gate. Disse bør 

ligge i kjørebanen for ikke å komme i konflikt med gående og biler på vei inn og ut fra 

eiendommene. Problemet vil ikke være stort ved kjøreretningen sørover da syklister på vei 

nordover vil ha betydelig lavere fart. 

 

Rådmannen anser at av de avbøtende tiltakene som er foreslått vil en stenging av 

Aabenraagata og Thornes gate være et tiltak som vil kunne gjennomføres raskt og med god 

effekt i forhold til trafikksikkerhet og ulempe ved gjennomgangstrafikk. Beboere i området 

vil imidlertid få en ulempe gjennom at også deres egen ferdsel med bil i området begrenses. 

Særlig vil beboere sør for sperringen bli hindret da de må benytte Tyristrandgata/Schjongs 

gate og dermed blir særlig påvirket av trafikkavviklingen til og fra hallen. Dette vil man 

unngå dersom man kun tillater kjøring til eiendommene. Slike begrensninger har imidlertid 

liten respekt og er vanskelige å følge opp. Det er også mulig å benytte bom for å begrense 

ferdsel, men dette stenger veien og kan være uhensiktsmessig der problemet er trafikk fra en 

retning. 

 

Det er også aktuelt å se på muligheten for innkjøring forbudt ved alle utkjørslene til 

Ringeriksgata unntatt til Tyristrandsgata og eventuelt Roald Amundsens gate. Dette vil gi en 

situasjon der all trafikk inn til boligområdene vil gå inn Sundgata og der beboerne kan velge 

den mest hensiktsmessige utkjøringen ut i fra forholdene. Dette vil fjerne problemer med 

gjennomgangstrafikk og ved at beboere i området kan kjøre nordover vil de i mindre grad bli 

negativt berørt som følge av trafikkavviklingsproblemer ved arrangementer. Rådmannen 

ønsker derfor aksept for løsningen med å begrense gjennomgangstrafikk og i samråd med 
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Statens vegvesen og politi/ utrykningsenheter vurdere hvilke løsning som er mest 

hensiktsmessig for å oppnå dette. 

 

Rådmannen anser at behovet for løsningen med gangvei på vestsiden av Schjongs gate 

sannsynligvis er svært lite og at ulempene ved å krysse Schjongs gate ved rundkjøringen 

kanskje blir mindre enn å krysse innkjøringene til verkstedområdet. For eiendommen 

grunnen må erverves fra for bygging av gangveien vil dette kunne begrense muligheten for 

bruk og skape en uheldig trang situasjon. I endringsforslaget er krav om gjennomføring av 

gangveien utsatt til 1.1.16. Rådmannen ønsker imidlertid å vurdere behovet nærmere og har 

derfor lagt til forslag til vedtak om å se nærmere på og eventuelt endre løsningen. 

Rådmannen tar sikte på å samarbeide med Statens vegvesen i dette arbeidet slik at eventuell 

endring tilpasses trafikkmønstre i rundkjøringen. 

 

Rådmannen anser omreguleringen av grøntarealet GV-5 til parkering fornuftig ut i fra at dette 

minsker behovet for å ta i bruk annet areal, SP3 og dermed ikke bidrar til reduksjon av flater 

som brukes til fritidsaktivitet. Det forutsettes at arealet gis en utforming som gir god 

avgrensning av parkeringsarealet mot gangveien og Ringeriksgata samt at det dokumenteres 

at overvann kan håndteres før arbeidene igangsettes. 

 

Vedlegg 
 Forslag til nye bestemmelser (med utheving i gult)  

 Illustrasjon av endring av parkeringsareal 

 Vurdering av merknader 

 Oppsummering av møte om avbøtende tiltak med kartvedlegg 

 Illustrasjon av utsatte tiltak i planområdet 

 Støyanalyse Schjongslunden (I forbindelse med tidligere regulering) 

 Brev og merknader 

 

Lenker 
Forslag til mindre endring av reguleringsplan 298-05 "Schjongslunden" 

 

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, 30.09.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Detaljregulering 0605_385 Arnemannsveien, 1.gangs behandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/268   Arkiv: PLN 385  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

101/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014 

176/14 Formannskapet 21.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Arnemannsveien sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forhold knyttet til trafikksikkerhet må særlig høres og belyses.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan nr. 314-01 Brutorget og nr. 

64-2 Hønefoss sentrum som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, 

delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan nr.385, 

Arnemannsveien. 

 

Sammendrag 
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for at det kan etableres et lysregulert 

gangfelt over Arnemannsveien. Arbeidet tar sikte på å stenge eksisterende undergang som i 

dag ligger i kulvert under Arnemannsveien. Planen må tilfredsstille krav til trafikksikkerhet 

og bidra til å skape en helhetlig sammenheng for ferdsel mellom nord og sør. Hovedårsaken 

til den ønskede endringen er å kunne legge til rette for en mer bymessig og helhetlig utvikling 

av området Brutorget – Øya, ved å knytte disse områdene tettere sammen. Planen vil kunne 

gi området et mer sentrumspreg med byrom, gate, fortau og bebyggelse.   

 

Statens vegvesen har tidligere i planprosessen for Brutorget stilt seg faglig uenig til at det kan 

etableres kryssing i plan. Det henvises til trafikksikkerhet og nullvisjonen for antall drepte og 

skadde i trafikken. Vegvesenet viser til at dagens planskilte kryssing gir hundre prosent 

trafikksikkerhet, mens kryssing i plan aldri vil kunne bli like sikkert. Samtidig har Statens 

vegvesen uttalt at de trolig vil fremme en innsigelse til kryssing i plan uansett tiltak. Forhold 

knyttet til trafikksikkerhet må derfor særlig høres og belyses.  

 

Vurderinger gjennomført av Asplan Viak i mai 2014 viser at innpassing av plankryssing for 

gående og syklende i liten grad vil påvirke kapasiteten i krysset, og at en gangfeltkryssing i 

plan over Arnemannsveien ikke vil være trafikksikkerhetsmessig uakseptabel. Foreslått 

løsning forutsetter signalisering til bilistene om at nedre del av Arnemannsveien er en del av 

sentrum med lavere fart. Dette krever omfattende fartsreduserende tiltak i Arnemannsveien. 

Planen må derfor greie å kombinere tilfredsstillende trafikksikkerhet og ønsket byutvikling.  
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Innledning 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for en trafikksikker kryssing av 

Arnemannsveien, bedre utnyttelse av området og opprettelse av nye boliger på deler av 

Brutorget i Hønefoss sentrum. Bakgrunnen for planarbeidet er tidligere vedtatt 

reguleringsplan nr. 314 for Brutorget, hvor man ønsket å få til en helhetlig utvikling av 

området. Planene for Brutorget har pågått i mange år og det er kjent at saken har hatt mange 

vanskelige avveininger, blant annet i forhold til vegnettet i Hønefoss. Kommunen og 

forslagsstiller for Brutorget ønsker å vedta ny plan for å løse trafikksituasjonen på et viktig 

krysningspunkt for myke trafikanter.  

 

Den vedtatte reguleringsplanen nr. 0605_314-01 Brutorget, er vedtatt med kulverten integrert 

i bygningsmassen, med utgang mot gaten Hønefoss Bru og samfunnshuset. Med denne 

løsningen gjør kulverten et stort innhugg i bygningsmassen og fasaden ut mot gatenivå får en 

heller dårlig estetisk løsning. Utbygger mister en del bygningsmasse, parkeringsplasser, det 

blir færre butikklokaler ut mot gata og kvaliteten på byrommet mot Hønefoss Bru og 

samfunnshuset blir dårligere.  

 

Planområdet er skolevei for barn opp til 13 år tilhørende Hønefoss skole. Det er beregnet at 

det daglig passerer 25 skolebarn langs veien. Det er antageligvis ikke alle disse som passerer 

Arnemannsveien da det finnes flere fortau og gangbru på østsiden av området.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning vedtok i møte 10.06.2013, sak 79/13, oppstart 

av detaljregulering for Arnemannsveien. 

Hovedkomiteen for miljø – og arealforvaltning fattet følgende vedtak: 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_385 detaljregulering for Arnemannsveien. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan NR 0605_314-01 

BRUTORGET, NR 0605_292-02 RUTEBILPLATA og NR 0605_64-02 HØNEFOSS 

SENTRUM som overlappes av ny plan. 
 

3. Kommunen er forslagsstiller til planen forutsatt at Tronrud Eiendom tar ansvar for 

fremdrift og kostnader på lik linje med private reguleringsplanforslag. Herunder 

kommunale gebyrer.  
 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Innenfor planavgrensningen finnes det i dag kjørevei (Arnemannsveien/Fossveien/Hønefoss 

bru), parkering, fortau, fotgjengerfelt, gang - og sykkelvei, lyskryss, annen veggrunn 

grøntareal, samt rampe og trapp ned mot kulvert. Fortau og kanter er beplantet med store trær  

 

Veien Hønefoss bru er i dag en blindvei som benyttes som tilkomst til parkering, NAV – 

kontor, vinmonopol, varemottak osv.   

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Arnemannsveien er mottatt fra Tronrud Eiendom.  

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Arnemannsveien” i målestokk 1:1000, datert 25.08.2014. 
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- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 25.08.2014 

- Planbeskrivelse datert 07.08.2014 

 
Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64-02, Hønefoss sentrum vedtatt 

20.12.1976, og 314-01 Brutorget vedtatt 12.2012. Planområdet er i disse reguleringsplanene 

regulert til veg, gang – og sykkelveg, annen veggrunn, offentlig bebyggelse og 

bolig/forretning/kontor. Tillatt utnyttelsesgrad er 1000 m2 BRA og maksimal kotehøyde for 

gesims er 95 meter (6 etasjer).  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune er forslagstiller.  

 
Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 1035/1, 318/491, 318/450, 318/444, 318/427, 

318/457, 318/96, 318/442 og 318/443. 

   

Innkomne innspill til planoppstart 

Ringerike kommune varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 17.06.13 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

22.06.2013, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt seks uttalelser. Disse følger 

saken som vedlegg. Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert under. 

 

Uttalelse fra Trafikkrådet 08.10.2013: 

Planene for kryssing i plan ble presentert for Trafikkrådet og de har i sitt møte fattet følgende 

vedtak, sak 60/13:  

«Trafikkrådet mener kryssing av Arnemannsveien i kulvert er en langt mer 

trafikksikkert enn kryssing i gateplan».  

 

Tronrud Eiendom:  

Trafikkrådets oppfatning tas til etterretning.  

Vi presenterte planene muntlig i møtet før det var diskusjon bak lukkede dører. Det foreligger 

så vidt vi kjenner til ikke saksdokumenter som forberedelse til møtet. Det er derved vanskelig 

å vurdere merknaden.  

 

Rådmannens kommentar: 

Trafikksikkerhet er en sentral del av denne planen. Planforslaget må tilfredsstille krav til 

tilstrekkelig trafikksikkerhet og kvalitetssikres med trafikkfaglige vurderinger. Planforslaget 

legger opp til at trafikksikkerheten skal være tilfredsstillende. Kryssing i plan med 

lysregulering innebærer en risiko for ulykker i et hvert byområde.  Før 2. gangs behandling 

skal rådmannen kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling.  

  

Uttalelse fra Ringerike næringsforum, 12.08.2013: 

Det er viktig at det åpnes opp for «flyt» av mennesker i sentrum. De støtter forslaget om 

kryssing i plan.  

 

Tronrud eiendom:  

RNF sin oppfatning er i tråd med Tronrud Eiendom sine ønsker.  

 

Rådmannens kommentar:  
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Kommentarene er i tråd med planens intensjoner for utvikling av Hønefoss sentrum 

 

Uttalelse fra Ringerikskraft, 16.07.2013  

Sender over kartgrunnlag og informerer om at de har nett innenfor planområdet. Vil bli tatt 

med videre i planarbeidet for å kunne planlegge evt. flytting av kabler.  

 

Tronrud Eiendom:  

Innarbeides i planforslaget.  

 

Rådmannens kommentar: 

Tronrud Eiendom må ta kontakt med Ringerikskraft og Ringerike kommune for å kunne 

håndtere hensynet til teknisk infrastruktur på en tilfredsstillende måte i forbindelse med 

utbyggingen og stenging av kulvert. Kulvert kan ikke stenges før fotgjengerfelt og sykkelfelt 

er opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen og kommunen. 

 

 

Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, 23.08.2013: 

Har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner.  

Ber om at det innarbeides tekst som sikrer kulturminnene dersom slike skulle dukke opp 

under arbeidet.  

 

Tronrud Eiendom:  

Innarbeides i planforslaget.  

 

Rådmannens kommentar: 

Merknadene er tilstrekkelig ivaretatt i planen.  

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen er positiv til at det igangsettes planarbeid for tiltak som bedrer 

trafikksikkerheten.  FM fremhever at det er viktig at det legges til rette for myke trafikanter 

og at det planlegges for gode og funksjonelle gang- og sykkelforbindelser i byen. De ber også 

om at hensynet til barn- og unge vektlegges.  

De viser videre til at planleggingen må følge opp prinsippene om universell utforming i 

tillegg til at estetiske hensyn må ivaretar.  

FM uttaler videre:  

 

«Vi er kjent med at det har tidligere vært innsigelse og klage fra Statens vegvesen ut fra 

mangelfull ivaretakelse av gang- og sykkeltrafikken ved kryssing av Arnemannsveien, blant 

annet i forbindelse med fjerning av gangkulvert. Vi ber om at kommunen i samarbeid med 

Statens vegvesen vurderer ulike alternativer og kommer frem til en løsning som i tilstrekkelig 

grad ivaretar ovennevnte hensyn.» 

 

Tronrud Eiendom: 

Det er en forutsetning at fremtidig løsning skal gi en trafikksikker kryssing av 

Arnemannsveien. Dagens løsning gir etter vår oppfatning ikke gode muligheter til å krysse 

fra «Brutorget» og over til «Øya», da kryssing i kulvert gir en omveg som sannsynligvis vil 

medføre mer kryssing i plan utenom sikret gangfelt. For kryssing fra Hønefoss Bru mot 

sentrum sør fungerer kulvert som en forlengelse av oppstrøms fortau, der det er blandet 

trafikk mellom syklister og gående. Oppstrøms fortau på Hønefoss bru er relativt smalt og 

fungerer ikke godt med blandet trafikk.  
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På grunn av tilkobling til brua og Hønefoss kraftstasjon er i tillegg «rampe» mot nord så bratt 

at undergangen ikke kan benyttes av alle (for eksempel personer i rullestol).   

Kryssing i plan over Arnemannsveien vil kunne gi mulighet til å etablere sykkelfelt, 

universell utforming og i tillegg bli en mer bymessig løsning som også vil gi svært positive 

effekter for utforming av torgareal rundt «Brutorget». Dagens «rampe» til kulvert vil bryte 

opp torgarealet og gi dårligere mulighet til å forme gode byrom.  

 

Rådmannens kommentar: 

Forslagsstiller og utbygger vil ha dialog i med Statens Vegvesen videre i saken. Alle 

vurderinger og avgjørelser knyttet til trafikksikkerhet må kunne faglig begrunnes for å vedta 

kryssing i plan.  

 

Uttalelse fra Statens vegvesen 02.09.2013: 

 

Viser til at området i hovedsak er regulert til vegformål med tilhørende fortau og en 

undergang for myke trafikanter. SVV viser til at ønsket om kryssing i plan er i strid med 

tidligere vedtatt reguleringsplan for Brutorget og tidligere anbefalinger fra SVV. De har blant 

annet følgende motforestillinger:  

 denne delen av Arnemannsveien i dag er utformet som «landeveg» og ikke bygate og 

at et brått systemskifte i seg selv vil utgjøre en trafikkrisiko.  

 med bakgrunn i den vedtatt «nullvisjonen» ikke kan akseptere sanering av 

eksisterende kulvert.  

 Foreslått planavgrensning samsvarer ikke med forslag til plan for «Øya» 

 Det er ikke midler til opparbeidelse av / utbedre eksisterende veger i dagens budsjett.  

SVV varsler at de vil fremme innsigelse til et planforslag som innebærer kryssing av 

Arnemannsveien i plan.  

 

Tronrud Eiendom: 

Plan for kryssing av Arnemannsveien i plan ble i samråd med Ringerike kommune fremmet 

på nytt pga. at dette oppfattes som et viktig grep for å binde sammen «Øya» med øvrige del 

av sentrum. Dagens kulvert gir ikke en god løsning for adkomst til området nord for 

Arnemannsveien. Kulverten gjør i tillegg et stort inngrep i fasaden for det planlagte Brutorget 

og gir begrensninger for dette byrommet. Løsning med kryssing i plan vil i tillegg gi 

muligheter for å opparbeide sykkelfelt fra nord til syd i byen.  

 

Rådmannens kommentar: 

Planen skal nå harmonisere med forslag til reguleringsplan nr. 387 Øya. Denne planen er 

tilgrensende til Arnemannsveien på nordsiden. Dagens kulvertløsning anses ikke som 

optimal, og rådmannen mener at kryssing i plan vil gi den beste helhetlige løsningen for 

området. Trafikkvurderingene fra Asplan Viak (Trafikkutredning, datert 21.05.2014) 

konkluderer med at det er akseptabelt å krysse veien i plan. Ved å etablere lysregulering og 

fartsdempende tiltak anses det derfor som tilrådelig å vedta forslag til plan. Som vedlagte 

trafikknotat viser til, er kryssing i plan vanlig i flere større byer i landet med tilsvarende 

trafikkforhold.  
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Løsningen med blindvei mot Hønefoss bru er ikke optimal etter som den vil kunne gi såkalte 

«villkryssinger» over veien. Denne utfordringen er forventet å kunne øke ved utbygging av 

Øyaområdet. Kulvertløsningen er ikke universelt utformet, noe som ikke gir tilfredsstillende 

løsninger for rullestolbrukere og bevegelseshemmede. Foreslåtte fartsreduserende tiltak vil 

redusere hastigheten og risiko for ulykker.  

 

Varsel om innsigelse 

Vegvesenet varsler innsigelser til planen dersom deres merknader ikke tas hensyn til. 

Ringerike kommune har som planmyndighet et ansvar om å løse varslede innsigelser så tidlig 

som mulig i planprosessen. Rådmannen mener at en helhetlig utvikling av byen i dette 

tilfellet er et viktig hensyn som veier tungt, dersom trafikksikkerhetsforholdene er godt nok 

ivaretatt. Det har ikke lyktes å oppnå enighet i saken, derfor ligger nye vurderinger til grunn 

for planforslaget som nå sendes til politisk behandling.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til vei- og sentrumsformål. 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Det aktuelle området omfattes 

også av kommunedelplan for gående - og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.1995. 

Planforslaget legger opp til eget sykkelfelt ved lysregulert kryssing. Planen er i tråd med 

folkehelsemeldingas intensjoner om å legge til rette for at flere kan benytte seg av 

sentrumsfunksjoner og tilrettelagt ferdsel på tilhørende gatenivå. Forhold som legger til rette 

for en kompakt byutvikling er også i tråd med kommunens klima – og energiplan. 

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en offentlig detaljregulering. Dette innebærer allikevel at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr etter avtale iht. gjeldende betalingsreglement. Tronrud Eiendom 

håndterer også utgifter knyttet til utarbeidelse av plan og utredninger. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune, men kan også ses i sammenheng 

med reguleringsplan for Brutorget og Øya som er knyttet til salg av kommunens eiendom 

(Conseptoravtalen). 

 

Alternative løsninger 
Statens vegvesen er sektormyndighet med fagansvar for saker som gjelder offentlig veinett. 

Statens vegvesens vurderinger om at trafikksikkerhetssituasjonen i området ikke vil være 

tilfredsstillende ved kryssing i plan, gjør at det er varslet innsigelse til planen. For å 

imøtekomme Statens vegvesens krav om å opprettholde kulverten slik den er i dag, foreslås 

det i alternativt forslag til vedtak følgende: 

 

 Forslag til reguleringsplan fremmes ikke. Gjeldende reguleringsplan NR 0605_314-

01 BRUTORGET og NR 0605_64-02 HØNEFOSS SENTRUM opprettholdes.  

 

Prinsipielle avklaringer 
Det er tidligere vært vurdert å flytte kulverten ut i gaten mellom Brutorget og samfunnshuset. 

Rådmannen anser ikke dette forslaget som gjennomførbart da det teknisk sett ikke vil være 

mulig å få til en løsning mot nordsiden på grunn av utformingen på bybroa. En slik løsning 

ødelegger uterommet og tilkomsten til samfunnshuset med brann og redningskjøretøy, samt 

varelevering. 
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Det har også vært gjort vurderinger om kommunen skal fortsette å være forslagsstiller til 

planen, eller om Tronrud Eiendom skulle ha denne rollen. I tillegg ble det vurdert om planen 

i det hele tatt skulle fremmes, og at vedtatt plan for Brutorget fortsatt skal gjelde. Dette på 

grunn av trafikkforholdene i Arnemannsveien ble sett på som problematiske. Det ble vedtatt 

at kommunen fortsatt skulle være forslagsstiller, forutsatt at Tronrud eiendom tar kostnadene. 

Planen ble også vedtatt videreført, forutsatt at faglige vurderinger viste at planen 

dokumenterte tilfredsstillende trafikkforhold. 

 

Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 

Dagens situasjon i området er lite helhetlig og virker begrensende for byutviklingen. 

Situasjonen for gående og syklende i området Brutorget – Hønefoss Bru – Arnemannsveien 

har mange svakheter, og tilfredsstiller blant annet ikke krav til universell utforming i TEK 10. 

Det er tenkt miljøgate med fartsregulerende tiltak hvor det gis et tydelig signal til bilister om 

at man befinner seg i en sentrumsgate. Løsning med kryssing i plan vil i tillegg gi muligheter 

for å opparbeide sykkelfelt fra nord til syd i byen.  

 

Det vises til reguleringsplan for Brutorget når det gjelder bygningsutforming og bygningsstil. 

Forslag til reguleringsplan for Arnemannsveien tilrettelegger for en mer sammenhengende 

bystruktur for området, ved at bebyggelsen trekkes ned på gatenivå og skaper et større 

bygatepreg.   

 

Rådmannen mener planforslaget ikke er en enkel sak når det gjelder trafikkforholdene. Etter 

en helhetlig vurdering er det allikevel vurdert at trafikksikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt i 

denne planen. Løsning med kryssing i plan vil gi muligheter for å opparbeide sykkelfelt fra 

nord til syd i byen. Arnemannsveien har i dag langt lavere biltrafikk og en annen vegstatus 

enn tidligere.   
 

Det må være et spesielt fokus på myke trafikanter og særlig i forhold til at strekningen er 

skolevei mellom søndre del av byen og til/fra Hønefoss skole. Dette er en gruppe myke 

trafikanter som er spesielt sårbare i trafikken. Trafikkrådet har i sak 60/13 vedtatt at de ikke 

anser kryssing i plan som like trafikksikkert som kulvertløsningen. 

 

Rådmannen foreslår å legge planen til høring og offentlig ettersyn slik den nå foreligger, 

framfor alternativt forslag til vedtak. 

Forslag til alternativt vedtak vil etter rådmannens syn ikke gi den beste løsningen for 

området. Dagens reguleringsplan vanskeliggjør en god utnyttelse av området på Brutorget, 

ved Hønefoss bru/Samfunnshuset og videre over til Øya. Vedtatte plan gir noe bedre 

trafikksikkerhetsforhold for fotgjengere og syklister ved at den skiller myke trafikanter i plan. 

Løsningen er allikevel ikke ansett som optimal for denne trafikantgruppen i forhold til 

tilgjengelighet og faren for villkryssing.  

 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

Omfanget er beskjedent, men Statens vegvesen har varslet innsigelse til planforslaget. 

 

Barn og unge 

Til daglig er det ca. 25 barneskoleelever som på en eller annen måte krysser elva mot 

nordsiden av Hønefoss. Noen krysser i gangbru over elva, mens en del av disse krysser 

Arnemannsveien via Brutorget. Statens vegvesen ber i møte med Ringerike kommune om at 
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det rettes en spesiell oppmerksomhet mot disse trafikantene. Planen må derfor ta særlig 

hensyn til disse gjennom trafikksikkerhetskravene. Fartsreduserende tiltak og utforming av 

lyskryss må detaljeres slik at det reduserer konflikter mellom bilister og myke trafikanter til 

et minimum ved eventuelle feilkryssinger. Lysregulerte krysningspunkt langs skolevei finnes 

flere steder i byen, men det som bidrar til å gjøre krysset noe mer  

 

Infrastruktur 

Det er fylkeskommunal og kommunal vei innenfor planområdet. Det er tenkt gang – og 

sykkelvei siden av sentrumskvartalet og frem til Hønefoss bru.  

 

Ringerikskraft har noen nett innenfor og rundt planområdet. Det er også kommunalt 

overvann, brannkum, vann og avløpsnett på tvers og igjennom Arnemannsveien. Parkering 

og adkomst for de eksisterende boligene er ivaretatt gjennom eksisterende plan for Brutorget, 

mens varelevering tillates til sentrumskvartalet og Vinmonopol/NAV (Hønefoss bro 3).  

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Naturmangfoldloven, av 19.06.09, § 8 kunnskapsgrunnlaget er vurdert. Det er ikke registrert 

noen arter innenfor planområdet, i følge Miljødirektoratets naturbase. 

Det står en rekke med kastanjetrær langs rampen som går ned til undergangen. Disse ligger 

ikke inne i grønn plakat og er tillat revet i reguleringsplan for Brutorget.  

 
Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til utvikling av området som vil kunne tilføre Hønefoss sentrumsnære 

boliger og en mer bymessig utvikling av sentrum i området Brutorget – Arnemannsveien – 

Øya. Planene Øya, Brutorget og Arnemannsveien kan videre forventes å gi positive 

ringvirkninger for Ringerike kommune i form av en styrking og utvidelse av et mer kompakt 

sentrum, som på sikt vil kunne redusere behovet for biltransport og legge til rette for økt 

kollektiv og gang – og sykkeltransport.  

 

Kommunen står overfor en utfordring i forhold til å sikre at trafikksikkerhetsforholdene er 

gode nok. Dagens kulvertløsning anses ikke som optimal, både med tanke på universell 

utforming og i forhold til at villkryssing i større grad kan oppstå. Rådmannen mener at 

kryssing i plan vil gi den beste helhetlige løsningen for området. Trafikkvurderingene fra 

Asplan Viak konkluderer med at det er akseptabelt å krysse veien i plan, dette ved å etablere 

lysregulering og fartsdempende tiltak. Rådmannen anser derfor at det er tilrådelig å vedta 

forslag til plan. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_385 

detaljregulering for ”Arnemannsveien” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Saksdokumenter 
 

Vedlegg med stjerne (*) er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger 

på Ipad og kommunens nettsider. 

 

1.  Oversiktskart med planavgrensning. 

2.  Forslag til plankart, datert 25.08.2014 



  Sak 176/14 

 

 Side 83   

 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 26.08.2014 

4.  Planbeskrivelse, datert 15.08.2014 

5.  Trafikkutredning Asplan Viak, datert 21.05.2014 

6.  Uttalelse fra samtlige som er kommet med innspill til oppstarten*  

a. Trafikkrådet 

b. Ringerike næringsforum 

c. Ringerikskraft 

d. Buskerud fylkeskommune  

e. Fylkesmannen i Buskerud 

f. Statens Vegvesen 

 

7.  Reguleringsplan nr. 314-01 med tilhørende bestemmelser, vedtatt 31.05.2012 * 

8.  Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00*  

9.  Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95* 

10. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser* 

11. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10* 

 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.  

 

Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"  

 

Arkivsaksnr.: 14/294   Arkiv: PLN 345  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

103/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014 

177/14 Formannskapet 21.10.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Detaljregulering nr. 328 "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud", med tilhørende 

reguleringsbestemmelser, vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 192 "Søndre Ringåsen", som overlappes av ny regulering, 

oppheves. 

 

3. Bestemmelser om støy, i henhold til Vegvesenets anbefalinger ved utbedring av 

eksisterende vei, innarbeides i bestemmelsene. 

 

 

Sammendrag 
Forslaget til reguleringsplan "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud" er utarbeidet av Statens 

vegvesen med bistand fra Asplan Viak AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7. 

 

E16 er en av hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet og har en årsdøgntrafikk på 13 - 

14000. Strekningen mellom Gile og Botilrud har i dag to felt og en kjørefeltbredde på 6,5 m 

(samlet for begge felt). Risikoen for ulykker øker markant når trafikken passerer 8 – 10000 i 

ÅDT. For strekningen på E16 fra Gihle til Botilrud er det derfor et stort potensiale for 

ulykker.  

 

Formålet med prosjektet er å redusere faren for møteulykker på E16 mellom Gihle og 

Botilrud ved å etablere midtdeler med rekkverk. Andre viktige hensyn som skal ivaretas i 

prosjektet er å sikre best mulig forhold for nærmiljø, kulturmiljø, naturmiljø, landskap og 

naturressurser.  

Prosjektet tar også for seg oppgradering av busstopp og gangvei og bidrar til en stor heving 

av kvaliteten ved utførelsen av disse. 

 

 

Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av: 

 Plankart “0605_ Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud ” i målestokk 1:1000 

 Forslag til reguleringsbestemmelser 

 Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av saken 
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Planforslaget ble opprinnelig fremmet med forslag til etablering av rundkjøringer på 

Gihletoppen og på Steinssletta. Som følge av innsigelse fra Fylkesmannen grunnet beslag av 

landbruksjord er prosjektet nedskalert. Forslaget som fremmes til sluttbehandling er et miljø 

og trafikksikringstiltak. Endringen har hatt konsekvenser for hvordan enkelte hensyn, særlig 

støy, er håndtert i planen. 

 

Utbedringene av E16 mellom Gihletoppen og Botilrud vil i sin helhet følge eksisterende veg. 

På strekningen fra kommunegrensa til og med krysset på Giletoppen etableres det ikke 

midtrekkverk, men vegen utvides til to kjørefelt med 3,50 m bredde og 1 m skulder på hver 

side.  

Fra krysset og nordover blir vegen utvidet til en modifisert variant av tverrprofil for S5 (figur 

under) som innebærer at total bredde utvides fra 12,5 m til 13,0 m ved at skulderbredden økes 

fra 1,5 m til 1,75 m for å sikre framkommeligheten for utrykningskjøretøyer.  

 
Tverrprofil for S5, 12,5m vegbredde. Mål i m. Håndbok 017, Statens vegvesen 

Vegen utvides i utgangspunktet mot vest fra kommunegrensen til Giletoppen. Fra Giletoppen 

til Botilrud tas utvidelsen i hovedsak på østsiden. På strekningen profilnummer ca 8150 – 

8420 gir dette en relativt stor fjellskjæring, mens dagens høye fylling på strekningen i 

hovedsak beholdes uendret. Fyllingen har i dag for lav sikkerhet mot utglidning. For å sikre 

fyllingen mot utglidning må det derfor etableres en motfylling i dette området som en del av 

tiltaket.  

Ny veg tilpasses eksisterende vegs geometri. Botilrudkrysset vil få samme prinsippløsning 

som den har i dag. 

 

Holdeplasser på strekningen rustes opp til dagens krav til standard. Dette betyr universelt 

utformede holdeplasser med blant annet repos for av- og påstigning samt lehus. Holdeplassen 

på vestsiden av E16 vil knyttes til gang- og sykkelvegen. For holdeplassen på østsiden av 

E16 bygges det en ny gangforbindelse bort til Ringåsveien. 

 

Alle kabler blir lagt i bakken med ny løsning. Deformasjonsmaster benyttes og det vil være 

ulik bestykning etter behov. 250W for rettstrekk og intensivbelysning av vegkryss. 

 

Det er ikke foreslått områder til riggareal i planen. Dette må entreprenør inngå egne avtaler 

med aktuelle grunneiere om. 

Som grunnregel er yttergrense for anleggsområdet lagt 10 m fra skjæringstopp eller 

fyllingsfot. Unntakene gjelder der f.eks. bebyggelse gir mindre plass til anleggsbelte. På 

Giletoppen er det midlertidige anleggsområdet noe større for å gi plass til anleggsveger både 

langs toppen av fjellskjæringen på østsiden av E16 på vestsiden for å komme til med 

etablering av motfyllingen. 

Ved opphør av anleggsperioden skal arealet ryddes og tilbakeføres til opprinnelig formål og 

tilstand (underliggende arealbrukskategori). 
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Prosjektet defineres som et trafikksikkerhetstiltak uten utbedring av eksisterende veg. 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, 

legges til grunn for vurdering av vegtrafikkstøy. Merkbar endring av støynivå er det dersom 

endringen er mer enn 3 dB. I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en 

støyvurdering av hele området som blir berørt av tiltaket.  

Da ingen boliger vil få forverret støyforholdene med mer enn 1 – 2 dB, ønsker ikke Statens 

Vegvesen å gjennomføre spesielle støytiltak som en del av prosjektet.  

I anleggsperioden vil det kunne bli forstyrrelser for beboerne langs planstrekningen. Det 

forutsettes imidlertid ikke anleggsvirksomhet utover «normal arbeidstid», dvs at det vil være 

stille i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. 

 
Anlegget med nødvendig anleggsbelte vil beslaglegge ca 13600 m2 i anleggsfasen. Av dette 

utgjør motfyllingen med tilhørende nødvendig anleggsbelte 13000 m2. All dyrket mark skal 

tilbakeføres ved avslutning av anlegget slik at ved ferdigstilt anlegg vil det ikke være noe 

mindre dyrket mark enn det er i dag som følge av tiltaket. Motfyllingen blir bygget opp med 

et flatt platå inn mot vegskråning. Dette gjør at det vil være mulig å dyrke helt inn mot 

vegskråningen dersom grunneier ønsker det. Dette mulige ekstraarealet med dyrket mark 

utgjør ca 4600 m2. 

 

Forholdet til gjeldende planer 
Planforslaget anses i tråd med overordnet, gjeldende plan, Kommuneplanen for Ringerike 

(2007 – 2019 vedtatt 30.08.2007). I planområdet er det vist LNF-område, boligområde og 

parkering. 

Planen overlapper reguleringsplan "192 Ringåsen 2" men fører ikke til endring av formål. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  
Forslaget til reguleringsplan «Midtdeler Vik - Botilrud» er utarbeidet av Statens vegvesen 

med bistand fra Asplan Viak AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7.  

Dette innebærer at Statens Vegvesen selv tar seg av oppstartsvarsel, utarbeider høringsforslag 

og tar seg av høring og offentlig ettersyn med kommunen som høringspart. Ringerike 

kommune har vært positive til behandling etter plan og bygningslovens § 3-7 med tanke på at 

planen er en del av en plan som strekker seg fra nabokommunen Hole og at normal 

behandling i de to kommunene kunne ført til vesentlig ulempe i forhold til fremdrift. 

Planen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.02.2013-22.03.2013. 

På bakgrunn av innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud samt andre innspill ble planforslaget 

endret og nytt forslag ble sendt på begrenset høring ved brev datert 02.09.2013 med frist 

20.09.2013. 

 

 

Merknader til planforslaget 
Ettersom planforslaget har endret seg dramatisk etter fremlagt forslag til oppstart og ordinært 

offentlig ettersyn anser rådmannen det mindre relevant å kommentere innspillene til disse. I 

siste forslag som ble sendt på en begrenset høring er endringene av dagens forhold for berørte 

grunneiere små. Rådmannen anser at fristen for innspill var i korteste laget, men har ikke fått 

tilbakemelding fra grunneiere eller andre om problemer med dette. På bakgrunn av dette 
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anser rådmannen at forslaget som nå fremmes for sluttbehandling ikke medfører vesentlig 

ulempe for berørte parter. 

Rådmannen anser likevel at forholdet til støy er uheldig. Ettersom planen ble endret fra 

ordinær veiplan til et trafikksikkerhetstiltak har Statens Vegvesen i sine kommentarer til 

innspill, avvist avbøtende støytiltak. Rådmannen anser at det er fornuftig å følge anbefaling 

fra Fylkesmannen ved å følge den praksisen Statens vegvesen i støyrapporten har opplyst om, 

og dermed tilby avbøtende tiltak for bebyggelse i rød sone. Rådmannen anbefaler på 

bakgrunn av dette at bestemmelser om støy tas inn i tråd med Fylkesmannens anbefalinger. 

 

Rådmannen har ellers ingen kommentarer til Vegvesenets svar på merknader gjengitt i 

planbeskrivelsen. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Støy. Da reguleringsplanen ble startet opp la den opp til endring av kryss i tillegg til 

oppføring av midtdeler. Det ble da utredet støy og det ble formidlet at støyskjerming ville 

utføres i tråd med gjeldende retningslinjer. Etter innsigelse fra Fylkesmannen på beslag av 

dyrket mark har prosjektet endret karakter ved at rundkjøringene som opprinnelig var 

planlagt er tatt bort. Dette har medført at prosjektet er omklassifisert til et rent 

trafikksikkerhetstiltak. Endringen medførte ikke vesentlig endring av støyforholdene. SVV 

har gjennom begrenset høring gjort kjent at de anser at tiltaket har endret karakter og at 

støyskjerming ikke lenger vil bli utført. 

 

Kommunen som planmyndighet kan legge inn krav om støyskjerming. I den aktuelle planen 

bidrar ikke selve tiltaket vesentlig til økt støy og SVV ønsker ikke å støyskjerme da dette 

bidrar til å heve kostnadene. Mange mindre trafikksikkerhetstiltak, som for eksempel 

etablering av gang/sykkelvei har ofte begrensede rammer og det virker da uhensiktsmessig å 

pålegge ekstrakostnader ved støyskjerming som kan gjøre at prosjektet ikke kan 

gjennomføres. Dette antas ikke å være en like stor utfordring i dette prosjektet da planen 

ellers er vesentlig forenklet. I den aktuelle planen vil antallet boliger som blir liggende i rød 

støysone (uegnet for etablering av bolig) øke fra 6 til 13 enheter. Økningen vil imidlertid ikke 

bli mer enn 3dB og det anses ikke at økningen vil bli særlig merkbar.  

 

Statens Vegvesen har egne retningslinjer for bruken av T-1442 (Støyretningslinjen) i 

forbindelse med trafikksikkerhetstiltak. 

"i. For boliger og institusjoner i rød sone, med utendørs støynivå over Lden 65 dB, 

gjennomføres det tiltak utenfor rom til støyfølsom bruk. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør 

det gis tilbud om støytiltak på privat uteplass.  

ii.  

For boliger og institusjoner i rød sone, der utendørs støynivå er over Lden 65 dB og 

innendørs støynivå i tillegg er over LpAeq24h 35 dB, tilbys det støytiltak som bringer 

innendørs støynivå under 30 dB.  
Anbefalingene gjelder dersom kostnadene ved tiltak ikke er uforholdmessig høye.'" 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 
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Rådmannen ser svært positivt på at Statens Vegvesen gjennom detaljreguleringa tar sikte på å 

forbedre trafikksikkerheten på strekningen fra Botilrudkrysset til kommunegrensa. 

Kollektivtiltakene og tiltak for gående og syklende gjør at prosjektet vil ha svært positive 

konsekvenser for myke trafikanter i området. 

Rådmannen anser også at summen av tiltakene som inngår i planen vil bedre den visuelle 

opplevelsen av området. 

 

Ringerike kommune har ved flere anledninger tidligere ytret ønske om at også Hønenkrysset 

bør tas med i reguleringa. Statens Vegvesen har ikke fulgt anmodningen, men har i stedet 

startet opp separat planlegging for forbedring av Hønenkrysset. Rådmannen anser at dette 

ivaretar kommunens interesser på en god måte.  

Byggestart for prosjektet det reguleres for er satt til 2017-2018. På spørsmål om dette til 

Vegvesenet har Rådmannen fått opplyst at tidlig vedtak likevel er ønskelig. Hønenkrysset er 

gitt høyere prioritet med planlagt ønsket byggestart 2016. Masser fra dette prosjektet og evt. 

andre omkringliggende prosjekter kan da benyttes til motfylling på Botilrud. Planen må da 

være vedtatt og arkeologiske funn må være ferdig utgravd.  

 

Fylkesmannen har i sine brev også bedt Statens vegvesen ta inn bestemmelser angående støy. 

Rådmannen mener det er grunn til vurdering av om kommunen skal bruke sin anledning til å 

innføre krav til støyskjerming i tråd med vegvesenets egne retningslinjer, det vil si 

støyskjerming i rød sone der dette kan gjøres uten urimelige ekstrakostnader. 

Støysituasjonen for berørte naboer til veien vil ellers ofte økes gradvis, uten at det oppstår 

anledning for å utføre avbøtende tiltak.  

I vedlagte støyrapport gjøres det rede for hvordan Støyretningslinjene praktiseres i Statens 

Vegvesen for miljø- og sikkerhetstiltak på eksisterende riksveier. Denne tilsier at støytiltak 

skal tilbys for boliger som ligger i rød sone. For boliger i gul sone tilbys støytiltak når 

endringen medfører økning av støy på mer enn 3 dB. Det er videre oppgitt at anbefalingene 

gjelder dersom kostnadene ved tiltak ikke er uforholdsmessig høye. 

Rådmannen anser det fornuftig å innarbeide bestemmelser om støy i henhold til Vegvesenets 

anbefalinger ved vegutbedring og sikkerhetstiltak på eksisterende veg, og har derfor lagt inn 

dette som forslag til vedtak. 

 

 

Vedlegg: 
Plankart, datert 18.01. 2013, mottatt 24.08. 2014 

Bestemmelser, datert 31.07. 2014 

Planbeskrivelse, datert 24.08. 2014 

Støyutredning, datert 05.12.2012 

 

Lenker 

 
Offentlig ettersyn 

Begrenset høring 

 

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. 
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 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Wallstreet nightclub AS  

 

Arkivsaksnr.: 14/914   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

178/14 Formannskapet 21.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Wallstreet Nightclub AS org.nr 913 715 888 gis serverings- og skjenkebevilling for 

Stabells frem til 30. juni 2015. 

 

2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vin og brennevin og gjelder for de arealer som er 

beskrevet i søknaden. 
 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, Ringerike 

kommunes alkoholpolitiske handlingsplans bestemmelser, sentrale- og lokale 

forskrifter, samt bestemmelser gitt av Ringerike kommune v/ miljø og areal og 

Ringerike brann- og redningstjeneste til enhver tid blir fulgt. 
 

4. Bevillingen trår i kraft når det omsøkte utearealet er ferdigstilt og rådmannen har 

funnet at det tilfredsstiller kravene etter alkoholloven. 
 

5. Geir Ditleiv Sæther f. 5.2.1962 godkjennes som styrer for bevillingen. 

Nanette Sydhagen f. 4.11.1985 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen. 

 

 

Sammendrag 
 

Wallstreet Nightclub AS har søkt om serverings- og skjenkebevilling for lokaler i 

Stabellsgaten 12. Det har tidligere vært drevet pub i lokalene, som nå er under oppussing. 

Geir Ditleiv Sæther, som eier 25 % av selskapet, fikk innvilget bevilling i samme lokaler fra 

1. juni 2008 til 30. juni 2012. Bevillingen ble inndratt 7. september 2010. Bakgrunnen for 

inndragningen var at bevillingen ikke hadde blitt anvendt siden den hadde blitt innvilget. 

Det har vært drevet pub/utested i perioden før 2008 i de samme lokalene. Kommunen mottok 

da mange klager fra naboer på grunn av mye støy. 

 

Videre har det i denne saken vært uenighet mellom bevillingshaver for The Rock og 

bevillingssøker. Bevillingssøker søkte i første omgang bevilling for samme uteareal som The 

Rock i dag innehar bevilling for. 

Bevillingssøker ble gjort oppmerksom på forholdet i sommer, og etter mange samtaler med 

bevillingssøker og bevillingshaver for The Rock, har de den 30. september levert inn nye 

tegninger som viser hvordan utearealet vil bli delt mellom de to stedene. 
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Innledning / bakgrunn 
  

Wallstreet Nightclub AS v/ Geir D. Sæther har søkt om serverings- og skjenkebevilling for 

lokaler I Stabellsgaten 12. 

Søknaden er sendt politiet, Skat Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, samt rusenheten 

for uttalelse. 

Det er ikke innkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Konseptbeskrivelsen viser at stedet er tenkt drevet som pub, med ordinær åpningstid torsdag, 

fredag og lørdag fra klokken 20:00 til klokken 02:30. 

I tillegg ønsker de å satse på arrangementer for firmaer og privatpersoner, spesielt på 

torsdager og fredager. 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

Søknaden strider ikke i mot bestemmelser i alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016. 

 

Juridiske forhold  
  

Jf. alkohollovens § 1-7a kan kommunen på fritt skjønn, (når vilkårene alkoholloven oppstiller 

er oppfylt), bestemme om bevilling skal gis.  

Kommunens skjønn kan ikke overprøves av fylkesmannen. 

Hensyn som kan tillegges vekt er for eksempel beliggenhet, trafikk- og ordensmessige 

forhold.  

Hensynet til offentlig ro og orden i vid forstand er relevant. Det kan legges vekt på om 

strøket er et boligstrøk, uten at det pekes på særlige ordensproblemer knyttet til det spesielle 

stedet. 

Når det gjelder trafikale forhold vil skjenkestedets plassering i forhold til trafikkert vei, 

fortau og så videre, være relevante hensyn. 

Det kan legges vekt på kommunens erfaringer med et skjenkested, for eksempel ved ny 

søknad. 

Søknad om skjenkebevilling til et sted som er uoversiktlig innredet eller for vagt avgrenset 

(utendørsservering) kan nektes med den begrunnelse at det blir vanskelig å føre tilstrekkelig 

kontroll med skjenkingen. 

De første tegningene som ble levert inn viste at Wallstreet Nightclub søkte om å få 

skjenkebevilling for samme arealene som The Rock har bevilling for, frem til 30. juni 2016. 

Det er ikke tillatt.  

Kommunen vil da ikke kunne kontrollere om forsvarlighetskravet overholdes, da man ikke 

vet hvilke bevillingshaver som har ansvaret. 

Bevillingssøker ble gjort oppmerksom på dette den 10. juli. 

Etter møter og utveksling av mailer, ble det innsendt nye tegninger og beskrivelse, som viser 

hvordan det omtalte arealet vil bli delt mellom de to partene. Tegningen er signert av begge 

parter, og ble mottatt 30. september. 

Bevillingssøker sier i beskrivelsen at utearealet vil bli delt med vegg som går fra gulv til tak, 

slik at det vil bli et fullstendig skille mellom de to stedene. 

Det vil bli separate innganger til hvert av stedene. Bevillingssøker sier at forsvarlighetskravet 

vil bli ivaretatt, da arealene blir svært oversiktlige og det vil være vakter tilstede. 
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Det er Wallstreet Nightclub AS som vil stå ansvarlig for byggingene, og ombyggingen vil stå 

ferdig senest 1. november. 

 

Det vil være viktig at den ferdigstilte ombyggingen inspiseres og eventuelt godkjennes, før 

bevillingen trer i kraft. 

Det bes vurdert hvorvidt det vil være formålstjenlig at rådmannen gis fullmakt til å inspisere 

og eventuelt godkjenne utearealet i henhold til alkohollovens bestemmelser. 

Bevillingssøker er pr. mail den 2. oktober blitt minnet om at de også har ansvar for å søke 

bygningsmyndighetene om godkjenning av det ombygde arealet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Frem til 2008 ble det også drevet pub i lokalene. Det fremkom den gang mange klager fra 

naboer. Dette var klager på mye støy og uro som stammet fra stedet det nå igjen søkes 

bevilling for.  

 

Sæther overtok leie av lokalene og fikk i juni 2008 serverings- og skjenkebevilling. 

Bevillingen ble inndratt 7. september 2010, fordi bevillingen ikke hadde blitt utøvet siden 

den ble gitt. 

Dette skyldtes at renoveringsarbeidet av lokalet ikke ble ferdigstilt. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden når denne ble sendt ut til 

høringsinstanser. 

Tidligere erfaringer viser at det har vært mange klager på støy fra lokalet det igjen søkes 

bevilling for. Dette fordi stedet ligger i et boligområde.  

Samtidig har det allerede vært problemer mellom bevillingssøker og bevillingshaver av The 

Rock i forhold til utearealet. 

 

Rådmannen anbefaler at man imøtekommer søknaden, men at den kun innvilges frem til 30. 

juni 2015.  

Dette fordi bevillingsmyndighet da har mulighet til å gjøre seg erfaringer med driften av 

stedet. Dersom det igjen mottas klager på stedet, har man mulighet til og eventuelt å avslå en 

ny søknad om bevilling.  

Etter alkoholloven er det enklere å avslå en søknad om ny bevilling, enn å inndra en 

eksisterende bevilling. 

For at stedet så raskt som mulig får åpnet, ber også rådmannen om at formannskapet delegere 

rådmannen myndighet til å inspisere og eventuelt godkjenne ombyggingen i henhold til 

alkoholloven. 

 

Utrykte vedlegg 

 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 13. juni 2014.  

Brev til bevillingshaver, datert 16. juni 2014.  

Brev til høringsinstanser, datert 18. juni 2014. 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 19. juni 2014.  
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Uttalelse fra rusenheten, mottatt 20. juni 2014. 

Uttalelse fra politiet, mottatt 25. juni 2014.  

Obligatoriske vedlegg, mottatt 1. juli 2014.  

Mail til bevillingshaver av The Rock, datert 11. juli 2014.  

Nye tegninger og beskrivelse av uteareal, mottatt 30. september 2014.  

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 6.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1324-1   Arkiv: 210 &17  

 

Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Forslag til vedtak: 
 

Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 

 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/887-3   Arkiv: 24  

 

2. Tertialrapport - august 2014  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. 2. Tertialrapport tas til orientering 

2. Kommunestyret tar til etteretning ivaretakelsen av kommunens behov for 

driftstjenester på Schjongslunden. 

3. Budsjettkorrigeringer: 

a. Kr 692.835 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

oppvekst og kultur i forbindelse med at tjenester for barn og unge 0 til 23 år 

organisatorisk er flyttet. Gjelder enhet «privat avlastning» som ble uteglemt i 

korrigering 1. Tertial. 

b. Kr 157.800 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

tekniske tjenester i forbindelse med husleieutgifter for «Aurora». 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av rapport for 2. tertial 2014 og forslag til budsjettreguleringer 

som følge av økonomisk stilling pr 2. tertial og oppståtte saker. Hovedfunn i rapporten er at 

økonomisk årsprognose tilsier at kommunen vil bruke om lag 2 mill. kroner mer enn 

budsjett i 2014, antall årsverk i kommunen er synkende og sykefraværet er noe høyere enn 

på samme tidspunkt i fjor. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 

utviklingen i 2014. Månedsrapportene skal være en kortere sammenfatning av status, mens 

det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Beskrivelse av saken 
 

2. Tertialrapport: 

Tertialrapporten indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 1,8 mill. kroner.  



Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Område 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Samlet resultat -52 554 23 429 1 785 0 -1 785 940

0 Folkevalgte og revisjon 4 539 3 033 6 360 6 510 150 2 % 0

1 Rådmann og strategiske tiltak 11 662 14 221 21 908 19 949 -1 959 -10 % -1 864

2 Adm støtteenheter og fellesutg 48 751 46 914 66 375 65 646 -729 -1 % -780

3 Oppvekst og kultur 289 519 344 690 532 745 523 034 -9 711 -2 % -3 529

4 Helse og omsorg 433 916 393 698 578 154 561 697 -16 457 -3 % -19 888

5 Tekniske områder 90 301 93 607 164 310 164 529 219 0 % 0

7 Avsetninger og overføringer -7 770 2 259 66 836 61 836 -5 000 -8 % -3 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -944 231 -878 841 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 20 760 3 848 44 066 75 766 31 700 42 % 30 000  

Det er økonomiske driftsutfordringer hos de fleste driftsområdene (område 0 til 5). Helse og 

omsorg har det største avviket i kroner, men også de andre områdene melder merforbruk i 

forhold til budsjett med unntak av tekniske områder. Til sammen utgjør merforbruket 28 

mill. kroner. Høye utbytteinntekter og andre finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

 

Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 

2014 legger opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik 

prognosen nå indikerer vil ca 8 mill. kroner kunne gå til dekning av tidligere års 

underskudd. 

 

Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og 

avlastningstjenester for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor 

hjemmetjenester og flere kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. 

Det er også noen økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som 

skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer 

og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i 

kommunen.  

 

Tiltakene som nå gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten 

tilførsel av midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne 

økonomiske løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet 

av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler 

på tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging 

Stranden skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et 

synkende antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved 

behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har 

Ringerike kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn 

budsjettert. Salget av 150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan 

inntektsføre en gevinst på 13,9 mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  

 

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 



• Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket 

kommunens skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra 

KS og Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes 

lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt i starten på året 

antyder at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinngangen for 

landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-utgjevningen. Endelig 

svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser 

antyder en lavere skatteinngang for landet enn forutsatt i statsbudsjettet.  

• Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og 

størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes 

pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført 

pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet 

pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2015. Inntil da brukes anslag 

og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne 

rapporten. 

• Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.  

 

 

Felles drift på Schjongslunden: 

Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak i sak 88/11, 30.juni 2011:  

«FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN  

Vedtak:  

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 felles drift 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.» 

 

I punkt 4 i vedtaket, skulle det utredes mulighet for felles driftsselskap for drift av alle 

anleggene i Schjongslunden (Både Flerbrukshallen og de rent kommunale idrettsanleggene). 

Hensikten var at et slikt felles selskap i samarbeid med øvrige aktører skulle ivareta all drift 

av samtlige idrettsanlegg på Schjongslunden og at dette skulle gi synergier gjennom 

fellesskap, mer effektiv drift og økt innsats fra frivillige. 

Flerbrukshallen AS har etter dette etablert et eget heleid selskap, Schjongslunden Drift AS. 

Selskapet er ikke-kommersielt og det skal ikke tas utbytte fra selskapet. I tillegg til at 

Flerbrukshallen AS selv skal benytte selskapet for drift og vedlikehold, er Schjongslunden 

Næring og Hønefoss Stadion AS aktuelle for kjøp av tjenester fra Schjongslunden Drift AS. 



Rådmannen har undersøkt mulighetene for å kjøpe drifts- og vedlikeholdstjenester direkte 

fra fra Schjongslunden Drift AS for kommunens egne anlegg på Schjongslunden. 

Kommuneadvokatens vurdering er at lovverket for offentlige anskaffelser ikke åpner for 

dette.  

Rådmannen har derfor vurdert muligheten for å legge kommunens behov for tjenester på 

Schjongslunden ut på anbud. Målsettingen var en konkurranse som skapte synergier, lavere 

kostnader og økt bruk av frivillighet. Imidlertid er dette små volum og tjenestenes innhold 

krever en detaljeringsgrad som medfører det motsatte av intensjonen. Eksempelvis vil en 

konkurranse kreve at malearbeid beskrives med når og hvor og vil bli priset med 

leverandørens priser mens behovet er å male ved behov samt å gi frivillige muligheten til å 

gjøre dette på dugnad.   

Rådmannen vil derfor i stedet ta initiativ til å etablere en forpliktenmde samarbeidsarena 

med aktørene på Schjongslunden. Kommunens behov for tjenester må da ivaretas gjennom 

egen bemanning, bruk av frivillighet og / eller ved konkurranseutsetting av enkelttjenester 

felles med samarbeidet eller kommunen alene alt avhengig av hva som er formålstjenlig. 

 

Økonomiske forhold 
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås 

korrigering av rammene i driftsbudsjettet som ikke endrer budsjettert resultat for 

kommunens totalbudsjett, men som endrer budsjettrammer på involverte rammeområder. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrere at det hittil i år har vært utfordrende å drifte innenfor budsjetterte 

rammer for driftsområdene. I all hovedsak driftes det fornuftig og godt ute i enhetene i 

forhold til de rammer som er tilgjengelige. Utfordringene ligger mer på de sentrale 

styringsområdene, og skyldes behov i befolkningen som har vært utfordrende å finne gode 

løsninger på innenfor gitte rammer og tilgjengelige inntekter. Det er imidlertid gledelig at vi 

allikevel ser ut til å komme ut omtrent som budsjettert totalt sett for kommunen, men det 

presiseres at dette skjer på grunn av ekstraordinære inntekter som vi ikke kan forvente i 

neste driftsår. 

Rådmannen anbefaler ingen konkrete budsjettjusteringer i forbindelse med merforbruket 

på enkelte driftsområder. Det jobbes imidlertid med å opprettholde presset på aktuelle 

driftsområder for å redusere avviket frem mot regnskapsavslutningen. Hovedårsaken til 

denne prioriteringen er at det ikke finnes klare og gjennomførbare tiltak som kan finansiere 

merforbruket. Det vil også være taktisk uklokt for fremtidige budsjetter å la ekstraordinære 

engangsinntekter i 2014, som økt utbytte fra Rik, finansiere et overforbruk i år. 

Det er så langt i år gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med 

å finne gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Noen 

tøffe valg blir gjort på veien, men ansatte og ledere på alle nivå samarbeider godt for en best 

mulig utnyttelse av ressursene. Det legges også merke til at det tas nødvendige politiske 

grep for å skape en best mulig fremtid for Ringerikes befolkning. 

Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i 

Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre 

kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå og 

tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg 

nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre. 

 

 



 

Vedlegg 
2. Tertialrapport – august 2014 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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1. Innledning 
Tertialrapporten skal gi et overordnet bilde av kommunens drift i forhold til de planer og rammer 

som er satt for driftsåret. Mye dreier seg om økonomiske nøkkeltall, men også status på nærvær/ 

sykefravær, bemanningsutvikling, investeringsprosjekter og tjenesteproduksjon blir beskrevet i 

denne rapporten. 

Kommunen har budsjettert 2014 med 1,9 milliarder kroner i driftsinntekter. Det er mange valg som 

skal tas i utarbeidelse av et budsjett, og det vil alltid oppstå uforutsette økonomiske 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 31.08.2014 samt 

den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem til 31.12.2014. Samtlige 

enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og økonomirådgivere, 

utviklet en prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften fremover, effekten av 

iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av rådmannen. 

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt 

usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få 

uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen. 
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2. Sammendrag 
Denne rapporten indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 1,8 mill. kroner.  

 

Det er økonomiske driftsutfordringer hos de fleste driftsområdene (område 0 til 5). Helse og omsorg 

har det største avviket i kroner, men også de andre områdene melder merforbruk i forhold til 

budsjett med unntak av tekniske områder. Til sammen utgjør merforbruket 28 mill. kroner. Høye 

utbytteinntekter og andre finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 2014 legger 

opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik prognosen nå indikerer vil 

ca 8 mill. kroner kunne gå til dekning av tidligere års underskudd. 

Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester for 

barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere kjøp av 

eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen økonomiske utfordringer 

på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn 

antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må 

gjennomføres av ledere på alle nivå i kommunen.  

Tiltakene som nå gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten tilførsel av 

midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne økonomiske 

løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet av året. Dette skjer 

gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på tiltak som har påvirket 

bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden skole og ikke kompensert 

lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende antall årsverk gjennom året. Politiske 

saker legges frem fortløpende ved behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Område 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Samlet resultat -52 554 23 429 1 785 0 -1 785 940

0 Folkevalgte og revisjon 4 539 3 033 6 360 6 510 150 2 % 0

1 Rådmann og strategiske tiltak 11 662 14 221 21 908 19 949 -1 959 -10 % -1 864

2 Adm støtteenheter og fellesutg 48 751 46 914 66 375 65 646 -729 -1 % -780

3 Oppvekst og kultur 289 519 344 690 532 745 523 034 -9 711 -2 % -3 529

4 Helse og omsorg 433 916 393 698 578 154 561 697 -16 457 -3 % -19 888

5 Tekniske områder 90 301 93 607 164 310 164 529 219 0 % 0

7 Avsetninger og overføringer -7 770 2 259 66 836 61 836 -5 000 -8 % -3 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -944 231 -878 841 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 20 760 3 848 44 066 75 766 31 700 42 % 30 000
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Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har Ringerike 

kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Salget av 150 

RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst på 13,9 mill. kroner i 

tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  
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3. Kommunens overordnede mål 
Ringerike kommune har vedtatt noen overordnede mål som skal prege arbeidet i 2014 og fremover 

mot 2017. Disse er beskrevet nærmere i kommunens Handlingsprogram 2014-2017. Status på disse 

målene blir presentert i tertialrapportene gjennom året. 

Mål innen 2017 Delmål 2014 Status 2. tertial 2014 

1. En økonomi i 
balanse og 
økonomisk 
handlefrihet. Ut av 
ROBEK. 

 Ha gjennomført utviklingsprosjekt 
med nødvendige politiske vedtak og 
avklaringer slik at Ringerike 
kommune er tilrettelagt for 
målsettingen om fremtidig vekst og 
økonomisk handlingsrom  

 Ha lagt til rette for at Ringerike 
kommune nedbetaler akkumulert 
underskudd i 2015 

 Rapport fra 
utviklingsprosjektet 
«Ringerike 2020» ble 
behandlet av 
kommunestyret 26. juni 
2014 og føringene følges 
opp i det videre arbeidet. 

 Årsprognose pr august 
viser at mange 
økonomiske justeringer er 
gjennomført i 2014, men 
kostnadsnivået ligger 
fremdeles for høyt i 
forhold til ordinære 
inntekter. For å nå målet 
om å nedbetale tidligere 
års underskudd i 2015 må 
kostnadsnivået ytterligere 
ned i 2015. 

2. Tilrettelegge for økt 
befolkningsvekst 

 Gjennom kommuneplanarbeidet ha 
lagt til rette for 

- effektiv arealplanlegging 

- befolkningsvekst 

- styrket næringsgrunnlag 

 Ha lagt til rette for forutsigbarhet 
for tiltakshavere og næringsliv  

 Kommuneplanen er under 
arbeid både fra politisk og 
administrativt hold. Er i 
rute og skal være ferdig 
behandlet i 2015. 

 Kontinuerlig arbeid med å 
forbedre kundedialog og 
skape forutsigbarhet. 

3. Bedret folkehelse  Ha lagt til rette for forebyggende 
helse i kommuneplanarbeidet 

 

 

 Ha redusert antall hoftebrudd med 
30 % innen 2016 i forhold til 2012 

(I 2013 var det 33 innleggelser på 
sykehus med akutt skade hofte/lår- 
ikke kirurgi) 

 Forebyggende helse er 
fokusområde som også er 
tatt inn i 
kommeplanarbeidet og i 
«Ringerike 2020» 

 Status pr 31/8 er 18 
innleggelser hittil i 2014. 
Endelig status 2014 gjøres 
i årsrapport. 
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 Ha samsvar mellom antall 
mobbesaker som skolene jobber 
med og forekomsten av mobbing i 
elevundersøkelsen 

 

 Ha system for tidlig å oppdage barn 
med spesielle behov og risiko for 
skjevutvikling er etablert og skal 
forankres i organisasjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ha lagt til rette for praksisplasser 
for å få folk tilbake i jobb 

 

 

 

 Ha lagt til rette for tursti langs elva 
fra Benterud til Hovsenga med 
merking og skilt 

 Siste elevundersøkelse 
viser en bedring i tallene 
ved at færre elever 
opplever regelmessig 
mobbing og at flere 
fanges opp. 

 1) Verktøyet Tidlig innsats 
for barn i risiko er 
igangsatt. TIBIR er et 
program for forebygging 
og behandling av 
atferdsvansker hos barn 
tilpasset det kommunale 
tjenestenivået.  

2)Etablert en tverrfaglig 
samarbeidsmodell mellom 
foresatte, barnehage og 
helsesøster. "4 år Trygg og 
klar". Modellen har fokus 
på brukermedvirkning, 
tidlig intervensjon og 
sømløse tibud. 

 Samarbeidsavtalen med 
Menova fungerer godt og 
flere medarbeidere har 
vært og er i praksis i 
Ringerike kommune pr. i 
dag. 

 Under planlegging. 
Merking og skilting vil 
være på plass høsten 
2014. 

4. Ringerike kommune 
skal være anerkjent 
i Norge for sitt 
arbeid på 
omdømme, service 
og kommunikasjon 

 Ha gjennomført 
brukerundersøkelser og etablert 
tiltak for å bedre service og 
omdømme for prioriterte områder 

 Ha etablert plan for flere 
selvbetjente tjenester og startet 
etablering av disse 

 Ha revidert kommunikasjonsplanen 
i tråd med målsettingen 

 

 Brukerundersøkelser i 
oppvekst gjennomføres 
høst 2014 og i helse i 
2015, i henhold til plan. 

 Arbeid med forberedelser 
til digitalisering av arkiv er 
igangsatt. 

 Arbeidet er valgt knyttet 
opp mot omdømme-
prosjektet, «Saman om 
ein betre kommune». Ny 
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 Være aktiv overfor media, andre 
kommuner og på fagarenaer om 
det positive som skjer i Ringerike 
kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ha videreført en kultur hvor 
medarbeidere framsnakker 
hverandre både i 
arbeidssammenheng og privat 

kommunikasjons-strategi 
blir derfor utformet første 
halvår 2015. 

 Ringerike kommune er i 
løpende dialog og kontakt 
både med media og er 
tilstede på andre faglige 
arenaer. Det blir 
utarbeidet 
kommunikasjonstiltak for 
alle hendelser som kan 
forventes å få 
oppmerksomhet i media. 
Kommunen deltar i 2014 
på «Ringeriksdagen» for å 
øke kommunikasjonen 
mellom innbyggere/ 
brukere og kommunen, og 
samtidig gjøre 
kommunens tjenester 
mer synlig. 

 Rådmannen har laget 
arenaer for dialog, 
informasjon og 
bevisstgjøring for både 
ledere og andre ansatte. 
Legges vekt på de gode 
tjenestene vi har, og 
hvordan vi skal utnytte 
ressursene best mulig i 
årene fremover. 

 

  



 

 
RINGERIKE KOMMUNE 
2. Tertial – august 2014 

 

9 
 

4. Sentrale økonomiske utfordringer  
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket kommunens 

skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og Departementet. 

Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige 

resultatet. Mottatt skatt i starten på året antyder at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme 

godt. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-

utgjevningen. Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige 

landsprognoser antyder en lavere skatteinngang for landet enn forutsatt i statsbudsjettet.  

 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og størrelsen på 

denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes pensjonsgrunnlag og 

regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført pensjonskostnad vil ikke være helt 

kjent før aktuaroppgave med beregnet pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 

2015. Inntil da brukes anslag og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges 

frem i denne rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.  

5. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde 
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 9 regnskapsområder. Disse er fordelt etter 

tjenestetype, og i årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for hvert av disse områdene.  

Folkevalgte og revisjon (område 0) 

Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser ingen økonomiske avvik av 

betydning i forhold til budsjett, men antyder et lite mindreforbruk. 

 

Folkevalgte og revisjon Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 4 539 3 033 6 360 6 510 150 2 % 0

Driftsresultat 4 588 3 613 6 315 6 465 150 2 % 55

Driftsutgifter 4 706 3 840 6 513 6 718 205 3 % 55

Driftsinntekter -118 -228 -198 -253 -55 22 % 0

Finansresultat -49 -579 45 45 0 0 % -55

Finansutgifter 0 0 55 55 0 0 % -55

Finansinntekter -49 -579 -10 -10 0 0 % 0
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Rådmann og strategiske tiltak (område 1) 

Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, og midler til organisasjons- og 

samfunnsutvikling. Årsprognosen viser et merforbruk på 2 mill. kroner. 

 

Merforbruket skyldes i all hovedsak at det ikke er budsjettert med rekruttering av nye 

kommunalsjefer og månedlige ledersamlinger for å drive igjennom omstillingsprosessen i 

organisasjonen. I tillegg er det ikke budsjettert med kjøp av advokatbistand til barnevernssaker i det 

omfang som det nå er behov for.  

Rådmannen har søkt fylkesmannen og Kommunenes sentralforbund om støtte til gjennomføring av 

ledersamlinger. En eventuell økonomisk støtte derfra vil redusere merforbruket. 

Adm støtteenheter og fellesutgifter (område 2) 

Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med kommunens administrative støtteenheter som 

regnskap, lønn, IT, servicetorg, skattekontor og annet. Årsprognosen viser et merforbruk på 0,7 mill. 

kroner. 

 

Området har samme avvik som ved forrige månedsrapportering. Avviket skyldes i hovedsak 

manglende gebyrer og renteinntekter i forbindelse med utfakturering i nytt økonomisystem 1.halvår. 

 Det jobbes med gjennomføring av en plan for omstilling og nedbemanning med løpende 

personalplanlegging for fireårsperioden sett under ett. En kombinasjon av langsiktige og kortsiktige 

bemanningstiltak gjør at området styrer mot budsjettoppnåelse på lønnskostnader.  

Rådmann og strategiske tiltak Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 11 662 14 221 21 908 19 949 -1 959 -10 % -1 864

Driftsresultat 11 817 14 782 22 008 20 049 -1 959 -10 % -1 864

Driftsutgifter 12 630 15 666 23 288 21 181 -2 107 -10 % -2 001

Driftsinntekter -813 -885 -1 279 -1 132 147 -13 % 137

Finansresultat -155 -560 -100 -100 0 0 % 0

Finansutgifter 0 0 0 0 0 0

Finansinntekter -155 -560 -100 -100 0 0 % 0

Adm støtteenheter og fellesutg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 48 751 46 914 66 375 65 646 -729 -1 % -780

Driftsresultat 48 979 46 919 66 817 66 241 -576 -1 % -628

Driftsutgifter 52 135 48 692 70 798 70 831 33 0 % 57

Driftsinntekter -3 156 -1 773 -3 981 -4 590 -609 13 % -685

Finansresultat -228 -5 -442 -594 -152 26 % -152

Finansutgifter 4 8 8 6 -2 -39 % -2

Finansinntekter -233 -13 -450 -600 -150 25 % -150
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I 2014 er disse tiltakene, som også er beskrevet i Handlingsprogrammet, under gjennomføring: 

 Implementere tiltakene i ROS analysen (Risiko og sårbarhetsanalysen) 

 Program for lederopplæring/samlinger i 2014 

 Iverksette ny strategi for økt nærvær 

 Innføre nytt økonomi-/lønns og personalsystem 

 Forberedelser til innføring av elektronisk arkiv 

 Iverksette ny utskriftsteknologi som standardiserer og gir økt sikkerhet og bedre økonomi. 

Oppvekst og kultur (område 3) 

Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av skoler, barnehager, spesialpedagogiske 

tiltak, SFO, bibliotek, kulturskole og tilskudd kulturformål . Barnevern, avlastning barn/unge med 

spesielle behov, helsestasjonstjenester, utekontakt samt fritidstilbud til barn og unge er også 

innlemmet i dette området.  Årsprognosen viser et merforbruk på 9,7 mill. kroner. 

 

Oppvekstområde har en endring i negativt avvik på ca 6 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Dette 

skyldes nye opplysninger innen spesielle tiltak for barn i barnehage, og noe høyere avvik enn sist i 

tjenester til barn og unge som tidligere i år var organisert under helse og omsorg. 

Ansvaret for helse- og omsorgstjenester til barn og unge 0 – 23 år er fra 1. april i år flyttet fra Helse- 

og omsorgssektoren til oppvekstsektoren. Med dette ønsker kommunen å legge til rette for å 

kunne yte et bedre helthetlig tilbud ved å bli enda mer effektiv og systematisk. Tilhørende budsjett 

på 83 millioner kroner er flyttet mellom rammeområdene. 

Skole, sfo og forsterkede enheter 

Enhetene har hatt prosesser for å tilpasse seg nye rammer. Noen har redusert bemanningen på 

våren, men i hovedsak har endringene blitt iverksatt fra august. Disse områdene melder i hovedsak 

om balanse i prognosene sine.  

Kommunale barnehager og forsterkede tilbud 

Enhetene har tilpasset seg nye rammer, med unntak av Heggen barnehage på grunn av 20 nye 

barnehageplasser fra august.  Utvidelsen har vært nødvendig for å innfri kravet om rett til 

barnehageplass. Det er ikke budsjettert med denne utvidelsen og merforbruket er 0,9 mill. kroner. 

Oppvekst og kultur Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 289 519 344 690 532 745 523 034 -9 711 -2 % -3 529

Driftsresultat 290 571 345 562 532 869 523 214 -9 656 -2 % -3 474

Driftsutgifter 345 447 402 072 634 902 627 791 -7 110 -1 % -3 953

Driftsinntekter -54 877 -56 510 -102 032 -104 578 -2 545 2 % 479

Finansresultat -1 052 -872 -124 -179 -55 31 % -55

Finansutgifter 23 4 10 10 0 0 % 0

Finansinntekter -1 075 -876 -134 -189 -55 29 % -55
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Barn med særskilte behov i private og kommunale barnehager, krever større ressurser enn først 

antatt. Det meldes om et merforbruk her på 4 mill. kroner. Det arbeides kontinuerlig for å redusere 

merforbruket. 

Ikke- kommunale barnehager 

Noe av sektorens avvik kan tilskrives høyere utbetaling av driftstilskudd til ikke- kommunale 

barnehager. Avviket i forhold til budsjett 2014 er rundt 3 mill. kroner. Årsaken til dette skyldes 

endrede betingelser i forbindelse med utbetalinger til de ikke- kommunale barnehagene som ble 

nærmere beskrevet i 1. tertialrapport. 

PPT 

Andelen barn med spesialundervisning ligger høyt i Ringerike kommune. PPT jobber aktivt med 

gjennomgang og vurderinger av samtlige vedtak og sakkyndighetsrapporter forbundet med tiltak for 

barn med spesielle behov i skole og barnehage. Stor oppdragsmengde i kombinasjon med vakante 

stillinger har bidratt til forsinkelser og økt ventetid i utredningsarbeidet. Rådmannen følger 

utviklingen nøye og vil jobbe fortløpende med å øke kapasiteten slik at situasjonen blir normalisert.  

Barnevern 

Det har vært uvanlig mange omsorgsovertakelser i første halvdel av 2014. Budsjettet tar ikke høyde 

for så stor aktivitet, og barnevernet antyder et merforbruk på ca 4 mill. kroner. 

Avlastningstjenesten  

Det er økende etterspørsel etter tjenesten, men det driftes innenfor budsjetterte rammer. 

Kultursektoren 

Kulturskolen har iverksatt tiltak for å tilpasse seg nye budsjettrammer. De har gjennomført en 

omstillingsprosess som i første rekke dreier seg om reduserte årsverk, endrede arbeidsformer og 

endrede betalingsvilkår for elevene. Dette har og åpnet opp for nye muligheter og utvikling, blant 

annet desentralisert kulturskoletilbud på skolene.  

Biblioteket har tilpasset seg nye budsjettbetingelser og melder ingen avvik i forhold til budsjett. Det 

jobbes aktivt med å dreie tjenestetilbudet fra rent utlån til å bli en aktiv kulturarena. 

Bibliotektjenesten i Ringerike fengsel drifter i forhold til statlig tilskudd og er i balanse i forhold til 

budsjett.  

Læringssenter for voksne 

Læringssenteret skal inn i nye lokaler fra nyttår og planlegger innkjøp og etablering her. Det er 

knyttet noe usikkerhet til etableringskostnadene, men det antas likevel et positivt avvik på 0,4 

millioner kroner i forhold til årets budsjett. Det er kommet noe høyere inntekter enn budsjettert. 
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Helse og omsorg (område 4) 

Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner, 

hjemmetjenester, tjenestetildelingskontor, kjøp av helse og omsorgstjenester og Ringerikskjøkken. 

Årsprognosen viser et merforbruk på 16,5 mill. kroner. 

 

Helse og omsorg området melder om mulig merforbruk på 16,5 mill. kroner, som er 3 mill. kroner 

lavere enn forrige måned. Reduksjonen kan knyttes til lavere kostnader i forbindelse med 

sommeravvikling, og lønnsutbetalinger etter lønnsoppgjøret enn det tidligere er tatt høyde for. Det 

er hovedsakelig de to områdene kjøp av plasser og hjemmetjenester som står for merforbruket. 

Helse og omsorg er det største driftsområdet i Ringerike kommunen, og i 2014 skal tjenesteområdet 

spare 29 mill. kroner. Sparetiltakene merkes best innenfor hjemmetjenestene og kjøp av plasser.  Det 

har vist seg vanskelig å redusere tjenestetilbudet innen disse områdene, da behovet for tjenester har 

vært høyt siden starten av året.  Behov for kjøp av plasser har vært spesielt nødvendig innenfor 

psykisk helse/rus.  Budsjettet tar høyde for kjøp av plasser, men behovet for antall plasser innenfor 

dette feltet har vært økende gjennom 2014. I tillegg er det kjøpt noen plasser på forsterket demens. 

Kjøp av ordinære somatiske plasser er tatt ned i forhold til 2013. Totalt meldes det et merforbruk på 

ca 7 mill. kroner 

Ringerike kommune har i det interkommunale legevaktsamarbeidet, etablert kommunale 

øyeblikkelig hjelp-plasser (KØH) i samarbeid med Vestre Viken. Nye fremlagte tall viser at bruken av 

plassene er svært lav. En evaluering av prosjektet vil bli gjennomført i desember. 

Helse og velferd 

Det leveres tjenester til rus og psykiatri, krisesenter og transittmottak. Driftstilskudd til 

privatpraktiserende fysioterapeuter ligger også organisert her. Så langt i år har det vært noen 

vakante stillinger som ikke har blitt fylt på grunn av mangel på søkere eller for å innfri sparetiltak. I 

tillegg er det forsiktig bruk av vikarer ved langtids sykefravær. Det arbeides fremdeles med 

inndragning av driftstilskudd til fysioterapeuter.  

 

 

Helse og omsorg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 433 916 393 698 578 154 561 697 -16 457 -3 % -19 888

Driftsresultat 437 567 400 423 580 958 561 895 -19 063 -3 % -19 220

Driftsutgifter 544 671 511 886 761 765 729 584 -32 181 -4 % -34 416

Driftsinntekter -107 104 -111 463 -180 806 -167 689 13 117 -8 % 15 195

Finansresultat -3 651 -6 725 -2 804 -198 2 606 -1318 % -668

Finansutgifter 576 697 752 450 -302 -67 % -120

Finansinntekter -4 227 -7 422 -3 556 -648 2 908 -449 % -548
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Institusjon 

Kommunens egne institusjonstjenester melder samlet sett en prognose på 3 mill. i merforbruk. 

Gjennomgang av turnusplaner, nedbemanning og fokus på lavere sykefravær er noen av tiltakene 

som er igangsatt. 

Hjemmetjenester og TTF (Tjenester til funksjonshemmede) 

Samlet melder tjenesten om et merforbruk på 9 mill. kroner. 

Hjemmetjenesten har stor aktivitet. Timer utført i tjenesten omregnet til årsverk viser at det trengs 

flere årsverk enn enhetene har til rådighet. Gjennomgang av ATA-tid (direkte bruker tid) er på 60- 65 

%. Dette viser en effektiv tjeneste. Samhandlingsreformen gir fortsatt et økt press på 

hjemmetjenesten. Ferdigbehandlede pasienter skrives raskt ut fra sykehus. Gjennomsnittlig liggetid 

på medisinsk avdeling Vestre Viken har i sommer vært på 2,1 døgn. Dette fører til økt 

behandlingsansvar for hjemmetjenesten. 

For å få tjenesten i balanse gjøres det fremdeles gjennomgang av vedtak for å se om det kan tildeles 

færre timer. Turnusplaner gjennomgås og det utarbeides en strategi for økning av sykepleier-

kompetanse.  

TTF har gjennomført nedbemanning og omstillingsprosess for å kunne holde budsjett. Hov gård har 

hatt den største omstillingen.  

NAV 

Melder prognose bedre enn budsjett. Sosialhjelpsutgiftene har gått noe ned sammenlignet med 

2013. Utbetalinger til og med august i 2013 var 27,6 mill. kroner, mens det i 2014 er utbetalt 25,6 

mill. kroner. Det er satt fokus på mange tiltak i 2014 som har bidratt til dette. Det er utarbeidet 

rutinehefte og flere saker prøves for fylkesmannen. Tiltaket Aktiv kommune(arbeidslagene) har blitt 

utviklet videre fra i fjor.  

Ringerikskjøkken 

Økonomisk prognose viser et resultat noe bedre enn budsjettert. 
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Tekniske områder (område 5) 
Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp, 

byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser ingen økonomiske avvik 

av betydning i forhold til budsjett, men antyder et lite mindreforbruk. 

 

Energikostnadene er lavere enn budsjettert og det ligger an til mindreforbruk på deler av 

lønnsbudsjettet på teknisk. Sommerens ekstrautfordringer med mange uttrykninger i forbindelse 

med brann og kjelleroversvømmelser vil dermed kunne dekkes innenfor tildelte rammer for området 

som helhet. 

Det er startet et forarbeid sammen med Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner om IKT-

samarbeid. Målsettingen er at samarbeidet skal være etablert fra 1.januar 2015. I tillegg til 

kommunestyrets vedtak om å vurdere IKS for brann- og redning, organiseres eiendomsområdet og 

kommunaltekniske tjenester (vei, vann, avløp, park/idrett mm) etter en bestiller/utfører-modell med 

virkning fra 1.januar 2015. 

Avsetninger og overføringer (område 7) 
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), tilskudd kirkelig fellesråd og 

andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen viser et merforbruk på 5 mill. kroner. 

 

Det er satt av ca 40 mill. kroner til pensjonsføringer i forbindelse med reguleringspremie og 

årsavslutning. Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave foreligger i 

januar 2015 og regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet. 

Foreløpige beregninger antyder et merforbruk i forbindelse med pensjonsutgifter, i denne prognosen 

anslått til ca 5 mill. kroner.  

Tekniske områder Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 90 301 93 607 164 310 164 529 219 0 % 0

Driftsresultat 90 612 93 970 162 858 163 357 499 0 % 0

Driftsutgifter 186 635 194 024 323 655 325 588 1 933 1 % 1 115

Driftsinntekter -96 023 -100 055 -160 797 -162 231 -1 434 1 % -1 115

Finansresultat -311 -362 1 452 1 172 -280 -24 % 0

Finansutgifter 10 16 1 452 1 172 -280 -24 % 0

Finansinntekter -321 -379 0 0 0 0

Avsetninger og overføringer Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -7 770 2 259 66 836 61 836 -5 000 -8 % -3 000

Driftsresultat -3 684 8 874 66 836 61 836 -5 000 -8 % -3 000

Driftsutgifter -20 9 377 66 890 61 890 -5 000 -8 % -3 000

Driftsinntekter -3 663 -503 -54 -54 0 0 % 0

Finansresultat -4 087 -6 614 0 0 0 0

Finansutgifter 141 124 50 000 50 000 0 0 % 0

Finansinntekter -4 228 -6 738 -50 000 -50 000 0 0 % 0
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Skatt, rammetilskudd mv. (område 8) 
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd, 

inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser ingen avvik 

av betydning i forhold til budsjett.  

 

Skatteinntektene i starten av året viste en trend som tilsa at kommunen vil få mellom 17 og 34 mill. 

kroner mindre i skatteinntekter enn budsjettert. Kommunestyret vedtok i april å senke 

skatteanslaget med 26 mill. kroner i en budsjettregulering. Egne prognoser og prognoser fra 

Departementet og Kommunenes Sentralforbund tilsier at skatteinngangen vil bli omtrent som justert 

budsjett.  

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2014 legger opp til en skattevekst i landet på 3 % sammenlignet med 

2013. Skatteinngang for landet de første 7 måneder viser en vekst på 2,1 %. Skulle veksten forbli på 

dette nivået ved årets slutt vil Ringerike kommune få opp mot 8 mill. kroner mindre enn tidligere 

antatt i inntektsutgjevning. Etter oktober vil dette bli litt klarere, og det vil også bli et spørsmål 

hvordan regjeringen og Stortinget forholder seg til dette. Situasjonen følges fortløpende. 

Renter, avdrag mm (område 9) 
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter, 

renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser 31,7 mill. kroner i 

høyere inntekter enn budsjettert. 

 

Årsaken til avviket skyldes i all hovedsak et høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS enn budsjettert, 

gevinst ved salg av aksjeandeler i RiK til KLP og noe lavere renteutgifter enn budsjettert.  

Skatt, rammetilskudd mv. Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -944 231 -878 841 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0

Driftsresultat -944 231 -878 841 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0

Driftsutgifter 17 17 207 207 0 0 % 0

Driftsinntekter -944 248 -878 858 -1 479 176 -1 479 176 0 0 % 0

Finansresultat 0 0 0 0 0 0

Finansutgifter 0 0 0 0 0 0

Finansinntekter 0 0 0 0 0 0

Renter, avdrag mm Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 20 760 3 848 44 066 75 766 31 700 42 % 30 000

Driftsresultat 7 304 0 0 0 0

Driftsutgifter 0 304 0 0 0 0

Driftsinntekter 7 0 0 0 0 0

Finansresultat 20 752 3 544 44 066 75 766 31 700 42 % 30 000

Finansutgifter 79 639 42 252 87 983 92 983 5 000 5 % 3 000

Finansinntekter -58 886 -38 708 -43 917 -17 217 26 700 -155 % 27 000
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Rentenivået i Norge holder seg fortsatt lavt, og forventningen i markedet er at dette vil vedvare en 

stund fremover. I budsjettgrunnlag for 2014 er det tatt høyde for noe høyere rentenivå enn det vi ser 

i dag. 

6. Likviditetssituasjonen 

Ringerike kommune er i en presset likviditetssituasjon, og for å være sikker på og til enhver tid kunne 

betale sine forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsern-

kontoen. Kontokreditten har ikke vært brukt i juli og august. Salget av aksjer i Ringeriks- Kraft AS har 

bedret likviditetssituasjonen betraktelig og salgssummen er plassert på bankkonto.  Årets låneopptak 

til investeringer er pr august ikke foretatt, men vil gjennomføres mot slutten av året. 

Likviditetsanalyser viser foreløpig at kontokreditten kan komme i bruk mot slutten av året.  
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7. Status sykefravær og nærværsstrategi 

NAV statistikk for 2. kvartal 2014 viser uendret sykefravær sammenlignet med 1. kvartal 2014 men 

en økning sammenlignet med 2.kvartal 2013.  

Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon om legemeldt sykefravær og dette registeret er 

basert på NAV’s sykmeldingsattest 1A i sykepengerutinen. Disse registreringene skal omfatte alt 

legemeldt fravær på grunn av egen sykdom. Registrering og presentasjon av statistikkene har 3 

måneders forsinkelse.  

 
 
Sykefraværet har økt fra 7,9 % til 8,9 % sammenlignet med 2.kvartal 2013. Ringerike kommune har 

1,8 prosentpoeng høyere sykefravær enn kommunal forvaltning (gjennomsnitt for alle kommuner i 

Norge). I tillegg til NAV’s tall legges egenmeldt fravær på 0,7 % til for å få totalt sykefravær. 

  

Legemeldt sykefravær 
fordelt per sektor 2. 
kvartal 

  
  
   

Viser: Alle aldersgrupper, 
2. kvartal, Begge kjønn, 

Alle fylker, Alle størrelser, 
Tapte dagsverk i prosent  

  
   

  2010 2011 2012 2013 2014 
RINGERIKE 
KOMMUNE  

7,3 8,6 8,2 7,9 8,9 

HELSE OG 
OMSORG  

4,7 10,3 9,7 9,3 11,6 

 OPPVEKST 
OG 
KULTUR  

2,7 6,6 7 6,4 7,3 

TEKNISKE 
TJENESTER  

10,1 8 6,2 7,8 5,4 

 
Helse og omsorg har økning med 2,3 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2013. Det finnes 
ingen enkelthendelser som kan forklare denne økningen og må ses på som naturlige svingninger fra 
år til år. 
 
 
 

Utvikling av legemeldt 
sykefravær pr kvartal 

   
  

 
Viser: Alle aldersgrupper, 

Begge kjønn, Tapte dagsverk i 
prosent  

   

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. kvartal 8,1 8,6 8,4 9,5 10,1 8,9 

2. kvartal 8,3 7,3 8,6 8,2 7,9 8,9 

3. kvartal 8,7 7,6 8,1 8,7 7,7  

4. kvartal 9,2 8,5 8,9 9,6 8,1  
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Bruk av gradering             

Viser: 2. kvartal, 
Begge kjønn, Alle 

bedrifter, Alle 
næringer, Antall 

tilfeller i prosent   

  2010 2011 2012 2013 2014 

Totalt 
20,4 27,6 26,8 25,6 27,9 

Kvinne 
21,1 29 27,7 27,2 29 

Mann 
17 18,7 20,6 12,5 18,2 

 

Antall graderinger har økt sammenlignet med 2. kvartal 2013 hvilket er i tråd med føringer fra NAV 

og kommunens strategi for nærvær.  

Ny nærværsstrategi 

Målsettingen med ny nærværsstrategi er å øke nærværet til å følge minst gjennomsnitt for 

kommunal sektor dvs. 94 % nærvær. Kommunen har i gjennomsnitt et nærvær på 93 % i 2013. 

Alle MKS- grupper får opplæring i strategien i en felles samling høsten 2014. 

Det er store utfordringer knyttet til å måle utviklingen av en helsefremmende arbeidsplass. Mer enn 

50 % av sykefraværet skyldes andre faktorer enn arbeidsplassen. Derfor er indikatoren sykefravær en 

svak indikator for en helsefremmende arbeidsplass. Måleindikatorer vil bli fremstilt i det videre 

arbeidet. Dette kan være:  

 Årlige samlinger for MKS-gruppene (kartlegging av status i gruppe) 

 Antall forbedringsforslag (bruk av LEAN-tavla). 

 Medarbeiderundersøkelsen  

 Gjennomførte utviklingssamtaler (som oppleves som meningsfulle) 

 NAV: Sykefraværsstatistikk og bruk av gradert sykemelding.  

 Andel tidsbestemte tilrettelegginger  

 Bruk av egenmeldinger 

 Bruk av gradert sykemelding 
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8. Bemanningsutvikling 
Det gjennomføres flere tiltak i 2014 for å tilpasse kommunens utgifter til inntektsnivået. I dette 

arbeidet vil det være fokus på antall årsverk og sikre at organisasjonen holder seg til lover og 

regelverk i dette omstillingsarbeidet.  

Årsrapporten til Ringerike kommune viser at antall årsverk sank fra 2012 til 2013 fra 1858 til 1854. 

Antall ansatte ble redusert i samme periode fra 2526 til 2254.  

Status så langt i 2014 ser slik ut: 

 

Tabellen viser en nedgang hittil i år på 75 årsverk ved utlønning i september. Samtidig har antall 

ansatte økt med 14 personer, noe som antyder at flere ansatte har deltidsstillinger nå enn ved 

starten av året.  

Kommunen reduserte sin bemanning fra mai til september i år med 27 årsverk og 46 ansatte. 

01.01.2014 var antall ansatte med deltidsstilling 1211 som tilsvarer 54 % av totalt antall ansatte.  I 

september 2014 er antallet 1309 som tilsvarer 58 % av totalt antall ansatte.  

Dato: 01.01.2014 12.05.2014 12.09.2014

Antall årsverk 1854 1806 1779

Antall ansatte 2254 2314 2268
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9. Status investeringer 
Det er for 2014 planlagt gjennomført investeringer for totalt 121,6 mill. kroner. Det ble opprinnelig 

budsjettert med investeringer for ytterligere 55,6 mill. kroner i 2014, men disse ble stoppet av 

fylkesmannen. Status etter 2. tertial viser at 45,2 mill. kroner er regnskapsført til og med august.  

 

PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT
REGULERT 
BUDSJ 2014

REGNSKAP 2. 
TERTIAL 2014 RESTBEV 2014

0001 USPESIFISERT 19 948 467        19 948 466,80    
0040 OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.) 3 198 118          4 789 891,08     -1 591 772,63    
0063 UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER 769 149             358 980,83        410 167,86        
0080 EIENDOM - HELSE- OG OMSORGSBYGG 1 500 000          62 500,00          1 437 500,00     
0091 PROSJEKTERINGSUTGIFTER GL 50 376              40 250,00          10 125,62          
0096 OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND -                    31 275,00          -31 275,00         
0115 EIENDOM - UFORUTSETTE HENDELSER - INNEKLIMA -                    -                    
0131 ENØK                        2 173 718          511 851,10        1 661 866,79     
0138 HØNEFOSS BARNEHAGE 382 935             -                    382 934,82        
0141 FELLESRÅDET - KIRKEBYGG                     636 848             697 059,50        -60 211,05         
0146 HERADSBYGDA STADION, KUNSTGRESSBANE -1 884 247         218 473,98        -2 102 721,23    
0153 MONSERUD SENTRIFUGE OG GASSMOTOR 800 000             -                    800 000,00        
0156 NY INFILTRASJON RINGMOEN      746 219             1 889 656,00     -1 143 437,00    
0169 OPPSTART PLANL SKOLE HFS SYD  407 333             9 375,00            397 957,86        
0170 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 1 000 000          331 087,96        668 912,04        
0179 UTSKIFTING AVLØPSLEDNINGER 4 994 234          2 811 758,95     2 182 474,87     
0196 SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK 572 244             48 979,00          523 265,00        
0197 SAMLOKALISERING TEKNISK 3 000 000          116 735,10        2 883 264,90     
0198 FELLESRÅDET - MUSLIMSK GRAVFELT 116 470             342 905,63        -226 435,63       
0199 FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS 4 522 031          2 324 447,70     2 197 582,98     
0201 ASK-MUGGERUD VANNLEDN 835 263             764 930,00        70 333,38          
0202 ASK-MUGGERUD AVLØPSLEDN -                    -                    -                    
0215 FLERBRUKSHALL 481 118             -                    481 118,10        
0217 UNIVERSELL UTFORMING KIRKESKOLEN 582 375             31 283,25          551 092,08        
0218 RALLERUD SIKRING AV JERNBANEOVERGANG 67 865              -                    67 865,11          
0219 FORTAU DRONNINGENSGATE 478 701             314 902,13        163 798,95        
0220 FLERBRUKSHALL STØYSKJERMING 1 991 874          145 750,32        1 846 124,05     
0221 UTBEDRING TYRISTRANDGATA -738 908            1 298 359,13     -2 037 266,96    
0222 UTSKIFTING HEISER 1 383 053          -                    1 383 053,41     
0224 NYTT SD-SYSTEM VANN 2 027 271          -7 547,83           2 034 819,19     
0225 FELLESRÅDET - OPPGRADERE VARMEKILDE 1 344 184          162 860,31        1 181 323,41     
0226 FELLESRÅDET - SPRINKLING -                    140 525,00        -140 525,00       
0227 KREMATORIET - FRYSECELLE FOR KISTER 185 000             -                    185 000,00        
0228 VANNRENSING OG UTV HB KIHLE -                    -                    -                    
0229 NYTT SD-SYSTEM AVLØP 3 000 332          -28 256,85         3 028 589,20     
0231 BALLBINGE NES -                    53 750,00          -53 750,00         
0232 BALLBINGE VANG -68 666             -                    -68 666,46         
0234 HOV ALLE VA-LEDNINGER -                    -                    -                    
0238 EIENDOM - ENERGIMERKING 500 000             -                    500 000,00        
0239 EIENDOM - SENTRAL DRIFTSSTYRING 1 000 000          -                    1 000 000,00     
0240 UTBYGGING - REHABILITERING SOKNA SKOLE 1 000 000          66 890,63          933 109,37        
0242 UTBYGGING - NY SENTRUMSBARNEHAGE -                    -                    
0244 EIENDOM - REHABILITERING SCHJONGSHALLEN 2 389 566          2 739 674,35     -350 108,84       
0245 NØDSTRØMAGGREGATER VANNFORSYNING 1 193 115          350 518,80        842 595,84        
0246 BALLBINGE ULLERÅL SKOLE -                    550 160,60        -550 160,60       
0309 SALG AV GRUNN -                    -2 660,00           2 660,00            
0313 SALG AV BYGNINGER/ANLEGG -                    -205 000,00       205 000,00        
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Regulert investeringsbudsjett er redusert med 62,6 mill. kr i forhold til økonomirapporteringen per 1. 

tertial på grunn av avsetninger til neste år (KS sak 82/14). Investeringsregnskapet per 2. tertial viser 

et totalt forbruk på 45,2 mill kr som utgjør om lag 37 % av regulert investeringsbudsjett.  

Det er identifisert urealiserte investeringsmidler på nesten 20 mill kr som må disponeres til ubundne 

fond, tilbakebetaling av lån eller dekke merforbruk på andre investeringsprosjekter. Dette vil bli lagt 

frem for politisk behandling mot slutten av året.  

PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT
REGULERT 
BUDSJ 2014

REGNSKAP 2. 
TERTIAL 2014 RESTBEV 2014

0321 HOVEDPLAN VANN 9 514 083          -                    9 514 083,43     
0335 RINGERIKE VANNVERK 1 607 461          682 955,20        924 505,80        
0338 AKSJON STEINSFJORDEN/KUR 1 595 157          -                    1 595 156,60     
0345 SANERING NYMOEN - HEN 1 458 228          39 075,00          1 419 153,00     
0346 FORDRØYNINGSBASSENG SLAM -                    -                    -                    
0347 UTVIDELSE AV MONSERUD RENSEANLEGG 2 000 000          494 715,99        1 505 284,01     
0351 RENSEANLEGG NES I ÅDAL 2 699 282          1 176 812,60     1 522 469,40     
0352 SOKNA VANNVERK - OPPGRADERING 59 794              442 585,00        -382 791,00       
0354 OVERBYGG RØRLAGER 500 000             -                    500 000,00        
0355 UTBYGGING AV BRUTORGET KOMMUNAL ANDEL VA -                    32 408,00          -32 408,00         
0356 BILER VA - FORNYING -                    -                    
0364 HOVEDPLAN AVLØP 12 818 897        276 271,26        12 542 625,24    
0375 VANNVERK NES I ÅDAL 2 444 881          805 974,59        1 638 906,64     
0376 UTSKIFTING VANNLEDNINGER 3 738 597          2 913 701,46     824 895,41        
0403 KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING 758 457             -314 458,50       1 072 915,80     
0404 GATELYS - OPPGRADERING 344 275             44 085,00          300 189,87        
0405 KRAGSTADMARKA 969 663             -37 092,39         1 006 755,64     
0407 NYTT KRYSS OSLOVEIEN-EIKLIVEIEN -                    128 343,81        -128 343,81       
0425 TEKNISK - PARK OG IDRETT 2 500 000          2 226 021,00     273 979,00        
0432 BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR 249 805             6 050,00            243 754,75        
0456 NEDBETALING GJELD HØNEFOSS IDRETTSPARK 3 000 000          2 963 172,00     36 828,00          
0475 GRUNNV BRØNN DØDISGROPA 74 814              15 844,60          58 969,40          
0482 RENSEANLEGG MONSERUD UTOMHUSARBEIDER 277 620             10 785,60          266 834,19        
0501 MASKINPARK 1 218 150          1 093 750,00     124 400,16        
0507 BRR - STIGEBIL NY -203 252            -734 434,75       531 182,86        
0522 BRR - KJØPE UT LEASET SKOGBRANNBIL 620 000             550 000,00        70 000,00          
0526 BRR - OPPSTARTPAKKE TUNGREDNINGSUTSTYR 120 000             120 000,00        
0527 BRR - NY KOMPRESSOR TIL FYLLING AV RØYKDYKKERFLASKER -                    -                    
0700 DATAUTSTYR 6 452 732          4 152 089,04     2 300 642,92     
0707 DATAUTSTYR OPPVEKSTTJ. -                    -                    -                    
0719 PERSIENNER HVELVEN OMSORGSSENTER 164 513             -                    164 512,50        
0720 HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR -80 822             634 426,37        -715 248,52       
0731 TEKNISK OG EIENDOM - IT-INVESTERINGER -                    -                    -                    
0732 TEKNISK - PROGRAMVARE (DIGITALISERING) -                    -                    -                    
0751 PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN -                    -                    -                    
0788 IT - PROSJEKT SKRIVERE 3 421 659          1 142 088,53     2 279 570,84     
0789 IT - ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING 590 804             256 725,85        334 078,16        
0790 NYTT ØK.-/ LØNNS- OG PERSONALSYSTEM 1 637 799          4 849 517,57     -3 211 718,60    
0796 UTSTYR RENHOLD OG VAKTMESTERE 446 765             336 838,41        109 927,03        
0798 PARKERINGSAUTOMATER OMBYGGING -                    -                    -                    
0799 TEKNISK PROGRAMVARE -                    33 532,40          -33 532,40         

SUM 121 585 400      45 183 150        76 402 250        
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Etter planen skal det regnskapsføres og utbetales et sted mellom 56,4 mill kr og 76,4 mill kr fra 

september til desember i år til investeringer. Dette vil legge press på kommunens likviditetssituasjon 

og bruk av trekkrettighet. 

10. Budsjettendringer 2014 
Gjennom året foretas det budsjettendringer ved behov som endrer de økonomiske rammene for 

driftsområdene. Slike endringer skal vedtas av kommunestyret. Hittil i år har utviklingen vært slik pr 

rammeområde: 

 

De fleste områder har endret seg i løpet av året. Årsaken til dette finner vi i følgende vedtak: 

 

Korrigeringer fra KS sak 81/14 er ikke helt på plass i oversikten for august. Dette blir rettet opp i 

tabellen som kommer i månedsrapport september. 

Alle tall i 1000 kr

Opprinnelig Februar Mars April Mai Juli August

Samlet resultat 0 0 0 0 0 0 0

Folkevalgte og revisjon 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510

Rådmann og strategiske tiltak 16 804 16 449 16 449 16 449 16 449 19 949 19 949

Adm støtteenheter og fellesutg 70 972 69 736 69 146 69 146 69 146 65 646 65 646

Oppvekst og kultur 448 000 439 333 439 333 439 333 439 333 519 007 523 034

Helse og omsorg 657 495 644 809 645 399 645 399 645 399 565 725 561 697

Tekniske områder 167 866 164 529 164 529 164 529 164 529 164 529 164 529

Avsetninger og overføringer 61 556 87 836 87 836 61 836 61 836 61 836 61 836

Skatt, rammetilskudd mv. -1 504 969 -1 504 969 -1 504 969 -1 478 969 -1 478 969 -1 478 969 -1 478 969

Renter, avdrag mm 75 766 75 766 75 766 75 766 75 766 75 766 75 766

ÅRSBUDSJETT oppgitt i rapporter

Endringer gjennom året: Februar Mars April Mai Juli August

KS sak 27/14 marsmøte

Rådmann og strategiske tiltak -354

Adm støtteenheter og fellesutg -1236 -590

Oppvekst og kultur -8667

Helse og omsorg -12686 590

Tekniske områder -3337

Avsetninger og overføringer 26280

KS sak 43/14 aprilmøte

Avsetninger og overføringer -26000

Skatt, rammetilskudd mv. 26000

KS sak 81/14 junimøte

Rådmann og strategiske tiltak 3500

Adm støtteenheter og fellesutg -3500

Oppvekst og kultur 83009

Helse og omsorg -82900

Tekniske områder -109
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FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2014  
 

Forslag til vedtak: 
 

Finansrapport per 2. tertial tas til orientering. 

 

Sammendrag 
Netto finansutgifter ligger på et svært lavt nivå i 2014 på grunn av ekstraordinære 

finansinntekter. For de mest likvide omløpsmidlene er likviditetsutviklingen bekymringsfull 

selv om likviditetssituasjonen totalt sett har bedret seg etter aksjesalget i RIK. 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. I tråd med finansreglementet 

skal det rapporteres hvert tertial, samt utarbeides en årsrapport for finansområdet. 

 

Beskrivelse av saken 
Netto finansutgifter per 2.tertial 2014 er mye lavere enn på samme tidspunkt i 2013. Det 

skyldes hovedsakelig høyere finansinntekter som følge av gevinstrealisering i forbindelse 

med RIK-salget og høyere utbytte enn budsjettert. I tillegg blir renteutgiftene lavere enn 

budsjettert på grunn av lavt rentenivå og at årets låneopptak til investeringer både blir lavere 

og utført senere på året enn opprinnelig planlagt. 

 

Samlet nettoverdi er mer positiv per 2. tertial 2014 i forhold til 2. tertial 2013. Det skyldes 

hovedsakelig salget av 150 RIK-aksjer. Dersom det ses bort fra midlene fra dette 

aksjesalget, har det vært en nedgang i kortsiktig plassering i forhold til samme tid i 2013. 

 

Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2014, men likviditetsprognosen viser at den høyst 

sannsynlig må benyttes utover høsten. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i 

tråd med prognosen i 1. og 2. tertial. 

 

 

Likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2 er på et tilfredsstillende nivå ved utgangen av 2. 

tertial. Men de finansielle midlene fra aksjesalget i RIK er inkludert i likviditetsgradene, og 

dette er også riktig fordi de er likvide midler plassert i bank. For å illustrere hva som skjer 



når midlene ikke lenger inngår i de mest likvide omløpsmidlene ville likviditetsgrad 2 vært 

om lag 0,65 og havnet under anbefalt nivå og vist en forverring fra samme tid i fjor. 

 

Føringen av premieavvik gir misvisende rapportering av likviditetsgrad 1 i 

kommuneregnskapene. Det vil med andre ord si at kommunens arbeidskapital er dårligere 

enn det som fremstilles ved likviditetsgrad 1. 

 

Det er ikke per nåværende tidspunkt noen risiko forbundet med plasseringene av midlene fra 

aksjesalget i RIK da disse foreløpig er plassert som bankinnskudd. 

 

Kommunens andel av utbyttet fra Ringerikskraft er fastsatt til 21,9 mill. kroner, som er 13,1 

mill. kroner høyere enn budsjett. 

 

Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av rentable investeringer på 50,8 

mill. kroner og til ikke-rentable investeringer på 27,76 mill. kroner i 2014. Låneopptakene er 

hittil ikke foretatt, men vil mest sannsynlig gjennomføres mot slutten av året. 

 

Fylkesmannen har også godkjent opptak av startlån i Husbanken på til sammen 35 mill. 

kroner i 2014. Husbanken har per 2. tertial innvilget og utbetalt 19,5 mill. kroner av det 

omsøkte årsbeløpet på 35 mill. kroner, bevilget i 2 omganger. 

 

For å redusere risikoen knyttet til svingninger i rentenivået, samt å sikre forutsigbare 

tjenester for kommunens innbyggere, skal kommunen ha en fastrenteandel på minimum 25 

prosent. Ved utgangen av 2. tertial er fastrenteandelen på om lag 35,5 prosent. 

 

  

Rådmannens vurdering 
Aksjesalget i RIK gir ekstraordinære finansinntekter inneværende år. Netto finansutgifter vil 

med andre ord bli betydelig høyere neste år, selv om plassering av midlene fra salget av 150 

RIK-aksjer forventes å gi høyere avkastning enn før salget. Kommunen har en stor 

utfordring med å gjenvinne økonomisk handlingsfrihet, og driftsutgiftene må reduseres. 

 

Situasjonen med hensyn til driftslikviditeten er fortsatt like bekymringsfull. Midlene fra 

salget av RIK-aksjene skal anses som langsiktig plassering og vil ikke inngå som en del av 

driftslikviditeten. 
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Innledning 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Kommunens 
finansreglement ble sist vedtatt av kommunestyret 24. juni 2010 (sak 61/10) i 

henhold til forskrift om kommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med 
virkning fra 1. juli 2010. 
 

I tråd med finansreglementet skal det rapporteres hvert tertial, samt utarbeides 
en årsrapport for finansområdet. Årsrapporten skal inneholde en egen 

redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har blitt forvaltet i det 
aktuelle regnskapsår. Herunder skal vesentlige endringer i finansporteføljens 
sammensetning og risikoprofil presiseres særskilt. 

Overordnet finansiell strategi og stilling 
Følgende finansielle strategi er lagt til grunn 2. tertial 2014, i tråd med 

finansreglementet:  
 

”Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av tilgjengelige 
ressurser og med sikte på å kunne gi et best mulig stabilt tjenestetilbud, skal finansforvaltningen: 

 Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien skal bidra til 
stabilitet og langsiktig finansforvaltning. 

 Finansforvaltningen skal forvaltes som en helhet hvor en søker å sikre en rimelig avkastning 
samt stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer. 

 Kommunen skal ikke investere i kompliserte produkter som krever daglig oppfølging.” 

 

Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende. 
Med salget av 150 RIK-aksjer ligger en forventning om høyere avkastning og at 

den finansielle stillingen på sikt vil bedre seg. Salget er strategisk, og midlene er 
tenkt som langsiktig plassering. Netto finansutgifter ligger på et relativt lavt nivå, 

men vil øke utover i handlingsprogramperioden 2014-2017 etter hvert som 
investeringsplanene realiseres. Årets godkjente låneopptak vil foretas mot 
slutten av året da det har vært forsinket fremdrift og redusert behov for 

investeringsmidler. Kommunen har ikke investert i kompliserte produkter. 
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Utviklingen i netto finansutgifter 
Ved å bruke den overordnede finansielle strategien skal kommunens 
finansportefølje forvaltes slik at en søker å oppnå lavest mulig netto 

finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Målsettingen for avkastningen 
og kommunens netto finansutgifter fastsettes av kommunestyret gjennom den 
årlige budsjettbehandlingen.  

 
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra 

selskaper og mottatte avdrag på utlån som inntektsføres i 
investeringsregnskapet. Finansinntektene består inneværende år også av en 
gevinstrealisering i forbindelse med salget av en aksjeandel i RIK. 

Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på investeringslån samt avdrag 
på startlån og etableringslån som utgiftsføres i investeringsregnskapet. 

 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2013-2014:   
 

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn) 

 
 

Netto finansutgifter per 2.tertial 2014 er mye lavere enn på samme tidspunkt i 
2013. Det skyldes hovedsakelig høyere finansinntekter som følge av 

gevinstrealisering i forbindelse med RIK-salget og høyere utbytte enn 
budsjettert. 

 
For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende 

rentebetingelser. Gjennomsnittlig vektet flytende rente har vært 2,25 prosent 
både i 1. og 2. tertial 2014. Budsjettert gjennomsnittlig flytende rente i 2014 er 
2,6 prosent. Renteutgiftene ser derfor ut til å bli lavere enn budsjettert, også 

med tanke på låneopptak i 2014 som både blir lavere og utført senere på året 
enn opprinnelig planlagt. 

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og 

gjeld 
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis 

kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en 
oversikt over dette.  

Mill. kr
Regnskap 

2013
2. tertial 

2013
2. tertial 

2014

Revidert 
årsbudsjett 

2014
Renteinntekter og utbytte -17,5 -13,6 -25 -17,7
Gevinst fin.instrumenter 0 0 -13,9 0
Sum finansinntekter -17,5 -13,6 -38,9 -17,7
Renteutg., provisjoner m.m 31,6 11,3 11,1 35,3
Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0
Avdrag på lån 43,2 22,5 25 47
Sum finansutgifter 74,8 33,8 36,1 82,3
Netto finansutgifter 57,3 20,2 -2,8 64,6



4

Samlet ne ttoverdi er mer positiv per 2. tertial 201 4 i forhold til 2. tertial 201 3.
Det skyldes hovedsakelig salget av 150 RIK -aksjer. Dersom det ses bort fra
midlene fra dette aksjesalget , har det vært en nedgang i kortsiktig plassering i
forhold til samme tid i 2013, noe som blant annet kan skyldes at godkjent
låneopptak inneværende år ikke er foretatt ennå. Foreløpig er midlene fra RIK -
salget bokført som kortsiktig plassering fordi de er plassert som bankinnskudd.
Midlene fra salget av RIK -aksjene skal anses som langsiktig plassering, og vil
med det ikke inngå som en del av driftslikviditeten.

Utviklingen i markedet
Figuren nedenfor viser utviklingen i styringsrenten og pengemarkedsrenten fra
januar 2010 til september 201 4.

Norges Banks hovedstyre vedtok på sitt rentemøte den 17. september å holde
styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Hovedstyret merket seg at analysene i
Pengepolitisk rapport 3/14 tilsier at utsiktene for inflasjon og produksjon er lite

(Beløp i mill. kroner) Regnskap 2013 2. tertial 2013 2. tertial 2014
Kortsiktig plassering
(kasse, bankinnskudd og
obligasjoner) 146,2 183,6 258,3
Langsiktig plassering
(aksjer og andeler i selskaper og
kommunale samarbeid) 210,6 204,3 191,3
Gjeld -1 042,5 -1 051,2 -1 032,7
Samlet nettoverdi -685,7 -663,3 -583,1

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Renteutviklingen 2010 -2014

Styringsrente Nominell 1 mnd NIBOR (pengemarkedsrente)
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endret og at styringsrenten holdes på dagens nivå ut neste år, og at den deretter 

økes gradvis. 
 

Veksten hos Norges handelspartnere har samlet sett vært litt lavere enn ventet, 
og utsiktene er noe svakere enn lagt til grunn i forrige rapport. Styringsrentene 
er nær null hos flere av våre handelspartnere. Markedsaktørenes forventninger 

tilsier at renteoppgangen ute igjen er skjøvet ut i tid. 
 

Veksten i norsk økonomi var sterkere enn ventet i andre kvartal, men mye av 
oppgangen kan trolig forklares av midlertidige forhold, som særlig høy 
produksjon av elektrisk kraft og fisk. Hovedstyret pekte på at det er usikkerhet 

om veksttakten i norsk økonomi. Utviklingstrekk som hovedstyret drøftet var 
blant annet at kronen har svekket seg mer enn anslått i forrige rapport, og 

inflasjonen har vært høyere enn ventet. 
 
Bankenes utlånsrenter har utviklet seg om lag som ventet. Utlånsrentene 

publikum står overfor, er fortsatt betydelig høyere enn styringsrenten.  

Forvaltningen av finansielle aktiva 
Aktiva betegner kommunens finansielle eierandeler som inngår i en investerings-
portefølje. Det kan for eksempel være kontantinnskudd, verdipapirer, aksjer, 
obligasjoner mv. Det skilles mellom langsiktige og kortsiktige aktiva. I 

kommunens finansreglement er kortsiktige finansielle aktiva definert som ledig 
likviditet og andre midler beregnet til driftsformål. Langsiktige finansielle aktiva 

er midler adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, og skiller seg 
fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse midlene ikke er utslagsgivende for 
kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. I det følgende blir det rapportert på 

kortsiktige og langsiktige finansielle aktiva hver for seg.  

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

høy likviditet. 
 

Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler:  
 Driftslikviditeten: skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge 

av tidsforskjell mellom inn- og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer 

trekkrettighet i konsernkontosystemet.   
 Overskuddslikviditet: kortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide 

midler utover den nødvendige driftslikviditet. 
 

Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos 
hovedbankforbindelsen. Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan 
gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. 

Overskuddslikviditet plasseres på høyrentekonti eller papirer med tilsvarende 
sikkerhet. 

 
Ringerike kommune har til enhver tid i 2. tertial 2014 hatt likviditet til å dekke 
sine betalingsforpliktelser ved forfall. Det er vanlig at store virksomheter, som 

kommunen, har en trekkrettighet hos sin hovedbankforbindelse som kan brukes 
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ved behov for likviditet, dvs . når kommunen periodevis ikke har nok penger til å
betale regninger og lønn. Siden Ringerike kommune er i ROBEK-registeret, må
en trekkrettighet godkjennes av Fylke smannen. Det er søkt om 150 mill. kroner i
trekkrettighet for 201 4. Fylkesmannen har godkjent dette, men anmode r
kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad .

Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 201 4, men likviditetsprognosen viser at
den høyst sannsynlig må benyttes utover høsten . Tendensen er at likviditeten
ofte er dårligere mot slutten av et år. Et forhold som kan forhindre bruk av
trekkrettigheten, er dersom årets godkjente låneopptak foretas i sin helhet
samtidig som investerin gsfremdriften ikke tar seg opp. Men slike forhold vil bare
være av midlertidig karakter.

Forholdet mellom omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige
fordringer) og kortsiktig gjeld indikerer komm unens betalingsevne/likviditet:

Som det fremkommer av oversikten over, er både likviditetsgrad 1 og
likviditetsgrad 2 på et tilfredsstillende nivå ved utgangen av 2. tertial .
Likviditetsnivåene ser ut til å være omtrent de samme i 2. tertial 201 4 i forhold
til samme tid i 201 3. Men forsk jellen er at de finansielle midlene fra aksjesalget i
RIK er inkludert i likviditetsgraden e per 2. tertial inneværende år, og dette er
også riktig fordi de er likvide midler plassert i bank.

(Beløp i hele kroner)
Omløpsmidler Regnskap 2013 2. tertial 2013 2. tertial 2014
Kortsiktige fordringer 102 042 656 31 674 604 82 910 490
Premieavvik 151 546 963 147 434 711 151 546 963
Kasse, bankinnskudd 146 148 683 183 604 252 258 199 838
Obligasjoner 14 000 14 000 14 000
Sertifikater - - -
Aksjer og andeler - - -
Sum omløpsmidler 399 752 302 362 727 568 492 671 291

Kortsiktig gjeld
Kassakredittlån - - -
Annen kortsiktig gjeld 240 360 402 145 325 433 201 792 441
Premieavvik 9 122 335 6 848 409 9 122 335
Sum kortsiktig gjeld 249 482 737 152 173 843 210 914 776

Likviditetsgrad 1 1,60 2,38 2,34

Likviditetsgrad 2 0,59 1,21 1,22

Likviditetsgrad1 viser forholdet mellom
omløpsmidlerogkortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad1 bør ikke være lavereenn
tallet 2. Det betyr at omløpsmidlenebør
utgjøre mer enn dobbelt såmyesomden
kortsiktige gjelden.

Likviditetsgrad2 viser forholdet mellom
de mest likvide omløpsmidleneog
kortsiktig gjeld.

Bør ikke værelavere enntallet 1. Det
betyr at demest likvide omløpsmidlenei
sum bør værestørre enn denkortsiktige
gjelden.
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For å illustr ere hva som skjer når midlene ikke lenger inngår i de mest likvide
omløpsmidlene ville likviditetsgrad 2 vært om lag 0,65 og havnet under anbefalt
nivå og vist en forverring fra samme tid i fjor (salgsinntekt en i
investeringsregnskapet på om lag 121,1 mill. kroner er fratrukket
bankinnskudd ).

Føringen av premieavvik gir misvisende rapportering av likviditetsgrad 1 i
kommuneregnskapene. Det vil med andre ord si at kommunens arbeidskapital er
dårligere enn det som fremstilles ved likviditetsgrad 1. Likviditet defineres som
midler som kan omgjøres til kontanter i løpet av tre måneder. Premieavviket kan
aldri omgjøres til kontanter . Ved utgangen av 2013 var akkumulert premieavvik
inkludert arbeidsgiveravgift 142,4 mill. kroner.

Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i
201 4 og periodisert likviditets prognose . Konsernkonto en omfatter samtlige
likvide midler hos kommunens hovedbankforbindelse (Danske Bank) . Midlene
inkluderer også bundne fond, men ikke midler på skattetrekks konto .

Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med prognosen i 1. og
2. tertial . Likviditetsprognosen har tatt høyde for end ringer fra budsjett i forhold
til tidspunkt for årets låneopptak som nå er endret til slutten av november .

Aksjesalget i RIK ble ikke innarbeidet i prognosen for konsernkontoen per 1.
tertial. I likviditetsprognosen per 2. tertial er både aksjesalget og senere
plasseringer av midlene innarbeidet allikevel. Det vil si at først øker prognosen
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-
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for konsernkontoen for deretter å reduseres når midlene tas ut igjen og plasseres 

på annen måte.  
 

Årsaken til at likviditetsprognosen viser at konsernkontoen når sine bunnpunkt i 
oktober og desember er blant annet at reguleringspremien forfaller i oktober, og 
i desember blir det ikke utbetalt rammetilskudd. 

 
I forbindelse med analyse av likviditeten er det viktig å huske på at de fleste 

avsetninger til konkrete investeringsprosjekter allerede er lånefinansiert. Når 
disse prosjektene skal utføres, må midlene skaffes til veie likviditetsmessig. 
Likviditetsutviklingen er på bakgrunn av dette fortsatt bekymringsfull. 

 
Risikoen i nåværende plassering av driftslikviditeten vurderes som meget lav, da 

midlene er plassert som innskudd i bank. Det er heller ikke per nåværende 
tidspunkt noen risiko forbundet med plasseringene av midlene fra aksjesalget i 
RIK da disse foreløpig er plassert som bankinnskudd. 

 

Langsiktige finansielle aktiva  
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på 
en slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både 

dagens og fremtidige innbyggere til gode. 
 
Ringerike kommune har i 2. tertial 2014 ikke hatt langsiktige finansielle 

plasseringer i form av kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en 
rekke eierandeler i selskaper. Av disse er eierandelen på 73 prosent i 

Ringerikskraft AS den vesentligste. Denne eierandelen er oppført i kommunens 
balanse til en verdi av 116,6 mill. kroner (730 aksjer).  
 

Aksjer har ikke noe avtalt avkastning, men gir rett til utbytte fra foretaket når 
slikt blir besluttet utbetalt. Ringerike kommune har budsjettert med en andel av 

utbytte fra Ringerikskraft med 8,8 mill. kroner i 2014. Et høyere utbytte for 2013 
ble besluttet på det ordinære eiermøtet. Kommunens andel av utbyttet er 
fastsatt til 21,9 mill. kroner, som er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjett. 

Forvaltningen av finansielle passiva 
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler er å skaffe 
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at den påføres 

vesentlig finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng 
usikkerhet mht. fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.  

Det skal vurderes å bygge en låneportefølje med ulike rentebindingsperioder og 
forfall, slik at kommunen ikke opplever et refinansieringsproblem dersom 

rentenivået endres eller det er manglende kreditt i markedet. 

Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. Styring 
av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindings-
periode i forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et 

akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i 
lånekostnader. 
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Forvaltningen legges opp i henhold til følgende: 

 Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for 
renteregulering/forfall. 

 Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet 
rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år. 

 Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % (lån med 

rentebinding 1 år frem i tid og over). 
 Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede 

låneporteføljen. 
 Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den 

samlede låneporteføljen. 

 
 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 
2. tertial 2014:  
 

 
(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)  

 
Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av rentable investeringer 

på 50,8 mill. kroner i 2014. I forbindelse med 1. tertialrapportering godkjente 
Fylkesmannen i tillegg låneopptak til finansiering av ikke-rentable investeringer 

på 27,76 mill. kroner. Låneopptakene er hittil ikke foretatt, men vil mest 
sannsynlig gjennomføres mot slutten av året. Investeringsgjelden er redusert 
med avdragsnivået i perioden. 

 
Fylkesmannen har også godkjent opptak av startlån i Husbanken på til sammen 

35 mill. kroner i 2014. I brev fra Husbanken av 5. mars 2014 står det at 
kommunen ikke kan påregne og få innvilget hele beløpet som det søkes om. 

Begrunnelsen er at det er stor etterspørsel etter startlån som medfører at 
Husbanken må foreta prioriteringer innenfor årets låneramme. For å utnytte 
lånerammen best mulig blir rammen i 2014 delt opp i tre bevilgninger. 

Husbanken har per 2. tertial innvilget og utbetalt 19,5 mill. kroner av det 
omsøkte årsbeløpet på 35 mill. kroner, bevilget i 2 omganger. 

 

I henhold til kommunens finansreglement skal gjeldsporteføljen ha en 
fastrenteandel på minimum 25 prosent (lån med rentebinding 1 år frem i tid og 
over). Fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje var ved inngangen til 

2014 om lag 37 prosent og ved utgangen av 1. tertial om lag 36,3 prosent. Ved 
utgangen av 2. tertial er fastrenteandelen på om lag 35,5 prosent. 

 
I henhold til finansreglementet skal kommunens gjennomsnittlige rentebinding 
ha en durasjon på mellom 1 og 5 år. Graden av rentebinding ved inngangen til 

2014 ga en durasjon på om lag 1,8 år. I 1. og 2. tertial er durasjonen i 
porteføljen så vidt redusert. Kommunens beregninger av durasjon er grove 

(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje
Per 30.04.2014 867,8                   156,9             1 024,7                       
Periodens avdrag 9,4                       2,1                11,5                            
Ekstraordinære avdrag -                       -                -                              
Periodens låneopptak -                       19,5               19,5                            
Per 31.08.2014 858,4                   174,3             1 032,7                       
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anslag ved bruk av regneark, og andre beregningsmåter ville sannsynligvis gitt 

en noe høyere durasjon. 
 

Dersom vektingen bare foretas mellom fastrentelånene og ikke på samlet 
rentebærende gjeld, blir durasjonen høyere, kanskje bortimot 4 år. Uansett 
ligger den gjennomsnittlige rentebindingen innenfor intervallet som er fastsatt i 

finansreglementet. 
 

Durasjonsbegrepet forbindes ofte med obligasjoner, og durasjon måler 
prissensitiviteten til en obligasjon med hensyn på endringer i renten. 
 

Dagens rentebinding har følgende forfall: 

 

 

Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av låneporteføljen. 

(Beløp i mill. kroner)
Utestående pr 

31.08.2014
Forfall neste 

renteregulering
Fastrentesats

KLP Kommunekreditt 123,5                    03.02.2018 4,48 %
44,4                      19.11.2019 4,98 %
44,6                      19.08.2021 4,27 %

Kommunalbanken 91,4                      27.02.2023 3,86 %
Husbanken 9,2                        01.07.2019 4,40 %

9,3                        01.06.2018 1,99 %
21,5                      01.06.2018 1,99 %
23,0                      01.05.2021 4,20 %



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1174-2   Arkiv:   

 

Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018 til offentlig høring  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet sender vedlagte grunnlagsdokument og betalingsreglement for 2015 

på høring. Høring gjennomføres i perioden 22.10 – 04.11.2014. 

2. Driftsbudsjettet for 2015 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B.  

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  

 
Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.  
 



Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 

mill. kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner). 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

6. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. 

kroner, fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 

mill. kroner på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering. 

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 foreslås følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. 

kroner til rentable investeringer. 



 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. 

 Långiver: Husbanken  

 Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 % 

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste 

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år 

av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene 

basert på kommuneplanens langsiktige del. 

Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens 

midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid. 

Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov, 

bygge opp egenkapital til investeringer og styrke vedlikeholdet av kommunens bygninger og 

anlegg opp til et akseptabelt nivå. 

Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram. 

Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til 

alminnelig ettersyn tidlig nok at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte 

forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er 

kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.  

 

Beskrivelse av saken 
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt 

handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer 

gjennom statsbudsjettet. 

Rådmannen presenterte og fremla grunnlagsdokumentet for formannskapet i møte 

14.10.2014. 

I grunnlagsdokumentet fremgår forslag til endringer i betalingssatser. I høringsprosessen 

foreslår rådmannen at forslag til betalingsregulativet for 2015 legges ut sammen med 

høringsdokumentet. 

Formannskapet vedtar innstilling til høring i budsjettsaken 21.10.2014. Budsjett- og 

handlingsprogram skal deretter legges ut til offentlig høring og partibehandling i perioden 

22.10. – 04.11.2014. Endelig behandling i formannskapet 18.11.2014 med innstilling til 

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 27.11.2014. 

 



Rådmannens vurdering 
Kommunen har over flere år hatt store utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de 

tilgjengelige inntektsrammer. Dette vil også være utfordringen i 2015. Ringerike kommune 

forvalter mer enn 1,9 milliarder kroner. Det leveres mange gode tjenester til kommunens 

innbyggere, og det scores godt på undersøkelser som gjennomføres. 

Nedbetaling av akkumulert underskudd er førende for rådmannens arbeid. Akkumulert 

underskudd fra tidligere år er, ved inngangen til 2014, på 27,7 mill. kroner. 10,2 mill. kroner 

av dette er planlagt inndekket i 2014. Rådmannen legger frem et budsjettforslag som vil 

sikre at resterende underskudd blir inndekket i 2015. 

Årsbudsjettet for 2015 og handlingsprogrammet for 2015-2018 legger til rette for vekst og 

modernisering i Ringerike kommune. Det er planlagt store investeringer innenfor skole for å 

modernisere driften og legge til rette for befolkningsvekst. Barnehagesektoren utvides med 

flere plasser, og det er planlagt et nytt renseanlegg ved Monserud.  

Alle tjenester gjennomgår sine arbeidsprosesser og justerer driften for å tilpasse seg de 

økonomiske rammene som er tilgjengelige. Rådmannen er av den oppfatning at innbyggerne 

også i denne programperioden vil få tjenester som holder en kvalitet som er på et godt nivå. 

Tiltakene som foreslås er gjennomførbare, men det vil gi konsekvenser som beskrives på 

ulike steder i rådmannens beslutningsgrunnlag. Det vil innebære årsverksreduksjoner. 

Rådmannen vil bestrebe seg på å utnytte turn-over og naturlig avgang, men kan ikke på dette 

tidspunkt utelukke at oppsigelser kan bli en konsekvens. 

Den viktigste utfordringen er å gjenvinne økonomisk stabilitet og handlefrihet. For å oppnå 

det, må enten inntektsgrunnlaget økes eller driftsnivået reduseres varig. Budsjett 

2015 har som hovedmål å skape nok overskudd i driften slik at tidligere års merforbruk blir 

inndekket, i tillegg legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond. Dette er i tråd 

med politiske føringer som tidligere er gitt, og vil være viktig for å kunne gjennomføre de 

planene som ligger i handlingsprogrammet og forberede veksten som kommer også etter 

2018. Driftsoversikten i skjema 1A viser, gjennom beløpet på skatteinntekter, at det er 

behov for betydelig økte inntekter eller reduksjon av kostnader for å få til et driftsoverskudd 

i kombinasjon med nye økonomiske utfordringer som kommer i perioden.  

Rådmannen vil presisere at det er høyst nødvendig at tiltak gjennomføres. Dette for å 

gjenvinne økonomisk handlingsfrihet og sørge for at utgiftene ikke overstiger kommunens 

inntekter. 

 



Vedlegg 
1. Handlingsprogram 2015-2018, budsjett 2015 

2. Betalingsreglement 2015 

 

Vedlegg vil bli tilgjengelig og ettersendt 15.10.2014 (etter formannskapets møte 

14.10.2014). 

 

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, 13.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1097-1   Arkiv:   

 

Delprosjekt Ringerike 2020 - Rapport om "Sammenlikning av kostnader og kvalitet"  

 

Forslag til vedtak: 
 

Rapporten om «Sammenlikning av kostnader og kvalitet» tas til orientering. 

 

 

Rapport om «Sammenlikning av kostnader og kvalitet» 
 

Innledning/bakgrunn 

Kommunestyret besluttet den 13.desember 2012 å nedsette et tverrpolitisk utvalg med 

følgende oppgave: 

«drøfting/avklaring av prinsipielle føringer som grunnlag for videre utvikling av Ringerike 

kommune med tanke på varig bærekraftig økonomi og utvikling». 

Rapporten fra den tverrpolitiske komiteen forelå i juni 2013 og anbefaler særskilt innsats på 

tre områder som har potensiale for å gi stor effekt. De tre områdene er: 
1. Reduksjon av sykefravær 

2. Effektiv arealbruk  

3. Kostnadseffektive tjenester. 

Som et ledd i arbeidet med kostnadseffektive tjenester foreligger nå en utredning som 

sammenlikner kostnad og kvalitet med andre kommunale, private og ideelle aktører for tre 

kommunale tjenester: drift av sykehjem, hjemmebaserte ambulerende tjenester og 

eiendomsdrift. 

Utredningen skal benyttes som grunnlag for å vurdere om kommunen eventuelt skal 

konkurranse-utsette deler av sin virksomhet (jfr Rapporten fra den tverrpolitiske komiteen). 

 

Beskrivelse av saken 

Sammenlikningsrapportens konklusjoner er: 
1. Ringerike kommune har dyre plasser i sykehjem sammenliknet med privat drift.  Privat drift 

vil antakelig koste 100 000 kroner mindre enn dagens løsning. Mulig besparelse er i så fall 

18 millioner kroner pr år. Sykehjemstrukturen med mange små sykehjem er en del av 

forklaringen. Ringerike har små og tungdrevne sykehjem. Store og rasjonelt bygde sykehjem 



kan drives mer effektivt enn små. Det viser sammenlikningstallene. En alternativ løsning for 

Ringerike er å samle alle sykehjemsplassene i ett eller to store sykehjem. 

2. Ringerike har billig hjemmebaserte ambulerende tjenester (hjemmehjelp og 

hjemmesykepleie). Private løsninger vil ikke gi lavere ressursinnsats. 

3. Ringerike driver eiendommene til en normal kostnad i kommunesektoren. Det er mulig å få 

billigere renholdstjenester fra private firma. Mulig besparelse er 4-5 millioner kroner pr år. 

4. Ideelle selskaper leverer tjenester med samme kostnader som vertskommunene. 

5. Kommunale selskaper kan levere rimelige løsninger. Rapporten anbefaler ikke opprettelse 

av kommunale foretak fordi dette er mest egnet for store kommuner. 

6. Utredningen kan ikke dokumentere at kvaliteten i tjenestene er høyere i Ringerike enn 

andre steder. 

Rapporten gir avslutningsvis noen betraktninger rundt fordeler og ulemper ved å kjøpe 

tjenester fra private eller kommunale/interkommunale selskaper og krav til kompetanse og 

ressurser internt i kommunen ved organisering i bestiller – utfører modell.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Meld.St.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg 

Rapport «Ringerike 2020» 

Handlingsprogram 2014 – 2017 

Evaluering av tildelingspraksis og ordningen med Bestillerenheten i Helse og omsorg, 

Ringerike kommune. Rapport fra KPMG, 20.september 2013.  

 

Tidligere behandling og vedtak 

Se sak 13/322 i ESA 

Se vedtak i sak om evaluering av Bestillerenhet.. 

 

Økonomiske forhold/saksutredning 

Når konkurranseutsetting skal vurderes er det med utgangspunkt i oppgaven til den 

tverrpolitiske komiteen nedsatt i desember 2012. Komiteens hovedoppgave var 

«drøfting/avklaring av prinsipielle føringer som grunnlag for videre utvikling av Ringerike 

kommune med tanke på varig bærekraftig økonomi og utvikling». 

Basert på konklusjonene i sammenlikningsrapporten er rådmannens vurdering av spørsmålet 

om konkurranseutsetting avgrenset til funnene om sykehjemsplasser og eiendomsdrift. 

 

Økonomiske forhold/saksutredning - Sykehjem 

Alternativ I – kjøp fra andre 

Sammenlikningsrapporten er tydelig i konklusjonen om størrelse på sykehjemmet som 

grunnlag for rasjonell drift. Samtidig vises ett eksempel i rapporten (Askøy, Kleppestø 

Attendo) hvor et lite sykehjem med 20 plasser koster omtrent 200 000 kroner mindre enn 

kommunale plasser i Ringerike. Enhetskostnadene i Ringerike varierer og det billigste 

sykehjemmet i Ringerike (Tyribo) drifter med 30 plasser til omtrent 50 000 kroner høyere 

enn privat drift i Askøy.  

Den demografiske utviklingen i Ringerike tilsier at vi har behov for flere heldøgns 

omsorgsplasser fra 2021.  

Den tradisjonelle løsningen for heldøgns eldreomsorg er institusjon, mens nasjonale 

myndigheter vektlegger et prinsipp om «smått er godt» for morgendagens løsninger. Dette er 



blant annet basert på kunnskap om at en av de største brukergruppene som vil ha behov for 

bolig tilrettelagt for omsorgsformål er demente. I dag har nesten 80 % av alle som bor i 

norske sykehjem en demenslidelse. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

konkluderer med at små, tilrettelagte enheter med lavere beboertetthet har gunstig effekt på 

personer med demens. Brukergruppen har roligere adferd i mindre, oversiktlige enheter med 

hjemlig miljø. Smått er godt er derfor blitt et begrep innen demensomsorgen (Landmark 

mfl., 2009). En kombinasjon av de to ulike tradisjonene er under utvikling i kommunene. På 

den ene siden begynner sykehjemmene å likne fullverdig boliger og på den andre siden 

bygges dagens omsorgsboliger sammen og blir benyttet både som supplement og alternativ 

til sykehjem. Det er i tidligere utredninger om effektiv utnyttelse av arealer til heldøgns 

omsorg i Ringerike kommune pekt på muligheten for å erstatte dagens sykehjemsplasser 

med ett stort bygg og benytte dagens institusjonsbygg til omsorgsboliger.  

Ved bygging av ett eller to nye sykehjem slik sammenlikningsrapporten anbefaler må 

nasjonale prinsipper legges til grunn.  

Sammenlikningsrapporten viser et potensiale for mer effektiv drift av dagens sykehjem ved 

privat drift, også for små sykehjem.  

Sammenlikningsrapporten viser at det er variasjon i enhetskostnader mellom sykehjemmene 

i Ringerike. Det gir grunnlag for økt fokus på driftskostnadene i dagens organisering. 

 

Alternativ II - egen regi 

Uansett innkjøp av tjenester fra private eller foretak, må det skilles organisatorisk mellom 

bestiller-rollen og utfører-rollen. Med anbudsmodellen følger en formalisering og bruk av 

kontrakter. Kontraktene bygger på at det er bestiller som avgjør nivået på tjenestetilbudet. 

Hvis det er for lite i det enkelte tilfelle, er det ikke utførers ansvar. Utfører har kalkulert 

kostnadene ut fra bestillingen som ble gitt, og fortjenesten ligger i å gjøre bare det som er 

avtalt (Ringholm, Teigen, Aarsæther, 2013:124-128). 

Anbudsmodellen bidrar til en standardisering av tjenestene. Kritikken mot modellen er at 

omsorg ikke er en vare som kan standardiseres, at omsorg handler om møte mellom 

mennesker (sosial relasjon mellom den som mottar og den som gir) og kjennetegnes av det 

uforutsigbare. (Ringholm, Teigen, Aarsæther, 2013:124-128). 

Ringerike kommunes helse og omsorgstjeneste er allerede organisert i en bestiller-utfører 

modell med et kontor for tjenestetildeling. Formålet er «å sikre lik vurdering og 

saksbehandling ved utarbeidelse av enkeltvedtak og en rettferdig fordeling av tjenestene».  

Inntil nylig hadde helse- og omsorg også innsatsstyrt finansiering av tjenestene der pengene 

fulgte vedtakene til de interne utførerne. Dette ble avviklet fordi nytteverdien av modellen 

ikke stod i forhold til omkostningene (mer byråkrati). Anbudsmodell og kjøp av tjenester fra 

andre vil kreve en gjeninnføring av innsatsstyrt finansiering.  

Ringerike kommune gjennomførte høsten 2013, ved hjelp av KPMG, en evaluering av 

tildelingspraksis og ordningen med Bestillerenheten i Helse- og omsorg. En av vurderingene 

i rapporten er «..at det er et tydelig forbedringspotensial på flere områder. Blant annet kan 

samsvar mellom bistandsbehov og vedtak og en mer sammenhengende tiltakskjede 

forbedres gjennom tettere samhandling mellom Bestillerenhet, brukere og utførere». Bruk av 

anbudsmodeller og kontrakter vanskeliggjør slikt strategisk utviklingsarbeid, selv om 

private leverandører bringer med seg kompetanse. 



Rapporten Ringerike 2020 anbefaler å jobbe helsefremmende med stor grad av involvering 

av brukere, satse på kompetanse i ytterste ledd der hvor ansatte møter brukere («moment of 

truth») og på den måten tilrettelegge for utvikling ut og effektivisering av tjenestene. 

 

Rådmannens vurdering - sykehjem 

Gjennom budsjettet for 2014 gjennomføres innsparinger i alle tjenester i kommunen, også i 

sykehjemmene. Så langt i 2014 viser disse enhetene at de tilpasser seg vedtatt budsjett. 

Rådmannen vil gi disse tjenestene mulighet til å fortsette effektiviseringsarbeidet med mål 

om å komme ned på nivå som er konkurransedyktig i forhold til privat drift. Rådmannen vil 

derfor ikke foreslå privat drift på nåværende tidspunkt.  

 

Økonomiske forhold/saksutredning - Eiendomsdrift/renhold 

Sammenligningen viser at Ringerike kommune sammenlignet med andre kommuner både 

har billigere og dyrere kommunalt renhold. I forhold til privat renhold, er Ringerike 

kommune gjennomgående dyrere. Noe av årsaken i forhold til privat renhold ligger i 

pensjonskostnader. 

 

Rådmannens vurdering – Eiendomsdrift/renhold 

Rådmannen ser ikke noen grunn til at Ringerike kommune skal ha dyrere kommunalt 

renhold enn den kommunen med laveste kostnader for kommunalt renhold. 

Sammenligningstallene er fra 2013 og rådmannen har allerede redusert renholdet med 3,2 

årsverk i 2014. Arbeidet med å redusere renholds kostnader ytterligere vil fortsette også 

utover høsten og i 2015. Dette gjøres ved: 

 

 Vurdering av om organiseringen innen renhold kan effektiviseres 

 Vurdering av om selve renholdet kan gjennomføres til lavere kvalitet / mer effektivt men 

samtidig innenfor INSTA800 

 

Inntil videre vil ikke kommunale renholdere som slutter bli erstattet. Arealene skal helt eller 

delvis ivaretas av andre kommunale renholdere uten økning av tidsbruk alternativt kjøpes av 

private dersom det ikke er mulig å ivareta arealene uten økt tidsbruk. Det må derfor 

gjennomføres en konkurranse slik at kommunen kan kjøpe privat renhold til dette formålet. 

Rådmannen har også iverksatt et eget arbeid med organisering av tekniske områder. Etter 

planen skal denne behandles samtidig med saken om «Sammenligning av kostnader og 

kvalitet». Arbeidet med organisering av tekniske områder anbefaler en «bestiller – utfører»-

modell. Dette er en viktig modell uavhengig av om kommunen ønsker å profesjonalisere og 

effektivisere egen drift eller om kommunen senere ønsker å konkurranseutsetter deler av 

driften. Det er viktig at kommunens bestiller rolle har riktig kompetanse. Bestiller rollen er 

oppgaven med å analysere behovet for tjenester, bestemme kvalitet på tjenesten, kjøpe inn 

tjenesten (rådmannens anmerkning; gjelder også dersom tjenesten leveres av intern utfører) 

og kontrollere kvaliteten på produktet (ref Agenda Kaupangs rapport Ringerike kommune 

Kostnader og kvalitet).  

Rådmannen anbefaler derfor at eventuell konkurranseutsetting av renhold ikke drøftes eller 

vurderes før Ringerike kommune har opparbeid en tilfredsstillende bestiller rolle med riktig 

kompetanse. 

Parallelt med dette må det høye sykefraværet innen renhold analyseres og det må settes inn 

motvirkende tiltak. 



Rådmannen vil i forslag til økonomiplan 2015-2018 fortsette effektivisering av tjenestene og 

tilpasse tjenesten til lavere ressursinnsats. 

  

Vedlegg 

Kostnader og kvalitet – sykehjem, hjemmebaserte tjenester og eiendomsdrift, rapport pr 

11.8.2014 utarbeidet av Agenda Kaupang. 
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Forord 

Denne rapporten er laget av Agenda Kaupang AS på oppdrag av rådmannen i Ringerike 

kommune. Vi takker for godt samarbeid med kommunens ledere og fagfolk. 

Prosjektgruppen har bestått av: 

 Kommunalsjef stab Elisabeth Djønne 

 Kommunalsjef teknisk Knut Helland 

 Kommunalsjef pleie og omsorg Kirsten Orebråten. 

Ledere for arbeidsgruppene i hver tjeneste har vært: 

 Enhetsleder eiendomsdrift Roger Sørslett 

 Virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester Vigdis Jægersborg 

 Virksomhetsleder institusjoner Christine Myhre Bråthen 

Prosjektet hadde ikke vært mulig uten samarbeid med kommunene Asker, Askøy og 

Stavanger. Kommunenes kontaktpersoner har vært: 

 Asker: Randi Sandli, økonomisjef 

 Askøy: Roger Granheim, leder for utviklingsenheten 

 Stavanger: Erik Rødeseike, rådgiver økonomi 

Alle konklusjoner og beregninger står for Agenda Kaupangs regning. Prosjektleder har 

vært Bjørn Arthur Brox, med Finn Arthur Forstrøm som prosjektmedarbeider. 

 

Stabekk, 11.8.2014 

Agenda Kaupang AS 
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1 Sammendrag 

1.1 Mandat og konklusjoner 

Denne rapporten sammenligner enhetskostnader og kvalitet i tre kommunale tjenester. 

Tjenestene er sykehjem, hjemmebaserte ambulerende tjenester og eiendomsdrift. 

Oppdragsgiver er Ringerike kommune. Ringerike kommune ønsker å sammenligne sine 

egne tjenester med andre kommuner, private leverandører og offentlige, frittstående 

leverandører. Med det siste mener vi kommunale foretak eller interkommunale 

selskaper. 

Undersøkelsen er tolket som en forstudie til konkurranseutsetting. Ringerike kommune 

har behov for å redusere driftsutgiftene med betydelige summer de nærmeste årene. I 

dag driver Ringerike de aktuelle tjenestene i egen regi. Kommunen ønsker svar på om 

private eller kommunale selskaper kan levere billigere tjenester med samme kvalitet. 

Det er også interessant hvor fort slike endringer kan skje. 

Enhetspriser for tjenestene er beregnet i henhold til Kommunaldepartementets veileder 

for selvkostkalkyler (H-3/14). Enhetsprisene tar med alle de kostnadselementer private 

leverandører må innkalkulere i sine priser. Det vil si både direkte tjenesteproduksjon, 

andel av felleskostnader og kapitalkostnader. Det er bare tatt med marginalkostnader. 

Faste kostnader i kommunen er ikke tatt med. Det vil si politikk, strategisk ledelse og 

myndighetsoppgaver.  

Agenda Kaupang har gjennomført oppdraget i samarbeid med administrasjonene i 

Ringerike, Asker, Askøy og Stavanger kommune. Kostnader og kvalitet er gjennomgått 

på grunnlag av kommuneregnskapet, produksjonstall fra tjenestene og tilgjengelige 

kvalitetsdata. Det er ikke gjort egne undersøkelser av kvalitet i dette prosjektet.  

Konklusjonene er: 

 Ringerike har dyre plasser i sykehjem. Private drift vil antakelig koste 100.000 

kroner mindre enn dagens løsning. Mulig besparelse er i så fall 18 millioner 

kroner per år. 

 Ringerike har billig hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Private løsninger vil ikke 

gi rimeligere priser. 

 Ringerike driver eiendommene til en normal kostnad i kommunesektoren. Det 

er mulig å få billigere renholdstjenester fra private firma. Mulig besparelse: 4-5 

millioner kroner per år. 

 En alternativ løsning for Ringerike er å samle alle plassene i ett eller to store 

sykehjem. Pleiekostnadene per plass ved store, kommunale sykehjem i Oslo er 

100.000 kroner lavere enn i Ringerike.  

 Ideelle selskaper leverer tjenester med samme kostnader som 

vertskommunene. 

 Kommunale selskaper kan levere rimelige løsninger (Bråset sykehjem IKS). Vi 

tror ikke Ringerike bør opprette kommunale foretak. 

 Vi har ikke klart å få tak i mye data om tjenestekvalitet. Det er ingen data som 

viser at kvaliteten i tjenestene i Ringerike er høyere enn i de andre kommunene.  

I resten av sammendraget viser vi sammenlignbare data om hver tjeneste. I resten av 

rapporten går vi gjennom tjenestene mer detaljert. Det foreligger regneark med alt 

grunnlagsmaterialet. Resultatene må tolkes innenfor en usikkerhetsmargin på 5-10 %. 
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1.2 Sykehjem 

Kommunale plasser i sykehjem i Ringerike kostet 1,0 million kroner per vektet plass i 

2013. Dette er omtrent det samme som kommunale plasser koster i Askøy og 

Stavanger, men 100.000 mer enn i Oslo.  

Private sykehjemsplasser koster 100.000-200.000 kroner mindre enn de kommunale 

plassene i Ringerike. Plasser i sykehjem drevet av ideelle organisasjoner koster 

omtrent det samme som kommunale plasser.  

Bråset sykehjem IKS har lave kostnader til å være et offentlig sykehjem (med offentlig 

tariffavtale). Bråset er Norges største sykehjem, med 200 plasser. Store og rasjonelt 

bygde sykehjem kan drives mer effektivt enn små. Det viser tallene for Bråset og Oslo 

kommune, som også har store sykehjem (110 plasser i snitt). Ringerike har små og 

tungdrevne sykehjem. Gjennomsnitts-størrelsen er 29 plasser. Austevoll (46 plasser) 

er mer relevant å sammenligne med enn Oslo. Pleiekostnadene ved Austevoll sykehjem 

(Aleris) er 100.000 kroner lavere per plass enn i Ringerike. 

En alternativ løsning i Ringerike vil være å endre sykehjemstrukturen. Ved å samle alle 

173 plassene ved ett eller to sykehjem vil kommunen kunne drive tjenesten på samme 

måte som Oslo kommune.  

Figuren under viser kostnader per vektet plass for et utvalg sykehjem. Pleiekostnader 

og administrasjon er oppgitt for alle sykehjemmene. Kapitalkostnader (avskrivning og 

renter) mangler for alle sykehjemmene i Oslo og for Aleris Austevoll. 

 

 

Kvalitet: Vi har ikke klart å få tak i særlig mye kvalitetsdata fra de aktuelle 

kommunene. Andel sykepleiere er oppgitt for en del kommunale sykehjem. Ringerike 

skiller seg ut med lav sykepleierdekning. Det er lite relevante brukerundersøkelser. 

Kommunene har i liten grad kvalitetsdata for de private sykehjemmene.  

Ringerike
komm

Askøy komm Oslo komm
Stavanger

komm
Aleris

Austevoll
Attendo
Kleppesø

Oslo private Bråset IKS Oslo idelle
Stavanger

ideelle

Kapital 69 000 100 000 65 000 41 000 74 000 2 000

FDV 74 000 71 000 36 050 42 000 8 000 11 330 51 000 56 650 -

Adm 44 000 41 000 37 000 - - - - - -

Pleie 817 000 820 000 725 120 789 000 698 666 690 000 629 330 682 000 737 480 955 000

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1 000 000

 1 200 000

Kostnad per vektet plass på sykehjem 2013
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1.3 Hjemmebaserte tjenester 

Timekostnadene for hjemmesykepleie og hjemmehjelp er lave i Ringerike. 

Hjemmesykepleie kostet 687 kroner per time i 2013 inkludert andel administrasjon. 

Hjemmehjelp kostet 547 kroner per time. Timeprisene er omtrent like lave som private 

leverandører får i Oslo og Austevoll. Forskjellene er innenfor usikkerheten i målingen. 

Hjemmehjelp er billigst i Asker. 

Timekostnadene for hjemmesykepleie i Ringerike er mye lavere enn i 

sammenligningskommunene. Hjemmesykepleie koster 200 kroner mer per time i 

Askøy og 100 kroner mer per time i Stavanger og Asker. Tallene framgår av figuren 

under. 

 

 

Årsaken til lave timekostnader i hjemmebaserte tjenester i Ringerike er høy effektivitet. 

De ansatte er opp mot 65 prosent av arbeidstiden hos brukerne.  

Kvalitet: Vi har fått tak i lite kvalitetsdata om hjemmebaserte tjenester i 

sammenligningskommunene. Foreliggende data gir ikke grunnlag for å si at kvaliteten 

på hjemmetjenesten i Ringerike er bedre enn i de andre kommunene. Ringerike har lav 

sykepleierdekning i hjemmetjenesten, fornøyde ansatte, men høyt sykefravær. 

1.4 Eiendomsdrift 

Ringerike har litt høye FDV-kostnader i forhold til sammenligningskommunene. 

Samlede kostnader per kvadratmeter til forvaltning, drift og vedlikehold var 737 kroner 

i Ringerike. Det er omtrent samme beløp som i Asker, men 100 kroner høyere enn i 

Stavanger eller Askøy.  Tallene fremgår av figuren under.  

Ringerike komm Askøy komm Stavanger komm Stavanger private Oslo private Austevoll private Asker komm Asker privat

Hjemmesykepleie 687 903 800 758 698 793

Hjemmehjelp 547 581 595 672 520 490 461 479

0
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Timekostnad hjemmesykepleie og hjemmehjelp 2013
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Ringerike drifter omtrent 80.000 kvadratmeter skoler, barnehager og sykehjem. 

Inkludert idrettshaller og kulturbygg er arealet 100.000 kvm. 

Det er innen renhold det er lettest å gjøre raske endringer i driftsformen. Det er et 

fungerende marked for renholdstjenester i kommunale bygg. Asker kommune bruker 

en stor andel privat renhold. Kostnaden for private renholdstjenester i Asker kommune 

er 50-200 kroner lavere per kvadratmeter enn den kommunale kostnaden i Ringerike. 

Privat renhold ville kanskje spare kommunen for 5 millioner kroner per år (50 kroner 

per kvm).  

Kvalitet: Det er grei kvalitet på eiendomsdriften i Ringerike kommune, ut fra de data 

som foreligger.  Det er innført systemer for kvalitetsstyring og mange ansatte har 

fagbrev. Sykefraværet er høyt, og det mangler brukerundersøkelser. Vi har ikke 

grunnlag for å si at kvaliteten på tjenesten er bedre enn i sammenligningskommunene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringerike Asker Stavanger Askøy

Vedlikehold 121 147 127 103

Annen drift 161 165 103 32

Energi 160 122 120 97

Renhold 259 197 205 377

Forvaltning 36 95 39 31
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FDV-kostnader per kvm i Ringerike og andre kommuner 2013
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2 Mandat og metode 

2.1 Mandat 

Ringerike kommune ønsker en ekstern vurdering av kostnader og kvalitet i tre utvalgte 

tjenester: 

 Eiendomsdriften (drift og vedlikehold).  Renhold er den viktigste tjenesten i 

dette prosjektet. Prosjektet avgrenses til følgende typer bygg: barnehager, 

grunnskoler og sykehjem/institusjoner. 

 Ambulerende hjemmebaserte tjenester. Dette betyr hjemmehjelp og 

hjemmesykepleie i private hjem (ikke bemannede boliger). 

 Sykehjem 

I dag drives disse tjenestene i egen regi av Ringerike kommune. Kommunen ønsker en 

sammenligning med 

 Tre andre kommuner 

 Tre private leverandører, derav en ikke-kommersiell 

 Tre frittstående offentlige leverandører. 

Med frittstående offentlige bedrifter menes både IKS, kommunale foretak og 

kommunalt eide aksjeselskaper. Med ikke-kommersielle private selskaper menes 

organisasjoner som Røde Kors, Kirkens Bymisjon. 

Formålet med undersøkelsen er å vurdere konkurranseutsetting av kommunale 

tjenester. Kostnadene ved private og kommunale løsninger må gjøres 

sammenlignbare. 

Det er nødvendig å gjøre uavhengige sammenligninger av kvalitet og kostnader i hver 

tjeneste. Ringerike kommune vil vurdere nye løsninger/metoder dersom disse: 

 Gir billigere drift 

 Med like god eller bedre kvalitet 

Kostnader: Vi beregner enhetspriser i de aktuelle tjenestene. Det vil si  

 Eiendom: kostnad per kvadratmeter 

 Hjemmebaserte tjenester: timepriser 

 Sykehjem: pris per seng per døgn eller per år. 

Kvalitet: Kvalitet er vanskelig å måle i mange tjenester. Det gjelder både eiendomsdrift, 

HBT og sykehjem. Opplevd kvalitet (brukertilfredshet) kan erstatte målt kvalitet 

(saksbehandlingstid, skoleresultater osv).  De mest brukte indikatorene i disse 

tjenestene er:  

 Eiendom: kompetanse og brukertilfredshet 

 HBT: kompetanse og brukertilfredshet 

 Sykehjem: bemanningsfaktor, kompetanse og brukertilfredshet. 
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Sammenligningsmatrisen  

Kommunen ønsker følgende sammenligninger gjennomført, både når det gjelder 

kostnader og kvalitet: 

Oppgave/metode Tre kommunale Tre Private Tre Frittstående 

off. 

Ringerike 

Eiendomsdrift     

Hjemmebaserte tj.     

Sykehjem     

 

Ringerike kommune er også opptatt av bivirkninger av de valgte metodene. Er det for 

eksempel slik at økte bestiller-kostnader spiser opp gevinsten ved private løsninger? 

Det kan også være andre bivirkninger/indirekte kostnader, for eksempel økt byråkrati 

ved opprettelse av kommunale foretak. Dette er selvstendig kriterium for vurdering av 

løsninger. Enkle løsninger er et mål i seg selv. 

2.2 Metode 

Kostnader: Enhetspriser betyr kostnad per produserte enhet. Kalkylene må lages etter 

samme metode for alle alternative løsninger/leverandører. Vi beregner enhetspriser for 

kommunale tjenester ved hjelp av standard selvkostkalkyler for de aktuelle tjenestene. 

Det vil si å bruke Kommunaldepartementets veileder H-2140 (ny versjon H-3/14) og 

Kostraveilederen (skillet mellom administrasjon og tjenesteproduksjon).  

Selvkost defineres som summen av kjernetjenesten (det kunden får), pluss 

støttetjenester (bygningsdrift, administrasjon osv) og kapitalkostnader (renter og 

avskrivning). Produksjonskostnaden defineres ved begrepet korrigerte brutto 

driftsutgifter. Det er Kostra-artsgruppene 0 lønn, 1-2 egne driftsutgifter, 59 

avskrivninger, 429 mva, 729 mva-komp og 71 sykelønnsrefusjoner. Egenbetaling og 

statstilskudd skal ikke tas med. 

Tabellen under viser hvor i kommuneregnskapet vi henter kostnader 

(tjenester/Kostrafunksjoner). 

Tjeneste Uttrykk for 

enhetspris 

Kostnad (Kostrafunksjoner) Volum 

Sykehjem Kostnad/plasser Kjernetjenester: 253 pleie.  

Støttetjenester: 261 drift av bygg, 110-

130 administrasjon (andel av felles 

administrasjon).  

Plasser, 

standardisert. 

Plassene vektes 

etter antatt 

pleietyngde 

HBT Kostnad/time Kjernetjeneste: 254 pleie i hjemmet 

(hjemmesykepleie og hjemmehjelp).  

Støttetjenester: 110-130 administrasjon 

Timer målt som 

Vedtakstimer 
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Tjeneste Uttrykk for 

enhetspris 

Kostnad (Kostrafunksjoner) Volum 

(andel av felles administrasjon).  

Eiendom Kostnad/kvm Kjernetjeneste: Tjenester for ulike 

formålsbygg, evt bare 222 Skolebygg. 

Støttetjenester: 110-130 administrasjon 

(andel av felles administrasjon).  

Kvadratmeter 

bygg, eide og leide 

Felles pleiekostnader: Fordeles etter andel lønnsutgifter for ulike pleietjenester. Gjelder 

for eksempel reguleringspremie pensjon, lærlinger, tillitsvalgte og felles opplæring. 

Andel av felles administrasjon: tjenestens andel av felles administrative tjenester (lønn, 

regnskap, IKT, revisjon, post/arkiv, kundemottak).  Vi bruker andel av lønnsutgiftene 

som fordelingsnøkkel for administrative kostnader. 

Volum 

Det er viktig å sammenligne epler og epler. Volum må standardiseres. Vi har valgt en 

slik løsning: 

Sykehjem: Vekting av plassene etter pleietyngde. Vi bruker vektene utviklet i Oslo 

kommune. Plassene deles inn i 9 typer. Langtid somatisk har vekt 1. Andre plass-typer 

er demens langtid og ulike typer korttidsplasser (rehab, avlastning, terminal). Spesielle 

plasser må vektes skjønnsmessig. 

HBT: Man må skille mellom hjemmehjelp og hjemmesykepleie.  

Eiendom: Vi skiller mellom ulike typer bygg med ulike krav til drift, vedlikehold og 

oppvarming. Kostraregnskapet skiller mellom 221 barnehagelokaler, 222 

grunnskolelokaler og 261 institusjonslokaler. 

Metode kvalitet 

Sykehjem: Det er vanlig å bruke bemanningsfaktor, kompetanse og 

brukerundersøkelser som mål for kvalitet i sykehjem. Det mangler mer direkte mål. Vi 

kartlegger kompetanse og kvalitet.  

Hjemmebaserte tjenester: Vanlige kvalitetsmål er kompetanse og brukerundersøkelser.  

Eiendomsdrift: man kan måle tilstanden til bygget for å sjekke vedlikeholdet. Ellers er 

det mulig med kompetansekartlegging og brukerundersøkelser.  

Metode organisering 

Organiseringen av tjenesteproduksjonen har stor betydning for resultatet. Valgene bør 

henge sammen med kommunens strategier og øvrige organisering. Viktige spørsmål:  

 Private løsninger: Det krever bestillerkompetanse å sette bort produksjonen til 

andre. Man må håndtere kontrakter.  

 Kommunale foretak og interkommunale løsninger: Det krever mye 

kommunaløkonomisk kompetanse å håndtere kommunale foretak. 
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3 Sykehjem 

3.1 Ringerike 

Det er 6 sykehjem i drift i Ringerike kommune med til sammen 173 plasser. 

Sykehjemmene er Tyribo, Sokna, Hønefoss, Nes, Austjord og Hvelven. Alle 

sykehjemmene er kommunale. Kommunen eier ikke alle byggene. Tre bygg leies av 

Ringerike boligstiftelse. Kommunen kjøper i tillegg enkelte private plasser. Disse er 

ikke tatt med i denne analysen. 

Selvkost for den kommunale sykehjemsdriften i 2013 er beregnet til 185 millioner 

kroner. Pleiekostnadene utgjør omtrent 150 millioner kroner. I tillegg kommer 

bygningsdriften (FDV) med 14 millioner og andel administrasjon med 8 millioner. 

Kapitalkostnader utgjør 13 millioner. Tall for hvert sykehjem fremgår av figuren under. 

 

De samme tallene er fremstilt i figuren under.  

Det er gjort enkelte korreksjoner i regnskapet for 2013 for å komme fram til dette 

resultatet. Blant annet er 3 mill kr i matutgifter til hjemmeboende tatt bort.  

Vi vekter plassene etter pleietyngde for å kunne sammenligne enhetskostnader ved 

ulike sykehjem. De 173 plassene utgjør til sammen 185 vektede plasser i gjennomsnitt 

over året. Figuren under viser hvordan plassene var fordelt på type og sykehjem ved 

årets start og slutt.   

Sykehjem
Regnskap 

direkte 253

Servictj 

kjøkken 

253

Indirekt

e 253

Regnskap 

direkte 

261

Indirekte 

261

Indirekte 

adm

Sum selvkost 

eksl.kapitalk

ost

Avskrvninge

r/ Ekstern 

husleie

Kalkul. 

Renter

Sum 

selvkost

Tyribo            19 409               416           373            1 783            290        1 095               23 366                    30               40            23 437 

Sokna            16 078               279           308            1 678            273            915               19 531               2 899                -              22 430 

Hønefoss            42 668               767           817            2 863            466        2 339               49 919                    26               32            49 978 

Nes            13 742               238           263            1 843            300            805               17 190               3 204                -              20 394 

Austjord            34 473               578           659            1 894            308        1 863               39 775               2 897                -              42 673 

Hvelven            19 358               300           370            1 736            282        1 084               23 129               1 800         1 824            26 753 

Sum Ringerike         145 729           2 579        2 788          11 796         1 919        8 101             172 911            10 856         1 896          185 664 
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Selvkost per plass for 201 3 blir 1,0 million krone r i gjennomsnitt for alle de 185
vektede plassene. Da er kapitalkostnadene («eie/leiekostnader») inkludert i
enhetsprisen. Enhetskostnaden varierer fra 0,8 millioner på Tyribo til 1,2 millioner
kroner ved Nes og Austjord.

Det er viktig å ta hensyn til at forutsetningene for effektiv drift varierer fra sykehjem til
sykehjem. Antall plasser og fysisk utforming påvirker mulighetene for effektiv drift.
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Alle sykehjemmene i Ringerike må beskrives som tungdrevne, enten fordi de er små (i 

snitt 29 plasser) eller fordi de er urasjonelt bygd.  

Kvalitet: Kostratall og opplysninger fra tjenesten tyder på lav dekning av sykepleiere i 

sykehjemmene i Ringerike. Andelen er antakelig under 15 prosent (13 prosent utenom 

Austjord). Sykefraværet i sykehjem var 8,7 prosent i 2013 inkludert 0,7 prosent 

egenmeldinger. Det er litt lavere enn landsgjennomsnittet (8,6 prosent).   

3.2 Stavanger 

Stavanger kommune har 20 syke- og aldershjem med til sammen 1060 plasser. Det er 

både kommersielle og ideelle private sykehjem, slik figuren under viser. 

Antall Type Navn Plasser 

10 Kommunale sykehjem i eget bygg. 

Aktivitetsbasert finansiering (ABI-

systemet). Pengene følger brukeren, i 

henhold til beregnet pleietyngde.  

Vålandstunet, Mosheim, Slåtthaug, 

Stokka, Sunde, Ramsvigtunet, 

Rosendal, Bergåstjern, 

Haugåstunet, Vågedalen 

612 

6 Private ideelle sykehjem, ikke 

konkurranseutsatt. Finansieres på 

samme måte som kommunale 

sykehjem. 

Domkirken, Tasta, Sparekassen, St 

Johannes, Øyane, Blidensol 

344 

1 Privat, konkurranseutsatt sykehjem. 

Driver i kommunalt bygg. 

Boganes 71 

2 Private, ideelle aldershjem. Ikke 

konkurranseutsatt. Finansieres som 

kommunale institusjoner (ABI-

systemet) 

Alders hvile, Frue 44 

1 Kommunalt aldershjem. ABI-

finansiert. 

St Petri 20 

20 Sum syke- og aldershjem  1060 

De 1060 plassene i Stavanger utgjør 1124 vektede plasser etter vektene i Oslo 

kommune. Selvkost for alle sykehjemmene er beregnet etter selvkostveilederen, 

inkludert kapitalkostnader. Selvkost for kommunale sykehjem i Stavanger var i snitt 

932.000 kroner per vektet plass i 2013. Det er 72.000 kroner mindre enn i Ringerike.  

De kommunale sykehjemmene i Stavanger (60 plasser) er dobbelt så store i snitt som 

de kommunale i Ringerike (29 plasser). Det forklarer noe av forskjellen. 

Plassene ved de private, ideelle sykehjemmene koster 25.000 kroner mer enn de 

kommunale plassene. De drives etter samme metode som de kommunale (samme 

tariffavtale, samme finansieringsmodell).  

Boganes sykehjem drives av Aleris etter anbud. Her er kostnaden per plass 850.000 

kroner.  

Kostnaden per plass i de to private aldershjemmene er 230.000 kroner lavere enn i det 

kommunale aldershjemmet.  Tallene for de ulike typene institusjoner fremgår av 

tabellen under. 
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Tabellen er oppsummert i figuren under. 

 

Vi har lite data om kvaliteten ved sykehjemmene i Stavanger kommune. Det ble utført 

en brukerundersøkelse i 2010, men de tallene sier lite om situasjonen i 2013. 

Kompetansen ved de kommunale sykehjemmene er alminnelig god. Andel sykepleiere 

ved de kommunale sykehjemmene var 30 prosent i 2013. 

3.3 Askøy 

Askøy kommune har fire sykehjem med til sammen 146 plasser: 

Nr Navn Type Plasser 

1 Ask Privat, ideelt sykehjem, ikke 

konkurranseutsatt. Eget bygg. 

46 

2 Ravnanger Privat, konkurranseutsatt, drives av Attendo i 

kommunalt bygg 

19 

3 Kleppestø kommunal Kommunalt, kommunalt bygg 60 

4 Kleppestø privat Privat, konkurranseutsatt, drives av Attendo i 

kommunalt bygg 

20 

  SUM 146 

 

Type institusjon  Pleie  Adm  FDV  Kapital 
 Sum per 
plass, vektet 

Kommunale 788 855           36 534          41 942                 65 128                 932 458         
Private, ideelle 955 374           -               -                      1 889                   957 263         
Private, konkurranse 777 460           -               -                      71 797                 849 257         
Aldershjem privat 651 113           -               -                      -                      651 113         
Aldershjem komm 768 256           35 369          40 605                 43 219                 887 450         
Ringerike kommunale 817 000           44 000          74 000                 69 000                 1 004 000      

Kommunale Private, ideelle Private, konkurranse Aldershjem privat Aldershjem komm Ringerike kommunale

 Kapital 65 128 1 889 71 797 - 43 219 69 000

 FDV 41 942 - - - 40 605 74 000

 Adm 36 534 - - - 35 369 44 000

 Pleie 788 855 955 374 777 460 651 113 768 256 817 000

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1 000 000

 1 200 000

Kostnad per vektet plass i sykehjem i Stavanger kommune 2013
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Vi har beregnet kostnaden pr vektet sykehjemsplass, slik at resultater for ulike 

sykehjem kan sammenlignes. Det er til sammen 159 vektede plasser. Samlet selvkost 

er 151 millioner kroner inkludert kapitalkostnader. Dette gir en gjennomsnittlig pris 

per vektet plass på 950.000 kroner for 2013. Tallene fremgår av figuren under. 

 

Askøy er sammenlignet med Ringerike i figuren under.  Egenproduserte plasser er 

omtrent like dyre i Ringerike og Askøy, ca 1,0 million kroner. Kleppestø sykehjem er et 

moderne sykehjem med 60 plasser, dobbelt så mye som gjennomsnittet ved 

kommunale sykehjem i Ringerike.  De private plassene ved Kleppestø sykehjem koster 

omtrent 200.000 mindre enn kommunale plasser i Ringerike, til tross for at 

sykehjemmet bare har 20 plasser. Pleiekostnadene er mer enn 100.000 kroner lavere. 

 

Figuren viser også at plassene ved det ideelle sykehjemmet Ask er like dyre som 

kommunens egne plasser. Ask eier bygget selv. Driftstilskuddet fra kommunen dekker 

også bygningsdriften.  

Kvalitet: Kompetansen i det kommunale sykehjemmet er meget god.  Andelen 

sykepleiere ved Kleppestø sykehjem er på 55 %. Det er meget høyt. Fravær inkl 

egenmelding var ca 8,8 prosent i 2013. Det er lavere enn landsgjennomsnittet (8,6% i 

PLO uten egenmeldinger).  

Det er gjort en undersøkelse blant pårørende i 2013 (bedre kommune). Den viser et 

gjennomsnitt på 4,75 på en skala fra 1 til 6. Landsgjennomsnittet var 4,6. 

Svarprosenten var 43. Kleppestø kommunal fikk 4,9 og Ask fikk 4,8. De to private 

Med kapitalkostnader

 Plasser, vektet Pleie  DV Kap Adm Sum

Ask 48,1                       974 732            -                  -                    -                  974 732               

Ravnanger, Attendo 23,6                       679 656            31 095            111 965           -                  822 716               

Kleppestø Attendo 20,4                       690 823            7 774              40 757              -                  739 354               

Kleppestø 67,1                       827 344            71 197            101 068           41 021            1 040 630            

Sum 159,2                     832 434            35 616            64 425,5          17 291            949 766               

Ask Ravnanger, Attendo Kleppestø Attendo Kleppestø Ringerike

Adm - - - 41 021 44 000

Kap - 111 965 40 757 101 068 69 000

DV - 31 095 7 774 71 197 74 000

Pleie 974 732 679 656 690 823 827 344 817 000

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1 000 000

 1 200 000

Sykehjem, pris per plass vektet inkl kap.kostnader
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(Aleris og Adecco) fikk 4,2 i snitt. Begge de private sykehjemmene fikk ny driver etter
dette i 201 3 (Attendo).

3.4 Asker
Asker kommune har 3 kommunale sykehjem. Det private sykehjemmet Risenga drives
av Norlandia etter anbud. Bråset er et interkommunalt sykehjem med 200 plasser eid
sammen med Røyken kommune. Asker eier bygget og disponerer 100 plasser. Til
sammen hadd e Asker 342 plasser i drift ved inngangen av 201 3 og 370 plasser ved
årets utløp. Søndre Borgen økte kapasiteten i løpet av året. Fordelingen av plasser
fremgår av figuren under.

Type Navn Antall
sykehjem

Plasser
1.1.

Plasser
31 .12

Kommunalt, eget
bygg

Solgården , Gullhella,
Søndre Borgen

3 138 166

Privat, eget bygg Risenga 1 104 104

Interkommunalt,
Asker eier bygget

Bråset 1 100 100

Sum 5 342 370

Vi har beregnet selvkost for sykehjemsdriften i Asker i 201 3 til 337 millioner kroner.
Direkte og indirekte pleie utgjør 290 millioner. Andel administrasjon utgjør 7 millioner.
FDV og kapitalkostnader utgjør 40 millioner kroner. Utgiftene er fordelt per sykehjem i
figuren under.

Figuren over viser at det er trukket bort en del ekstraordinære kostnader fra
regnskapet. Det gjelder ekstrautgifter pådratt på grunn av naturskade/vannskade ved
Gullhella sykehjem. Vi har bare tatt med kostnadene for 100 av 200 plasser ved Bråset
(Askers plasser).

I gjennomsnitt var det 410 vektede plasser i drift ved de 5 sykehjemmene i 201 3. Det
gir en gjennomsnittskostnad på 823 .000 kroner per vektet plass , inkludert FDV og
kapitalkostnader. Tall for hvert sykehjem fremgår av figuren under.
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Figuren under viser samlede kostnader per vektet plass per sykehjem fordelt på ulike
kostnadskomponenter.

Figuren viser at Bråset, Solgården og Søndre Borgen har lavest pleie kostnad per vektet
plass. Bråset er et ganske nytt sykehjem (bygget 2004) med 200 plasser , mest korttid.
Det er Norges største sykehjem. Halvparten av plassene eies av Røyken kommune.

Effektiviteten i sykehjem avhenger av bygningsmessige forhold. Sykehjemmene i
Ringerike er mindre (30 plasser) enn i Asker (70 plasser). Det forklarer en del av
kostnadsforskjellene. Små sykehjem får vanligvis større andel ledelse/merkantil, større
andel nattevakter og mindre effektive turnuser.

Kvalitet : Omtrent en tredel av de ansatte ved de kommunale sykehjemmene i Asker har
høyskoleutdanning (sykepleier). Brukertilfredsheten ved de kommunale sykehjemmene
var høy i 201 3, høyere enn ved Risenga og Bråset, se figuren under.



[Sett inn dokumenttekst]

21R8466

Sykefraværet ved kommunale sykehjem i Asker i 201 3 var 8,8 %inkludert
egenmeldinger, fordelt på 7,7 legemeldt og 1,1 egenmeldt. Det er lavere enn
gjennomsnittet i PLO på landsplan i 201 3 (8,6 %legemeldt).

4 Hjemmebaserte tjenester

4.1 Ringerike
Ringerike kommune driver all hjemmesykepleie og hjemmehjelp i egen regi.
Tjenestene leveres av 8 geografiske soner pluss natt - tjenesten. Det føres ikk e eget
regnskap for hver av de to tjenestene.

Samlet selvkost i 201 3 for hjemmesykepleie og hjemmehjelp er beregnet til 108,8
millioner kroner. Direkte pleie var 103 millioner. Fellesutgifter i pleien var ubetydelige.
Andelen av administrative støttetjenes ter er beregnet til 5,6 millioner kroner, etter de
to tjenestenes andel av samlet lønnsmasse. Regnskap for hver sone fremgår av figuren
under.

Timekostnaden fremkommer ved å dele regnskapet på antall produserte timer. Vi har
talt opp «korrigerte vedtakst imer», det vil si vedtakstimer fratrukket midlertidig stopp i
tjenesten (sykehusopphold, ferieturer osv). Det ble produsert 164.000 timer, se
tabellen under. Gjennomsnittlig timekostnad ble 662 kroner , inkludert kostnader ved
natt - tjenesten .
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Figuren und er viser kostnadene fordelt mellom administrasjon og pleie.

Figuren under viser antatt kostnad per time hjemmehjelp og hjemmesykepleie hver for
seg, basert på tall fra Heradsbygda distrikt. Timekostnaden blir 682 kroner for
hjemmesykepleie og 543 kroner for hjemmehjelp.

Sone Sumselvkost
Timer
hjemme-
sykepleie

Timer
hjemme-
hjelp SUMtimer Timepris

Nes 5355763 5506 1125 6631 808
Tyristrand 6212995 8340 1550 9890 628
Sokna 8963385 12492 1527 14019 639
Sentrumsyd 23314656 31639 3343 34982 666
Haug 11829476 18872 1327 20199 586
Hallingby 19392566 31258 2945 34203 567
Heradsbygda 15140128 19558 3445 23003 658
Natt-tjenesten 3999659
Hov 14619202 18879 2473 21352 685
SumRingerike 108827830 146544 17735 164279 662
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NHO-rapporten: I figuren over er også vår beregning sammenlignet med NHOs analyse 

av kostnadsnivået i Ringerike («Sammen for velferd i Ringerike», NHO 2013). NHO 

opererer med langt høyere timekostnad på hjemmesykepleien. Denne bygger ikke på 

analyse av regnskapet i Ringerike kommune, men på antatt effektivitet og lønnsnivå i 

norske kommuner.  NHO antar at 35 % av arbeidstiden i hjemmesykepleien brukes hos 

brukeren. I vår undersøkelse fant vi at 65 % av arbeidstiden ble brukt hos brukeren. 

Antall vedtakstimer ble delt på budsjetterte arbeidstimer (fastlønnsbudsjettet). 

Produktiviteten er nok litt lavere, fordi hjemmetjenesten hadde større utgifter enn 

budsjettert i 2013.  

Kvalitet: Tallene som foreligger, viser akseptabel kvalitet i tjenesten. Det er 21 prosent 

ansatte (årsverk) med høyskoleutdanning (sykepleiere), utenom sonelederne. Det gir 

en litt lavere andel sykepleiere enn landsgjennomsnittet i PLO (35 % med høyskole).  

Brukerundersøkelsen i 2013 gav et snitt på 4,7 på en skala fra 1 til 6. Det er et godt 

resultat. Medarbeiderundersøkelsen endte med et snitt på 4,7 på samme skala. Det er 

også et godt resultat. 

Sykefravær for hjemmetjenesten var 16 prosent i 2013, inkludert 0,9 prosent 

egenmelding.  Det er svært høyt. Det er 6,5 prosentpoeng over landsgjennomsnittet i 

bransjen. 

4.2 Stavanger 

Stavanger kommune har innført fritt brukervalg innenfor hjemmehjelpstjenesten, men 

ikke innenfor hjemmesykepleie. Hjemmesykepleie leveres bare av kommunen. Det 

kommunale tilbudet innen hjemmesykepleie leveres av 7 soner pluss natt-tjenesten. 

Det kommunale hjemmehjelpen ble levert av den kommunale virksomheten «Stavanger 

hjemmehjelp» i 2013.  Det er få brukere som har valgt privat hjemmehjelp i Stavanger. 

Timetallet for 2013 tilsvarer bare 14 timer per dag. Det utgjør 14 prosent av det totale 

antall timer hjemmehjelp, se tabellen under. 

 

Ringerike gjennomsnitt Hjemmesykepleie Hjemmehjelp NHO hjemmesykepleie NHO hjemmehjelp

Adm 35 35 35

Pleie 627 647 508 973 557
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Timekostnader hjemmetjenester i Ringerike 2013
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Antall Type Navn Timetall 2013 

1 Privat hjemmehjelp Diverse     5.000 

1 Kommunal 

hjemmehjelp 

«Stavanger hjemmehjelp»   31.000 

7 Kommunal 

hjemmesykepleie 

Hinna, Tjensvoll, Hillevåg, 

Madla, Eiganes, Tasta, 

Hundvåg, Nattpatruljen 

369.000 

Sum   405.000 

 

Vi har talt opp leverte/utførte timer i hjemmetjenesten i Stavanger. Vi har ikke hatt 

tilgang til «vedtakstimer, korrigert for midlertidig stopp». Kommunen opplyser at det 

utførte antallet timer er 2 prosent lavere enn det bestilte/vedtatte timetallet. 

Timekostnaden i hjemmesykepleien i Stavanger er 800 kroner inkludert 

administrasjon. Det er 113 kroner mer enn timekostnaden i Ringerike. Timekostnaden 

for privat hjemmehjelp er 125 kroner høyere enn timekostnaden for kommunal 

hjemmehjelp i Ringerike. 

 

Indirekte pleiekostnader er tatt med i pleiekostnaden i tallene for Ringerike. 

Pleiekostnaden for Stavanger hjemmesykepleie inneholder også ekstern husleie for 

basene. Husleien utgjør 5,2 mill kr eller ca 15 kroner per time. Husleie er ikke tatt med 

i kostnaden i Ringerike. 

Kvalitet: Det er god kompetanse i den kommunale hjemmetjenesten i Stavanger. 

Andelen sykepleiere ligger rundt 35 prosent.  Medarbeiderundersøkelsen i 2014 viser 

god trivsel (4,5 på en skala fra 1 til 6). Sykefraværet var lavt i 2013 (7,9 prosent). 

Hjemmehjelp kommune Hjemmehjelp privat Hjemmesykepleie kommune Hjemmehjelp Ringerike Hjemmesykepleie Ringerike

Adm 28 0 35 35 35

Indirekte 254 30 0 37

Direkte 254 537 672 728 512 652
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Vi har ingen data om kvaliteten i den private hjemmehjelpstjenesten. 

4.3 Askøy 

Askøy har ingen private leverandører av hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. 

Hjemmesykepleien drives i seks distrikter. Den kommunale hjemmehjelpen var skilt ut 

som en egen virksomhet i regnskapet for 2013 (er nå fordelt ut på sonene). Samlet 

selvkost for 2013 beregnes til 83 millioner kroner. Det vil si direkte pleiekostnader, 

fordelte fellesutgifter i pleien og fordelt administrasjon.  

Vi ønsker å bruke korrigerte vedtakstimer for å måle volumet i tjenesten. Det vil si 

vedtakstimer korrigert for midlertidig stopp (ferie, opphold på sykehus eller sykehjem). 

I Askøy er ikke kvaliteten på dataene i saksbehandlingssystemet god nok. Man bruker 

ikke disse dataene i tjenesten. I stedet bruker man fordelingslistene for intern styring i 

hjemmesykepleien. Vi bruker derfor ikke-korrigerte vedtakstimer i 

hjemmehjelpstjenesten og fordelingslistene i hjemmesykepleien. 

I 2013 var det 104.152 vedtakstimer etter denne tellemåten. Tall for hver sone og 

tjeneste framgår av figuren under. 

 

Selvkost per time for begge tjenestene samlet blir 795 kroner per time, inkludert 

administrasjon. Timeprisen er 581 for hjemmehjelp og 903 kroner for 

hjemmesykepleie. Figuren under sammenligner timeprisene i Askøy med Ringerike. 

Timeprisen for hjemmesykepleie er 200 kroner lavere i Ringerike. Forskjellen innenfor 

praktisk bistand er ubetydelig.  

Sone

Hjemmehjelp 

timer per uke 

(vedtakstimer)

Hj.sykepleie timer 

per uke 

(fordelingslister) Timer per år

Kostnad per 

time  Pleie Adm

37601 Fromreide 330                                17 169                        667                    636                         31                      

37505+ 37602 Ravnanger + Tveit 297                                15 418                        960                    916                         44                      

37301 Flagget 262                                13 625                        823                    785                         38                      

37606+37607+37402 Kleppestø B 409                                21 268                        844                    805                         39                      

37202 Strømsnes 345                                17 952                        780                    745                         36                      

37604 Trygghetsavdelingen (Kleppestø H) 171                                8 892                          867                    828                         40                      

37603 praktisk bistand 189                           9 828                          581                    555                         27                      

Totalt 189 1 814 104 152 795                    759                         36                      

Hjemmesykepleie kommune 0 1 643 85 432 903                    861                         41                      



 
 

26    

 

NB: Noe av forskjellen i timepris for hjemmesykepleie kan komme av forskjellig 

målemetode for antall timer. Antall utførte timer pleier å være lavere enn antall 

vedtatte timer.  

Kvalitet: Kompetanse: Andelen sykepleiere er god, 39 prosent (43 % inkludert 

soneledere). Brukertilfredshet er sist kartlagt i 2011 ved hjelp av KS sin undersøkelse 

«bedre kommune».  Resultat snitt 2,9 på an skala fra 1 til 6. Landsgjennomsnittet var 

3,3 på dette tidspunktet. Medarbeidertilfredshet er Ikke oppgitt. Sykefravær var ca 8,8 

prosent i 2013 inkl egenmeldt fravær, som vanligvis ligger rundt 1-2 prosent.  Dette er 

lavere enn gjennomsnittet i bransjen. Landsgjennomsnittet for legemeldt fravær i PLO i 

2013 var 8,6 prosent. 

4.4 Asker 

Hjemmesykepleie er bare levert av kommunen. Det er tre soner/distrikter. Praktisk 

bistand/hjemmehjelp er levert av både kommunen og private innenfor rammen av fritt 

brukervalg. Kommunal hjemmehjelp leveres av «Asker hjemmehjelp», som er en del av 

eiendomsavdelingen i Asker kommune. De private leverandørene får en avtalt pris per 

time, tilpasset det kommunale kostnadsnivået. Vedtakene fattes av vedtakskontoret. 

Produksjonskostnadene (selvkost) for hjemmehjelp og hjemmesykepleie utgjorde til 

sammen 116 millioner kroner i 2013. Selvkost inkluderer både pleiekostnaden og 

andel av felles administrasjon.  Tall for hver tjeneste og hver sone fremgår av figuren 

under. 

Fromeide
Ravnanger/Tve

it
Flagget Kleppestø B Strømsnes

Trygghetsavdel
ing

Gj.snitt
hjemmesykepl

eie

Praktisk
bistand

Ringerike
Hj.sykepleie

Ringerike
hj.hjelp

Adm 31 44 38 39 36 40 41 27 35 35

Pleie 636 916 785 805 745 828 861 555 652 512
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Timekostnad hjemmehjelp og hjemmesykepleie i Askøy 2013
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Det har vært nødvendig å gjøre enkelte korreksjoner i internregnskapet for å fordele
fellesutgifter på riktig tjeneste og leverandør.

Antall produserte timer: Vi har brukt korrigerte vedtakstimer, altså vedtakstimer
korrigert for midlertidig stopp (opphold på sykehus eller sykehjem o.l.). Det ble til
sammen produsert 151 .000 timer i 201 3. Tall for hver tjeneste og leverandør fremgår
av figuren under.

Figuren over viser at selvkost per time i 201 3 er 461 kroner for kommunal
hjemmehjelp og 793 kroner for hjemmesykepleie. Privat hjemmehjelp kostet 479
kroner per time.

Kommentar fra tjenesten: «Asker kommune har i 201 3 brukt fastvakt på natt hos fem
brukere med behov for kontinuerlig tilsyn. Denne tjenesten kan være organisert
annerledes i andre kommuner, f.eks innenfor PU- tj enesten eller som Brukerstyrt
personlig assistent (BPA). Videre har en av sonene økt med tre årsverk fra juni 201 3 på
grunn av baselokale som ligger utenfor sitt geografiske nedslagsfelt. »

Kvalitet: Det er god kompetanse i hjemmesykepleien. Nær 50 prosent av de ansat te har
høyskoleutdannelse (sykepleiere). Brukerundersøkelsen i den kommunale tjenesten i
201 3 viste tilfredsstillende resultater (4,5 av 6) for både hjemmesykepleie og
hjemmehjelp. Medarbeiderundersøkelsen i Asker kommune i 201 3 viste gode
resultater for helse og omsorg og eiendom (opp mot 5,0 av 6). Det er ikke egne tall for
hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. Sykefraværet var høyt i 201 3, se tabellen under.
Samlet fravær var 12 prosent i hjemmesykepleie og 16 prosent i hjemmehjelp.
Gjennomsnittet i PLO i Norge i 20 13 var 8,6 prosent.
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5 Eiendomsdrift 
 

5.1 Ringerike 

Ringerike kommune utfører all bygningsdrift i egen regi. Det vil si både renhold, 

vaktmestertjeneste og løpende vedlikehold. Kommunen forvalter et samlet 

bygningsareal på 185.000 kvm inkludert boliger. Av dette er 85.000 kvadratmeter 

skole, barnehage eller institusjon. Arealer for hver type bygg framgår av figuren under. 

Type bygg Areal kvm Kommentar 

Barnehage              6 967   

Grunnskole            61 504   

Sykehjem            17 229  
Tatt bort 5.400 kvm Heradsbygda sykehjem, som benyttes 
til andre formål. Tatt bort 850 kvm omsorgsboliger. 

Sum            85 700   

 

Vi skal beregne enhetskostnader for skole, barnehage og sykehjem. Samlet kostnad til 

drift og vedlikehold for disse typene bygg utgjorde 57,6 millioner kroner i 2013. 

Påslag for administrasjon utgjorde 2,4 millioner kroner. Eiendomsforvaltningen kostet 

6,7 millioner kroner (for alle bygg).  Dette gir samlede, gjennomsnittlige FDV-

kostnader på 737 kroner per kvadratmeter. Tabellen under viser fordelingen på type 

bygg og FDV-komponenter. 

 

Det er gjort enkelte korreksjoner i regnskapet for å få fram et korrekt regnskap: 

 Kostnader ved Heradsbygda omsorgssenter er tatt bort (benyttes ikke lenger til 

sykehjem) 

 En del stillinger er flyttet fra 121 eiendomsforvaltning til utøvende tjenester 

(ledere av vedlikehold, renhold og vaktmestertjeneste). 

 Innkjøp av rekvisita i enhetene er flyttet fra bygningsdrift til 

tjenesteproduksjon. 

Det gjenstår enkelte uklarheter i regnskapet for bygningsdrift:  

 Driften ved sentralkjøkkenet er ikke selvfinansiert. Fulle utgifter inkludert 

bygningsdrift er ikke belastet sykehjemsdriften.  

 Strømkostnader i samlokaliserte boliger er delvis belastet sykehjem. 

 Noen lokaler til annen bruk ved Austjord er ført som institusjonsdrift 

Disse faktorene slår begge veier i selvkostregnskapet. Figuren under viser FDV-

kostnader per type bygg.  

FDV per kvm inkl adm

221 Barnehage-

lokaler 222 Skolelokaler

261 Institusjons-

lokaler

Gjennomsnitt  

2013

Forvaltning 36                              36                              36                              36                             

Energi 117                           135                           266                           160                           

Renhold 323                           220                           373                           259                           

Annen drift 324                           152                           127                           161                           

Vedlikehold 101                           113                           158                           121                           

SUM FDV 901                           656                           961                           737                           



[Sett inn dokumenttekst]

29R8466

NHO- rapporten: Figuren sammenligner også Ringerikes FDV- kostnader med NHOs
kostnadsberegning («Sammen for velferd i Ringerike kommune», NHO 201 3).
Kvadratmeterprisen i NHOs beregning er omtrent 200 kr høyere enn vår beregning.
NHOs beregning bygger ikke på en konkret gj ennomgang av regnskapet i Ringerike
kommune, men på «typiske kostnader i kommuner» innhentet i 201 1. NHOs
beregning omfatter alle typer kommunale bygg, også idrettshaller og kulturbygg.

Kvalitet: Rutinene er gode. Renholdsavdelingen i Ringerike har i stor grad innført INSTA
800. Renhold i Ringerike Kommune er delt i daglig renhold og periodisk renhold.
Daglig renhold er behovsbasert med NS INSTA 800 i bunn og utføres av stedlige
renholdere. Vedlikeholdsavdelingen bruker FDV- systemet ISY for å lage
vedlikeh oldsplaner og følge opp arbeidet.

God kompetanse innen bygningsdriften vil si fagbrev. 8 av 25 vaktmestre har fagbrev.
10 av 66 renholdere har ett års utdanning/fagbrev. På medarbeiderundersøkelsen i
201 3 ble gjennomsnittet 4,8 på en skala fra 1 til 6. Det er et godt resultat.
Sykefraværet var 15,3 prosent inkludert 1 prosent egenmeldinger i fjor. Det er høyt.

5.2 Stavanger
Stavanger kommune disponerer til sammen 51 6.000 kvadratmeter formålsbygg.
Kommunale skoler, barnehager og pleieinstitusjoner utgjør 355.00 0 kvadratmeter, se
figuren under.

221Barnehage-lokaler 222 Skolelokaler 261Institusjons-lokaler Gjennomsnitt 2013 NHO2013

Vedlikehold 101 113 158 121

Annendrift 324 152 127 161 563

Renhold 323 220 373 259 225

Energi 117 135 266 160 130

Forvaltning 36 36 36 36

-

200

400

600

800

1 000

1 200

A
ks
et
it
te
l

FDV-kostnader2013i Ringerikekommune
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Vi har ikke fått noen spesifisert oversikt over arealer per institusjon/skole/barnehage.
Vi forutsetter at leide institusjonslokaler er arealer for private sykehjem, leid inn/ut til
de samme sykehjemmene. Midler til byg ningsdriften ligger innbakt i driftstilskuddet til
disse sykehjemmene.

Eiendomsforvaltningen i Stavanger kommune er virksomheten Stavanger Eiendom.
Bygningsdriften utføres av det kommunale foretaket Stavanger Byggdrift KF. Det
detaljerte regnskapet for bygningsdriften ligger i det kommunale foretaket.
Beregningen av FDV- kostnader er basert på kommunekassens regnskap, det vil si
overføringspostene for kjøp fra det kommunale foretaket.

Kommuneregnskapet og de oppgitte arealene for skole, barnehage og institusjoner gir
et gjennomsnitt på 1.036 kroner per kvadratmeter for drift, vedlikehold (D+ V) og
avskrivning. Tall for hver type bygg fremgår av tabellen under.

Tabellen viser at gjennomsnittlige renhold kostnader for de tr e typene bygg utgjorde
205 kroner per kvadratmeter i Stavanger kommune i 201 3. NB:
Administrasjonskostnader er tatt med i FDV- kostnadene. Foretaket har innkalkulert
administrasjon i timeprisene til kommunen.

Tabellen over viser dessuten at eiendomsforvaltn ing (F) utgjør 39 kroner per
kvadratmeter. Her er arealet for alle formålsbyggene tatt med.

Figuren under viser FDV- kostnader for Stavanger og Ringerike kommune 201 3.
Administrasjonskostnader er innkalkulert i FDV- kostnadene i begge kommuner.

221LokalerBarnehage 222LokalerGrunnskole 261LokalerInstitusjon Sum221+222+261 Ringerike

Administrasjon 0 0 0 0

Vedlikehold(V) 271 82 172 127 120

Drift (D) 616 405 334 428 591

Forvaltning(F) 39 39 39 39 36
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Figuren over viser at FDV-kostnadene i Stavanger er ca 150 kroner lavere enn i 

Ringerike. Vedlikehold og forvaltning ligger på samme nivå.  Lavere renholdskostnader 

i Stavanger forklarer differansen. Renholdet drives ca 50 kroner billigere per kvm i 

Stavanger. 

Kvalitet: Vi har ingen data om kvaliteten på eiendomsdriften i Stavanger kommune. Det 

vil si driften i Stavanger Byggdrift. Vi har noen data om sykefravær og trivsel i 

eiendomsforvaltningen i Stavanger («Stavanger eiendom»), men de er ikke relevant. 

5.3 Askøy 

Samlet areal til formålsbygg (eide og leide) utgjør 104.000 kvm per 1.1.2014. Arealene 

i bruk til barnehage, skole og institusjon per 1.1.2014 utgjør til sammen 81.600 kvm. 

Tabellen under viser fordelingen mellom skole, barnehage og institusjon.  

Type bygg Areal bokført 
Omdisponert 
eller leid bort 

Areal i bruk til 
kommunal teneste  

Kommentar 

Barnehage 6.359  6.359 Inkl Havnøy barnehage 550 kvm 

Grunnskole 60.266  60.266  

Sykehjem 15.000 7.100 7.900 
Furubakken leid ut til staten/ omdisponert. 
Ravnanger (3.200 kvm) og deler av Kleppestø 
leid/lånt bort (700 kvm).  

 

Samlede kostnader til drift og vedlikehold av skoler, barnehager og institusjoner 

utgjorde 72 millioner kroner i 2013. Eiendomsforvaltning kostet 3,2 millioner kroner 

netto. Dette gir samlede FDV-kostnader på 641 kroner per kvadratmeter i snitt for de 

tre typene lokaler. Inkludert administrasjonspåslag på 18 kroner blir kostnaden 658 

kroner per kvadratmeter. Tall for hver bygningstype og Ringerike kommune er 

fremstilt i figuren under. I tallene for Ringerike er administrasjon inkludert i FDV-

kostnadene. 

 

Barnehage Grunnskole Sykehjem Snitt Askøy Snitt Ringerike

Administrasjon 31 16 20 18

Vedlikehold (V) 154 95 117 103 120

Drift (D) 824 435 722 506 591

Forvaltning (F) 31 31 31 31 36
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Tabellen under viser en mer detaljert kostnadsfordeling. Vi ser at renholdskostnadene i
Askøy er på 377 kroner per kvm uten administrasjonspåslag. Det er mer enn 100
kroner høyere enn kostnaden i Ringerike.

Kostnadene til vedlikehold og annen drift (utenom energi og renhold) er fordelt på alle
eide lokaler i Askøy, også de som er leid ut til private sykehjem og statlige etater.
Dette utgjør 7.1 00 kvadratmeter.

Kvalitet: God kompetanse vil si fagbrev for vaktmesterne og renholdere. Vaktmestre i
Askøy kommune har god kompetanse. Alle har fagbrev. Tjenesten drives av
brannvesenet. Alle bra nnmenn i Askøy har fagbrev i ett eller annet håndverk.

Renhold: Ikke like god kompetanse: Lederne har fagbrev. En del av de ansatte har
fagbrev. Tjenesten drives etter en tydelig renholdstandard. Det er ikke INSTA 800, men
en interkommunal standard i Hord aland, som bygger på INSTA 800.

5.4 Asker
Asker kommune har satt bort deler av bygningsdriften til private på kontrakt (renhold
og vaktmestertjeneste). Kommunen forvalter til sammen 236.000 kvadratmeter
formålsbygg. Direkte kostnader til driften av barnehagel okaler, skolelokaler og
institusjonslokaler (D+ V) kostet 104,7 millioner kroner i 201 3. I tillegg må vi ta med
administrative kostnader med 1,8 millioner. Forvaltningskostnader (F) utgjorde 21 ,6
millioner. I tillegg er det ført avskrivninger med 117,5 mill ioner kroner på de aktuelle
typene bygg. Fordelingen av DV inkludert administrasjon på typer bygg framgår av
figuren under.

Regnskap2013
221
Barnehage 222Grunnskole 261Sykehjem Gj.snitt

Snitt
Ringerike

Renhold 594 346 440 377 259
Strøm 99 88 172 97 160
Drift ellers 130 2 110 32 161
Vedlikehold 154 95 117 103 121
Avskrivning 528 258 419 309 144
FDVplussavskrivning 1506 788 1258 918 845

Administrasjon 31 16 20 18 0
Forvaltning 31 31 31 31 36
Suminkl administrasjon 1567 835 1308 967 881
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Figuren over viser også hvor store arealer de ulike typene bygg utgjør. Vi deler
regnskapstallene på brutto areal. Gjennomsnitt FDV- kostnad per kvm beregnes til 725
kroner per kvm i 201 3. Tall for hver FDV- komponent og hver type bygning fremgår av
figuren under. Her er også sammenliknbare gjennomsnittlige tall for Ringerike tatt
med.

Figuren over viser at Asker og Ringerike har tilnærmet samme FDV- kostnader per kvm
i gjennomsnitt. Vi ser at renhold utgiftene er 60 kr lavere per kvm i Asker.

Asker kommune har konkurranseutsatt renhold og vaktmestertjeneste ved en del av
formålsbyggene. Når det gjelder vaktmestertjeneste med mer er dette vanskelig å
skille ut å sammenlikne med kommunale kostnader. Oppfatningen er her også at det
er vanskelig å definere, tar mye tid administrativt. En her usikker på om det gir lavere
utgifter.

Når det gjelder renhold, viser det seg at privat renhold er billigere. Ved skolene koster
privat renhold 154 kroner per kvm og kommunalt renhold 197 kroner. Ved
barnehagene koster privat renhold 21 8 kroner og kommunalt renhold 41 8 kroner.
Tallen e fremgår av figuren under.
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6 Andre interessante kommuner

6.1 Oslo-sykehjem og HBT
Oslo har vært en foregangskommune i Norge når det gjelder konkurranseutsetting og
fritt brukervalg i pleietjenesten. Oslo har for tiden 8 konkurranseutsatte sykehjem.
Oslo publiserer beregnede enhetspriser for både egne og private sykehje m. Vi har fått
tilgang til tallene for 201 2, som vi har prisjustert. Tall for 201 3 foreligger ikke ennå.

Oslo skiller mellom kommunale, private ideelle (uten anbud) og private kommersielle
(med anbud).

Kommunale plasser i Oslo kostet i gjennomsnitt 761 .00 0 kroner i 201 3. Det er
140.000 kroner mer enn prisen på plasser i private, konkurranseutsatte sykehjem.
Plasser i ideelle sykehjem koster mer enn de kommunale.

Enhetsprisene på sykehjem i Oslo er svært lave. Det gjelder alle typene i tabellen over.
Alle byggene eies av kommunen. Det er i gjennomsnitt svært store sykehjem med
rasjonell utforming. Oslo kommune viser hvor billig det går an å drive sykehjem i
Norge, innenfor det gjeldende regelverket.

Hjemmebaserte tjenester: Vi har ikke fått oppgitt timepriser for private leverandøerer
til Oslo kommune. Vi har i stedet benyttet NHOs anslag over slike priser, basert på
«siste runde med tjenestekonsesjoner i Oslo komm une» (NHO: «Sammen for velferd i
Ringerike kommune», NHO 201 3, side 32). NHOs analyse bygger på data fra 201 1. Vi
har prisjustert dette til 201 3- nivå. Tallene følger i tabellen under. NB: dette er Agenda
Kaupangs anslag, ikke tall oppgitt fra Oslo kommune.

SykehjemOslo2013 Pleie Adm FDV Kapital Sum
Kommunale 725120 - 36050 - 761170
Private,ideelle 737480 - 56650 - 794130
Private,kommersielle 629330 - 11330 - 640660
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Kvalitet: Vi har ikke hatt tilgang til data om kvaliteten på sykehjemmene i Oslo. Oslo 

kommune driver systematisk overvåkning av kvaliteten på sykehjemmene, både private 

og kommunale. Anbudsdokumentene i Oslo legger like stor vekt på pris og kvalitet. 

6.2 Austevoll-sykehjem og HBT 

Austevoll kommune konkurranseutsatte hele eldreomsorgen i 2013. Aleris overtok 

både sykehjemmet (46 plasser), hjemmesykepleien og hjemmehjelpen 3.juni. I tillegg 

overtok Aleris ansvaret for mat til hjemmeboende og utrykning ved trygghetsalarmer. 

Kommunen har ikke offentliggjort prisene i anbudene, men har lagt ut prisjusterte 

enhetspriser for 2014 på internett som en del av månedsrapportene. Vi har prisjustert 

tallene til 2013-verdi. Tallene fremgår av figuren under. 

 

Prisene i Austevoll er antakelig relevante i Ringerike. Sykehjemmet i Austevoll er ikke 

spesielt stort. Det har etter kontrakten 46 plasser og er bygget på ett plan. Plassene 

kostet i henhold til kommunens sakspapirer omtrent 1,0 million per stykk (uvektet), da 

kommunen drev sykehuset i egen regi (budsjettet for 2013).  

 

7 Organisering 
I dag driver Ringerike både sykehjem, hjemmebaserte tjenester og eiendommene i 

egen regi. Dette er den tradisjonelle måten å levere kommunale tjenester på. 

Kommunen bestemmer hva som skal gjøres, planlegger arbeidet og utfører det med 

eget mannskap. 

En del kommuner har i større eller mindre grad tatt i bruk to andre metoder i disse 

tjenestene: 

 Kjøpe tjenestene fra private. Kommunen er bestiller, den private er utfører 

 Kjøpe tjenester fra kommunale foretak eller interkommunale selskaper. 

Selskapene utfører oppdrag for kommunen(e). 

I dette kapitlet skal vi se på «bivirkningene» av disse to alternative måtene å levere 

tjenester på. Det er en del erfaringer fra andre kommuner å bygge på. Ringerike har 

dessuten sine egne erfaringer. 

7.1 Oppsplitting: Bestillerkompetanse 
Uansett om kommunen kjøper fra private eller foretak, så må kommunen skille 

organisatorisk mellom bestiller-rollen og utfører-rollen. Kommunen sitter igjen med 

bestiller-rollen og gir fra seg utfører-rollen. 

Bestiller-rollen er oppgaven med å analysere behovet for tjenester, bestemme kvalitet 

på tjenesten, kjøpe inn tjenesten og kontrollere kvaliteten på produktet. 

Anslag Oslo kommune Pris 2011 Pris 2012 Pris 2013

Hjemmesykepleie 715                 736                 758                 

Hjemmehjelp 490                 504                 520                 

Sykehjem og HBT Austevoll Pris 2014 Pris 2013 Pris vektet

Sykehjem, uvektet 770 000         747 573         698 666         

Hjemmesykepleie 709                 688                 

Hjemmehjelp 505                 490                 
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Utfører-rollen er å levere tjenesten til publikum etter bestillers kvalitetskrav. Utfører 

må skaffe kompetent personale, lede arbeidet og sikre at jobben blir gjort godt nok. 

For våre tre tjenester betyr det at kommunen må ha et bestillerkontor for PLO og en 

egen eiendomsforvaltning med bestilleroppgaver. Dette har Ringerike kommune 

allerede:   

 Kommunen har bestillerkontor for pleie- og omsorgstjenester.  Ringerike 

hadde inntil nylig innsatsstyrt finansiering av tjenesten, der pengene fulgte 

vedtakene til de interne utførerne. Dette ble avviklet, fordi nytteverdien ikke sto 

i forhold til omkostningene (mer byråkrati). Uansett om kommunen velger å 

kjøpe pleie- og omsorgstjenester fra egne selskaper eller private, så må 

kommunen gjeninnføre innsatsstyrt finansiering. Ringerike hadde en 

forholdsvis enkel form for innsatsstyrt finansiering.  

 Kommunen har en egen driftsenhet for «eiendomsutvikling». 

Bestillerfunksjonen for eiendomsdrift-tjenester kan legges til denne enheten. 

Eventuelt kan enkelt-tjenester kjøpes inn fra dagens enhet for eiendomsdrift, 

som underleveranser. Det kan være aktuelt for renhold eller 

vaktmestertjeneste. Det krever tydelig kvalitetsstyring, noe kommunen i stor 

grad har på plass. 

Mange store bykommuner organiserer pleie- og omsorgstjenesten etter bestiller-

utførermodell i dag. Oslo har mest erfaring med private utførere. Kristiansand 

kommune har vært en foregangskommune når det gjelder innsatsstyrt finansiering av 

egne enheter. 

Skillet mellom utfører og bestiller blir stadig viktigere i kommunene. Dette har ikke så 

mye å gjøre med konkurranseutsetting av tjenester. Den viktigste drivkraften er 

samfunnets krav om likebehandling og kvalitetskontroll i tjenesten. Det gjelder ikke 

bare pleie og omsorg. For å få likebehandling av kommunale og private barnehager må 

kommunene skille mellom rollene som barnehagemyndighet og barnehageeier/driver. 

Dernest er målet i mange kommuner å profesjonalisere kommunens egen drift. 

Bestiller får ansvaret for å styre volum og kvalitetskrav i tjenesten. Utfører må forholde 

seg til avtalte priser og vedtatte volum. På denne måten kan man i ettertid skille 

mellom volumavvik (bestillers problem) og effektivitetsavvik (utførers problem).  

Det er et strategisk og politisk spørsmål hvor langt kommunen skal gå når det gjelder 

å skille bestiller fra utfører.  

7.2 Private: Kvalitetskontroll og kontrakter 

Vi har sett at private, konkurranseutsatte sykehjemsplasser stort sett er billigere enn 

kommunale eller ideelle plasser.  

Innkjøp av pleietjenester fra private firma krever stor bestillerkompetanse. Kommunen 

må gjøre juridisk bindende, langsiktige avtaler med private firma.  

 Anbud i pleiesektoren varer 4-6 år. Dette er aktuelt for sykehjemsdriften og 

eiendomstjenester. 

 Fritt brukervalg i hjemmetjenesten må ha like lang horisont. Det tar lang tid for 

private leverandører å gjøre seg kjent blant brukerne. 

Erfaringen med anbud og fritt brukervalg i pleiesektoren er at det er store 

innkjøringsproblemer. Det er vanskelig å beskrive kvalitetskrav som kan etterprøves på 

en enkel måte. Kommuner flest har liten erfaring med kvalitetskontroll av egen drift. 



[Sett inn dokumenttekst]  
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Det er vanskelig å få innsyn i driften i private firma. Det kreves tålmodighet og 

samarbeidsvilje fra begge parter. Selve anbudsprosessen er en stor jobb, blant annet 

på grunn av behovet for en god intern prosess og arbeidet med 

virksomhetsoverdragelse. 

På den andre siden kan en konkurranseutsetting gå raskt. I Austevoll tok det omtrent 

ett år fra arbeidet med anbudspapirer kom i gang og til det private firmaet Aleris tok 

over driften. Det politiske vedtaket om å starte opp konkurranseutsetting ble fattet i 

kommunestyret i desember 2011 ved behandlingen av kommunebudsjettet for 2012. 

Aleris startet opp 3. juni 2013.  

Det er viktig å ha tilstrekkelig bemanning og kompetanse i bestillerenheten ved 

konkurranseutsetting av pleietjenester. Enheten må kunne ta ansvaret for vedtakene, 

uten å måtte støtte seg for mye på utførers vurderinger. Dette krever erfarne 

saksbehandlere med tid til å besøke brukerne. Bemanningen i dagens vedtakskontor 

må gjennomgås. Kommunen trenger også god kompetanse innen økonomi og jus. 

Strategisk utviklingsarbeid i pleie og omsorg blir vanskeligere når tjenesten styres av 

kontrakter. Man kan ikke regne med at private sykehjem er de ivrigste når det gjelder å 

få til mer hjemmebasert omsorg (raskere rullering av korttidsplasser).  Kontraktene må 

stille krav om fleksibilitet og deltakelse i utviklingsarbeidet. På den annen side vil 

større private selskaper bringe med seg kompetanse. 

Konkurranseutsetting av pleiesektoren er et strategisk spørsmål. Kommunen bør ta 

stilling til om tjenester skal primært skal produseres i egen regi eller kjøpes inn fra 

private/andre. Dette har lite å gjøre med kommunestørrelse, men mye med politikk. 

7.3 Foretak: Økt byråkrati 

Den tredje varianten er drift i kommunale selskaper, enten egne foretak eller 

interkommunale selskaper. Dette er spesielt aktuelt innenfor eiendomsdriften. Det er 

10-20 kommuner som har laget kommunale eiendomsforetak. Oslo kommune har 3 

kommunale eiendomsforetak (Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og Boligbygg). Det er 

et par kommunale aksjeselskaper (blant annet i Røyken kommune). Det finnes også 

interkommunale sykehjem, blant annet Bråset IKS (Røyken og Asker kommuner eier 

plassene 50/50).  

Formålet med å opprette selskaper er ikke å innføre konkurranse. Formålet er vanligvis 

å profesjonalisere egen drift. Kommunale foretak har egne styrer og fører egne 

regnskaper. Kommunene ønsker å få inn mer profesjonell ledelse og synliggjøre 

kostnadene bedre. Man ønsker å øke avstanden mellom politikerne og tjenesten for å 

fremme overordnet politisk styring (i motsetning til detaljstyring). Dette har vært 

tydelig uttrykt ved opprettelse av kommunale eiendomsselskaper (eller ved evaluering 

av slike). 

Erfaringene med kommunale eiendomsforetak er blandet. Oslo kommune er så vidt vi 

forstår fornøyd med sine kommunale foretak. Det har ikke tatt av på landsbasis. 

Ringerike er en av de kommunene som har avviklet kommunale eiendomsforetak etter 

noen års drift. Erfaringen er nok at fordelene med profesjonelle styrer og eget 

regnskap ikke er tydelige nok. Fordelene oppveier ikke ulempene. Ulempene er blant 

annet: 

 Økt byråkrati: dette er den mest åpenbare ulempen. Foretakets styre kommer 

mellom foretaket og kommuneorganisasjonen. Linjene blir lengre og mer 

innviklet. Det blir flere saksframlegg og lengre behandlingstid. Det blir flere 

som skal bestemme. Eierstyring er vanskelig. 
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 Politisk overstyring: Det er ingen ting ved foretaksmodellen som hindrer 

kommunestyret i å overprøve foretakets styre eller i å detaljstyre driften. Det 

skjer stadig vekk, når pengene mangler. Det gjelder både i kommunale foretak 

og i kommunale aksjeselskaper.  

 Mangler oversikt: Det viser seg at det er vanskelig å lage korrekte 

kommuneregnskaper i kommuner med kommunale foretak. Slike kommuner 

må ha konsernregnskap. Det er vanskelig å konsolidere konsernregnskapet på 

korrekt måte. Vårt inntrykk er at mange kommuner mister oversikten. Bare 

noen få kommuner viser konsoliderte regnskaper i kommunens årsmelding. 

Bergen og Molde er blant unntakene.  

Vi tror foretaksmodellen passer best for de aller største kommunene. De har mest 

ressurser og størst behov for å flytte mindre viktige spørsmål ut av 

kommunestyret. Ringerike kommune er ikke blant de store kommunene i landet. Vi 

tror Ringerike vil ha problemer med å få kommunale foretak til å fungere. 



SAKSFRAMLEGG 
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Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022) 

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 

- Oppfølging i bolig 

- Samarbeid med frivillig 

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt 

arbeid i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Denne planen omhandler boligsosiale mål og tiltak for sosialt og økonomisk vanskeligstilte 

på boligmarkedet. Planen vil likeens gi viktige premisser for Ringerike boligstiftelse og 

søknader om tilskuddsmidler fra Husbanken.  

Eksisterende boligsosiale handlingsplan er gjeldende fram til 2015, og erstattes av denne 

planen, som er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Bente Jansen (leder NAV), Dag 

Jonny Martinsen og Geir Johansen (Eiendomsutvikling), Elin Stein og Tove Emilsen 

(NAV), Christine M. Bråthen og Torgunn Homme (Helse og omsorg) på vegne av 

rådmannen. 

 

Beskrivelse av saken 



Å ha et sted og bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. 

Den største utfordringen i den sosiale boligpolitikken i dag er at langt fra alle bor trygt og 

godt. For enkelte er ikke tilgang til bolig tilstrekkelig, men også et sett av tjenester vil være 

nødvendig for å kunne bo godt. 

Kommunens ansvar hjemles i lov om sosiale tjenester i NAV § 15: 

«Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.» 

I samme lovverk § 27: «Kommunen forpliktet til å skaffe midlertidig botilbud for dem som 

ikke klarer det selv.  

Framlagte plan gir en kortfattet og grei oversikt over dagens tilbud og framtidig behov, 

strategivalg samt organiseringen av det boligsosiale arbeid i kommunen.  

Den peker på enkelte utfordringer som må finne sin løsning.  Det er et faktum at alt for 

mange bor alt for lenge i et midlertidig kommunalt tilbud med for lite og ikke målrettet 

bistandsbehov for å skaffe seg noe annet.  Lav gjennomstrømning i boligene gjør at enkelte 

beslaglegger boligen lenge, slik at andre opplever mangel på tilbud.  

Planen peker både på organisatoriske løsninger, endringsbehov av praksis og 

kompetansebehov.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil presisere at når departementet og husbanken benytter begrepet 

«vanskeligstilte», så menes det mennesker som av forskjellige grunner er «vanskeligstilte på 

boligmarkedet». Dette gjelder i første rekke: 

- Innbyggere med rusproblemer og annen avhengighetsproblematikk. 

- Innbyggere som er økonomisk og sosialt vanskeligstilte. 

- Flyktninger. 

- Ungdom. 

- Vanskeligstilte barnefamilier og barnefamilier med eneforsørgende foreldre. 

 

Forslaget til ny Boligsosial handlingsplan 2015 til 2022 for Ringerike kommune, 

oppsummerer dagens situasjon slik: 

 Det har vært en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av 

boligsosialt arbeid-/utvikling I kommunen. Det boligsosiale arbeidet i kommunen er 

derfor fragmentert og mangler strategisk forankring. Kommunen har Ikke evnet å ta i 

bruk og samkjøre alle virkemidler. 

 Tidligere husleiekontrakter ble inngått uten opphørstidspunkt, noe som i praksis 

betyr at de nærmest er uoppsigelige.  

 Det har vært manglende tverrfaglig koordinert bistand for å mestre å bo selvstendig. 



 Ringerike kommune har relativt sett flere kommunale boliger enn andre 

sammenlignbare kommuner, men leietagerne bor lenge i de kommunale boligene. 

Det er for lite fokus på at kommunale utleieboliger skal være midlertidige og ikke 

varige botilbud. Lavere husleie i forhold til det ordinære markedet kan for flere være 

grunn til at de blir boende i kommunal bolig, selv om behovet og økonomien for den 

enkelte har endret seg.  

 Lite samarbeid med private eiendomsutviklere/borettslag/boligstiftelsen. 

 Det registreres et stort «etterslep» på vedlikehold og oppussing 

 

Forslaget til ny plan definerer følgende hovedmålsetting for arbeidet i perioden: 

- Redusere behovet for kommunale utleieboliger fra 283 til 200. 

Planen fokuserer dermed på de bakenforliggende problemer, som ofte er knyttet opp i mot 

den boligsøkende og dennes livssituasjon. Kan kommunen medvirke til at disse forholdene 

løses, vil med stor sikkerhet behovet for kommunal bolig endre seg. 

Husbanken har invitert Ringerike kommune inn i et samarbeid om et boligsosial 

utviklingsprogram. Programmet retter seg mot kommuner med store boligsosiale 

utfordringer, og innebærer en langsiktig og kunnskapsbasert satsing for å forbedre og 

samordne kommunens boligsosiale arbeid. Øvrige kommuner som allerede deltar i 

programmet fra Buskerud er Drammen og Nedre Eiker kommune. En deltagelse i 

programmet innebærer at deltagerkommunene prioriteres i forhold til Husbankens generelle 

økonomiske virkemidler. 

Et slikt samarbeid utløser årlige kompetansetilskudd fra Husbanken, som også deltar og 

bidrar med sin kompetanse, og organiserer kompetansehevning og erfaringsutveksling 

mellom deltagerkommunene. Første fase i programarbeidet er gjennomføring av en ekstern 

foranalyse, som i detalj vil kartlegge kommunens utfordringer og gi et kunnskapsbasert 

utgangspunkt for det videre arbeidet. Det er en forutsetning for deltagelse i dette 

programarbeidet at kommunen forankrer dette i et kommunestyrevedtak. Slik deltagelse vil 

gi kommunen et nødvendig løft i det videre arbeidet med gjennomføring av tiltak relatert til 

Boligsosial handlingsplan 2015-2022, og rådmannen anbefaler dette. 

Forslaget til ny Boligsosial handlingsplan 2015 til 2022 definerer og beskriver fem 

strategivalg for å realisere føringene som gis i planen: 

1. Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

2. Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

3. Fra «Leie til Eie» 

4. Oppfølging i bolig 

5. Samarbeid med frivillig 

Rådmannen anbefaler at samtlige strategivalg vedtas. Likeens at samarbeidet med private 

borettslag bedres med tanke på bedre tilrettelagt universell utforming og montering av heiser 



i blokker med flere etasjer. Alt for mange søker kommunal bolig da den boligen de har i dag 

(borettslag o.l.) ikke er tilstrekkelig tilpasset.  

 

Vedlegg 

 
 Forslag til «Boligsosial handlingsplan 2015 – 2022. 
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 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



Ringerike kommune 

Boligsosial handlingsplan 
2014 -2022 

 

 

                                                                    16.9.2014 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

 



1 

 

Innholdsfortegnelse 

 

Sammendrag  mål og tiltak .................................................................................................................... 2 

Oppdragsbeskrivelse ............................................................................................................................. 7 

Hva er boligsosialt arbeid og hvem er de vanskeligstilte? .................................................................... 7 

Rammebetingelser ................................................................................................................................. 8 

Dagens tilbud, fremtidige behov og tiltak. .......................................................................................... 12 

Hovedstrategi ...................................................................................................................................... 16 

Roller og dagens organisering av det boligsosiale arbeidet ................................................................ 21 

Prosjektorganisering ............................................................................................................................ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Sammendrag mål og tiltak 

 

Hovedmålet i nasjonalt boligsosialt arbeid er at alle skal bo trygt og godt. Å bo godt 

innebærer å ha en bolig som er tilpasset husholdets behov og økonomi. «Å bo trygt innebærer 

at husholdet har et stabilt og forutsigbart tilknytningsforhold til boligen, og at husstanden har 

tilgang til en fast bolig og ikke står i fare for å miste den» (NOU 2011:15 Rom for alle). 

Ringerike kommune oppfyller bare til en viss grad nasjonalt hovedmål for alle sine 

innbyggere. Legger man til grunn at så mange som mulig skal få hjelp til å bo og leve 

selvstendig og godt, er det flere tiltak som bør prioriteres fremover, spesielt medvirkning til 

etablering til å eie egen bolig fremfor leie. 

 

I følge KOSTRA – 2012 disponerte Ringerike kommune 29 kommunale utleieboliger (inkl. 

boliger til helse og omsorgsformål) pr 1000 innbygger. Sammenlignet med et utvalg andre 

kommuner med tilnærmet likt innbyggerantall og landsgjennomsnittet, er dette en høy andel. 

Landstall ligger i følge SSB på 20 boliger pr. 1000 innbygger.  

  

 
Kilde: KOSTRA – SSB 2012  

 

Ringerike kommune disponerer nærmere 700 utleieboliger, hvor NAV disponerer 283 av 

disse til vanskeligstilte på boligmarkedet. I alt 32 personer står på venteliste pr d.d. Dette 

sammen med figuren nedenfor, underbygger at det har vært manglende boligpolitisk 

oppfølging og innsats ovenfor målgruppen de siste årene i kommunen. Figuren under er ett 

utdrag på 246 kommunale utleieboliger med antall år botid pr. leietager. (omfatter ikke 

bofelleskap eller omsorgsboliger og må først og fremst ses på som en illustrasjon).  

 

 
Kilde: Gerica 2013 
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Figuren viser at i alt 133 personer har en botid på mer enn 5 år, noe som anses som midlertid 

bistandsbehov. Dersom man målrettet går inn for å redusere behovet for kommunalt 

leieforhold innen en 5 årsperiode, ville man med denne illustrasjonen kunne frigjøre om lag 

133 boliger for utleie-/salg. Realistisk tall vil være noe lavere, da noen trenger å leie mer enn 

5 år. Flere av utleieboligene ble bygget for mer enn 30 år siden og har i dag en lav standard og 

funksjonalitet.  

 

Dette viser at kommunen bør ha som mål å dekke behovet med færre utleieboliger enn i 

dag. Mål og tiltak må være rettet mot å hjelpe folk inn på det ordinære boligmarkedet og til 

å eie egen bolig, øke gjennomstrømming i utleieboligene, etablere mer funksjonelle boliger 

og bedre utnyttelse av egen boligmasse. 

 

Hvordan har denne situasjonen oppstått?  

- For lite fokus på at kommunale utleieboliger skal være midlertidige og ikke varige 

botilbud, noe som har medvirket til at botiden for mange er blitt lengre enn nødvendig. 

- Ikke evnet å ta i bruk og samkjøre alle virkemidler 

- Fragmentert, lite koordinert og manglende ledelse av boligsosialt arbeid-/utvikling. 

- Tidligere husleiekontrakter ble inngått uten opphørstidspunkt, noe som i praksis betyr at 

de nærmest er uoppsigelige.  

- Mangel på tverrfaglig-/etatlig koordinert bistand for å mestre å bo selvstendig. 

- Lavere husleie i forhold til det ordinære markedet gjør at flere blir boende i kommunal 

bolig, selv om behovet og økonomien for den enkelte har endret seg til det bedre. 

- Lite samarbeid med private eiendomsutviklere/borettslag/boligstiftelsen 

- Manglende vedlikehold og oppussing 

 

 

«En bolig med vedvarende vannskader, stor brannfare, mugg/sopp eller dårlig isolasjon er 

ikke forenlig med å bo trygt og godt» 

 

Hovedmål 

 

 

Redusere behovet for kommunale utleieboliger til vanskeligstilte på 

boligmarkedet fra 283 til 200 

 

Hvordan nå målet?  

For å nå målet må flere tiltak og virkemidler iverksettes og samordnes. En klar forutsetning er 

en bedre organisering og ledelse av arbeidet. Husbanken har gitt Ringerike kommune tilbud 

om å delta i deres boligsosiale utviklingsprogram. Dette betyr at de går inn med støtte på flere 

områder for å bidra til måloppnåelse. Utviklingsprogrammet innebærer en tilnærming til hele 

det boligsosiale området og har følgende rammemodellen: 
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Tiltak 

  

1. Organisering og ledelse av det boligsosiale arbeid. 

Mange kommuner har slitt og sliter fortsatt med organisering og ledelsesform av boligsosialt 

arbeid, dette bekreftes i NAVO rapporten nr. 18/08 « Fragmentert og koordinert» 

Ringerike kommune er en av de som fortsatt sliter. 

Med bakgrunn i ovennevnte og tilbud fra Husbanken opprettes et eget prosjekt med varighet 

over fem år, som evalueres etter fire. Det rekrutteres en egen leder og en prosjektmedarbeider. 

Leder vil få totalansvar for kommunens strategisk og operativt arbeid i perioden og 

rapporterer direkte til kommunalsjef for helse og omsorg. 

 

Dette krever: 

- kompetanse på prosjektledelse 

- kompetanse på boligsosialt arbeid og virkemidler hos alle aktører 

- prosjektmidler  

- felles krafttak og målrettethet fra alle aktører 

- endring i bruk av personalressurser  

- god implementeringsplan  

 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med husbanken. 

 

Delmål: Det boligsosiale arbeidet fremstår som helhetlig og godt koordinert 

 

Økonomisk effekt: Rasjonalisering og samlet innsats gir bedre effektivitet og 

resultatoppnåelse. Prosjektmidler og bistand fra Husbanken sikrer nødvendig handlingsrom 

og kapasitet for gjennomføring.  

 

1. Fra leie til eie 

Hensikt med dette tiltaket er å innfri nasjonalt boligpolitisk ønske om at leietakere skal få 

muligheten til eie sin egen bolig. I de fleste tilfeller skjer dette uten at staten eller kommunen 

må bidra til dette. For vanskeligstilte finnes forskjellige ordninger, som sammen eller hver for 

seg, kan bidra til eieretablering. Kommunene er forpliktet til å medvirke til eieretablering og 

husbanken vil her gi råd og veiledning på valg av virkemidler og gjennomføring. Et av de 

viktigste virkemidlene er startlån og etableringstilskudd.  
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Dette krever:   

- samlet og koordinert planbeskrivelse av hvordan leietager skal lykkes med eieretableringen 

innenfor en 5 årsperiode. Eks. Frænamodellen 

(http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3441/fra_leie_eie.pdf) 

- grundig kartlegging av hvilke leietagere som kan være aktuelle for tilbud om å kjøpe 

boligen de leier. 

- spesiell innsats ovenfor langtidsleiere 

- tett samarbeid med boligstiftelsen og private aktører-/borettslag 

- markedsføring av prosjektets hensikt og mål ovenfor samarbeidspartnere  

- kontinuerlig evaluering og resultatbeskrivelse  

- plan for implementering -/videreføring av arbeidet etter endt prosjektperiode. 

- taksering av boliger 

- løsning på egenkapital ved kjøp 

- reinvestering 

 

Organiseres som et prosjekt med mål om implementering innen 2018 

 

Målgruppe: Flykninger, enslige forsørgere, barnefamilier og langtidsleietagere av kommunale 

utleieboliger 

 

Delmål: Innen utgangen av 2016 har 35 personer /familier som leier kommunal bolig gått fra 

å leie til å eie, innen 2018 ytterligere 35 og 13 innen 2019.  

 

Forutsetter midler fra husbanken til videretildeling av startlån mm. og at boligbehovet er på 

samme nivå som i dag. Ved en økning eller nedgang i behov, samstemmes dette med antall 

kommunale utleieboliger.  

 

Økonomisk effekt: Salg av kommunale utleieboliger frigjør midler til bedre vedlikehold og 

reinvesteringer, herunder etablering av 6 nye leiligheter som tåler robust bruk (ref. 

Hvalsmoveien 10) som skal erstatte dagens forfalte boliger. 

 

2. Boligoppfølging « Mestre å bo trygt og godt» 

Å bo trygt og godt krever ikke bare å leie eller eie en bolig. Mange har sammensatte 

utfordringer enten økonomisk, sosialt eller helsemessig, eller i verste fall på alle områdene 

samtidig. Å etablere og mestre et boforhold forutsetter praktiske, sosiale og kulturelle 

ferdigheter. Bo- oppfølging innebærer at en gjennom individuelt tilpassede tiltak skal gjøre 

den enkelte mest mulig i stand til å ta ansvar for sitt eget boligforhold. Arbeidet er primært 

knyttet opp mot boligforholdet, men kan også omfatte andre forhold i beboers liv.  

 

Dette krever: 

- felles innsats på tvers av fagområder, enheter, sektorer, spesialisthelsetjenesten og ikke 

minst av leietager 

- kompetanse på tverrfaglig samarbeid og metodikk (sømløse tjenester) 

- samhandlingsverkøy, eksempelvis individuell plan  

- endring i bruk av personalressurser - boligteam og NAV 
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- kartlegging av hvem og hvor mange som er aktuelle og at det gjøres et utvalg av personer 

som får tilbud om en 3 -5 årig oppfølgingsplan/kontrakt. 

- kvalifiserte og dedikerte koordinatorer for individuell plan  

 

Organiseres: Personalansvar, koordineringsarbeid og resultatansvar legges til NAV.  

                     Evalueres årlig. 

 

Målgruppe: Alle vanskeligstilte  

 

Delmål: Minimum 20 personer har etablert en 3 - 5 årskontrakt/plan for oppfølging i bolig 

innen 2016  

 

Økonomisk effekt: For hver av de som mestrer å bo og leve mer selvstendig, minskes behovet 

både for vedlikehold, personellressurser og økonomisk støtte.  

 

 

3. Subsidiering av leietager og ikke bolig 

Husbanken anbefaler at det tas utgangspunkt i en «kostnadsdekkende husleie ved tildeling av 

tilskudd til utleieboliger. Den beregnes ut fra drifts- og vedlikeholdskostnader og 

avkastningen boligkapitalen kunne fått ved annen anvendelse». Det foreslås at dette prinsippet 

blir gjeldende for alle utleieboliger. 

 

Ved gjennomføring av dette tiltaket, vil en konsekvens være at noen ikke klarer å betale 

husleien og dermed vil ha noe økt behov for økonomisk bistand fra NAV. Kommunen har 

allerede kommet langt i forhold til å ha kostnadsdekkende husleie- men noe gjenstår.  

 

Delmål: Alle nye leiekontrakter skal baseres på kostandsdekkende husleie. 
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Oppdragsbeskrivelse for planen 

 

Boligsosial handlingsplan 2008 - 2015 skal rulleres og gi grunnlag for beslutning om 

strategiske og operative mål og tiltak frem mot 2022. Planarbeidet organiseres som prosjekt. 

 

Planarbeidet skal føre til: 

 Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen 

 Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse 

 Større effektivitet ved å samordne ressursene 

 Økt kunnskap og bruk av statlige virkemidler 

 

 

Prosjektleder: Bente Jansen NAV 

Prosjektgruppe: Dag Jonny Martinsen og Geir Johansen, Eiendomsutvikling, Elin Stein og 

Tove Emilsen, NAV, Christine M. Bråthen og Torgunn Homme, Helse og omsorg. 

 

Avgrensinger: Parallelt med den boligsosiale handlingsplanen fikk Holte Consulting og 

KPMG i oppdrag av kommunen å gjennomføre en vurdering av den kommunale 

bygningsmassens hensiktsmessighet. Rapporten ble levert 14. juni 2013. Oppdraget til Holte 

Consulting og KPMG skulle gi svar på dette med effektiv utnyttelse av areal og 

bygningsmasse. Prosjektgruppen har derfor avgrenset seg noe og viser til rapporten når det 

gjelder mer utfyllende svar.  

 

Denne planen omhandler boligsosiale mål og tiltak for sosialt og økonomisk vanskeligstilte på 

boligmarkedet og vil være styrende for boligstiftelsen og søknad om tilskuddsmidler fra 

Husbanken. Planen rulleres senest i 2020. 

Hva er boligsosialt arbeid og hvem er de vanskeligstilte? 

 

I det følgende gis det en nærmere gjennomgang og informasjon om fagområdet.  

I NOU 2011:15 Rom for alle legges en vid forståelse til grunn for boligsosialt arbeid, det vil 

si det kommunene gjør for å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg bosituasjon.  

Det skilles også mellom operative og strategiske oppgaver i kommunene. Boliganskaffelse, 

økonomisk støtte til å betjene boutgifter og oppfølging i bolig regnes som operative oppgaver. 

Den strategiske delen av boligarbeidet skal fastsette og vurdere mål og kapasiteten for de 

ulike virkemidlene, fremskaffe økonomiske midler og avgjøre hvor og av hvem de ulike 

oppgavene skal løses. Strategiske oppgaver er også å sikre rapportering og evaluere effekten 

av arbeidet.  

Å ha et sted og bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Den 

største utfordringen i den sosiale boligpolitikken i dag er at langt fra alle bor trygt og godt. 

For enkelte er ikke tilgang til bolig tilstrekkelig. Også et tilbud av tjenester vil være 

nødvendig for å kunne bo. 

 

Det er i kommunene folk bor og utfordringene må derfor løses lokalt. Å løse disse oppgavene 

krever oppmerksomhet om den enkeltes bosituasjon, og evne til å finne helhetlige og 
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individuelt tilpassede løsninger som både ivaretar bolig, behov for omsorg, kvalifisering eller 

annet. Dette er oppgaver som ikke bare er kostnadskrevende, men ofte også 

kompetansekrevende. Den sosiale boligpolitikken kan ikke løse oppgavene alene. Den er 

avhengig av andre velferdsområder. Den sosiale boligpolitikken er på den måten også en 

forutsetning for gjennomføring av en helhetlig og god velferdspolitikk.  

 

Med begrepet vanskeligstilte på boligmarkedet, legger NOU 2011:15 Rom for alle til grunn 

følgende definisjon: 

 

«Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller 

opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd». NOU 2011:15 

http://www.regjeringen.no/pages/16756780/PDFS/NOU201120110015000DDDPDFS.pdf 

 

Definisjonen inkluderer både personer og husstander som ikke har fått hjelp, og de som har 

fått hjelp og likevel ikke har kommet seg ut av den vanskelige situasjonen.  

Innsatsen mot de vanskeligstilte på boligmarkedet har i stor grad blitt rettet mot bostedsløse, 

flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne og personer med svak økonomi. 

Antall vanskeligstilte med et fortsatt uløst boligbehov ble anslått til å være rundt 150 000 i 

landet i 2009 (Basert på inntektsdata i 2008). Nesten tre av fire av de vanskeligstilte på 

boligmarkedet hadde vedvarende lavinntekt. Aleneboende er overrepresentert blant 

vanskeligstilte, og det er yngre aleneboende som har de største utfordringene. Det er en klar 

sammenheng mellom vansker på boligområdet og disposisjonsform (eie vs. leie). Nær 60 % 

av de vanskeligstilte viser seg å være leiere. Andre gjennomgående trekk er at de bor i større 

byer, er innvandrere og har en ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet (NIBR-rapport 2013:5) 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Rapporter/Rapporter2013/NIBR-rapport2013-5.pdf 

 

Det er vanskelig å anslå hvor mange som kan regnes som vanskeligstilte i Ringerike 

kommune, men legger man til grunn nasjonale tall kan antallet beregnes til ca. 800- 900 

personer for Ringerike kommune. 

Rammebetingelser 

Nasjonal styring 

Regjeringen Stoltenberg la i mars 2013 frem Meld. St. 17 2012–2013 «Byggje – bu – leve», 

hvor regjeringen oppsummerer den langsiktige utviklingen på området og legger frem forslag 

for videre utvikling.Her heter det at det boligsosiale arbeidet har hatt høy prioritet de siste 

årene og at dette vil videreføres i årene som kommer. Det blir pekt at det er behov for flere 

botilbud i kommunene, mer oppfølging i boligen og et styrket boligsosialt fagmiljø. I 

meldingen blir det fremhevet at enkelte grupper trenger mer oppmerksomhet og hjelp til en 

mer varig bosituasjon. Det gjelder for eksempel vanskeligstilte barnefamilier, unge uten fast 

sted å bo, flyktninger og personer med rusproblemer og psykiske lidelser. Husbankens 

virkemidler er i liten grad øremerket enkelte grupper, men er generelt rettet mot vanskelig-

stilte på boligmarkedet. Grunnen til dette er at det er store variasjoner i behovene til 

personene innen den enkelte gruppe. 
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Meldingen legger opp til å bygge videre på de ulike tilskuddordningene som Husbanken 

forvalter. Det blir pekt på at dette er gode støtteordninger med klare formål. Samtidig blir det 

lagt frem forslag til videreutvikling av flere av ordningene. Det blir også pekt på at landet har 

et lovverk og økonomiske ordninger som tar vare på innbyggerne.  

Husbankens økonomiske virkemidler  

Husbanken forvalter ulike lån og tilskudd som kan hjelpe flere til å eie sin egen bolig, eller til 

å etablere et stabilt boforhold i en utleiebolig. Det er kommunene som har ansvar for å fordele 

disse lånene og tilskuddene videre til enkeltpersoner. Dessuten yter Husbanken tilskudd til 

kommuner for bygging av boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. I det følgende blir det 

gitt en omtale av de viktigste økonomiske virkemidlene som Husbanken forvalter.  

 

Bostøtte: Statlig tilskudd til husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Stønaden 

behovsprøves etter inntekt, boutgifter og antall i husstanden. Ringerike kommune har ikke 

egen kommunal bostøtte, men supplerer boutgifter gjennom sosial stønad. 

 

Startlån: Startlånet kan benyttes til topp- eller full finansiering ved kjøp av bolig, 

refinansiering og toppfinansiering ved bygging av ny bolig, samt til utbedring av eksisterende 

bolig. I Ringerike er startlån også brukt aktivt i samarbeid med gjeldsrådgivere i gjeldssaker 

hvor det har vært nødvendig med refinansiering av gjeld. Barnefamilier som har stått i fare for 

å miste boligen sin, har i hovedsak blitt prioritert. Regjeringen har i ny forskrift, fastsatt at 

ordningen med startlån skal rettes mer mot personer med langvarige bolig- og finansierings 

problemer. (Ny forskrift: http://www.husbanken.no/lan/ny-forskrift-for-startlaan-2014/) 

 

I 2013 bevilget husbanken i overkant 33 mill. til videretildeling av startlån til Ringerike 

kommune.  

 

Boligtilskudd til etablering: Boligtilskudd kan gis i kombinasjon med startlån for å redusere 

lånebyrden. Tilskuddet er sterkt behovsprøvd, og det legges vekt på behovet for bolig og om 

den økonomisk vanskelige situasjonen er av varig karakter. Kommunen fikk i 2013 tildelt kr 

1. 500.000 til tilskudd til etablering i egen bolig. 

 

Grunnlån: Enkeltpersoner kan søke om inntil 80 prosent finansiering til oppføring av ny 

bolig. Lånet gis også til kommuner/stiftelser til kjøp og oppføring av utleieboliger - ofte i 

kombinasjon med tilskudd. Det ble ikke mottatt søknader til grunnlån fra enkeltpersoner i 

2013.  

 

Tilskudd til tilpassing av bolig: Skal sikre egnede boliger for vanskeligstilte.  

- Tilpassing for eldre med nedsatt funksjonsevne 

- Utredning og prosjektering av boliger som skal dekke spesielle boligbehov 

- Tilstandsvurdering av borettslag m.m. 

- Prosjektering og installering av heis i eksisterende bygg 

-  

Det ble innvilget kr. 400 000 fra husbanken til videretildeling av tilskudd til tilpasning av 

bolig i 2013. 
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Boligtilskudd til utleieboliger: Tilskuddet blir tildelt av Husbanken til kommuner, stiftelser og 

lignende, og formålet er å tilpasse antall utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet etter 

behov.  

 

Boligsosialt kompetansetilskudd: Skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt 

arbeid og boligsosial boligpolitikk i kommunene. Skal bidra til å formidle kunnskap om 

boligmarkedet. 

 

Kostnader ved bygging: Husbanken har lån og tilskudd for alle typer kommunale 

utleieboliger. Alle låneopptak og investeringsutgifter i forhold til kjøp, bygging og 

omgjøringer forventes å dekkes inn via husleier. I prosjekter hvor kommunen ikke er eier, 

men frivillige/ideelle organisasjoner står for drift og bygging, forutsetter Husbanken 

kommunal medvirkning og engasjement, kommunal garanti for lånedelen, og at aktuelt 

prosjekt er i tråd med kommunens behov og handlingsplan for boligtilbud. Videre at 

kommunen har klare avtaler med eier/driftsansvarlig for prosjektet og at vedtekter settes opp 

og godkjennes av Husbanken.  (http://www.husbanken.no/lan/) 

 

Lovverk  

Det sentrale i lovverkene er at kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte 

personer.  

I helse- og omsorgstjenesteloven heter det:  

«Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 

interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og 

vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av 

andreårsaker.» (§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte)  

(Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-

24-30) 

I lov om sosiale tjenester i NAV § 15 er det en parallell bestemmelse: 

«Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.» 

I rundskriv 35 til Lov om sosiale tjenester i NAV er medvirkningsansvaret til NAV utdypet 

som følger: 

«NAV kontoret har en plikt til å medvirke i kommunens boligsosiale arbeid. NAV- kontoret vil 

i hovedsak ha kjennskap til behovet for boliger til økonomisk og sosialt vanskeligstilte, og 

medvirkningsansvaret vil gjelde særlig overfor disse.» 

 

I samme lovverk § 27 er kommunen forpliktet til å skaffe midlertidig botilbud for dem som 

ikke klarer det selv. Dette er i prinsippet snakk om «nød bolig» i akutte tilfeller og tilbudet er 

ikke ment å vare over utover 3 måneder. 

Lov om sosial tjenester NAV (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131?q=NAv*) 
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Kommunale rammebetingelser 

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider framskrivninger av befolkningen for alle landets 

kommuner. I disse framskrivningene er det gjort alternative forutsetninger om fremtidig 

utvikling av fruktbarhet, levealder, innenlands flytting (mobilitet) og innvandring.  

Ringerike kommune legger hovedalternativet til grunn for kommunens planlegging. Den sam-

lede veksten i befolkningen og fordelingen på ulike aldersgrupper er av betydning for 

dimensjonering av det boligsosiale arbeidet. 

Figur 3.1 viser befolkningsframskriving pr. aldersgruppe - Ringerike kommune

 Kilde: Alternativ MMMM til SSB 

 

Figur over viser for perioden 2014 til 2022 en ubetydelig vekst i aldersgruppen 0 – 44 år, 

samme for aldersgruppen 45 – 69 år, mens for aldersgruppen 70 -79 år er det en betydelig 

vekst med 1060 personer. Det anses at denne aldersgruppens behov er relatert til helsetilstand 

og vil derfor finne sin dekning gjennom kommunens omsorgsboliger. 

 

Folkehelseprofil og folkehelsemelding 

Folkehelsemeldingen «Helse i alt vi gjør» ble utarbeidet og vedtatt for Ringerike kommune 

høsten 2012. Den ga en oversikt over folkehelseprofilen i kommunen og føringer for 

satsninger på folkehelse frem mot 2030.  

Det er Folkehelseinstituttet som utarbeider en folkehelseprofil med statistikk på utvalgte 

områder for alle landets kommuner. Områdene er valgt med tanke på mulighetene for å drive 

helsefremmende og forebyggende arbeid.  

(Folkehelseprofil:http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0605&sp=1&PDFAar=2013) 

 

I NOU 2011:15 Rom for alle, gir uttrykk for at de som bor alene er overrepresentert blant de 

som er vanskeligstilt på boligmarkedet. I tillegg er personer som har økonomisk sosialhjelp 

som hovedinntekt, arbeidsledige, uføretrygdede og andre som har en ustabil tilknytning til 

arbeidslivet grupper som ofte er vanskeligstilte på boligmarkedet. 

I folkehelseprofil fra oktober 2013, går det blant annet frem at hovedtrekk ved Ringerikes 

profil er: 

- Andelen som bor alene er høyere enn i landet 

- Andelen med videregående utdanning eller høyere utdanning er lavere enn i 

landet 
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- Andelen barn(0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i 

landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal 

medianinntekt. 

- Andelen barn av enslig forsørger er høyere enn i landet som helhet 

- Andel arbeidsledige er høyere enn gjennomsnittet for landet 

- Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som 

helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt 

                  

Figur 3.3 

 
 

 

Figur 3.4 

 

 

Dagens tilbud, fremtidige behov og tiltak. 

 

Nav disponerer i dag 283 utleieboliger av rundt 700 kommunale utleieboliger. Enkelte av 

disse boligene kan karakteriseres som dårlige med stort vedlikeholdsbehov. Det er også 

mangel på større boliger med flere soverom da det er flere barnefamilier som i dag har behov 

for kommunal bolig. 

Boligsosialt arbeid for de som er vanskeligstilte omfatter i tillegg alle tiltak, virkemidler og 

tjenester som må til for at vanskeligstilte kan bosette seg og bli boende. 

Riksrevisjonens gjennomgang av tilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet, dokument  

3:8 (2007-2008), understreker at det er kommunens ansvar å skaffe boliger til vanskeligstilte.  

Kommunen har derimot ikke plikt til å ha utleieleiligheter klare til alle som ber om det. De 

skal «medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på 
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boligmarkedet» (Helse- og omsorgstjenesteloven, § 3-7). Den boligmassen kommunen har, er 

del av denne bistanden. 

 

Antall kommunalt disponerte boliger i landet økte med om lag 420 boliger fra 2011 til 2012. 

Totalt var det 102.100 kommunalt disponerte boliger i 2012, noe som utgjorde i snitt 20 

boliger per 1 000 innbyggere.  

Antall personer som ønsker kommunal bolig, eller som bor i midlertidig husvære, økte i 2012. 

Kommunene fikk nesten 38 300 søknader om kommunal bolig, 4 prosent flere enn i 2011, og 

det høyeste antallet som er registrert noen gang. 4 470 husstander bodde i midlertidig bolig i 

2012, en økning på 15 prosent fra 2011  

 

Figur 4.2 på neste side viser alle (inkl. boliger til helse og omsorgsformål) kommunalt 

disponerte utleieboliger pr 1000 innbygger – 2012 i Ringerike kommune og åtte andre 

sammenlignbare kommuner med tilnærmet likt innbyggertall. 

 
Kilde: Kostra 2012 

 

Av de utvalgte kommunene har Ringerike kommune pr. 2012 flest kommunalt disponerte 

boliger. Landstall ligger i følge SSB på 20 boliger pr. 1000 innbygger.  

 

Dette sammen med botid som blir beskrevet senere betyr at det ikke er behov for å øke 

antall utleieboliger, men at fokus må være på rullering, mer funksjonelle boliger og en 

bedre utnyttelse av eksisterende boligmasse. 

 

Bostedsløse: I Norge anvender vi en definisjon på bostedsløshet som tar utgangspunkt i 

posisjoner på boligmarkedet: Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer egen eid 

eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud, oppholder seg 

midlertidig hos nær slektning, venner eller kjente, personer som befinner seg under 

kriminalomsorgen eller i Institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke 

har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt 

(NOVA rapport 2013)  

 

I figuren under, vises aldersfordeling i hele befolkningen blant bostedsløse – fordeling på år 

og trendlinje i prosent. 

 

Figur 4.3 
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Av figuren over kan man se at bostedsløse er representert i de aller fleste aldersgrupper, men 

at flest er i aldersgruppen 25 – 60 år (svart linje). Antall bostedsløse i Ringerike kommune er 

vanskelig å anslå, men legger man nasjonale tall til grunn vil antallet være ca. 30- 40 

personer. 

 

Hvem trenger botilbud i Ringerike kommune fremover? 

 

For å bidra til at Ringerike kommune skal oppnå de overordnede nasjonale mål om at alle skal 

kunne bo trygt og godt, trenger kommunen først og fremt et tilstrekkelig antall funksjonelle 

utleieboliger og nok bistand til å mestre alle sider ved det å eie eller leie. Erfaringsmessig 

viser det seg at dette i hovedsak er: 

- Innbyggere med rusproblemer og annen avhengighetsproblematikk. 

- Innbyggere som er økonomisk og sosialt vanskeligstilte. 

- Flyktninger 

- Ungdom  

- Vanskeligstilte barnefamilier/eneforsørgere 

 

Rusavhengige og psykisk syke: I forhold til innbyggere med forskjellig avhengighets -

problematikk, ofte i kombinasjon med psykiske lidelser og lav bo evne er utfordringer for 

disse at de i liten grad får innpass på det private boligmarked, og at det kan være utfordrende å 

integrere disse i kommunale utleieboliger hvor eldre, psykisk syke og/eller barnefamilier bor. 

Det er heller ikke gunstig å samle mange med avhengighetsproblematikk på et sted. Resultatet 

kan bli økt rusbruk som følge av lett tilgang på rusmidler. En slik bosituasjon tiltrekker seg 

også rusmisbrukere utenfra, og boligen(e) blir et samlingssted som igjen skaper uro.  

 

Omorganisering av Vestre Viken/Helse sørøst har ført til at behandlingsplasser innen rus og 

psykiatri har blitt redusert. To behandlingsinstitusjoner er nedlagt og nyopprettet avdeling på 

Blakstad har fått mindre kapasitet. Disse forholdene kan bli bedre ved realisering av de nye 

planene fra Vestre Viken HF som nå er ute til høring, men dette ligger flere år fram i tid. 

Flere pasienter som venter på behandling, har en lite gunstig bosituasjon. Mangel på trygghet 

i ventetid er en medvirkende årsak til at mange mister motivasjon for behandling. Dette er 

også viktig når f.eks. rusmisbrukeren kommer fra behandling og skal klare å opprettholde 

rusfrihet, og for mennesker som har gjennomgått lange fengselsopphold. Hensiktsmessige 
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botilbud er ofte avgjørende for å lykkes. En antar videre at samhandlings-reformen vil sette 

klare krav til hensiktsmessige botilbud for denne målgruppen. Pasienter med dobbeltdiagnose 

(ROP
1
) har også vanskelig for å klare seg både psykisk og mestring av rusfrihet uten 

tilfredsstillende botilbud med døgnbemanning. 

 

Økonomisk og sosialt vanskeligstilte: I alt 16 personer i 2013 ble gitt bistand fra NAV til å 

inngå leiekontrakt i det private markedet. Det ble i alt tildelt 42 kommunale boliger og gitt 

avslag på 34 søknader. Pr 1.4.2014 er det 32 personer som står på venteliste for kommunal 

bolig. 

 

Flyktninger. Å bosette flyktninger vil mest sannsynlig være en varig oppgave for kommunen. 

Ringerike kommune har bosatt ca. 30 flyktninger i året. I 2014 fattet kommunestyret vedtak 

om å øke bosetting av flykninger i årene 2015 og 2016, med henholdsvis 45 og 40 flyktninger 

pr år. I tillegg vil det forekomme familiegjenforening.  

 

Tildeling av egnede boliger for flyktninger er en viktig forutsetning for å få en positiv 

integrering i kommunen. Rask bosetting kan virke inn på hvor raskt flyktningene kommer seg 

inn i arbeidsmarkedet.  

 

Husbanken har et spesielt fokus på bosetting av flyktninger og er en viktig aktør med bidrag 

til finansiering av boliger i samarbeid med kommunene. Dette for å oppnå IMDIs målsetning 

om rask bosetning etter vedtak om opphold. Boligene bør ligge nærme servicetilbud som 

butikk, buss, skole og barnehage da så å si ingen av flyktningene disponerer bil. I tillegg er 

det viktig at flyktningene ikke blir isolerte, uten nabolag, da en viktig del av integreringen er å 

delta i det vanlige samfunnslivet. For at belastningen på språkopplæring og annen type 

oppfølging man trenger når man er ny i landet, ikke skal bli for stor på enkelte skoler og 

barnehager, ses det som hensiktsmessig at flyktningene bosettes litt spredt utover i 

kommunen. 

 

Det er en utfordring for flyktningene å tilpasse seg det som regnes som norsk bo kultur. Det er 

derfor viktig at flyktningene følges opp i boligen slik at de blir kjent med hva som kreves for 

å vedlikeholde boligen, håndtere søppel, brannalarmer og lignende. 

 

Trenger Ringerike kommune flere kommunale utleieboliger til vanskeligstilte på 

boligmarkedet? 

 

Som det framgår av tabell 4.2 har Ringerike kommune relativt mange boliger disponible i 

forhold til andre sammenlignbare kommuner når det gjelder innbyggertall. 

Hvor mange boliger kommunen må ha på lang sikt for å dekke det faktiske behov, er helt 

avhengig av gjennomstrømningshastighet i boligene, situasjonen på det private markedet, 

antall flykninger som kommunen aksepterer for bosette og tildeling av startlån og andre 

virkemidler fra husbanken.  

 

                                                 

1 Rus Og Psykiatri 
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Følgende hovedstrategier må etableres raskt for at kommunen skal medvirke til 

behovsdekning og bedre utnyttelse av dagens boligmasse. 

 

Hovedstrategi  

 

Øke gjennomstrømningen i eksisterende kommunale utleieboliger 

Det har tidligere vært for lite fokus på at kommunale utleieboliger skal være et midlertidig 

botilbud og at målet for de fleste må være å etablerere seg i det ordinære boligmarkedet. Det 

viser seg at mange oppfatter den kommunale boligen som en permanent bolig, noe som 

gjenspeiler seg i den enkeltes botid i slik bolig. Manglende gjennomstrømning har ført til 

behov for flere utleieleiligheter. 

 

Tildeling av kommunale utleieboliger blir som nevnt gjort både av kommunens 

”Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester og NAV. De viktigste grunnene til at mange 

blir boende lengere enn det som kan regnes som midlertidig bosted er:  

 

Husleieavtaler inngått tidligere som i praksis er uoppsigelige. Dette er fra 2009 - 2010 endret, 

slik at alle nye husleiekontrakter framstår som midlertidige, med en gyldighet på 3 år. 

Tidligere ble leiekontrakten inngått uten at opphørstidspunktet var fastlagt i kontrakten. 

Kommunen kan ikke uten videre avslutte leiekontraktene uten fast opphørstidspunkt.  

 

Husleielovens § 9-5 gir slike føringer for en eventuell oppsigelse: 

- Husrommet skal brukes av utleier selv eller noen som hører husstanden til 

- Rivning eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes  

- Leieren har misligholdt leiekonttakten 

- Det foreligger en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen 

 

Andre årsaker til lav gjennomstrømming er: 

- Manglende oppfølging etter at boligen først har blitt tildelt.  

- Kommunale utleieboliger har en lav husleie som ikke stimulerer leietaker til å finne 

seg annen bolig. 

- Fragmentert organisering og oppfølging av boligsosialt arbeid/plan 

 

Et utdrag på 246 boliger av siste tilgjengelige statistikk for botiden i kommunale utleieboliger 

(des. 2013), viser hvor mange som har en botid ut over en periode som kan betegnes som 

midlertidig leie (5-år). Denne oversikten omfatter ikke bofelleskap for utviklingshemmede 

eller omsorgsboliger og må først og fremst ses på som en illustrasjon jf. uoppsigelige 

leiekontrakter beskrevet ovenfor. 

Figur 4.4 
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Kilde: Ringerike kommune - Gerica 

 

Figuren over viser at i alt 133 personer har en botid på mer enn 5 år. Lengste botid er 22- 24 

år. Dersom man målrettet går inn for å redusere behovet for kommunalt leieforhold innen 5 år, 

ville man innenfor denne kategorien og denne illustrasjonen frigjøre om lag 133 boliger for 

utleie, eventuelt redusert kommunens boligmasse. For å lykkes med en slik 5 årsplan må man 

velge å sette inn tverrfaglige ressurser til direkte bistand, oppfølging og veiledning, kombinert 

med utvidet bruk av økonomiske støtteordninger. Det er de som i dag og i fremtiden har/får 

midlertidig husleiekontrakt som vil være målgruppen for å øke gjennomstrømming.   

 

Husleie 

Husleien i de kommunale boligene kan fastsettes på ulike måter. Historisk har boligene blitt 

subsidiert ved at leien har vært betydelig lavere enn ved leie av bolig på det private markedet. 

En lav husleie kan medføre at leietaker ikke får motivasjon til å finne annen bolig, enten et 

privat leieforhold eller til å kjøpe egen bolig. Flere andre kommuner fastsetter husleien ved 

enten å benytte prinsippet om «gjengs leie» eller «kostnadsdekkende leie». 

Husleieloven gjelder også for utleie av kommunale boliger og dette innebærer at husleien 

uansett ikke kan reguleres til et høyere nivå enn «gjengs leie» i markedet. 

Begrepet gjengs leie må holdes atskilt fra markedsleie selv om det i begge tilfeller er tale om å 

finne frem til hva som betales i markedet. Mens markedsleie reflekterer hva som kan oppnå 

ved ny utleie i dag, er gjengs leie et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold av 

lignende husrom på lignende vilkår. I teorien er denne størrelsen uproblematisk; i praksis vil 

det nok lett oppstå tvister om hva som konkret er gjengs leie i et leieforhold der tilpasning 

skal skje. Og forarbeidene gir begrenset veiledning mht. hva man skal sammenligne med. 

Det går frem av NOU:2011:15 at Husbanken anbefaler at det tas utgangspunkt i en 

«kostnadsdekkende husleie ved tildeling av tilskudd til utleieboliger. Den beregnes ut fra 

drifts- og vedlikeholdskostnader og avkastningen boligkapitalen kunne fått ved annen 

anvendelse». Det foreslås at dette prinsippet blir gjeldende fremover. 
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Prinsippet vil høyst sannsynlig medføre at flere vil ha behov for økonomisk bistand gjennom 

NAV systemet. En slik økning må det tas høyde for på lik linje med behov for styrking av 

ressurser jf. satsning over en 5 års periode. 

 

Fra «Leie til Eie» 

Prinsippene i leie til eie prosjektene har vært at beboere i kommunale boliger skal få 

nødvendig råd, veiledning og bistand til å kunne kjøpe egen bolig. Dersom man lykkes med å 

få en stor andel av leietakerne videre i egen bolig, forventes positive virkninger for både 

kommunen og de personene det gjelder. 

St. melding nr. 17 – Byggje-bu-leve- trekker frem tilfredsstillende boforhold som en 

forutsetning for gode levekår for barnefamilier slik at de skal kunne leve selvstendig, skaffe 

seg eller holde på arbeid og ellers delta i samfunnet. Familier med tre eller flere barn er 

overrepresenterte blant familier med lave inntekter.  Forskning viser at lavinntektsgrupper 

flytter oftere enn andre, og at de oftere bor trangt. Husbanken skal særlig løfte frem 

kommunale strategier for å hjelpe barnefamilier fra leie til eie.  

St. melding nr. 17.nevner også spesielt at det ser ut til å være et stort potensiale for 

flyktningfamilier til å eie boligen sin. Fordelene ved å eie egen bolig er flere. For mange vil 

det å eie være et bedre og rimeligere alternativ enn å leie. En stabil og god bolig vil kunne 

fremme integrering og deltagelse i nærsamfunnet. Hjemmet og nærmiljøet betyr mye for 

oppveksten til barn og unge. Barnefamilier er særlig sårbare i forhold til den ustabiliteten et 

leieforhold ofte kan gi. For de som er avhengige av leiemarkedet vil det ofte være dårligere 

boliger, større grad av ufrivillig flytting og usikkerhet knyttet til boligen. Dette er spesielt 

uheldig for familier med barn, hvor skolebytter og ufrivillige endringer av nærmiljø og 

nettverk ofte er en følge av at leieforholdene opphører. Dette er en utrygg ramme for barn å 

vokse opp i. 

Ved å være en del av eiendomsmarkedet vil man over tid kunne opparbeide seg kapital ved at 

boligen stiger i verdi. På den måten vil personer med varig nedsatt inntekt og andre 

vanskeligstilte kunne opparbeide seg en egenkapital og ved det ha større mulighet øke sin 

levestandard i takt med samfunnet for øvrig.  

Som eksemplet i tabellen under viser vil det i mange tilfeller være billigere å eie enn å leie. 

 

Boligtype lånebeløp avdrag renter Leie bolig 

Enebolig m/ hybelleilighet, Sokna  

1.190 000 

 

2.244,- 

 

2.278,- 

 

8-12 000 

3. roms leilighet, Haldenjordet, 

Husleie på 4083 

 

1. 000 000 

 

1.915,- 

 

1.886,- 

 

8-10 000 

 

Lån (renter og avdrag) på kr. 1.200 000 til egen enebolig vil utgjøre ca. kr. 4.600,- pr måned å 

betale i både avdrag og renter. Ved kun rentebetjening er beløpet 2.278,-.  I tillegg kommer 

kommunale avgifter på ca.kr. 1000,- og forsikringer på ca. 650,- pr. måned, samlet kr 6.250,- 

når også avdragene betjenes.  En leid bolig for en familie av noe størrelse ligger fra minimum 

kr. 8000 og oppover i pris.  

Ved kjøp av leilighet til kr. 1 000 000 vil lånebeløpet pr. måned ligge på 3.904,-. I tillegg 

kommer husleie og innboforsikring, dette kan ligge på mellom 2.500- 4.000 til sammen. Selv 

ved høy husleie vil de månedlige utgiftene i de fleste tilfellene reduseres noe i forhold til å 
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leie bolig, selv om man betjener avdragene også. Ved kun rentebetjening vil et slikt lån koste 

1.975,- pr. måned. 

For kommunen innebærer dette at man i de tilfellene der det blir behov for økonomisk 

sosialhjelp får lavere utbetalinger. Sosialstønad dekker kun renter, de månedlige beløpene til 

boutgifter det søkes sosialhjelp vil derfor bli lavere ved å rente-betjene et lån enn ved å betale 

husleie til kommunal eller privat utleier. 

Ved at flere som bor i kommunal bolig kjøper egen bolig vil kommunen få en større 

gjennomstrømning i kommunale utleieboliger. Jf. figur 4.4 om botid i kommunale boliger. 

Under forutsetning av at brukerantallet ikke øker tilsvarende gjennomstrømningen, vil det 

som en følge være behov for færre kommunale utleieboliger. 

 

Målgruppe: Målgrupper for innsatsen vil være vanskeligstilte på boligmarkedet. I ny forskrift 

1.4.2014 tydeliggjøres det at lån skal brukes til de mest vanskeligstilte med langvarige bolig -

og finansieringsproblemer. Det er ønskelig at innsatsen i Ringerike kommune kan rettes 

særlig mot flyktninger og barnefamilier/enslige forsørgere. 

Flyktninger er i en vanskelig situasjon når de kommer, uten språk, bolig og arbeid men er ikke 

nødvendigvis varig vanskeligstilt på boligmarkedet. Denne gruppen trenger mye veiledning 

om det norske boligmarkedet, også etter innvilgelse av finansiering. Veiledningen kan 

innebære alt fra å være med på visning, bistå i budrunder, og ved kontraktinngåelse hos 

megler og hjelp til å forstå vedtakene og lånepapirene.   

 

Organisering: Det er ønskelig at eie til leie organiseres som eget prosjekt. Et leie – til eie 

prosjekt vil høyst sannsynlig innebære endringer/justeringer i kommunens retningslinjer for 

tildeling av startlån. I dag kreves det fast inntekt. Dersom flyktninger skal kunne gis lån mens 

de er på introduksjonsprogram må dette endres, da introstønad er en midlertidig stønad. Dette 

er gjort i andre kommuner uten at det er meldt om uheldige økonomiske følger for individ 

eller kommune.  

 

Det er viktig at kommunen i tillegg til dette prosjektet har lånemidler tilgjengelig til de 

familiene hvor det er behov for refinansiering. 

 

Videre vil en slik satsning kreve ressurser, erfaringer i andre kommuner viser at dette arbeidet 

tar tid. Identifisering av aktuelle deltagere, motivering, avklaring, kartlegging, oppfølging og 

gjennomføring er også en tidkrevende og omstendelig prosess i mange av sakene. For å sikre 

vellykket resultat antas det også at flere bør ha oppfølging i boligen en periode for å sikre at 

bo-evnen og økonomistyring er god nok til at boligen ikke forringes i en slik grad at både eier 

og kommunen taper ved salg av boligen. Dette arbeidet krever egne, øremerkede ressurser.  

 

Tilskudd: Tilskudd til etablering er et virkemiddel for å bidra til at personer med varig lav 

inntekt kan få lån til bolig. En av målsetning for et eie til leie prosjekt må også være å jobbe 

mot Husbanken for og eventuelt øke rammen for tilskudd som kommunen får.  

 

Risiko: Dersom kjøper ikke klarer å overholde sine betalingsforpliktelser i kjøpt bolig kan 

boligen kreves tvangssolgt. Dersom boligen er forringet og har tapt verdi i løpet av eie-

perioden kan dette innebære at kommunen ikke lengre har dekning for panten i boligen, det 

vil si at det blir et økonomisk tap på salget.  Dette er for øvrig en risiko ved alle utlån via 
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startlån og risikoen forventes ikke å øke ved eie-til-leie, blant annet fordi man legger opp til 

økonomisk og praktisk oppfølging av låntakerne. Husbanken har ordninger for tapsdeling ved 

tap.   

Både Fræna, Drammen og Sandefjord kommune har gjennom prosjekter de siste årene 

oppnådd svært gode resultater på dette området. 

 

Oppfølging i bolig 

Å etablere og mestre et boforhold forutsetter praktiske, sosiale og kulturelle ferdigheter. Bo- 

oppfølging innebærer at en gjennom individuelt tilpassede tiltak skal gjøre den enkelte mest 

mulig i stand til å ta ansvar for sitt eget boligforhold. Arbeidet er primært knyttet opp mot 

boligforholdet, men kan også omfatte andre forhold i beboers liv. Oppfølging omfatter 

veiledning, opplæring og ferdighetstrening gjennom deltagelse i beboers hverdag.  

Bo- oppfølgingsarbeidet er en del av sosialtjenestens generelle oppgaver knyttet til råd og 

veiledning. Eksempler på forhold som kan inngås i bo oppfølging: 

- Praktisk bo trening, vask, stell, hygiene, innkjøp 

- Personlig økonomi, herunder forpliktelser knyttet til boforholdet 

- Veiledning om ernæring og matlagning 

- Bistand til å bli kjent i lokalmiljøet 

- Sosial trening 

- Nettverksbygging, forebygge isolasjon  

- Sykdomsmestring, medisinmestring, rusmestring   

- Familie/samlivsveiledning 

- Behandling av naboklager /megling i nabokonflikter 

- Fritidsaktiviteter  

- Koordinere hjelpetiltak rundt bruker 

- Arbeid og aktivitet 

-  

Mål og prinsipper for bo oppfølgning: Målet for individuell bo oppfølgning er å fremme 

mestring i eget liv, knyttet til forhold rundt det å bo for seg selv. Bo- oppfølgning er et 

virkemiddel for å forebygge utkastelse, isolasjon og ensomhet og et virkemiddel for å legge til 

rette for mestring av praktiske ferdigheter knyttet til det å bo i egen bolig.  

For å kunne sette i verk riktig form for oppfølging er det nødvendig å kartlegge hvilke sider 

ved beboers bo og livssituasjon det er nødvendig å ta tak i. Her er det viktig at den enkeltes 

ressurser og utfordringer kommer fram. 

 

Ved behandling av søknad og tildeling av kommunal utleiebolig kartlegges hjelpetiltak som 

anses nødvendig for at søker skal kunne mestre sin bosituasjonen. Boligsosialt team har i dag 

ansvar for at riktig instans koples inn. Noen ganger skjer det i forkant av innflytting i bolig, 

andre ganger etter at den enkelte har bodd i boligen en stund.  

 

Metodiske prinsipper for bo oppfølging bør være: 

- Individuell bo-oppfølging er frivillig.  

- Det er beboers ønske om endring/mestring som danner grunnlag for oppfølging. 

- Beboer tilbys en oppfølgingsplan opptil 5 år 
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- Beboer definerer selv hva han/hun trenger hjelp til når og kommer frem til egne mål i 

samarbeid med hjelpeinstanser. 

- Oppfølgingen planlegges og justeres i samarbeid med involverte instanser. 

- Individuell plan benyttes som verktøy for koordinering. 

 

Helhetlig boligoppfølging: I dag utføres oppfølging i bolig både av ambulerende bo-team 

tilknyttet enhet for rus/psykiatri og boligsosialt team i NAV. I tillegg mottar enkelte praktisk 

bistand og hjemmesykepleie fra hjemmetjenesten.   

En bedre samkjøring og koordinering av tjenestene vil redusere «dobbelinnsats» og sikre rett 

hjelp til rett tid og i rett mengde.   

 

Samarbeid frivillige:  

Begrepet «boligsosialt arbeid» defineres som det arbeidet kommunene gjør for å sikre 

vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg bosituasjon, Innholdet og nivået på 

oppfølgingstjenestene varierer både ut fra brukernes behov og mestringsevne, og en vesentlig 

del av dette arbeidet kan gjøres i tett samarbeid med frivillige. Bærum kommune har på dette 

området utarbeidet en veileder kalt «Boligsosialt arbeid– samarbeid med frivillige» som kan 

benyttes av kommuner. Denne foreslås benyttet i Ringerike kommune. 

Veileder Bærum: https://www.nav.no/Forsiden/_attachment/309527?_ts=1372b56c580 

 

Bedre informasjon om husbankens virkemidler til tilrettelegging og utbedring av 

bolig til borettslag. 

NAV og kontoret for tildeling av helse og omsorgstjenester opplever fra tid til annen, at 

søkere som bor i eldre borettslags leiligheter uten heis, søker kommunal utleiebolig fordi de 

av helsemessig grunner ikke lenger kan gå trapper. Borettslagets styre kan søke husbanken 

om midler til etablering av heis og kommunen bør sørge for at denne informasjon 

bekjentgjøres.  

Roller og dagens organisering av det boligsosiale arbeidet 

 

I det følgende blir det gitt en kort omtale av aktuelle aktører innenfor boligsosialt arbeid i 

Ringerike kommune: 

Interne aktører: 

Tjenester til funksjonshemmede: Enheten gir tilbud til personer over 21 år, med ulik grad av 

funksjonsnedsettelse. 

Hjemmetjenester: Enhetene har ansvar for hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet.  

Institusjoner: Enheten har ansvar for tilbudet på fem sykehjem i ulike deler av kommunen 

Kontoret for tildeling av pleie og omsorgstjenester: Enheten har ansvar for tildeling av 

tjenester til pleie og omsorgstrengende i alle aldre.  

 

NAV: Enheten har ansvaret for tildeling av utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Tilbudet blir gitt til personer med rusproblemer, personer med psykiske problemer, 

økonomisk og sosialt vanskeligstilte, flyktninger og ungdom under 18 år som har vært i 
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kontakt med barnevernet. NAV koordinerer det tverrfaglige teamet som tildeler boligen for de 

vanskeligstilte.  Husbankens virkemidler og bostøtte saksbehandles også gjennom NAV.   

 

Eiendomsutviklingsavdelingen: Enheten har ansvar for inn- og utleie av boliger og oppfølging 

i forhold til Ringerike boligstiftelse. 

 

Driftsavdelingen: Leverer vaktmester-, renholds- og vedlikeholdstjenester til Ringerike 

kommune. 

 

Prosjektavdelingen: Ansvarlig for prosjektering av bygg 

 

Miljø- og arealforvaltning: Planer som enheten forvalter er kommuneplanens arealdel, 

kommunedelplaner, byplan, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, temaplaner og utredninger. 

Enheten har ansvar for å følge opp de arealmessige sidene av det boligsosiale arbeidet.  

Økonomiavdelingen: Oppgavene omfatter budsjett og analyse, regnskap og skatt og avgift. 

Enheten har ansvar for å følge opp/vurdere de økonomiske sidene av det boligsosiale arbeidet.  

 

Eksterne aktører/samarbeidspartnere 

Ringerike boligstiftelse: Kommunen har siden 2009 overlatt forvaltningsansvaret for 

kommunens boliger til stiftelsen.  

 

Stjernegruppen (Blåkors): Ringerike kommune kjøper boligtjenester fra denne aktøren,  

 

Husbanken: En rekke økonomiske virkemidler rettet mot enkeltpersoner og kommuner blir 

forvaltet av Husbanken (jf tidligere omtale). Husbanken veileder også kommunene i det 

boligsosiale arbeidet og bestiller forskning fra eksterne miljøer på området 

 

IMDi: Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) er statens organ for 

integreringspolitikken. IMDi anmoder hvert år kommunene om å bosette flyktninger. Antallet 

flyktninger som skal bosettes kan variere fra år til år. 

 

Private utbyggere og borettslag: Bygger for salg og utleie. 

 

Nærmere om Ringerike Boligstiftelse 

Ringerike Boligstiftelse ble formelt opprettet av Ringerike kommune, og i har vært operativ 

siden 5.2. 1970. Stiftelsens hovedformål er å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie uten eget 

økonomisk formål. Stiftelsen erverver eller forestår oppføring av boliger og institusjoner til 

bruk for pleie- omsorg samt helse og sosialtjenesten/NAV, og leie disse ut til Ringerike 

kommune. 

 

Et eventuelt overskudd på drift av stiftelsens eiendommer skal benyttes til enten nedbetaling 

av gjeld, reparasjon og vedlikehold og/eller forbedring av boligene og nye investeringer i tråd 

med stiftelsens formål. Stiftelsen skal ikke operere som forretningsdrivende boligstiftelse på 

det ordinære boligmarkedet. 
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En tilrettelagt boligmasse bidrar til en kostnadseffektiv helse- og omsorgstjeneste. For 

kommen er det viktig at bygningsmassen har god nok kvalitet tilpasset de forskjellige 

brukergruppene, operative vedlikeholdsplaner og tilfredsstillende renhold. Det er nødvendig å 

etablere robuste logistikksystemer som ”matcher” de spesielle utfordringene brukergruppene 

representerer, som høy bygningsmessig slitasje, hyppig skifte av leietaker, liten toleranse for 

ledighet/tomgang og behov for spesielle tilpasninger. Boligstiftelsen må kunne avhende ikke 

tilfredsstillende eller passende boligmasse, samtidig som aktøren må ha økonomisk bæreevne 

til å kunne etablere nye tilbud på relativt kort varsel.  

 

Ringerike kommunestyre bestemte den 17. desember 2009
2
 at eierskapet og forvaltnings-

ansvaret til samtlige boliger/boenheter med ekstern husleie skulle overtas av Ringerike 

Boligstiftelse. Dette gjaldt 271 boenheter. Fra tidligere eide Ringerike boligstiftelse 203 

boliger. Forholdet mellom Ringerike Boligstiftelse og Ringerike kommune reguleres av tre 

avtaler: 

 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Ringerike Boligstiftelse: Det overordnede 

samarbeidet baseres på kvartalsvis informasjons- og drøftingsmøter. Her drøftes bl.a. 

investeringsbehov og langsiktige planer, interne vedtak i stiftelsen og kommunen samt 

endringer i lovgivning og andre rammebetingelser som kan ha betydning for, eller innvirke på 

samarbeidet. På disse møtene drøftes også kommunens behov for ulike boliger samt 

forventninger og ønsker til boligstandard. Løpende samarbeid skjer direkte mellom 

representanter for Ringerike kommune og den forvalter Ringerike Boligstiftelse til enhver tid 

har avtale med. 

 

Standard leieavtale mellom Ringerike Boligstiftelse og Ringerike kommune: Denne avtalen 

omhandler utleier (Ringerike Boligstiftelse) og leietakers (Ringerike kommune) rettigheter og 

plikter. 

 

Avtale mellom Ringerike Boligstiftelse og Ringerike kommune om levering av vaktmester- og 

vedlikeholdstjenester: Denne avtalen regulerer vaktmester og vedlikeholdstjenester som 

Ringerike Boligstiftelse kjøper av Ringerike kommune. I tillegg regulerer den detaljert 

ansvarsforhold som ikke blir utdypet i planen. 

 

Videre organisering av boligsosialt arbeid. 

Ringerike kommune har av ulike årsaker stått ovenfor en rekke utfordringer når det gjelder 

organisering og oppfølging av tiltak innenfor det boligsosiale arbeidet. I dag fremstår arbeidet 

som fragmentert og lite koordinert. Prosjektgruppen for utarbeidelse av denne planen har en 

formening om at organiseringen har blitt «litt til på veien» og at noe er tilfeldig og noe er 

personavhengig. På bakgrunn av dette er det gjennomført en kartlegging av arbeidsprosesser 

og flyt.  

 

                                                 

2 sak 118/09 arkivsak 09/191782-1 
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Kartlegging av tre prosesser med tiltak for forbedringer: 

Prosjektgruppen har gjennomført en større prosesskartlegging (LEAN) rundt tildelingen av 

boliger i kommunen. Skjematisk fremstilling av kartleggingen følger som vedleggene 1-3. 

Som et resultat av kartleggingen, er det iverksatt en del tiltak for å få bedre flyt i samarbeidet. 

Den detaljerte omtalen av de ulike tiltakene med fordeling av ansvar for oppfølging er ikke 

vist i dette dokumentet. De fleste tiltakene er imidlertid allerede fulgt opp. Videre er det laget 

en plan for oppfølging av de øvrige tiltakene. 

 

Ved å igangsette disse tiltakene, er det etablert en bedre koordinering på det operative nivået, 

men det er et stykke igjen før det boligsosiale arbeidet kan fremstå som helhetlig og godt 

koordinert.  Ledelse av det strategiske boligsosiale arbeidet mangler helt. I dette arbeidet må 

det legges vekt på å utrede behov og formulere mål for bruken av de individrettede 

boligsosiale virkemidlene, evaluere resultater av den politikk som er ført, lage og evaluere 

boligsosiale handlingsplaner, evaluere organiseringen av virkemiddelbruken, prøve ut og 

iverksette løsninger ol (kilde NOVA).  

Fravær av en slik tydelig ledelse kan også være årsak til at det på dette området er lite 

målformuleringer med operasjonelle mål og i det hele tatt liten interesse for organiseringens 

betydning for det boligsosiale arbeidet. Et annet viktig spørsmål er også samordningen 

mellom det operative og strategiske nivået og om det bør etableres en klar, operativ ledelse 

for hele feltet. 

I følge Novas forskning og rapporten «Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i 

norske kommuner» er det ulike forhold som må være på plass for best mulig organisering og 

planlegging av boligsosialt arbeid:  

 

- Arbeidet bør legges til – og ledes av – et organ med hovedansvar for forvaltningen av 

de mest sentrale boligsosiale virkemidlene. Dette organet må ha ansvar for både 

strategiske og operative oppgaver og sørge for at arbeidet med operative og strategiske 

oppgaver integreres. 

- Organet må utvikle en politikk som er godt forankret i egen organisasjon for å sikre at 

alle som arbeider med boligsosiale spørsmål forstår politikken og arbeider mot samme 

mål. 

- Organet må være frikoplet fra – og ha en uavhengig stilling – vis a vis andre 

strategiske forvaltningsorganer. 

- Det må ha det reelle ansvaret for å utarbeide, iverksette og evaluere den boligsosiale 

handlingsplanen. 

- Det må ha ansvaret for en løpende evaluering av den boligsosiale organiseringen og ha 

mandat til å kunne ta nødvendige initiativ for å skape en bedre samordnet politikk. 

- Det må arbeide fortløpende med utvikling av realistiske styringssystemer som tar 

hensyn til problemene med målbarhet på dette området, og sikre at det operative 

nivået og dets erfaringer med å sette den vedtatte politikken ut i livet blir tatt hensyn 

til. 

- Arbeide kontinuerlig med å etablere gode og informative rapporteringssystemer. 

- Overvåke og jevnlig å evaluere arbeidsrutiner og måtene man arbeider på. 
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Prosjektorganisering 

Med bakgrunn i ovennevnte og tilbud fra Husbanken om deltagelse i deres utviklingsprosjekt, 

opprettes et eget prosjekt gjeldende med fem år varighet. Det evalueres etter fire. Det 

rekrutteres en egen leder til prosjektet og en prosjektmedarbeider. Lederen vil få det faglige 

ansvaret for hele det boligsosiale arbeidet i perioden og rapporterer direkte til komunalsjef.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/383-1   Arkiv: H07  

 

RingeriksKjøkken - alternative driftsformer basert på forretningsmessige 

prinsipper og krav til lønnsomhet  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader.  

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller 

om denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Kommunestyret vedtok 12.12.2013 i sak 144/13: 

Det gis ikke økt budsjett til RingeriksKjøkken (økt inntekt 0,6). Rådmannen gis i oppdrag å 

utrede alternativer til framtidig drift, basert på forretningsmessige prinsipper og krav til 

lønnsomhet. Rådmannen framlegger egen sak innen utgangen av 1. kvartal 2014 

 

Beskrivelse av saken 
  

Historikk 



RingeriksKjøkken ble i 2002 vedtatt etablert ut i fra følgende fire hovedforutsetninger: 

1. Realisere stordriftsfordeler ved at all matproduksjon som den gang ble utført ved 

Hønefoss, Nes, Sokna, Tyribo og Norderhov sykehjem ble samlet ett sted. Dette gjaldt 

både i forhold produksjon og innkjøp. 

2. Unngå de store utgiftene som ville påløpe da samtlige kjøkken ikke lengre opprettholdt 

godkjenning som produksjonskjøkken av mattilsynet. Både Hønefoss og Norderhov var 

stengt (kommunen leide i denne perioden kjøkkenkapasitet av forsvaret på Eggemoen) 

og de andre stedene drev på midlertidige dispensasjoner. 

3. Kommunen ønsket å sikre matproduksjonen ved framtidige etableringer både av 

bofellesskap og sykehjem, uten å måtte investere nye kjøkken, produksjonsutstyr og 

kjøkkenbemanning. Hvelven var under planlegging, og Austjord kjøpte mat fra 

Jevnaker kommune på dette tidspunkt. 

4. Etablere produksjonsmetoder som sikret videre muligheter for matombringing (middag) 

til hjemmeboende. 

Det var en klar føring i prosessen at RingeriksKjøkken skulle dimensjoneres for kommunens 

eget bruk i overskuelig framtid. Dette medførte at kjøkkenet i startfasen fikk en viss 

reservekapasitet. Det ble også vedtatt at all tilgjengelig reservekapasitet ved det nye 

RingeriksKjøkken skulle søkes solgt. 

Etableringen førte til store driftsmessige besparelser. Disse framkom i hovedsak som: 

 Reduserte kostnader til renhold, vaktmester, ledelse og merkantile funksjoner. 

RingeriksKjøkken håndterer i stor grad disse tjenestene med eget personell 

 Reduserte vedlikeholdskostnader og investeringer på tidligere nedslitte kjøkken. 

 Redusert bemanning i produksjon. 

 Rimeligere innkjøp og redusert svinn på grunn av stordriftsfordeler og bedre logistikk. 

 Redusere behovet for investeringer i kjøkken ved framtidige utbygginger 

omsorgsetablissementer med heldøgns pleie og omsorgstjenester. 

De bemanningsmessige reduksjoner viste seg ved oppstartstidspunktet å utgjøre 11 årsverk, 

eller en økonomisk besparelse på ca. 5,5 mill. kroner årlig. I tillegg førte investeringen til 

besparelser som ble generert av redusert behov for opprusting av sykehjemmenes kjøkken til 

produksjonskjøkken, bedre logistikk, redusert svinn, større/koordinerte innkjøp og 

arbeidsinnsats kun på hverdager. Samtidig ble driftskostnadene ved sykehjemmene redusert i 

forhold til elektrisk kraft, forbruksmateriell o.l..  Med andre ord; en av de mer vellykkede 

investeringer kommunen har gjort.  

Det ble vedtatt at eventuelt ytterligere positive økonomiske konsekvenser av etableringen av 

RingeriksKjøkken på sikt, skulle gå til generell styrking av pleie og omsorgstjenesten. 

 

 

 

Dagen situasjon 



Med bakgrunn i kommunestyrets enstemmige vedtak i sak 11/93 den 30.6.2011 

«RingeriksKjøkken organiseres som egen resultatenhet under kommunalsjef for helse og 

omsorg», ligger RingeriksKjøkken nå inne i vedtatt budsjett 2014 med følgende: 

Hovedkjøkken inkl. administrasjon: 

Lønn og sosiale utgifter:  4 960 444,- 

Kjøp av varer og tjenester:  5 221 471,- 

              10 181 915,- 

Salgsinntekter    -          7 880 428,- 

Refusjoner    -             428 596,- 

Netto driftskostnader:    -          1 872 891,- 

 

At ikke hovedkjøkkenet budsjetteres i driftsmessig balanse, framkommer ved at egne 

institusjoner og servicesentra ikke betaler beregnet porsjonspris, men råvarekostnader. 

 Servicesentra (Krokenveien og Hov) er pr. i dag administrativt lagt inn under 

RingeriksKjøkken med følgende budsjett: 

Lønn og sosiale utgifter:  2 869 350,- 

Kjøp av varer og tjenester:  1 939 620,- 

     4 808 970,- 

Salgsinntekter (kafeteriasalg)   -         2 359 736,- 

Refusjoner     -            189 976,- 

Netto driftskostnader:     -         2 259 258,- 

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen oppfatter at kommunestyret i sitt vedtak ber om en utredning av alternative 

driftsformer til dagens drift, basert på forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet.  

 

Krav til lønnsomhet 

Dagens etatsorganisering er ikke optimal for et kjøkken som skal drive med krav til 

lønnsomhet, da dette igjen fordrer at kjøkkenet kan være en profesjonell aktør i et marked. 

Dette understøttes av rapporten fra «Deloitte» av november 2011 «RingeriksKjøkken - 

Driftsanalyse og konsekvensutredning», som konkluderte med følgende:  

«Spørsmålet om å vurdere ulike organisasjonsformer for kjøkkenet er ikke relevant så lenge 

oppgavene er relatert til produksjon av mat til kommunens egne bistandstrengende, og at dette 

sannsynligvis løses best innenfor dagens etatsmodell».   

RingeriksKjøkken har i utgangspunktet fem sentrale salgssegmenter: 

1. Salg til egne institusjoner 

2. Salg til servicesentra 

3. Salg til hjemmeboende 

4. Salg til andre kommuner 

5. Salg til andre/Catering 

 



Punkt 1 og 2 vil være relativt ukompliserte å forholde seg til, da disse «kundene» er kommunen 

selv, og man kan enten vedta at leveranser til disse skal skje fra kommunens eget kjøkken, eller 

i forhold til anbud. Disse leveransene er et lovpålagt kommunalt ansvar. Det kan derfor stilles 

spørsmål om hvor heldig det er at RingeriksKjøkken i dag er organisert under Helse og omsorg, 

som også er kjøkkenets største kunde.  Punkt 3,4 og 5 er mer utfordrende, da disse er 

markedsorienterte.  

Ad. pkt. 3. Dette markedet kan det være svært lett å prise seg ut av. Porsjonspriser vil fra 

kundens side alltid bli sammenlignet med tilsvarende produkter fra «Fjordland», uavhengig av 

porsjonsstørrelser, næringsinnhold, tilberedning og tilbringertjeneste. Rådmannen har til 

sammenligning innhentet priser fra andre og sammenlignbare kommuner for 2014 (pr. porsjon 

inkl. dessert): 

  Ringe- 

rike 

Jevnaker Hole Moss Drammen Gjøvik Kong- 

svinger 

Skedsmo 

Pris/porsjon 

til bruker 

55,- 90,- 65,- 75 85,- 83,- 74,- 69,- 

 

Som det framkommer varierer porsjonsprisen relativt mye. Kjøkken som ikke selv bærer alle 

kostnader ved produksjon, og som ikke har krav til lønnsomhet fra eier, vil kunne ha lave 

porsjonspriser. Det samme vil kjøkken som har store produksjonsvolum, da økt volum gir 

reduserte produksjonskostnader. 

Den prisen som er vedtatt i Ringerike kommune er svært lav, og må økes dersom 

RingeriksKjøkken skal ha et prisnivå som ”speiler” de faktiske produksjonskostnadene og 

dermed framstår som selvkost. Rådmannen vil komme tilbake til framtidig prisnivå i 

budsjettbehandlingen. 

Ad. pkt. 4: Rådmannen ser at det kan være et markedspotensial som RingeriksKjøkken vil 

kunne utnytte, men rådmannen vil advare mot optimistiske anslag i utgangspunktet. Dette 

fordi: 

 RingeriksKjøkken ble vedtatt etablert uten et definert volum for å betjene et eksternt 

marked. Nå vil man være avhengig av en reservekapasitet, som vil være variabel alt 

etter hvor stort kommunens behov til enhver tid vil være, og leveringsdyktighet/stabile 

leveranser vil være avgjørende i forhold til markedsandeler. 

 RingeriksKjøkken har så langt ikke et etablert markedsføringsapparat mot et eksternt 

marked. 

 RingeriksKjøkken har så langt ingen salgsorganisasjon/apparat for å formidle og 

omsette produksjonen.  

Ad. pkt. 5: Catering vil som regel (i hvert fall i starten) være i «småskala» og ikke ha det 

potensialet for å ta ut de rasjonaliseringsgevinster som stordrift kan generere. Samtidig er en 

viss cateringsaktivitet positivt både for å markedsføre bedriften og for opprettholdelse av 

kompetanse og kreativitet blant ansatte samt praksisarena som lærlingebedrift. Markedet er 

usikkert, men erfaringer fra sammenlignbare kjøkken, f.eks. Drammen Kjøkken KF tilsier at 

markedet er der. 

 

 

 



Mulige organisasjonsformer 

Dersom RingeriksKjøkken skal imøtekomme de krav som stilles i kommunestyrets vedtak, bør 

en slik virksomhet organiseres enten som et KF (Kommunalt foretak), et AS (Aksjeselskap) 

eller som del av den kommunale virksomheten. Følgende forhold må vurderes:  

 Eierskap. Skal kommunen være eneeier? 

 Kommunestyrets og rådmannens behov for oppfølging, styring og kontroll? 

 Virksomhetens behov for selvstendighet og frihet til å operere i et marked? 

 Forhold knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser? 

 Forhold til merverdiavgift og kompensasjon? 

 Økonomisk risiko? 

 Forhold til de ansatte, - kommunen som arbeidsgiver? 

 Trygghet for leveranser/leveringssikkerhet? 

 Behov for virksomhetsoverdragelse? 

 

1. Kommunalt foretak (KF) 

Dersom kommunestyret ønsker å gi RingeriksKjøkken en noe mer selvstendig stilling enn det 

som er tilfelle i den tradisjonelle etatsmodellen, kan organisering som et kommunalt foretak 

(KF) etter kommunelovens kapittel 11, være aktuelt. Det må da opprettes et eget styre i 

samsvar med kommunelovens bestemmelser. Foretaket er ikke en egen juridisk person/enhet, 

men en del av kommunen som rettssubjekt. Kommunen hefter for alle foretakets forpliktelser. 

I motsetning til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om interkommunale selskaper, 

innebærer ikke denne formen noen virksomhetsoverdragelse med dertil overføring av 

arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Slik organisering skaper dermed sjeldent konflikter i 

forhold til partene. 

Et KF ledes av et styre som er utpekt direkte av kommunestyret og har dermed ikke et 

eierorgan på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen. Daglig leder står i 

linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret. Foretaket er underlagt 

kommunestyrets budsjettmyndighet. Rådmannen har imidlertid ikke instruksjons- eller 

omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder, men kan instruere daglig leder om at 

iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken. 

Denne organisasjonsformen er relativt ny i norske kommuner, men det finnes likevel en del 

erfaringer. Mange opplever slik organisasjonsformen som krevende. Den friheten som ligger til 

et eget styre, og frikoblingen fra rådmannens direkte ledelse og kontroll, kombinert med at 

foretaket er en del av kommunen som rettssubjekt og at kommunen hefter ubegrenset for alle 

foretakets forpliktelser, krever en helt annen rolleforståelse, rolleavklaring og eierstyring enn 

norske kommuner har tradisjon for. Mange kommuner erfarer at det kan være vanskelig å skape 

god nok forståelse for ansvarsforhold og oppgaver i forhold til slike styreverv blant politikere 

som er valgt inn i kommunestyret på helt andre betingelser, og velger konsekvent å utpeke 

styrer etter andre kriterier. 

Departementet har, etter påtrykk fra flere kommuner utredet muligheter for en lovendring slik 

at et KF kan være et selvstendig rettssubjekt. Konklusjonen er at dersom en kommune har 

behov for en selskapsdannelse der det er hensiktsmessig at selskapet opererer som eget 

rettssubjekt, så bør dette løses ved at selskapet organiseres som et AS. 

 



2. Aksjeselskap (AS) 

Et aksjeselskap (AS) organiseres og styres etter bestemmelsene i aksjeloven. Selskapets øverste 

eierorgan er generalforsamlingen. Et AS kan eies av en kommune alene eller sammen med 

andre kommuner, fylkeskommuner eller private rettssubjekter.  

I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser, og 

selskapet kan bl.a. ta på seg gjeldsbyrder uten at kommunen som eier hefter for disse. 

Dette er en selskapsform som er godt egnet hvis motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet 

er muligheter for økonomisk utbytte av innskutt kapital og sterk begrensning av kommunens 

økonomiske risiko. Rådmannen oppfatter at dette ikke er det primære motivet i forhold til 

RingeriksKjøkken, j.fr tidligere vedtatte eierstrategi. 

Et KF utfører oppgaver på vegne av kommunen i motsetning til et AS som utfører de samme 

oppgavene for kommunen. Dersom kommunen etablerer et AS vil man måtte gjennomføre en 

virksomhetsoverdragelse, der ansatte må forholde seg til selskapet som ny arbeidsgiver. 

 

3. Kommunal resultatenhet 

Intensjonene i kommunestyrets vedtak kan også ivaretas ved at RingeriksKjøkken organiseres 

som i dag i en kommunal driftsenhet.  

Fokus på inntekter ved eksternt salg må styrkes slik at kommunestyrevedtakets krav til 

lønnsomhet (12.12.2013 i sak 144/13) imøtekommes. Budsjett og regnskap må settes opp slik 

at de reelle kostnader og faktiske inntekter for kjøkkenet demonstreres. Dette innebærer 

innføring av en form for internfakturering, slik at RingeriksKjøkken betaler internhusleie (inkl. 

vedlikehold, kapitalkostnader og serviceavtaler). Likeens andel av administrative 

overheadkostnader og fellesutgifter. Disse kostnadene er i dag budsjettert andre steder i 

kommunen, og nødvendige overføringer må gjøres. Ut over dette må kjøkkenets kostnader 

finne sin dekning gjennom salgspris. Institusjonene og brukere i hjemmetjenesten må betale 

kjøkkenets faktiske kostnader (innbefattet overheadkostnader som i dag ikke belastes 

kjøkkenet) gjennom en reell pris på de produkter som blir levert. 

Dagsentra og servicesentra må etableres med egne budsjett, og betale for maten på lik linje med 

institusjonene. Matleveranser til de forskjellige driftsenhetene kontraktsfestes, likeens priser. 

Dermed oppnår driftsenhetene forutsigbare kostnader og RingeriksKjøkken forutsigbare 

inntekter. I denne modellen står kjøkkenet fritt til å øke eksternt salg. 

 

Framtidig organisasjon 

For å imøtekomme kommunestyrets ønske om en drift av RingeriksKjøkken basert på 

forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet, vil RingeriksKjøkken kunne organiseres 

både som et KF, der styret pålegges å planlegge sin virksomhet i tråd med kommunens 

eierstrategi for selskapet (forslag vedlagt) og vedtekter (forslag vedlagt), eller som en 

kommunal driftsenhet. 

RingeriksKjøkken består i dag av en sentral produksjonsenhet og to servicesentra (Krokenveien 

og Hov). Dersom RingeriksKjøkken skal driftes basert på forretningsmessige prinsipper og 

krav til lønnsomhet, må dagens produksjonsenhet (storkjøkkenet) isoleres som eget foretak 

eller kommunal driftsenhet/etat. Driftsansvaret for servicesentra/dagsentra bør legges i den 

kommunale linjeorganisasjonen, som tilføres nødvendige budsjett/driftsmidler ved 

omdisponeringer innen budsjettet. Det kan selvsagt også vurderes å la RingeriksKjøkken 



fortsette å drifte kafeteria/servicesentre med den erkjennelse at denne virksomheten aldri vil 

kunne generere overskudd. Drammen kommune kompenserer for eksempel dette ved å 

subsidiere denne delen av virksomheten med et direkte driftstilskudd til Drammen Kjøkken KF. 

Det er viktig at en kommunal subsidiering av tilbudet synliggjøres. 

 

Endring i opplegget for prisfastsetting og budsjettering 

Rådmannen oppfatter kommunestyrets vedtak slik at institusjonene skal betale reell 

porsjonspris og ikke råvarepris. Dette innebærer at andel av produksjonskjøkkenets kostnader 

ved leveransene til institusjoner, herunder lønn og andre kostnader, skal dekkes av 

institusjonene gjennom porsjonsprisen, og ikke framkomme som et underskudd i regnskap eller 

en nettoutgift i budsjettet. Dette kan praktisk løses ved at dagens budsjetterte nettokostnader 

ved sentralkjøkkenet tilføres institusjonene, slik at disse får et økonomisk grunnlag for å betale 

gjeldende porsjonspris.  

Ved at RingeriksKjøkken trekker kapitalkostnader, husleie, strøm/fyring og administrative 

overheadkostnader inn i budsjett/regnskapsbilde, unngår kjøkkenet problemer i forhold til 

mulig/påstått «kryssfinansiering», og står friere i forhold til å kunne operere i et kommersielt 

marked på ordinære forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet (j.fr. eksternt salg). 

Dette er i tråd med kommunestyrets vedtak. 

Samtidig vil slik budsjettering og regnskapsførsel medføre en synliggjøring av kommunens 

totalkostnader knyttet til matproduksjon og porsjonspris. Pr. i dag er Drammen kommune 

v/Drammen Kjøkken KF eneste kommune i Norge som presenterer slikt kostnadsbilde. I 

forbindelse med saksforberedelsene har RingeriksKjøkkens ledelse sammen med saksbehandler 

og tillitsvalgt besøkt dette foretaket, som er i ferd med å tilpasse seg de samme 

produksjonsmetoder som RingeriksKjøkken benytter. «Nye» Drammen Kjøkken KF vil kunne 

bli en viktig samarbeidspartner og objekt for «benchmarking» i årene framover. 

 

Hva påvirker porsjonsprisen? 

Porsjonsprisen må skaffe inndekning for bedriftens lønnskostnader, generelle driftskostnader, 

råvareinnkjøp, husleie og kapitalkostnader samt krav til positivt driftsresultat. En strømlinjet 

produksjonslinje med optimal logistikk samt riktig kompetanse vil medvirke til lavest mulig 

driftskostnader, og dermed gi muligheter for lave og konkurransedyktige porsjonspriser.  

Ved all menyplanlegging legger RingeriksKjøkken til grunn «Nasjonale faglige retningslinjer 

for forebygging og behandling av underernæring» samt «Kosthåndboken, - en veileder i 

ernæringsarbeid i helse - og omsorgstjenesten» fra Statens ernæringsråd. 

Forekomsten av kroniske sykdommer knyttet til levevaner øker, og samtidig er det mange som 

har sykdomstilstander som krever langvarig medisinsk behandling. Dette stiller krav til 

kompetanse og muligheter til å tilpasse mattilbud og kostveiledning i behandlingen. Håndtering 

av innkjøp krever derfor høy kompetanse, kreativitet og innsikt. Krav om 

lave/konkurransedyktige porsjonspriser representerer krevende øvelser når det gjelder å sette 

sammen velsmakende månedsmenyer med rett mengde, riktig næringsinnhold, vitaminer og 

mineraler, riktig konsistens og krav til variasjon. Kontinuerlig overvåkning av innkjøpspriser, 

tilbud/rabatter og sesongvariasjoner er nødvendig, dersom ikke råvarekostnadene skal presse 

porsjonsprisene opp på et uforsvarlig nivå. 

Enkeltdietter, ønskekost v/livets slutt og næringsberikede dietter som tross alt produseres i 

småskala, driver også de samlede produksjonskostnader opp, og vil være en utfordring når det 



gjelder å holde en gjennomsnitts porsjonspris. Det er viktig å huske på at det er ofte syke 

mennesker kjøkkenet skal lage mat til. Maten må være lett å tygge (mange har dårlig 

tannstatus), fisk må være skinn og beinfri og maten må framstå/serveres som appetittlig 

m/garnityr og delikat anrettet. Slike forhold vil selvfølgelig gjenspeiles i prisen. 

 

 

Subsidiering/kryssfinansiering 

Dersom kommunestyret velger å organisere RingeriksKjøkken som et foretak/selskap, vil det 

være ett forhold som er absolutt: 

Kommunen som eier kan ikke subsidiere foretaket, - og foretaket kan ikke subsidiere 

kommunen. Derimot kan eier kreve utbytte. 

I praksis betyr dette at dersom kommunestyret velger å vedta at porsjonsprisen til 

hjemmeboende skal være lavere enn kjøkkenets porsjonspris/utsalgspris, så må kommunen 

(v/f.eks hjemmebasert omsorg) kjøpe porsjonene til gjeldende utsalgspris, for så å selge disse 

videre til pasientene til den prisen kommunestyret har bestemt. Dersom kjøkkenet organiseres 

videre som en kommunal driftsenhet, kan et vedtak om en lavere porsjonspris kompenseres ved 

at kommunen aksepterer en tilsvarende nettokostnad i budsjett/regnskap. 

 

Moms 

Lovverket gir føringer for en moms på matvarer på 15 %. Hvis maten spises på stedet 

(servering) er momsen på mat 24 %. Dette kan gjøre momsberegninger noe komplisert, og det 

er en rekke «gråsoner».  

Merverdiavgiftsregelverket likestiller i utgangspunktet kommunale omsetningsvirksomheter 

med tilsvarende private virksomheter, jf. merverdiavgiftsloven § 11 første ledd. 

Merverdiavgiftsloven § 11 annet ledd fastsetter imidlertid en særordning som gir unntak fra 

plikten til å betale merverdiavgift ved eget forbruk for kommunale virksomheter som 

hovedsakelig tilgodeser egne behov. Uttaksmerverdiavgiften er basert på omsetningsverdi og 

ikke innkjøpsverdi.  

Hovedsakelighetskravet er i praksis blitt satt til minst 80 prosent av samlet omsetning. Da er det 

kun fradragsrett for den delen av anskaffelsene som skjer til den avgiftspliktige delen av 

virksomheten. Ved fellesanskaffelser må fradragsretten fordeles forholdsmessig. 

Ordningen er ressurskrevende å administrere, og dersom virksomheten skal drives på 

forretningsmessig basis, bør bedriften ta høyde for et eksternt salg som overstiger 20 % av 

omsetningen og innordne momsberegningene etter dette. Dette er i dag gjennomført ved 

RingeriksKjøkken. 

 

Et varmt måltid om dagen for definerte målgrupper vil være et svært viktig forebyggende 

helsetiltak. Dersom det foreligger et vedtak relatert til dette, vil tjenesten være definert som en 

helsetjeneste, og dermed ikke momsbelagt. Mat til hjemmeboende pasienter og pensjonister 

kan derfor leveres til en porsjonspris eks. moms, dersom det foreligger vedtak (j.fr. forslag til 

vedtak). 

 

Risiko 

Ved å organisere driften av RingeriksKjøkken som et KF eller kommunal driftsenhet i tråd med 

de forutsetninger som er skissert, oppnår kommunen å synliggjøre alle kostnader knyttet til 



matproduksjonen, og dermed definere en porsjonspris som «speiler» det faktiske kostnadsbilde. 

Dette i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak 2014. Denne prisen blir langt høyere enn den 

prisen kommunestyret har vedtatt skal være utsalgspris for hjemmeboende. Selv om denne 

prisen ikke vil være urimelig, vil mange kunne reagere på en prisøkning for å oppnå 

kostnadsdekning. Rådmannen vil følge dette opp i budsjettprosessen. 

At sykehjemmene vil oppleve en enda høyere prisøkning (sykehjemmene har tidligere kun 

betalt råvarepris) vil ikke være dramatisk, da budsjettmidler vil flyttes internt i systemet, og 

institusjonene vil få et økt budsjett for å håndtere økte utgifter. Men dersom mange sier fra seg 

tilbudet om middag brakt hjem av frivillighetssentralen på grunn av det mange vil oppleve som 

dramatisk prisendring, vil få store konsekvenser både for det forebyggende helsearbeidet og 

ikke minst driftsgrunnlaget for kjøkkenet. 

Enkelte vil sikkert kunne mene at dette er unødvendig arbeid og prosedyrer, da man egentlig 

ikke oppnår annet enn at et kommunalt rammetilskudd erstattes av en tilsvarende inntektspost. 

Det er derfor viktig å presisere at det vil ikke bli mer penger i systemet ved slik 

internfakturering, men kostnadene vil synliggjøres der de faktisk hører hjemme. Dette vil gi 

kommunen nyttige styringsdata og sammenligningsgrunnlag. Men, - mer penger i systemet kan 

kun generes ved eksternt salg. Slike omdisponeringer som nevnt, vil ikke gi utslag på 

KOSTRA-sammenligningstall. 

Rådmannen er av den oppfatning at et budsjett for RingeriksKjøkken skal synliggjøre 

kjøkkenets samlede/reelle utgifter og at denne klart speiles i porsjonsprisen. 

Innkjøpsordningene oppfattes utnyttet optimalt og det er derfor lite å hente på råvareprisen. 

Likeens er logistikken ved kjøkkenet godt utviklet og «svinnet» er minimalt. Dersom budsjett 

for RingeriksKjøkken skal synliggjøre det faktiske kostnadsbilde, og samtidig ivareta et krav 

om positiv bunnlinje, kan dette etter rådmannens syn oppnås ved følgende tiltak: 

 Øke porsjonsprisene 

 Øke volumet 

 Øke andel av eksternt salg 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1:  

Kommunestyrets intensjoner i vedtak 144/13 kan etter rådmannens syn bli ivaretatt ved at 

RingeriksKjøkken organiseres som et KF. Skal RingeriksKjøkken drives etter 

forretningsmessige prinsipper og med overskudd, må virksomheten i langt større grad ha fokus 

på markedsutvikling, produktutvikling, profilering og markedsføring. Da vil en 

organisasjonsform med eget dedikert og faglig kompetent styre, der forretningsmessige og ikke 

politiske føringer er avgjørende, kunne være viktig nødvendig støtte. Dersom kommunestyret 

velger en slik løsning, bør følgende vedtak fattes: 

1. RingeriksKjøkken omorganiseres til et kommunalt foretak fra 1.1.2015, og betegnes i 

fortsettelsen «RingeriksKjøkken KF». Perioden fram til 1.1.2015 skal nyttes til 

nødvendige strukturelle tilpasninger, j.fr. «Ringerike 2020», samt gradvis å 

gjennomføre nødvendige prisøkninger i forhold til hjemmeboende. 

2. Vedlagte forslag til eierstrategi for «RingeriksKjøkken KF» vedtas. 

3. Rådmannen får fullmakt til å inngå en leieavtale for driftsbygning, maskinrom og grunn 

for «RingeriksKjøkken KF» i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 



4. Rådmannen innpasser drift av Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter i egen 

driftsorganisasjon, og foretar de nødvendige budsjettjusteringer. 

5. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et rimelig måltid varm 

mat/middag hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har 

etablert for målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

Alternativ 2: 

Kommunestyrets intensjoner i vedtak 144/13 kan etter rådmannens syn også bli ivaretatt ved at 

RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet, men med nødvendige tilpasninger 

av budsjett/regnskap slik at de faktiske og reelle kostnader/inntekter framkommer. Dersom 

kommunestyret velger en slik løsning, bør følgende vedtak fattes: 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader.  

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller 

om denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

En organisering av RingeriksKjøkken som et kommunalt foretak vil være utfordrende, da 

RingeriksKjøkken vil være det eneste KF som kommunen har. Dette innebærer at kommunen 

ikke har noe ”miljø” for foretak eller foretaksbygging, verken administrativt eller 

organisatorisk. Rådmannen tror ikke at det vil være riktig å pålegge RingeriksKjøkken en slik 

belastning på nåværende tidspunkt. 

Dersom Ringerike kommune på sikt velger å etablere/organisere flere deler av virksomheten 

som foretak (kommunalt eller interkommunalt), vil RingeriksKjøkkens organisatoriske og 

administrative tilknytning naturlig vurderes på nytt. 

Ut i fra en slik vurdering anbefaler derfor rådmannen at RingeriksKjøkken fortsatt organiseres 

som en kommunal driftsenhet, med de endringer som foreslåes slik at de reelle/faktiske 

kostnadene for kjøkkenets interne ”kunder” og RingeriksKjøkkens inntektene framkommer, j.fr 

forslag til vedtak. 

 

 

Vedlegg 

 



 Forslag til eierstrategi for RingeriksKjøkken KF 

 Forslag til vedtekter for RingeriksKjøkken KF 

 Forslag til husleieavtale for RingeriksKjøkken KF m/plantegninger 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



EIERSTRATEGI
for

RingeriksKjøkkenKF

EietavRingerikekommune, ogvedtatt avRingerikekommunestyre:24.4.2014saknr. 14/603

1. Formålmedeierskapet

Eierkommunenesformålmedsitt eierskapi RingeriksKjøkkener:

1. Å oppfyllekommunenesforpliktelseretter Helseogomsorgsloven, knyttet til
produksjonavmat til kommunensegneetablissementer. RingeriksKjøkkenskalvære
kommunensprodusentogleverandøravmat til egetbehov.

2. Å gi nåværendeogpotensiellekunderet kvalitativtogkonkurransedyktigalternativ.
3. Å gi kommunenet kvalitativtgodtog kostnadseffektivttjenestetilbud.
4. Foretaketskalværeeierkommunensprimærrådgiveri mat- ernæringsmessige

spørsmål.
5. RingeriksKjøkkenKFskalværedet naturligeførstevalgfor kommuneri regionensom

ønskerå kjøpeferdigeproduktereksternt.
6. RingeriksKjøkkenKFskalframståsomet kompetansesenteri forhold til kommunal

storkjøkkendrift,kjøkken- ogmathygiene,kostholdogernæring.

2. Oppgaveroghandlingsrom

RingeriksKjøkkenKFskalivaretaderoller ogutføre deoppgaversomeieransersom
hensiktsmessigfor å realisereeiersformålmedforetaket.Eierønskermeddette å gi
foretaket et entydigmandatoghandlingsromfor sinestrategiskeog fagligevurderinger.

Foretaksstrategi

Somgrunnlagfor styringsdialogenmellom eierogforetaket,forventesRingeriksKjøkkenKFå
etablereen foretaksstrategisomer forankret i relevantenasjonaleoglokaleambisjonerog
føringer,samteierseierstrategiogvedtattevedtekter.

Endringeri prisene

I forbindelsemedeierkommunenesbehandlingavøkonomiplaner,skalRingeriksKjøkkenKF
sitt styremediooktoberfremleggeberegningsunderlagfor kommendeårspriser



Eierskap i andre selskaper 

RingeriksKjøkken KF kan etablere hel- eller deleide datterselskaper, der dette tjener 
selskapets formål. Det legges til grunn at slike selskapsetableringer rettes mot å løse 
oppgaver som ikke løses på en tilfredsstillende måte ved hjelp av eksisterende marked, samt 
at nye selskapsetableringer ikke kommer i konflikt med andre eierinteresser kommunene 
måtte ha. 

Etikk 

RingeriksKjøkken KF skal som en del av sitt kvalitetssikringssystem ha etiske retningslinjer, 
for medlemmer av styre, daglig ledelse og ansatte. 

Kostnadseffektivitet 

Matproduksjonen skal drives effektivt, slik at kostnadene for kommunens egne 
etablissementer holdes lavest mulig. Prisene skal ta høyde for nødvendige investeringer og 
betjening av gjeld som eier måtte legge til foretaket.  

Konkurranseutsatt virksomhet 

Foretaket kan drive kommersiell virksomhet med utgangspunkt i formålet. Kommunene vil 
kunne ta ut utbytte fra denne delen av virksomheten. 

Selskapet skal ikke ta uforsvarlig risiko i forhold til den kommersielle virksomheten. 
Eventuelle låneopptak skal godkjennes av kommunestyret.  

 



Vedtekter for RingeriksKjøkken KF
VedtattavRingerikekommunestyre:24.4.2014saknr. 14/603

§1 Foretaketsnavn:
Foretaketsnavner RingeriksKjøkkenKF, opprettet medhjemmeli kommunelovenskapittel11.

Foretaketskontorer:NedreKihlemoen,3516Hønefoss

§2 Rettslig status
Foretaketer ikke et egetrettssubjekt.
Foretaketskalregistreresi Foretaksregistret.

§3 Foretaketsformål
Eierkommunenesformål medsitt eierskapi RingeriksKjøkkener:

1. Å oppfyllekommunenesforpliktelseretterHelseog omsorgsloven,knyttettil
produksjonav mattil kommunensegneetablissementer.RingeriksKjøkkenskalvære
kommunensprodusentog leverandøravmat.Kjøkkenetskaldriftesetter
forretningsmessigeprinsipper,ogmedkrav til overskudd.

2. Å gi kommunenetkvalitativt godtogkostnadseffektivttjenestetilbudog gi nåværende
ogpotensiellekunderet kvalitativt ogkonkurransedyktigalternativ.

§ 4 Om kommunesoppgaver
Kommunestyreter foretaketsøversteorganogavgjør/vedtarselv:

� Velgerforetaksstyre
� Fastsettervedtekterfor foretaketogvedtarendringeri disse.
� Vedtarøkonomiplan,årsbudsjett,regnskap,overordnedemålsettingerog retningslinjer.
� Opptakav lån.
� Deltagelsei andreorganersommedføreravståelseav myndighet.

Rådmannenharinnenforstyretsmyndighetsområdeikke instruksjons- eller
omgjøringsmyndighetoverforforetaketsdagligeleder.Rådmannenkanlikevel instruere
foretaketsledelseomat iverksettelsenav ensakskalutsettestil kommunestyretharbehandlet
saken.

Førstyrettreffer vedtaki saksomskalbehandlesav kommunestyret,skalrådmannenvære
gitt anledningtil å uttalesegomsaken.Rådmannensuttalelseskalleggesfrem for styretved
detsbehandlingavsaken.



 

§ 5 Om styrets oppgaver 

Styret skal ha 5 medlemmer og 5 personlige varamedlemmer Styret velges for en periode av 4 
år, slik at funksjonstiden følger kommunevalgperioden.  

Ett medlem velges av og blant de ansatte i foretaket. Styremedlem valgt av og blant de ansatte 
har en funksjonstid på 2 år. Valg av dette styremedlem skjer på samme måte som for valg av 
ansattrepresentant i aksjeselskaper. Ansattes representant trer ut av styret dersom de trer ut av 
ansettelsesforholdet i Foretaket. 

4 medlemmer velges av kommunestyret, herunder styrets leder og nestleder. Minst ett 
medlem skal ha kjøkkenfaglig formell kompetanse, minst ett medlem skal ha formell 
økonomisk kompetanse og ett medlem skal velges blant lederne av de kommunale 
institusjonene. 

Styremøtene sammenkalles og ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved 
votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 
varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. 

Styremøter skal i prinsippet være åpne, og lukkes bare dersom styret skal behandle opplysninger som 
er underlagt lovbestemt taushetsplikt.   

Styret avgjør selv møteform og møtehyppighet. Kommunelovens bestemmelser om habilitet skal 
følges ved behandling av saker i styret. Tilsvarende gjelder offentlighetslovens og forvaltningslovens 
regler. 

Foretaket skal ha daglig leder som ansettes av styret. 
 

§ 6 Om daglig leders oppgaver 

Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge retningslinjer og pålegg som styret gir. 

Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket og har ansvar for at enhver arbeidsoppgave 
utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av 
styret. Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for 
virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik 
måte og så ofte som situasjonen betinger og styret bestemmer. Daglig leder skal påse at de saker som 
legges fram for styret er forsvarlig utredet. 

Daglig leder skal sørge for at foretakets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor 
betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i enkelte tilfeller har gitt vedkommende 
myndighet til det eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foretaket eller 
kommunen som helhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. 

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets 
møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. 

Styret skal utarbeide stillingsbeskrivelse for daglig leder og føre tilsyn med daglig leders ledelse av  

virksomheten, og kan delegere saker som ikke er av prinsipiell betydning til daglig leder.  

Daglig leders myndighet og ansvar fremgår av vedtektene, stillingsbeskrivelse og andre retningslinjer 
vedtatt av styret. 
 
 
 



§ 7 Instrukser og regelverk 

Ringerike kommunes instrukser og regelverk som er eller blir vedtatt av kommunestyre, er 
bindende for RingeriksKjøkken KF.  

Ringerike kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer for salg av fast eiendom gjelder 
for foretaket. 
 
§ 8 Vedtektsendringer 

Foretakets vedtekter kan endres av kommunestyret. Før kommunestyret vedtar slike 
endringer, skal styret i foretaket ha anledning til å uttale seg. 
 
§ 9 Oppløsning av foretaket 

Kommunestyre kan på ethvert tidspunkt vedta oppløsning av foretaket. Foretakets 
forpliktelser og verdier overføres i så fall i sin helhet til Ringerike kommune. Styret plikter å 
melde fra til Foretaksregisteret om eventuell oppløsning. 
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HUSLEIEKONTRAKT 
 
 

mellom 
 

RingeriksKjøkken KF (heretter benevnt leietaker) 
og 

Ringerike kommune (heretter benevnt utleier) 
 

Vedtatt av Ringerike kommunestyre: 27.3.2014 sak nr. 14/603 
 
 
   
1 UTLEIER 
 

RINGERIKE KOMMUNE  
Postboks 123, 3502 Hønefoss  

 
            Tlf: 32 11 74 00  

E-mail: postmottak@ringerike.kommune.no  
Faksnr.: 32 12 50 30  
Org.nr.: 940 100 925  

 
 
2 LEIETAKER 
 

RingeriksKjøkken KF  
Nedre Kilemoen, 3516 Hønefoss  
 
Tlf: 32 11 18 16  
E-mail: ringerikskjokken@ringerike.kommune.no  
Faksnr.: 32 12 04 98  
Org.nr.: 988557498  

 
3  EIENDOM 
 
 Adresse: Nedre Kilemoen, 3516 Hønefoss 
 Kommune: Ringerike kommune, kommunenr: 0605 
 Gårdsnr. 51/Bruksnr. 27, Buskerud 

FORSLAG 



 

 2 

 
 
4  LEIEOBJEKT 
 

1. Leieobjektet består av arealer til leietakers eksklusive bruk, tekniske rom og 
utomhusarealer. Fellesarealet kan endres av utleier med hensyn til utforming og 
mindre vesentlige arealendringer. Arealene til leietakers eksklusive bruk, herunder 
eventuelt eksklusivt utomhusareal og arealfordeling, er vist i bilag 1 (arealoversikt og 
tegninger).  

Leieavtalen omfatter ca. 3600m2 veier og plasser/parkeringsplasser i tilknytning til 
RingeriksKjøkken.   

2. Arealene til leietakers eksklusive bruk og tekniske rom, utgjør totalt ca. 1 537 kvm. 
BTA,  

 
Alle arealer oppgitt etter NS 3940:2007. Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke rett til 
å kreve leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne leieavtales øvrige 
bestemmelser. 

 
 
5 LEIETAKERS VIRKSOMHET 
 

1. Leieobjektet må kun benyttes til produksjon og oppbevaring av næringsmidler 
(storkjøkkenproduksjon). 

2. Endring av virksomheten i leieobjektet, herunder drift av annen, beslektet virksomhet, 
er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes 
uten saklig grunn.  

 
6  OVERTAKELSE/MELDING OM MANGLER 
 

1. I forbindelse med overtakelse av leieobjektet skal det foretas overtakelsesbefaring. 
Fra befaringen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge parter. 

2. Leietaker må gi skriftlig melding om mulige skader og mangler mv. innen rimelig tid 
etter at han burde ha oppdaget dem. Forhold som leietaker kjente til ved overtakelsen, 
kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel. 

 
7  LEIETID 
 

Leieforholdet løper fra 1.1.2015 til 1.1.2025, hvoretter leieforholdet opphører uten 
oppsigelse. Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden. 

Leietaker har ubegrenset rett til å forlenge leieforholdet i perioder på 5 (fem) år på samme 
vilkår som i denne leieavtalen. Ønsker Leietaker å benytte sin rett til forlengelse, må Utleier 
varsles om dette innen 6 – seks – måneder før utløpet av gjeldende leieperiode.    
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8  LEIESUM  
 

1. Årsleien utgjør NOK 1 847 474,- (eksklusiv merverdiavgift).  

2. Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hvert kvartal med NOK 461 869,- 
(eksklusiv merverdiavgift). 

3. Leien innbetales til utleiers konto nummer 8150.16.12456.. 

4. Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto. 

5. Direkte og for egen regning betaler leietaker energi til egne eksklusive arealer, etter 
egen måler, rengjøring av egne eksklusive arealer (herunder innvendig vask av 
vinduer) og vaktmestertjenester for egen bruk.  

6. I den grad utleie av eiendom i leietiden blir belagt med nye særlige skatter og/eller 
avgifter, skal leietaker betale dette. Reguleringen i dette avsnitt gjelder ikke 
eiendomsskatt. Eventuell eiendomsskatt betales av utleier. 

7. Ved forsinket betaling av leie og/eller andel felleskostnader, svares forsinkelsesrente i 
henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. 
Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring. 

 
 
9 MERVERDIAVGIFT 
 

1. Per leiestart omfattes ikke leieobjektet av utleiers registrering i 
Merverdiavgiftsregisteret. 

2. Utleier har rett til å legge merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats på leie, 
felleskostnader og eventuelle andre kostnader knyttet til arealer som per leiestart er 
og/eller i løpet av leieperioden blir omfattet av utleiers registrering i 
Merverdiavgiftsregisteret. 

3. Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for 
utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Leietaker plikter umiddelbart å gi 
utleier opplysninger om forhold som kan medføre en endring i den avgiftsmessige 
status til hele eller deler av leieobjektet. Endret bruk av leieobjektet, i form av enten 
endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige 
forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Endret avgiftsmessig 
belastning for utleier som følge av leietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig 
grunn. 

4. Leietaker skal holde utleier skadesløs for ethvert merverdiavgiftstap utleier måtte bli 
påført, herunder redusert fradragsrett og tilbakeføring/justering av fradragsført 
inngående merverdiavgift samt renter, tilleggsavgift og øvrige utgifter forbundet med 
slikt merverdiavgiftstap, som følge av regelverksendringer, leietakers bruksendring, 
fremleie, selskapsmessige/organisatoriske endringer, formelle mangler eller 
forsømmelser og lignende.   

5. Dersom utleier har samtykket til fremleie av leieobjektet, og de fremleide arealene 
kan omfattes av utleiers registrering i Merverdiavgiftsregisteret, plikter leietaker 
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senest innen utgangen av den avgiftstermin fremleieforholdet trer i kraft å søke om 
frivillig registrering for fremleien.  Eventuelle utgifter forbundet med leietakers 
søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av leietaker.  

6. Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 9, 
forfaller til betaling ved påkrav. Leieavtalens betalingsbestemmelser samt 
misligholdsbestemmelsene i punkt 19 gjelder tilsvarende. 

7. På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter leietaker å gi en 
skriftlig, årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet gjennom 
året, og ved eventuell fremleie også en bekreftelse på at leietaker er frivillig registrert 
for fremleien. 

8. Redegjørelsen skal også inneholde en oppstilling over totale aktiveringspliktige 
påkostninger som leietaker har foretatt på leieobjektet i løpet av regnskapsåret, 
herunder totalt påløpt merverdiavgift. Leietaker skal også innhente tilsvarende 
dokumentasjon fra (alle) eventuelle fremleietakere. Dokumentasjonen skal 
tilfredsstille de krav som til enhver tid måtte følge av gjeldende regler.  

 
 
10 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET 
  

1. Leietaker plikter å behandle så vel leieobjektet som eiendommen for øvrig med 
tilbørlig aktsomhet.   

2. Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter (herunder 
politivedtekter), vedtekter, instrukser, ordensregler o.l. som er eller måtte bli innført 
og som kommer til anvendelse på leieforholdet. Leietaker er ansvarlig overfor alle 
offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til 
enhver tid gjeldende offentligrettslige krav. Alle offentligrettslige krav, herunder krav 
fra arbeidstilsyn, helsemyndigheter, sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen 
offentlig myndighet, foranlediget av leietakers særlige bruksformål eller den bransje 
leietaker driver i leieobjektet, er det leietakers ansvar å oppfylle per overtakelse og 
for øvrig i leieperioden.  

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av 
leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål 
eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til 
universell utforming, som ville ha blitt pålagt uavhengig av de alternative 
bruksformål som leieobjekt i henhold til punkt 5 ovenfor lovlig kan benyttes til, skal 
besørges og bekostes av utleier som beskrevet i punkt 12. Denne ansvarsfordelingen 
gjelder uavhengig av om leietaker eller utleier er adressat for det offentligrettslige 
kravet.  Leietaker plikter på utleiers forespørsel å dokumentere at det foreligger et 
internkontrollsystem som oppfyller de til enhver tid gjeldende krav.  

3. Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme 
eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre 
leietakere eller naboer. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at 
frysing unngås. Utgiftene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med 
disse forhold, er leietakers ansvar. 
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4. Avfall må legges i eiendommens søppelkasser. Avfall av ekstraordinært omfang eller 
karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la 
avfallet fjerne for leietakers regning. 

 
 
11 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 
 

Leietaker plikter å gi utleier adgang til leieobjektet i kontor-/forretningstid alle dager, for 
ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc. Leietaker 
skal varsles med rimelig frist. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller 
begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten 
slikt varsel.   
 

 
12 UTLEIERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTINGSPLIKT 
 

1. Det påhviler utleier å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. 
Likeledes påhviler det utleier å skifte ut tekniske innretninger, slik som heiser, 
ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc., når disse ikke lenger lar 
seg vedlikeholde på regningssvarende måte.  

2. Det påhviler utleier å besørge at eiendommens innvendige fellesarealer og 
eiendommens tekniske innretninger holdes i tilsvarende stand som ved overtakelse, 
men slik at alminnelig slitasje må aksepteres av leietaker.  

3. Utleier skal sørge for at leieobjektet er i samsvar med de for eiendommen/leieobjektet 
gjeldende offentligrettslige krav, med mindre annet er avtalt etter denne leieavtales 
punkt 10 eller punkt 13. 

4. Utleier har ikke ansvar for vedlikehold eller utskifting av innretninger anbrakt i 
leieobjektet av leietaker. 

5. Avbrudd som ikke er vesentlige, i forsyninger av vann, strøm, luft etc., plikter 
leietaker å tåle uten erstatning eller avslag i leien.  

 
 
13 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 
 

1. Leietaker skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leieobjektet, herunder 
også ut- og innvendig vedlikehold av inngangsdører og porter samt innvendig 
vedlikehold av vinduer med omramming. Vedlikeholdsplikten for leietaker omfatter 
overflatebehandling av gulv, vegger og tak, nødvendig fornyelse og utskifting av 
tapet og gulvbelegg og annen istandsetting innvendig. Videre omfatter 
vedlikeholdsplikten enkel utskifting av slitasjedeler (pakninger med videre) og enkle 
reparasjoner av leieobjektets innretninger, så som de i lokalet synlige rør, ledninger 
og installasjoner tilknyttet forsyning med og avløp for vann, varme, 
ventilasjon/kjøling og elektrisitet/IKT. Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skal han 
foreta uten ugrunnet opphold, med normale intervaller i leieperioden og på en 
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forskrifts- og håndverksmessig god måte.   

2. Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også utbedring av skader etter innbrudd og/eller 
hærverk i leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, egen inngangsdør og 
porter. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes 
med nye. 

3. Leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc. som utleier har 
gitt tillatelse til å sette opp, se punkt 15. 

4. Oppfyller ikke leietaker sin vedlikeholdsplikt er utleier berettiget til, etter skriftlig 
varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers 
regning. 

 
 
14 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 
 

1. Utleier er berettiget til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendige til 
eiendommens forsvarlige vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å 
foreta ethvert forandringsarbeid (herunder tilbygg, påbygg mv.) så vel i som utenfor 
leieobjektet. Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc. til andre 
deler av eiendommen, kan føres gjennom leieobjektet uten hinder av leietakers 
innredning etc. 

2. Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med 
mindre ulempene for ham er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst 
mulig sjenanse for leietaker. Leietaker skal varsles med rimelig frist. 

3. Kostnader i forbindelse med offentlige krav om forhøyet teknisk standard knyttet til 
leieobjektet i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leietaker i den utstrekning 
tiltaket kommer leietaker til gode, herunder hensyntatt tiltakets levetid og 
gjenværende leietid.  

 
 
15 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 
 

1. Leietaker kan ikke foreta innredning, ominnredning eller annen forandring i eller av 
leieobjektet uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Det samme gjelder dersom 
leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp m.v. enn hva leieobjektet ved 
kontraktstidspunktet var utstyrt med. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.  

Dersom samtykke gis skal utleier samtidig, dersom leietaker krever det, skriftlig ta 
stilling til om leietaker ved fraflytting helt eller delvis må omgjøre endringsarbeidene. 
Hvor annet ikke avtales, tilfaller endringsarbeider beskrevet i dette punkt 15 utleier 
etter endt leieperiode, med mindre utleier forlanger at leieobjektet settes tilbake i sin 
opprinnelige stand.  

2. Virksomhetsskilt har leietaker, med utleiers skriftlige forhåndssamtykke, rett til å 
sette opp som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. 
Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn påsatt felles anvisningsskilt etter nærmere 
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avtale med utleier. Solavskjerming må ikke settes opp uten utleiers skriftlige 
forhåndssamtykke av utseende og plassering. Samtykke etter dette avsnitt kan ikke 
nektes uten saklig grunn.   

3. Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig 
oppfylle alle offentlige krav som gjelder for arbeider som utføres i henhold til dette 
punkt 15.  

  
 
16 FORSIKRING 
 

1. Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret.  
 

2. Utleier forsikrer eiendommen. 
 

3. Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, 
maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og eget ansvar. I tillegg til egne interesser 
skal leietaker dekke forsikring av dører og vinduer i leieobjektet. Skade påført 
leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold 
til bestemmelsene i dette punkt 16, er leietakers ansvar. Ved skade på leieobjektet 
skal leietakers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før 
utleiers forsikring benyttes.   
 

4. Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller 
faste avgifter, eller pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter 
leietaker å dekke utgiften. Leietaker plikter å melde til utleier ethvert forhold og/eller 
endring i forhold ved virksomheten, som kan få følger for eiendommens 
forsikringspremie. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved 
innbrudd, brann, vannskade mv., ut over det som omfattes av de forsikringer utleier 
har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers mislighold. 

 
 
17 BRANN/DESTRUKSJON 
 

Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet kan utleier erklære seg 
fri fra alle rettigheter og forpliktelser under leieavtalen. 

 
 
18 UTLEIERS AVTALEBRUDD 
 

1. Leietaker kan kreve avslag i leien i henhold til husleieloven § 2-11 som følge av 
forsinkelse eller mangel. Hva gjelder mangel, forutsettes at mangelen er vesentlig. 
Dette gjelder både mangler per overtakelse og mangler i leietiden. Leietaker har ikke 
rett til å holde tilbake leie til sikkerhet for de krav leietaker har eller måtte få mot 
utleier som følge av mangel eller forsinkelse. 

2. Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i 
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henhold til husleieloven § 2-13, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig. 
Indirekte tap dekkes ikke. Erstatningens størrelse i leietiden begrenses uansett til seks 
måneders leie, med mindre utleier har handlet svikaktig eller grovt uaktsomt. Ved 
eventuell forlengelse gjelder tilsvarende begrensning for tap i forlengelsesperioden. 
Denne bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler per overtakelse og mangler i 
leietiden. 

3. Dersom leietaker ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra utleiers 
side som grunnlag for heving, krever dette skriftlig forhåndsvarsling om at avtalen 
kan bli hevet dersom misligholdet ikke opphører. For øvrig gjelder husleieloven § 2-
12. 

 
 
19 LEIETAKERS AVTALEBRUDD/UTKASTELSE 
 

1. Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes ham selv 
eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleietakere, kunder, 
leverandører, oppdragstakere og/eller andre personer som han har gitt adgang til 
eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgift som måtte følge av utrydding av 
utøy. 

2. Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser 
ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (a).  Leietaker vedtar at 
tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-
2 tredje ledd (b). 

3. Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve 
denne, og leietaker plikter da straks å fraflytte leieobjektet.  

4. En leietaker som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga. mislighold eller 
fraviker leieobjektet som følge av konkurs, plikter å betale leie og andel 
felleskostnader for den tid som måtte være igjen av leietiden. Betalingsplikten 
suspenderes for den periode utleier får leid ut leieobjektet på ny, til samme eller 
høyere pris. Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og 
rydding/rengjøring av leieobjektet fører med seg, samt utgifter til ny utleie. 

 
 
20 FRAFLYTTING 
 

1. Ved fraflytting skal utleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet. 

2. Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddet, rengjort, med hele 
vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og 
med samtlige nøkler/adgangskort. Dersom vedlikeholdsplikten etter punkt 13 er 
oppfylt med alminnelige intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og 
elde frem til fraflytting. For så vidt gjelder endringer foretatt av leietaker i leietiden 
vises til reguleringen i punkt 15. 

3. Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleier la utbedre for leietakers regning. 
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4. I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom 
leietaker og utleier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe 
leieobjektet i den stand det skal være ved tilbakelevering. 

5. I de siste 5 måneder før fraflytting har utleier rett til å sette opp skilt på fasaden med 
informasjon om at leieobjektet blir ledig. I samme periode plikter leietaker, etter 
forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang til leieobjektet 3 dager per uke i alminnelig 
kontor-/forretningstid.  

6. Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine 
eiendeler.  Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 
dager. Søppel og eiendeler som utleier ikke ønsker å overta kan utleier kaste eller 
fjerne for leietakers regning. 

 
 
21 TINGLYSING/PANTSETTELSE 
 

1. Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke 
kan ikke nektes uten saklig grunn. En eventuelt tinglyst leieavtale skal ikke ha 
opptrinnsrett, og den skal vike prioritet for nye pengeheftelser som måtte bli tinglyst 
på eiendommen. Leietaker skal medvirke til at slik prioritetsvikelse gjennomføres. 
Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge den tinglyste leieavtalen 
slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører. Utgifter forbundet med tinglysning og 
sletting av leieavtalen dekkes av leietaker. 

2. Leieavtalen kan ikke pantsettes uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke 
nektes uten saklig grunn. Utleier kan stille vilkår for pantsettelsen. Leietaker gir 
utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge pantsettelsen slettet på det tidspunkt 
leieforholdet opphører. 

 
 
22 LEIEREGULERING 
 

1. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle endringer i Statistisk 
Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende 
offentlig indeks. Dog skal leien ikke kunne reguleres under den leie som ble avtalt på 
kontraktstidspunktet.   

2. Opprinnelig kontraktsindeks er indeksen for januar måned år 2015. Leieregulering 
baseres på utviklingen fra opprinnelig kontraktsindeks til siste kjente indeks på 
reguleringstidspunktet.  

3. Leietaker er med dette gitt varsel om at årlig leieregulering vil finne sted.  

4. Ved offentlig inngrep (prisstopp o.l.) som begrenser den leie utleier ellers kunne tatt 
etter denne kontrakt, skal kontraktens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den 
utstrekning det måtte være lovlig adgang til det. 
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23 GARANTI OG/ELLER DEPOSITUM  
 

Leietaker skal ikke stille garanti/depositum. 
 
 
24 FREMLEIE  
 

1. Fremleie av leieobjektet, helt eller delvis, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige 
forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Som saklig grunn 
regnes også at fremleietaker driver virksomhet som medfører endret avgiftsmessig 
belastning for utleier. 

2. Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 24 anses 
ikke som samtykke. 

 
 
25 OVERDRAGELSE/SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER  
 

1. Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige 
forhåndssamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. 

2. Overdragelse av minst 50 % av aksjene, selskapsandelene eller eierinteressene hos 
leietaker anses som overdragelse av leieavtalen. Det samme gjelder leietakers skifte 
av selskapsform. Som overdragelse regnes også avhendelse av det mindre antall 
aksjer eller andeler som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) 
i selskapet.  

Utleier skal på forespørsel gis opplysninger bekreftet av leietakers revisor, dersom 
utleier ønsker å kontrollere om slik overdragelse har funnet sted. Bestemmelsene i 
dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper. 

3. Selskapsmessige endringer, eksempelvis fisjoner, som kan forringe leietakers 
økonomiske stilling overfor utleier, krever utleiers skriftlige samtykke. Bestemmelsen 
i dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper. 

4. Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 25 anses 
ikke som samtykke. 

 
26 SÆRLIGE BESTEMMELSER 
 

Ingen 
 
27 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN 
 

Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første 
ledd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd og 10-5. For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i 
de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens 
fravikelige regler.  
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28 LOVVALG OG TVISTELØSNING 
 

1. Alle forhold tilknyttet denne leieavtalen reguleres av norsk rett. 

2. Eiendommens verneting vedtas i alle tvister som gjelder leieavtalen. 

 
 
29 BILAG TIL LEIEAVTALEN 
 

Bilag 1: Arealoversikt og tegninger. 
 
 
30 STED/DATO 
 

Ringerike kommune …. /…. 2013 
 
 
31 SIGNATUR 
 

Denne leieavtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvorav utleier og leietaker hver har fått 
sitt. Dersom leieavtalen er formidlet via eiendomsmegler er den undertegnet i tre 
eksemplarer, hvorav utleier, leietaker og eiendomsmegler hver har fått sitt. 
 
 
Utleier           Leietaker      
 
 
………………………………                                      ………………………  
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Vedlegg 1 

 
 
 



 

 13 
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Eiendomsskisse: 
 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/214-4   Arkiv: G21  

 

Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale  
 

Forslag til vedtak: 
 

Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Ringerike 

kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale 

legevakt. 

Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Ringerike interkommunale legevakt er i dag etablert i lokaler ved Ringerike sykehus, og 

består av samarbeidskommunene Ringerike, - Hole, - Jevnaker, - Modum, - Sigdal, - og 

Krødsherad kommune. 

Den interkommunale legevaktordningen skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter 

lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. § 3-2 første ledd 

nr. 3 bokstav a. 

Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal legevakt inngås med hjemmel i 

kommuneloven § 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. 

 

 

Beskrivelse av saken 
  

Etter at den nye veien Sokna- Ørgenvika er åpnet, opplever Flå kommune at reisetiden med 

bil til Hønefoss er kortet inn med 20 minutter. I tillegg arbeider mange av Flå kommunes 

innbyggere i Ringerike og mange frekventerer Hønefoss jevnlig. 

Flå kommune har derfor rettet en henvendelse til Ringerike legevakt om å få delta i denne på 

like linje med de andre samarbeidskommunene. 

Henvendelsen har blitt behandlet i Samarbeidsutvalget for legevakta som i prinsippet stiller 

seg positivt til henvendelsen. 



I dagens samarbeidsavtale står det i pkt.6.1.: 

«Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for 

inntreden i samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. Utvidelse av 

samarbeidet med flere deltagere krever godkjenning i alle deltagerkommunenes 

kommunestyrer». 

Ringerike kommune har forestått forhandlinger med Flå kommune om betingelser for 

inntreden i samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. De samme 

prinsipper som ble benyttet da Jevnaker kommune ble en del av legevakten er fulgt. Flå 

kommunestyret har akseptert de framforhandlede betingelser. Saken legges derfor nå fram for 

behandling i de respektive samarbeidskommuner. 

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Flå kommune er en kommune i Ringerike sykehus sitt «nedslagsområde», og det er naturlig 

og riktig at kommunen inngår avtale om bruk av nærmeste etablerte legevakt. 

Flå kommune er en relativt liten kommune med 1 050 innbyggere (1. jan 2012). De 

økonomiske konsekvenser er derfor marginale, både for legevakten og for de allerede 

samarbeidende kommuner. 

Vedlagt følger en oppdatert samarbeidsavtale. Vertskommunens juridiske enhet har gått 

igjennom avtaleteksten, og enkelte presiseringer, forenklinger og endringer i ordlyden er 

gjort, men endrer ikke avtalens innhold eller intensjon. 

Rådmannen anbefaler den foreslåtte utvidelse. 

 

 

Vedlegg 

 
 Forslag til revidert «Avtale om vertskommunesamarbeid, - Ringerike interkommunale 

legevakt» 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 



 

 

 

Avtale om vertskommunesamarbeid  

Ringerike interkommunale legevakt 

 

1. Allmenne bestemmelser 

1.1 Parter 

Partene i denne avtalen er: 

a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 

b. Jevnaker kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 363 

c. Hole kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 960 010 833 

d. Modum kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 970 491 589 

e. Krødsherad kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 855 

f. Sigdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 766 

g. Flå kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964951462 

 

Vertskommunen og samarbeidskommunene utgjør ”deltakerkommunene” og er sju selvstendige 

rettssubjekter, heretter kalt «partene». 

1.2 Formål og rettslig grunnlag 

Den interkommunale legevaktordningen skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter lov av 24. 

juni 2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav a. 

Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal legevakt er inngått med hjemmel i 

kommuneloven § 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. 

1.3 Varighet 

Samarbeidsavtalen gjelder fram til 31.12.2019. Avtalen løper videre for ytterligere tre år om gangen 

dersom den ikke sies opp innen ett år før utløpsdato. Se for øvrig bestemmelse om uttreden av avtalen, 

punkt 6.2. 

1.4 Samarbeidsmøtet og samarbeidsorganets oppgaver 

Det gjennomføres interkommunale samarbeidsmøter (IS møter) mellom partene. Her møter 

rådmennene (eler den han/hun bestemmer) fra hver deltakerkommune, leder for legevakten eventuelt 

supplert med legevaktens medisinskfaglige leder. 

Samarbeidsmøtet gjennomføres med to møter per år (ett møte/halvår), og vil være et forum for strategi, 

utveksling av informasjon, behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal 

bl.a. behandle: 

 Budsjettspørsmål (men det er deltakerkommunene som vedtar budsjettet jfr. punkt 5.1) 

 Regnskap,  

 Revisjonsrapporter,  



 

 

 Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeidet med 

kommunenes helse og sosialtjeneste, herunder fastleger. 

 

Ut over dette melder deltagerkommunen inn saker ved behov. 

Ringerike interkommunale legevakt skal holde god kontakt med deltagerkommunen og dennes 

medisinskfaglige miljø og tilgrensende fagorganer. Der hvor det kan være formålstjenlig å samordne 

interkommunal legevakt med andre interkommunale tiltak, skal dette utredes. 

 

2. Administrasjon 

2.1 Arbeidsgiverforhold 

Vertskommunen har driftsansvaret for legevakta, og ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i 

Ringerike interkommunale legevakt. Legevakta inngår i Ringerike kommunes driftsorganisasjon, og 

ansettelser i Ringerike interkommunale legevakt skjer av det organ og etter de retningslinjer som 

gjelder for vertskommunen. 

2.2. Forpliktelse til deltagelse for fastleger i deltagerkommunene. 

Leger med fastlegeavtale i de samarbeidende kommunene er forpliktet til å delta i den interkommunale 

legevaktordningen. Dette skal klart framkomme av den enkelte kommunes avtaler med sine fastleger. 

Søknad om fritak fra ordningen, fra den enkelte lege, skal fremlegges for medisinskfaglig ansvarlig 

lege til uttalelse, før den aktuelle kommune behandler søknaden. Partene har selv arbeidsgiveransvaret 

for egne ansatte leger. 

 

3. Delegasjon og kontroll 

3.1 Delegering av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen 

Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunene gir rådmannen i egen 

kommune adgang til delegering av myndighet til rådmannen i vertskommunen jfr. kommuneloven § 

28-1 b pkt. 3. 

Rådmannen i samarbeidskommunene delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse 

samarbeidskommunens oppgaver på sine vegne. Det forutsettes at rådmannen i vertskommunen 

videredelegerer i overensstemmelse med vertskommunens organisasjonsstruktur og reglement, jfr. 

kommunelovens § 28-1 b pkt. 3. 

Delegasjonen fra samarbeidskommunene iht. forrige ledd skal gi rådmannen i vertskommunen 

fullmakt til å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 28-1 

b pkt. 1. Uavhengig av den generelle fullmakten iht. forrige setning, kan den enkelte 

samarbeidskommune i saker som kun gjelder dem, avtale spesielle forhold.  

For øvrig gjelder kommuneloven § 28-1 b nr. 5 og 6. 

Vertskommunen plikter å gi melding til Fylkesmannen i Buskerud når vertskommunesamarbeidet 

etableres eller endres. 



 

 

3.2 Om kontrollutvalg og lovlighetskontroll 

Vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for Legevakten, jfr. kommuneloven § 28-1 j. For 

krav om lovlighetskontroll av virksomheten gjelder kommuneloven § 28-1 h.  

 

4. Behandling av klager fra innbyggere/pasienter og informasjonstiltak 

4.1 Klagesaksbehandling 

Dersom den interkommunale legevakten eller vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter 

forvaltningsloven § 28 første ledd, er det den deltakerkommunen der klager har fast bosted som er 

klageinstans, jfr. kommuneloven § 28-1 f, pkt.1. Vertskommunen er underinstans etter 

forvaltningslovens bestemmelser, jfr. forvaltningslovens § 33 og kommuneloven § 28-1 f nr. 3.  

Den enkelte deltakerkommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere (eller 

tidligere bosatte) for de vedtak som treffes i samarbeidet. Dette ansvaret omfatter også økonomisk 

ansvar for erstatningskrav forbundet med legevakttjenesten. 

4.2 Informasjon 

Vertskommunen har i nært samarbeid med samarbeidskommunen, ansvaret for å gjøre legevaktas 

tjenester kjent overfor innbyggerne i deltakerkommunene og andre relevante instanser. Dette kan bl.a. 

skje gjennom presseoppslag, informasjonsbrosjyrer, samarbeidskommunenes internettsider og annet 

informasjonsmateriell.  

Nødvendig informasjon til kommunelegene gis av medisinskfaglig ansvarlig lege ved legevakta. 

 

5. Budsjett og økonomirapportering 

5.1 Budsjett / Fordeling av utgifter 

Vertskommunen utarbeider utkast til årlig driftsbudsjett for Ringerike interkommunale legevakt og 

oversender budsjettutkastet til samarbeidskommunene innen 1. september hvert år. 

Kostnadene for legevaktordningen fordeles på deltakerkommunene etter en kostnadsfordelingsnøkkel 

lik antall innbyggere i deltakerkommunen den 1. januar i regnskapsåret dividert på det samlede antall 

innbyggere i deltakerkommunene tilsammen. Kommunene bærer selv sine kostnader til NPE (Norsk 

PasientskadeErstatning). 

Det er deltakerkommunene som vedtar Ringerike interkommunale legevakt sitt budsjett. Budsjettet er 

gyldig når alle kommunene har vedtatt dette. 

Dersom kommunestyrene ikke blir enige om årsbudsjett/økonomiplan for kommende år, legges 

inneværende årsbudsjett og gjeldende økonomiplan, justert for lønns- og prisstigning (statsbudsjettets 

forutsetninger), som budsjett for kommende år. 

På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunene sine deler av utgiftene 

forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år. 

Ubrukte midler avsettes på fond til bruk etterfølgende år. Deltakerkommunene mottar tertialrapport fra 

vertskommunen som beskriver kostnadsutvikling og prognoser, jfr. punkt 5.3.1. Ved et evt. 

underskudd avregnes dette mellom deltakerkommunene i henhold til kostnadsfordelingsnøkkel (jfr.1 

avsnitt) 



 

 

Ved opphør av samarbeidet, skal evt. innkjøpt løsøre/inventar og utstyr takseres og fordeles 

forholdsmessig mellom deltakerkommunene etter fordelingsnøkkelen. 

5.2 Regnskap 

Vertskommunen fører regnskap for Ringerike interkommunale legevakts drift. Regnskapet følger 

bestemmelsene som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i 

vertskommunens driftsregnskap. Godtgjøring for dette framkommer av legevaktens budsjett. 

Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering kan ivaretas av den enkelte kommune på 

en effektiv måte. Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om 

ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA, o.a.), blir ikke 

endret ved denne avtalen. 

 

5.3 Økonomirapportering 

5.3.1 Tertialrapport 

· Vertskommunen avgir tertialrapporter per 30. april og 31. august. 

· Eventuelle avvik skal påpekes og forklares. 

· Frist for oversendelse fra vertskommune til deltakerkommunene er 15. mai og 15. september. 

· Rapporten skal gi deltakerkommunene korrekt grunnlag for rapportering til KOSTRA. 

 

5.3.2 Årsrapport 

· Vertskommunen utarbeider årsrapport med relevant statistikk for tjenesten. 

· Årsrapport økonomi pr. 31. desember (3. tertial) settes opp med hovedtall, regnskap mot budsjett og 

fordeling på kommunene.  

· Årsrapport sendes alle deltakerkommunene. Frist 5. februar. 

 

5.3.3. Årsmelding 

· Beskriver måloppnåelse, inkludert tall på overordnet nivå. Avvik skal påpekes og forklares. Nye 

utfordringer og muligheter som avdekkes bør påpekes i årsmeldingen (evt. i vedlegg). 

· Årsmeldingen sendes alle deltakerkommunene så snart denne er klar, og senest 15. mars slik at 

deltakerkommunene kan få med seg relevant info i sine årsmeldinger. 

Vertskommunen er videre ansvarlig for å ivareta samarbeidskommunenes innsyns- og 

informasjonsbehov. 

 

6. Endringer og oppløsning av samarbeidet 

6.1 Utvidelse av samarbeidet 

Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for inntreden i 

samarbeidet, herunder kostnader knyttet til administrasjon, lokaler, eksisterende utstyr og andre 

driftsmidler. Utvidelse av samarbeidet med flere deltagere krever godkjenning i alle 

deltagerkommunenes kommunestyrer. 

 

 

 



 

 

6.2 Uttreden av samarbeidet eller oppløsning 

Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Ringerike interkommunale 

legevakt og kreve seg utløst fra avtalen. Avtalen kan bare sies opp med virkning fra neste avtaleår jfr. 

kommuneloven § 28-1 i. 

For øyeblikkelig oppløsning gjelder kommuneloven § 28-1 i.  

Ved uttreden/endringer/avvikling av samarbeidet har Ringerike kommune, som vertskommune, ansvar 

for ivaretakelse av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling, jfr. arbeidsmiljølovens bestemmelser. De 

øvrige deltakerkommunene forplikter seg til å bistå Ringerike kommune når det gjelder å finne 

passende stillinger for overtallig bemanning 

6.3 Endring av avtalen 

Forslag om endringer i denne avtalen kan tas opp til drøfting i samarbeidsmøtet dersom det reises krav 

om dette fra av en av partene. Eventuelle endringer krever godkjenning fra kommunestyrene i alle 

deltakerkommunene. Endringsforslag kan ikke fremmes for behandling i kommunestyrene dersom 

forslaget ikke får tilslutning i samarbeidsmøtet av minst to kommuner med minst 30 % av 

innbyggertallet bak seg.  

Endringer i avtalen skal foretas skriftlig og undertegnes av alle parter.  

6.4 Tvisteløsning 

Tvist om avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forstås, løses gjennom forhandlinger 

mellom partene og avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i 

Buskerud (vertskommunens fylke) dersom enighet gjennom forhandlinger ikke oppnås. Det samme 

gjelder tvist om utgiftsfordelingen.  

 

7. Ikrafttredelse 

Avtalen trer i kraft fra 1.5.2015. Deltakerkommunene forplikter seg til å gjennomføre 

kommunestyrebehandling og delegere myndighet til vertkommunens iht. avtalens punkt 3.1 innen 

avtalt ikrafttredelsestidspunkt. 

 

Ringerike kommune    .   .14     Sigdal kommune    .    .14 

 

Ordfører       Ordfører 

 

Hole kommune    .  .14     Flå kommune    .   .14 

 

Ordfører       Ordfører 

 

Modum kommune    .  .14     Jevnaker kommune    .   .14   

 

Ordfører       Ordfører 

 

Krødsherad kommune    .  .14 

 

Ordfører
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Arkivsaksnr.: 14/227-3   Arkiv: M45  

 

Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av 

avløpsvann og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  

2009-06-25 nr 1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-

26-25 nr 1048 

 

Sammendrag 
Kommuner er pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsanlegg (mindre enn 2000 

personekvivalenter). Siden 2011 har Ringerike kommune gjennomført tilsyn og har tatt 

gebyr for dette per gjennomført tilsyn. Målet er nå å endre dette til å bli et årlig gebyr på lik 

linje med feieravgifta.  Fordelen med denne ordningen vil være mange, blant annet en større 

forutsigbarhet både for kommune og innbygger. 

 

Beskrivelse av saken 
Kommuner er pålagt å holde tilsyn med små avløpsanlegg etter forurensningsloven. 

Ringerike kommune har ført tilsyn med mindre avløpsanlegg siden 2011. Det er vedtatt å ta 

gebyr på selvkostnivå for dette arbeidet.  Per dags dato tas gebyret pr gjennomført tilsyn i 

etterkant av arbeidet. 

 

Både kommune og slamtømmer har tilgang til datasystemet som brukes. Det kan legges inn 

data og tas ut rapporter med samme bakgrunnsinformasjon. Et årlig gebyr vil kunne 

administreres i eksisterende system, men med noen endringer.  

 



Tilsyn utføres i dag utelukkende av kommunale ansatte, men med bakgrunn i opplysninger 

av både anleggseier og slamtømmer. Ringerike kommune har fått tilbud om økt bistand fra 

kommunal slamtømmer for gjennomføring av tilsyn. Dette vil vurderes nærmere i prosessen. 

 

Sammenligning med andre kommuner 

Andre kommuner har forskjellige løsninger på finansiering av tilsyn på avløp og dermed 

svært varierende gebyrnivå. Nedenfor en liten sammenligning for tilsyn på avløpsanlegg 

mindre enn 15 pe: 

 

Kommune Årlig/pr tilsyn Beløp (ink moms) 

Tilsynskontor for små 

avløpsanlegg i 

Drammensregionen* 

årlig 750.- 

Frogn årlig 645.- 

Ringerike kommune** årlig 555.- 

Lunner årlig 340.- 

Gran årlig 297,5.- 

Hole Gebyr pr tilsyn Tar ikke gebyr 

Jevnaker Har ikke strategisk tilsyn  

Kongsberg Har ikke strategisk tilsyn  

*Øvre Eiker, Modum, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande, Svelvik  

** Foreslått beløp, tatt inn i gebyrregulativet med forbehold om politisk godkjenning 

 

Per dags dato er det også uregistrerte anlegg i kommunen. Disse anleggene vil vi lettere 

kunne oppdage dersom vi øker tilsynstakten.  

Juridiske forhold  
 

Det er nødvendig med endring av lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av 

utslipp av avløpsvann og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-

06-25 nr 1050. 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann i Ringerike 

kommune, vedtatt som sak 56/09 i HMA, sak 69/09 i FS og 56/09 i KS; med senere 

endringer. 

 

Endring av betalingsregulativ for feiervesenet, vedtatt som sak 83/11 i HMA, 129/11 i FS og 

115/11 i KS (vedlegg 1) 

 

Økonomiske forhold 
Tilsynsgebyret er i dag på kr 1155.- pr tilsyn inkl mva for små anlegg. Ringerike kommune 

har vedtatt en målsetting om tilsyn ca hvert 5. år. Erfaringer fra tidligere år viser at dette 

ikke tilsvarer selvkost og gebyret må skrus opp betraktelig (med 70%)  for at kommunen 

skal nå selvkostbalanse. Dagens ressursbruk innebærer også tilsyn ca hvert 20. år. 

 

Vi har per dags dato kjennskap til ca 4500 anlegg i kommunen. 



 

Kommunal tømmefirma foretar tømming av ca. 2250 av dem hvert år. Ringerike kommune 

har mottatt tilbud om at disse også kan foreta enkelt tilsyn samtidig med at de foretar 

tømming, mot ekstragebyr. Dette enkle tilsynet bidrar til at vi skal kunne oppnå fullverdige 

tilsyn ca hvert 5.år i tråd med vedtatt målsetting. 

 

Foreløpige beregninger viser at et årlig gebyr på 555.- (inkl mva) vil kunne gi et 

selvkostregnskap som gir rom for en noe økt tilsynstakt enn idag.  

 

Til sammenligning er beløpet for feieravgifta i Ringerike kommune på samme beløp i 2015. 

Erfaringene fra dette selvkostområdet (feiing) viser at det ble lettere å oppnå selvkostbalanse 

når det er jevn og årlig fakturering, enn når dette skjer enkeltvis.  

 

Behov for informasjon og høringer 

For å kunne iverksette endringer slik at kommunen kan ta årlig gebyr for tilsyn må én lokal 

forskrifter endres. For å ha et helhetlig og oppdatert lovverk på fagområdet anbefales det å 

endre to lokale forskrifter til. Når forslag om nye forskrifter foreligger, vil disse legges ut på 

offentlig høring i tråd med forvaltningsloven. Det er da mulighet for innbyggerne å komme 

med innspill.  

 

Det vil bli gitt informasjon til publikum via hjemmeside, facebook og Ringblad. Beløpet på 

tilsyn vil også opplyses i gebyrreglementet.  

 

Det tas sikte på å sende ut et informasjonsbrev sammen med den første fakturaen.  

 

Om tidspunkt for endring 

Endring av gebyrreglementet til et fast årlig gebyr forutsetter at «Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann mv….» endres. Dersom rådmannens 

forslag til vedtak blir vedtatt, vil dette arbeidet startes umiddelbart slik at revidert forskrift er 

på plass før sommeren 2015. 

 

Rådmannen vil da avvente fakturering av tilsyn første halvår til det er avklart om forskriften 

blir endret; 

 

 Dersom forskriften endres, faktureres alle med registrerte anlegg for det årlige gebyret. 

 Dersom forskriften ikke endres og det skal faktureres pr tilsyn som i dag, etterfaktureres 

det for tilsyn gjennomført 1.halvår. 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt kan man videreføre dagens ordning hvor tilsynsgebyr tas som et engangsbeløp 

etter utført tilsyn. Forslag til alternativt vedtak: 

 

1. Tilsynsgebyr på mindre avløpsanlegg skal fortsatt tas pr tilsyn i etterkant av tilsyn. 

2. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette tanker, FOR 2009-06-25 nr 1049.  

3. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg , FOR 2009-26-25 nr 1048 



 

Konsekvenser ved alternativ løsning: 

  

Det blir mye vanskeligere å nå selvkost. For å prøve å nå selvkost er det sannsynlig av 

tilsynsgebyret pr tilsyn økes relativt mye i 2015. Takten på tilsyn hvert 5. år blir svært 

vanskelig å nå.  

Det anbefales uansett fortsatt å revidere forskriftene, slik at nødvendige oppdateringer kan 

foretas. Dette gjelder for eksempel oppdatering i forhold til ny teknologi. Det vil bli fremmet 

en ny sak om hva som er aktuelt å revidere i de lokale forskriftene. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Utfordringer med dagens ordning 

1. Liten forutsigbarhet i inntekter 

Lav forutsigbarhet på inntekter fører til lav bemanning, dermed til lave aktivitet og 

lav inntekt.  

2. Høye administrative kostander 

Oppfølging av tilsyn og utsending av faktura er svært omfattende når dette må 

generes for hvert enkelt gjennomført tilsyn.  

3. Høyt engangsbeløp 

For anleggseier betyr det en engangskostnad som kommer i uregelmessig avstand  

4. Urettferdig fordeling av kostnader 

I og med tilsyn på små avløpsanlegg er en ganske ung ordning, må mange 

administrative ordninger på plass (fakturaflyt, forskrifter, oversiktsplaner, rutiner). I 

og med at også dette arbeidet faller under selvkostregime, må de anleggseierne som 

tilfeldigvis får tilsyn i de tidligere årene bære denne ekstra kostnaden. 

 

Fordeler med årlig gebyr 

 

For kommunen: 

- Lavere administrasjonsutgifter (fakturagenerering mm) 

- Høyere forutsigbarhet av inntekter 

- Høyere forutsigbarhet av bemanning og gjennomføringsevne 

- Mer effektivt tilsyn  

For anleggseier: 

- Høyere forutsigbarhet av utgifter 

- Ikke ha et stort beløp men et årlig, til sammenligning lavt gebyr 

 

Ulemper med årlig gebyr 

 

For kommunen: 

- Utforming av tekniske løsninger 

- Økte kundehenvendelser i startfasen 

For anleggseier: 

- Kan føles som «enda et kommunalt gebyr» siden alle må betale et fast beløp hvert år 

- Årlig gebyr som ikke følger et årlig tilsyn kan føles urettferdig 

 

Rådmannen mener at fordelene med årlig gebyr, både for anleggseier og kommune, 

overskygger ulempene i sto grad. Sammenligning med andre kommuner viser også at dette 



er vanlig praksis, som flere og flere kommuner går over til. Med et nivå på ca 550.- vil ikke 

Ringerike kommune ligge på urimelig nivå sammenlignet med de andre kommunene.  

Samtidig anbefaler rådmannen å starte opp arbeidet med å endre de andre lokale forskriftene 

innenfor mindre avløpsanlegg, for å sikre en helhetlig og oppdatert forvaltning av 

anleggene.  

 

Vedlegg 

 
1. Utdrag fra forslag til gebyrreglement for tilsyn på utslippsanlegg 

 

Lenker 

 

1. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og i 

sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 1050 

Lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 

 

 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kari Astrid Ehrlinger 

 

 



Vedlegg 2: Utdrag fra forslag om gebyrreglement for 2015 

 

 

Tilsyn og kartlegging av små avløpsanlegg 

Med forbehold om politisk godkjenning tas gebyr for strategisk tilsyn på avløpsanlegg 

som flatt årlig gebyr på kr 555.-.  

Gebyret faktureres samtidig med feiergebyret. 

 

Anleggseiere som har blitt belastet med tilsynsgebyr i 2012, 2013 eller 2014 vil få 

motregnet et tilsvarende beløp, slik at de ikke betaler «dobbelt» gebyr. 

 

I tilfelle det ikke blir vedtatt årlig gebyr, gjelder følgende: 

Ved ordinært tilsyn av eksisterende avløpsanlegg tas et engangsgebyr.  

 

For enkelt tilsyn i forbindelse med kartlegging 

 2014 2015 

for anlegg  15 PE 1 155,- 2 000,- 

for anlegg fra 15 -   50 PE 2 310,- 4 000,- 

for anlegg fra 50 -  2 000 PE 4 620,- 8 000,- 
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Arkivsaksnr.: 14/1196-2   Arkiv: X60  

 

Etablering av Ringerike karrieresenter  

 

Forslag til vedtak: 
 

Ringerike kommune støtter etableringen av Ringerike karrieresenter fra 1. januar 2015 

 

Sammendrag 
Det er de siste årene etablert karrieresentere flere steder i fylket. En arbeidsgruppe har 

foreslått å etablere et nytt karrieresenter på Ringerike. Senteret vil tilby karriereveiledning 

til målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i tillegg være en møtearena og et 

offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere. Karrieresenteret et i hovedsak 

finansiert av Buskerud Fylkeskommune og NAV.  

 

Innledning / bakgrunn 
I 2013 etablerte NAV Buskerud og Buskerud fylkeskommune (BFK) et samarbeid for å 

utvikle karrieresentre i Buskerud.  

Målet er å tilby befolkningen bedre tilgang til et mer profesjonelt karriereveiledningstilbud i 

hele fylket. Karrieresentrenes kjerneområde skal være å tilby karriereveiledning til 

målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i tillegg være en møtearena og et 

offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere. Viktige samarbeidspartnere for 

NAV og BFK vil være kommunene, arbeidslivets parter og utdanningsinstitusjoner på alle 

nivåer. I dag finner vi veiledning for voksne på ulike arenaer i fylket. Målet er å samle 

karriereveiledere, nettverksrådgivere, representant fra OT og NAV, minoritetsrådgiver og 

etablererveileder og så videre på et sted, slik at det blir en dør inn for befolkningen som har 

behov for veiledning. Et større samarbeid vil skape en mer tilgjengelig, helhetlig, tverrfaglig 

og profesjonell karriereveiledning.   

I dag ivaretas tilbudet om karriereveiledning for voksne i Ringeriksregionen som en del av 

OPUS-organiseringen (videregående opplæring av voksne). 

 

Arbeidsgruppa  

 

I januar 2014 ble det opprettet en arbeidsgruppe i Ringeriksregionen for å utvikle et bredt 

samarbeid om karriereveiledningstjenester med utgangspunkt i regionens behov. 

 

Arbeidsgruppa bestod av representanter fra  NAV, Ringerike videregående skole, Ringerike 

Utvikling, Ringerike kommune, Hole kommune, en felles representant for kommunene 



Modum, Sigdal og Krødsherad, Læringssenteret for voksne i Ringerike, karriereveileder ved 

OPUS Ringerike karrieresenter. 

I april 2014 ble rapporten fra arbeidsgruppa ferdigstilt. Arbeidsgruppa anbefaler at det 

etableres et karrieresenter som åpnes i løpet januar 2015. De ser at et karrieresenter vil gi 

merverdi både for befolkningen og de ulike samarbeidspartnerne i Ringeriksregionen.  

Hovedoppgavene for karrieresenteret skal være 

 En sentral arena for karriereveiledning av voksne i regionen. 

 Et ressurssenter for rådgivere i grunnskole og videregående skole, NAV, 

kommuner og næringsliv i spørsmål om utdanningsvalg og kompetanseutvikling. 

 Et sentralt sted for informasjon og veiledning omkring etablering av egen 

virksomhet. 

 En arena for utstrakt samspill mellom private og offentlige aktører, mer effektiv 

ressursbruk og bedre resultater som følge av samarbeid. 

Tilbudet ved karrieresenteret skal dekke alle kommunene i regionen. For å øke 

tilgjengeligheten til tjenesten anbefaler arbeidsgruppa at det skal være tilbud om 

karriereveiledning lokalisert i Modum, i tillegg til Hønefoss. 

Lokalisering 

Arbeidsgruppa anbefaler videre at karrieresenteret lokaliseres i Storgata 14, kalt  «Det Gule 

huset» på folkemunne. Lokalene er oppgradert de senere år og ligger svært sentralt med 

inngang både fra Storgata og mot Ringerike videregående skole (rampe for rullestol) Det er 

godt egnet for samlokalisering og samarbeid om fellesfunksjoner. Både Ringerike Utvikling 

(3 personer) og den nye stiftelsen Buskerud Musèene (3 personer) ønsker lokalisering 

sammen med et karrieresenter i dette bygget.  

Oppstartsdato 

 Planen er at Ringerike Karrieresenter starter opp  i januar 2015 

Ringerike karrieresenter og bemanning 

 
a) Buskerud Fylkeskommune (BFK) 

100 % karriereveileder 

 

Lønn + reiseutgifter og 

kontorutstyr  betales av BFK 

Overføres fra OPUS 

  

Nettverksrådgiver (50%) 

arbeid med ungt 

entreprenørskap (40%) og 

arbeid i karrieresenteret 

(10%) 

 

 

Lønn + reiseutgifter og 

kontorutstyr betales av BFK  

nettverksrådgivere (40135) 

 

 

 

Har leid kontor av   

Ringerike kommune. Flyttes 

til senteret. 

 20% OT rådgiver 

(Oppfølgingstjenesten)  

  

Lønn+ reise og kontorutstyr 

betales av PPOT 

1 dag i uka 



b) NAV 

100% NAV-veileder, lokalt årsverk avgjøres 

i høst 

NAV Buskerud går inn med et årsverk på 0,5 

Lønn + reiseutgifter og kontorutstyr betales 

av NAV   

 

 
c) Kommunene 

Veileder fra Læringssenteret  20% 

Annen bemanning? 

Lønn + reise /kontor deles på kommunene 

 
d) Ringerike utvikling 

100 % daglig leder av Ringerike utvikling Betales av Ringerike utvikling 

 

 

Økonomiske forhold 
 

Når det gjelder driftsutgifter utenom lønn kan et forslag  til driftsutgifter 

for Ringerike Karrieresenter være slik:      

 

Utgifter: 

 

 

Pr. år Pr. enhet med 3 

eiere 

Husleie 700 m2 60 000  

Strøm  60 000  

Vask  37.000  

Kurs /opplæring 20 000  

Undervisningsmateriel

l 

15 000  

Annonser 10 000  

Matvarer 15 000  

Leder/koordinator 50% 400 000 ??  

Totalt  617 000    205.666 

 

Når det gjelder å ta del i senterets driftsutgifter, vil dette bli drøftet med de andre 

kommunene som senteret betjener.  Kommer kommunene fram til at de vil bidra med en 

andel av driftsutgiftene, og senteret kommer i gang som planlagt, vil Ringerike kommunes 

andel av disse bli innarbeidd  i første tertialrapport 2015. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er positiv til etablering av Ringerike etablerersenter, og tror det vil bidra til et 

mer profesjonelt karriereveiledningstilbud for innbyggerne i regionen. Rådmannen mener 

dette særlig vil bidra positivt for målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i 

tillegg være en møtearena og et offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere.  

Ringerike vil derfor flytte noen personalressurser til senteret for at det skal komme i gang, 

og mener det vil styrke tilbudet til ungdom og voksne i regionen.  Når det gjelder å ta del i 

senterets driftsutgifter, vil dette bli drøftet med de andre kommunene som senteret betjener.   



  

 

Vedlegg 
Etablering av karrieresenter for region Ringerike og Midt-Buskerud. Rapport fra 

arbeidsgruppe – april 2014. 

 

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, 07.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Bakgrunn   
 
Karriereveiledning er et nasjonalt satsingsområde og de fleste fylker har nå etablert egne  
karrieresentre. I 2012 ble det skrevet en for-rapport om karriereveiledningstilbudet i 
Buskerud. Denne rapporten ble laget av en arbeidsgruppe fra NAV Buskerud og Buskerud 
fylkeskommune etter oppdrag fra direktøren i NAV Buskerud og fylkeskommunen ved leder i 
utviklingsavdelingen og fylkesutdanningssjefen. Begge parter ønsker samarbeid for å utvikle 
et godt tilbud innen karriereveiledning for den voksne befolkningen i Buskerud.  
 
Styringsgruppen for prosjektet ved NAV direktør, fylkesutviklingsleder og 
fylkesutdanningssjef, ga et mandat til en arbeidsgruppe for Ringeriksregionen og midt-
Buskerud (heretter kalt regionen) om å lage lokale føringer for etablering av et regionalt 
karrieresenter. Arbeidsgruppen ble etablert og gruppen har bestått av representanter fra NAV 
Ringerike (for NAV kontorene), Ringerike utvikling, OPUS Ringerike karrieresenter, 
Ringerike videregående skole og representanter fra kommunene. 
 
Denne rapporten svarer på mandatet som er gitt denne arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har 
bestått av:  
 
 
Kim Ossum  Rektor læringssenteret for voksne  Ringerike kommune 
Anne Nereng    Skolefaglig ansvarlig    Hole kommune 
Bente Jansen   NAV Leder     NAV Ringerike 
Monica Schau  Avd. Leder     NAV Ringerike 
Jørgen Moe  Daglig leder     Ringerike Utvikling 
Hans Bull-Tornøe Karriereveileder    OPUS Ringerike karrieresenter 
Ragnvald Lien Rektor      Ringerike videregående skole 
Magnar Ågotnes  Kommunalsjef oppvekst og kultur   Ringerike kommune 
Erling Barlindhaug Undervisningssjef    Modum/repr. Midtfylket 
Hilde L Knutsen NAV Leder     NAV Modum 
Maria Bikset  Avd. Leder      NAV Hole 
Kjersti Dovland Prosjektleder     BFK/NAV Buskerud 
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Region Ringerike og Midt-Buskerud  
 
Samlet innbyggertall for de fem kommunene utgjør 55.600 personer (2014) hvorav  Ringerike 
alene har 29.600 innbyggere (53 %) Landarealet utgjør 23 % av fylket. Med unntak av Hole 
har regionen et lavere utdanningsnivå i befolkningen sammenlignet med fylket og landet. 
  
Det foregår kontinuerlige endringer i næringslivet og kravene til formalisert kunnskap øker.  
Tradisjonelle industriarbeidsplasser forsvinner og behovet for omstilling er stort. Når det 
gjelder Ringerike har regionen de siste årene vært preget av nedleggelser, konkurser, og 
krevende politiske snuoperasjoner. Mange mener nå at det snur, og en mer optimistisk 
stemning preger regionen. I en slik omstillingsfase må arbeidstakere som følge av endringene 
i større grad ta ansvar for egen omstilling og læring slik at den enkelte kan beholde- eller få 
nye muligheter i arbeidslivet. Mange har derfor stort behov for informasjon, hjelp til å se 
muligheter og karriereveiledning. Disse tjenestene kan ivaretas av et karrieresenter som i 
større grad bemannes- og jobber tverrfaglig i forhold til dagens praksis.   
Det er også viktig at et karrieresenter bidrar med å stimulere til økt innovasjon og ta vare på 
gode ideer.    
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Innhold og oppgaver 
 
Oppgavene til karrieresenteret på Ringerike bygger på OECD sin definisjon av 
karriereveiledning: «Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe 
personer avhengig av alder og tidspunkt i livet til å ta valg når det gjelder utdanning, 
opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.»  
 
Et karrieresenter på Ringerike skal tilby helhetlig karriereveiledning for kommunenes 
innbyggere gjennom utdannings- og yrkeslivet, og være en lagspiller for lokale virksomheter i 
forhold til utvikling av ansatte og bidra til kompetent arbeidskraft.  Karrieresenteret skal være 
et tilbud for den voksne befolkningen og med fokus på et livslangt perspektiv. Tjenesten skal 
gi upartisk, objektiv og nøytral veiledning av profesjonelle veiledere 
 
Karrieresenteret skal tilby tjenester i følgende kommuner:  
 
Ringerike 
Hole 
Modum 
Sigdal 
Krødsherad 
 
 
Hovedoppgavene for karrieresenteret skal være  
 
1. En sentral arena for karriereveiledning av voksne i regionen. 
2. Et ressurssenter for rådgivere i grunnskole og videregående skole, NAV, 
kommuner og næringsliv i spørsmål om utdanningsvalg og kompetanseutvikling.  
3. Et sentralt sted for informasjon og veiledning omkring etablering av egen virksomhet.  
4. En arena for utstrakt samspill mellom private og offentlige aktører, mer effektiv 
ressursbruk og bedre resultater som følge av samarbeid.  
 
Tilgjengelighet til karrieresenteret  
 
Tilbud om individuell karriereveiledning til voksne skal prioriteres. Tilbudet ved 
karrieresenteret skal dekke alle kommunene. For å øke tilgjengeligheten til tjenesten vil det 
være tilbud om karriereveiledning lokalisert i Modum, i tillegg til Hønefoss. Karrieresenteret 
skal bedre tilgjengelighet og kvaliteten på tjenestene gjennom å ta i bruk digitale løsninger.  
 
Nettverk og samarbeidsarenaer 
 

 
Karrieresenteret skal gjennom aktive handlinger sikre: 
 
 Et tett samarbeid mellom utdanning, arbeidsliv, regionråd og næringsorganisasjoner.  
 Etablering av en arena for erfaringsdeling.  
 At det er nyttig og energigivende for alle parter å jobbe sammen.  
 Et samarbeid med lokalt næringsliv om kompetanseutvikling og arbeidskraft 
 Kompetanseutvikling og samarbeid med rådgivere i regionen (grunnskole, 

videregående skole, veiledere i NAV, kommunal voksenopplæring, studieveiledere 
ved HBV og andre). 
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 Være et ressurssenter som sørger for profesjonalisering av karriereveiledning og 
offentlige tjenester i regionen. 

 Være en samarbeidspartner i spørsmål om realkompetansevurdering og 
kompetanseutvikling sammen med OPUS og kommunal voksenopplæring for voksne. 

 Oppdatert kunnskap om den nasjonale og internasjonale utviklingen innen fagfeltet. 
Ha et forebyggende perspektiv (nå personer før de blir sykemeldt, før de velger feil 
utdanning og før de blir stønadsmottakere i NAV)  

 
Lokalisering 
Lokalene må ha god tilgjengelighet og bør ligge nær sentrum i Hønefoss med gangavstand til 
buss, videregående skoler og NAV. Det bør også være mulig å bruke rullestol i deler av 
lokalet. Det er flere aktuelle steder i Hønefoss og arbeidsgruppa anbefaler å vurdere en 
samlokalisering med andre aktuelle parter.  
 
Arbeidsgruppa mener følgende bygninger/lokaler er aktuelle for et karrieresenter: 
 
Storgata 14. «Det Gule huset» Gammelt fylkeskommunalt bygg i tilknytning til Ringerike 
vgs. Lokalene er oppgradert de senere år og noen rom brukes i dag til spesialundervisning 
samt en IKT-konsulent i fylkeskommunen. Bygget ligger svært sentralt med inngang både fra 
Storgata og mot skolen (rampe for rullestol) Det er godt egnet for samlokalisering og 
samarbeid om fellesfunksjoner. Både Ringerike Utvikling (3 personer) og den nye stiftelsen 
BuskerudMusèene (3 personer) ønsker lokalisering sammen med et karrieresenter i dette 
bygget, noe også rektor Ragnvald Lien vurderer som en fordel for aktiviteten ved Ringerike 
vgs. 
       
Vikenbygget (deler av bygningen leies av Ringerike kommune) 
Bygningen er privat eid og ligger også blant annet mot Storgata. Det er foreløpig uklart hvilke 
deler av bygget som kan være aktuelt for et karrieresenter.. 
  
Nordre Torg (deler av bygget leies av Ringerike kommune) 
Kommunen bruker i dag deler av bygningen til Frivillighetssentralen. Ligger på nordsiden av 
by-brua og er privat eid. Lokalene kan by på noen utfordringer for funksjonshemmede. 
 
Sentrumskvartalet. Eies av Tronrud eiendom. Sentralt beliggende med heis og store 
glassflater mot fellesrom. I bygget er det også folkebibliotek, kino og noen butikker.    
 
 
Arealbehov 
Arbeidsplass til tre personer med mulighet for møteaktivitet og samtalerom. Arealbehovet  
avhenger av hvor mange som eventuelt kan samarbeide om felles arealer.  
 
 
 
Individuelle brukere  
 
Karriereveiledning kan sees på som en hjelp til å finne veien gjennom utdanning til et 
fremtidig yrke. Stadige strukturendringer i samfunnet og omstilling i arbeidslivet; gjør at flere 
voksne trenger informasjon og motivasjon for å mestre og orientere seg om muligheter for 
kompetanseutvikling. På karrieresenteret kan voksne få hjelp til å ta velfunderte valg, basert 
på egne styrker, verdier, muligheter og interesser. Brukerne får informasjon og hjelp av 
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oppdaterte veiledere som har nærhet til og kompetanse om arbeidsmarkedet og dets behov. Vi 
tenker karriereveiledning i et livslangt perspektiv.  
 
Mange voksne må av ulike grunner bytte arbeid flere ganger i løpet av livet. Det er ikke alltid 
like lett å se nye muligheter selv. Karrieresenteret kan hjelpe enkeltpersoner i denne 
prosessen. Det individrettede karriereveiledningsarbeidet består i hovedsak av følgende 
elementer: 
 
Selvforståelse 

-          Sterke og svake sider 
-          Interesser, verdier, evner og ferdigheter 
-          Realitetsorientering 

Informasjon 
-          Utdanningssystemet 
-          Arbeidsmarkedet, yrker og jobbmuligheter 
-          Lover og regler 

Valgkompetanse 
-          Være i stand til å ta selvstendige valg 
-          Vurdere konsekvensene av valgene 

 
 
 
I praksis kan dette bestå av følgende aktiviteter ved karrieresenteret: 

 Individuelle karriereveiledningssamtaler  
 Gruppeveiledning  
 Interessekartlegging (vip24)  
 Kartlegging av realkompetanse  
 Hjelp til å skrive jobbsøknader og CV  
 Informasjon om utdanning (alle nivåer) og yrker  
 Informasjon om voksenrett til grunn- og videregående skole  
 Informasjon om opptak til høyere utdanning  
 Informasjon om mulighet for realkompetansevurdering (avkortet opplæring) 

 
Karrieresenteret som et kompetanse- og ressurssenter  
 
Karrieresenteret skal være et ressurs- og kompetansesenter for ansatte i skole og NAV, samt 
kommuner og næringsliv.  
Nav-kontorene ønsker at tjenesten må utgjøre en forskjell fra det NAV kontorene gjør i dag 
og at samspillet gir et positivt bidrag i saksbehandlingen.   
Karrieresenteret skal være et supplement til NAV og fylkeskommunen sine øvrige 
veiledningstjenester. Karrieresenteret skal:  
 
 

         Tilby individuelle samtaler med rådgivere i grunn- og videregående skole og andre 
veiledere 

         Tilby informasjonsservice om ulike utdanningsmuligheter, jobbsøking, inntaksregler 
og krav for å komme inn på ulike studier. 
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         Vurdere og informere om mulighet for godkjenning av utenlandsk utdanning inn i det 
norske utdanningssystemet.   

         Tilby trekantsamtaler sammen med rådgivere i skoleverket eller ansatte i NAV.  
         Få kursing om etablererveiledning, arbeidsmarkedssituasjonen i regionen av NAV, 

om hvordan OT jobber, tett kontakt med kommunal og fylkeskommunal 
voksenopplæring, tett samarbeid med OPUS om realkompetansevurdering, 
Opplæringskontorer m.v. 

        Knytte nettverksrådgiverne til karrieresenteret gjennom faste samlinger. 
 
 
 
Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv  
 

         Kursing av de ansatte på karrieresenteret/NAV veiledere/skolefolk osv. om 
behovet/hvor skoen trykker, trender 

         Skape en bro mellom skole/arbeidsliv/kurse lærere og andre i hvordan ta kontakt med 
bedrifter 

         Ta vare på gode ideer og styrke innovasjon. Gründer-camp 
         Være en døråpner til rett instans for bedrifter som henvender seg  
         Bistå næringsliv med kompetanse om lokalt arbeidsmarked 
         Bistå med analyse/statistikkarbeid og prosjekter 
         Opprette og administrere fond, administrere støtteordninger, VOX-midler, EU-midler 

osv, sette i gang med å få en oversikt over det som finnes. 
 

 
 
Markedsføring 
 
Karrieresenteret skal markedsføres med vekt på følgende elementer: 
 

 Brosjyre og profileringsmateriell  
 Besøke nøkkelpersoner og organisasjoner i kommunene  
 Artikler i medier  
 Fellesannonser for kommunene i lokalaviser. (Ringerikes Blad og Bygdeposten)  
 Informasjon via nettsider til kommunene og fylkeskommunen  
 Egen nettside for karrieresenteret i samarbeid med de andre karrieresentrene som 

etableres i fylket  
 Info-materiell til fastleger, kommuneleger, treningsstudioer, fysioterapeuter og 

psykologer 
 
NB! Dette i samarbeid med de andre karrieresentrene i fylket for å skape relativ lik 
profilering, men med lokal tilpasning. 
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Forslag til navn på karrieresenteret:  
 
Arbeidsgruppa foreslår at et nytt karrieresenter skal hete Karriere Ringerike 
 
Andre forslag: 
Kompetanse og utviklingssenter 
Senter for utvikling og kompetanse 
Karriere Midt-Buskerud 
Utviklingens hus 
Utviklingshuset 
 
 
 
Anbefalinger fra arbeidsgruppa  
 
Arbeidsgruppa anbefaler å etablere et karrieresenter for regionen (Ringerike og midt-
Buskerud) og ser nytten av å samarbeide på tvers av etater. Vi mener dette vil gi en merverdi 
både for befolkningen og oss som forvaltningsorgan. Personer vil kunne få raskere veiledning 
av profesjonelle karriereveiledere og et frittstående karrieresenter gir bedre mulighet for å 
utvikle nye tjenester. Vi anbefaler "en dør inn" strategi hvor alle skal få et svar på sine 
spørsmål eller kanaliseres videre til rette instans.  
Vi tror på en mer helhetlig karriereveiledning hvor individets ønsker og arbeidslivets 
muligheter sees i sammenheng. 
 
Læring, næring og kultur har sammenheng. Arbeidsgruppa mener derfor at et karrieresenter 
bør samlokaliseres med andre utviklingsaktører der dette er mulig. 
Vi mener at Storgata 14 i Hønefoss sentrum er et slikt sted. 
Vi tror at et slikt miljø vil være et tilbud som blir større og mer slagkraftig når flere personer 
som jobber med veiledning og utvikling av voksne, spiller på samme lag og utfyller 
hverandre. Arbeidsgruppa mener også det er viktig å tenke karrieresenter inn i et bredere 
samarbeid med  næringsliv og regionalt utviklingsarbeid. 
 
Denne strategiske tankegangen er godt forankret i arbeidsgruppa. Anbefalingen er derfor en 
rask etablering av et karrieresenter med en leder-ressurs, for utvikling av tilbud og kvalitet på 
veiledningstjenesten i regionen og som en del av Buskerud. Eksisterende karriereveiledning er 
organisert sammen med Opus Ringerike karrieresenter. Tilbudet dekker samme geografiske 
området som beskrevet for et frittstående karrieresenter. Dette gjelder også for tilbudet i midt-
Buskerud. Under forutsetning av at dagens karriereveilederstilling overføres til et eget 
karrieresenter vil det derfor ikke være behov for noen omfattende etableringsfase. Det vil 
imidlertid være viktig å tilføre flere ressurser slik at et senter kan utvikle og levere tjenester 
som beskrevet i rapporten.    
 
Arbeidsgruppa mener det er viktig med en lokal forankring som også ansvarlig-gjør 
samarbeidspartene i et karrieresenter. Vi anbefaler derfor at det etableres en regional 
referanse- eller styringsgruppe for senteret. Vi tror dette kan være en viktig støttefunksjon for 
karrieresenteret og ivareta store geografiske ulikheter i de fem kommunene. 
 
Arbeidsgruppa anbefaler at prosjektleder Kjersti Dovland arbeider videre med en etablering 
av et karrieresenter for regionen og at dette åpnes i løpet av tredje kvartal 2014.  
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Vedlegg 1. 
 
 
Eksempel på flere aktiviteter knyttet til karrieresenter som kompetanse- og 
utviklingssenter: 
  
- Informasjon om kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet 
- Informasjon om privat virksomhet og etablering 
- Retter og plikter i arbeidsforhold 
- Arbeidsmarkedet og trender 
- Samfunnsspørsmål (spesielt mot minoritetsspråklige) 
- Bringe folk sammen i nettverk 
- Etablere og gjennomføre prosjekter 
- Lage kurs- og konferanser. Eks: 

o Grûndercamp 
o "Sjef i eget liv" (ref. Papirbredden Karrieresenter) 
o Jobbsøkerkurs 
o Karriereveiledning og kompetansekartlegging for innvandrere (ref. OPUS 

Karriere Kongsberg) 
o Hverdagsøkonomi for ungdom 
o Korte temakurs for rådgivere 
o Fokus på å "designe" egen karriere  
o MOOC (massive open online course) som utdanningsform 
o Jobbjakt for eldre 
o Innføring i læringsplattformer 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/815-1   Arkiv:   

 

MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK PÅ DELER AV GNR/BNR 52/1 

KILEMOEN - KLAGE PÅ VEDTAK 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Hans Anton Støen til følge.  

2. Klagen sendes fylkesmannen, som er klageinstans, for endelig behandling av klagen.  

3. Det delegeres til rådmannen å behandle en eventuell søknad om midlertidig tillatelse 

til tiltak og dispensasjon, jf. vedtakspunkt 2 i formannskapets vedtak 17.06.2014 sak 

108/14.  

 

Sammendrag 

Det er kommet en klage på formannskapets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak på deler 

av gnr/bnr 52/1 ved Ringerike vannverk på Kilemoen. Saksframlegget gjør rede for 

hovedpunktene i klagen, juridiske forhold og en vurdering av innholdet i klagen. 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken oversendes fylkesmannen for 

endelig behandling.  

 

Beskrivelse av saken 

Bakgrunn 

Det har over lang tid vært drevet uttak av grus på gnr/bnr 52/1 på Kilemoen. Første uttak var 

på 1960-tallet. I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale mellom kommunen og 

grunneiere knytta til Ringerike vannverk. Grunneier Hans Anton Støen opplyser at det er tatt 

ut til sammen ca. 400 000 m3 grus etter 1985. Av dette er ca. 300 000m3 tatt ut i perioden 

2009-2013 i forbindelse med utbygging av Rv7.  

Våren 2014 starta arbeidet med reguleringsplan for vannverket.  

Formannskapet vedtok i møte 17.06.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler 

av gnr/bnr 52/1 på Kilemoen (se saksframlegg og protokoll i vedlegg 1 og 2). Forbudet 

gjelder tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense drikkevannskilden. Vedtaket 

ble varsla i brev 24.06.2014 (vedlegg 3). 

Grunneier Hans Anton Støen fikk utsatt klagefrist, og kommunen mottok klage på vedtaket i 

brev datert 20.08.2014.  

 



Klagens innhold 

Klage fra Hans Anton Støen følger som vedlegg 4. Videre mottok kommunen et brev fra 

Støen 10.09.2014 med forslag om å inngå en avtale, se vedlegg 5.  

Oppsummering av hovedpunktene i klagen:  

1. Klausulering 

Støen mener klausuleringsavtalen fra 1985 åpna for uttak av grus på hele sin 

eiendom, i 3 ulike soner, så lenge uttaket skjedde i samsvar med 

klausuleringsbestemmelsene. Støen mener dette må anses som en avtalefesta 

arealplan for forvaltning av både grunnvann og grus. Klausuleringa var grunnlag for 

et skjønn som ble fullført i 1990. Ca. 3 mill. m3 grus var omfatta av skjønnet. Støen 

mener lovligheten av uttaket bekreftes av plan- og utredningsprogrammet 

18.01.2011, hvor grusuttak ble angitt som et delformål med planen. 

2. Søknadsplikt og lovlighet 

Støen mener uttak av grus på sin eiendom er en lovlig virksomhet, og at kommunen 

ikke kan bruke plan- og bygningsloven som hjemmel for et midlertidig forbud. Støen 

mener vedtaket må kjennes ugyldig.  

Støen skriver at kommunen ikke på noe tidspunkt før et møte våren 2014 har hevdet 

at grusuttaket må ha tillatelse etter plan- og bygningsloven. Støen viser til brev fra 

sin advokat, Frode Innjord, hvor det blant annet står: Plan- og bygningslovens regler 

om søknadsplikt knytter seg til nye tiltak, jf. pbl. § 20-1 sammenholdt med § 1-6. 

Støen ber om en klargjøring av om det midlertidige forbudet bare rammer nye tiltak, 

og at det ikke omfatter ethvert uttak av grus fra allerede lovlig etablert uttak. I første 

omgang er det viktig for Støen å innfri avtalt årlig minimumskvote for uttak i avtalen 

med entreprenøren Hæhre AS. Dvs. ca. 100 000 m3 fram til år 2020. Hæhre må også 

få anledning til å hente utsorterte fraksjoner av stein og grus om ligger lagra delvis 

innenfor sone I.  

3. Forslag om å inngå avtale  

Støen foreslår å inngå en avtale med kommunen om uttak av grus. Støen er villig til å 

avstå fra å ta ut grus i sone I i 5 år, eller fram til reguleringsplan er vedtatt. 

Kommunen skal da ikke motsette seg fortsatt grusuttak i sone IIA på Støens eiendom 

iht. gjeldende klausulering i samme periode. Hæhre gis også anledning til å 

transportere ut allerede utsorterte fraksjoner av stein og grus som delvis ligger inne i 

sone I.  

Kommentarer fra Teknisk drift utbygging / Asplan Viak 

Teknisk drift utbygging fikk mulighet til å kommentere klagen, og oversendte sine 

kommentarer i e-post 21.09.2014 (vedlegg 6). E-posten inneholder også vurdering fra 

rådgiver Asplan Viak.  

1. Klausulering 

Gjennomgang av klausuleringssoner og bestemmelser er et krav for å få godkjent 

reservevannforsyning til Ringerike vannverk. Forslag til klausuleringsplan og 

bestemmelser er utarbeida etter råd fra Asplan Viak og Mattilsynet. 

Klausuleringsplan og bestemmelser bør hjemles i en reguleringsplan for å sikre 

vannforsyninga til Hønefoss og omegn. Støen skriver i e-post 14.09.2014 at det vil 

være en fordel å ta ut grus i sone IIA med tanke på framføring av ny vannledning 

med tilhørende infrastruktur. Teknisk mener dette må modifiseres. I forslag til 

reguleringsplan ligger det inne to traseforslag for ny hovedvannledning til 

reservebrønnene. Trase er ikke endelig bestemt, og vil avklares i planprosessen.  



2. Søknadsplikt og lovlighet 

Teknisk kjenner ikke til at det foreligger tillatelser for uttak av grus innenfor 

vannverksområdet. Gjeldende klausuleringsplan åpner for uttak av grus innenfor 

sone 1 og 2, så lenge klausuleringsbestemmelsene følges. Klausuleringen i seg selv 

gir imidlertid ingen tillatelse etter plan- og bygningsloven eller annet regelverk til å 

ta ut grus i nevnte soner.  

Det er riktig som Støen skriver, at et midlertidig forbud mot tiltak ikke har 

tilbakevirkende kraft. Det vil si at forbudet bare gjelder for nye søknader som skal 

behandles etter plan- og bygningsloven. Skal igangværende lovlig bruk begrenses 

eller stanses, må det gjøres gjennom ekspropriasjon, basert på vedtatt 

reguleringsplan. Dersom det ikke blir enighet om grusuttak, og det anses som 

nødvendig å stoppe drifta før reguleringsplan som gir ekspropriasjonsrett er ferdig, 

gir Oreigningsloven adgang til ekspropriasjon for å sikre vannkilder.  

3. Forslag om å inngå avtale 

Asplan Viak mener en avtale med grunneier vil være tilstrekkelig for å sikre 

hensynet til drikkevannskilden, gitt at avtalen har innarbeida kravene i 

reguleringsplanforslaget. Det må vurderes om avtalen skal tinglyses eller ikke. Uten 

tinglysning er det en frivillig avtale som kan sies opp av begge parter.  

  

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplan 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er eiendommen avsatt til landbruks-, natur- 

og friluftsområde (LNF). Området er også markert med skravuren "nedslagsfelt for 

drikkevann".  

 

Revisjon av kommuneplan 

Som en del av revisjon av kommuneplanen utarbeider kommunen en temautredning om 

mineralske råstoffer, herunder grusforekomster. Våren 2013 inviterte kommunen til å 

komme med innspill til kommuneplanen om eksisterende og nye uttaksområder. Dette ble 

gjort gjennom annonsering på kommunens internettside, i Ringerikes blad samt med eget 

brev til kjente drivere og grunneiere – herunder Støen.   

Det har ikke kommet inn noe innspill til kommuneplanen om grusuttak på gnr/bnr 52/1.  

Områder for råstoffutvinning bør ordinært avklares i overordna planer, og behandles 

gjennom en kommuneplanprosess. I kommuneplanprosessen blir hvert enkelt innspill utreda 

av kommunen på overordna nivå, og kommunestyret tar til slutt stilling til innspillene ut fra 

en samla vurdering. Dersom et område blir avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen, vil 

det videre være krav om å utarbeide reguleringsplan. Omfanget av plan- og 

utredningsarbeidet vil imidlertid bli mindre for et område som er avklart i overordna plan, 

enn et område som er avsatt til LNF.  

 

Reguleringsplan for Ringerike vannverk 

Våren 2014 ble det varsla oppstart av reguleringsplan for Ringerike vannverk. Støen har 

sommeren 2014 gitt tilbakemelding om at han ønsker å samarbeide om en felles 

reguleringsplan som ivaretar både grunnvanns- og grusinteresser. Dette vil medføre at 

oppstart av planarbeidet må gjennomføres på nytt, fordi regulering til formål grusuttak 

utløser krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger.  



Dersom Støen i stedet ønsker at dette behandles som et innspill til kommuneplanen, er 

rådmannen åpen for det. Fordelen med dette vil være at arealbruken avklares på overordna 

nivå i kommuneplanen, for så eventuelt å bli fulgt opp med en reguleringsplan for uttaket.  

 

Juridiske forhold  

Plan- og bygningsloven 

Uttaket er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1 bokstav k: 

Tiltak som krever vesentlige terrenginngrep.  

Det er også krav om reguleringsplan jf. pbl. § 12-1, første og andre ledd:  

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i 

kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der 

det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- 

og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige 

interesser. 

For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. (…)  

Uttak av 400 000 m3 masser er et vesentlig terrenginngrep. Masseuttak kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, og det er nødvendig med en planavklaring for å sikre 

forholdet til berørte private og offentlige interesser, som for eksempel friluftsliv, bomiljø og 

drikkevann.  

 

Grusuttaket har i dag ingen godkjenning etter plan- og bygningsloven.  

 

Mineralloven  

Det er krav om å søke driftskonsesjon etter mineralloven innen 01.01.2015. Drivere av 

grusuttak i kommunen er informert om dette kravet i eget brev fra direktoratet for 

mineralforvaltning, datert 03.03.14. Ved søknad om driftskonsesjon til direktoratet vil 

kommunen være uttalepart. Kommunen vil uttale seg som plan- og bygningsmyndighet, og 

ta utgangspunkt i planstatus i kommuneplan og reguleringsplaner, samt eventuelle andre 

vedtak etter plan- og bygningsloven.   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok i mars 2014 oppstart av arbeidet med reguleringsplan 354 for 

Ringerike vannverk. Formannskapet vedtok i tillegg at det skulle sendes forhåndsvarsel om 

vedtak om nedlegging av midlertidig forbud mot tiltak iht. pbl. § 13, på deler av gnr/bnr 

52/1. Brev med forhåndsvarsel ble sendt til Støen 12.03.14. Formannskapet fattet 

17.06.2014, sak 108/14 følgende vedtak:  

1. Det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak, i henhold til pbl § 13, på gbnr 52/1 

innafor sone 1 i de foreslåtte klausuleringssonene (se område med rutete (rød) 

skravur på vedlagt kart: «Oversikt over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til 

klausuleringssoner av 6.3.14 ved Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved 

Ringerike vannverk på Kilemoen. Forbudet mot tiltak gjelder fram til områder er 

regulert i vedtatt reguleringsplan. 

2. Det kan åpnes for søknad om midlertidig tillatelse til tiltak etter plan- og 

bygningsloven (pbl) § 20-1 k) på gbnr.52/1 innafor sone 2a i de foreslåtte 

klausuleringssonene (se område med stripete (blå) skravur på vedlagt kart: 



«Oversikt over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til klausuleringssoner av 

6.3.14 ved Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved Ringerike vannverk på 

Kilemoen. En eventuell midlertidig tillatelse vil gjelde inntil området er regulert i 

vedtatt reguleringsplan. En eventuell midlertidig tillatelse forutsetter at det 

utarbeides reguleringsplan for området, og at det utredes konsekvenser i tilstrekkelig 

grad i forbindelse med søknad om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k). Dersom 

det søkes om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k) må det også søkes om 

dispensasjon etter pbl § 19-1 til 19-3. Det må søkes dispensasjon fra krav om 

reguleringsplan i pbl § 12-1 2.ledd og fra kommuneplanen. 

3. Ringerike kommune dekker ikke Hans Anton Støens kostnader til juridisk bistand. 

 

Økonomiske forhold 
Det vil trolig komme et erstatningskrav for tap av verdi grunnet restriksjoner på bruk av 

eiendommen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens kommentarer til klagen 

1. Klausulering 

Klausuleringsavtalen fra 1985 gjorde at kommunen ikke hadde behov for å 

ekspropriere eller båndlegge området formelt etter dagjeldende vassdragslov og/eller 

plan- og bygningsloven. Det ble gjennomført et skjønn for å komme fram til et 

erstatningsbeløp for klausuleringa.  

 

Plan- og utredningsprogrammet fra 2011 var et forslag utarbeida av Asplan Viak, 

som har vært leid inn som rådgiver for Teknisk drift utbygging. Forslaget var i 2011 

ikke vurdert av kommunens planmyndighet, og heller ikke politisk behandla. Den 

formelle planprosessen ble først starta opp våren 2014. Rådmannen er ikke enig i 

Asplan Viak har gitt uttrykk for at uttak av grus har "kunnet foregå fritt fram til nå 

innenfor rammen av gjeldende klausulering". Asplan Viak har omtalt forholdet til 

klausuleringsplanen, ikke hvilke krav som gjelder ut fra plan- og bygningsloven. 

Klausuleringsavtalen i seg selv gir ingen godkjenning for grusuttak. En avtale kan 

ikke erstatte saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Avtalen tar utgangspunkt i 

behov knytta til vanninteressene, og gir i seg selv gir ingen tillatelse til uttak av grus.  

 

2. Søknadsplikt og lovlighet 

Rådmannen fastholder at grusuttaket på Støens eiendom er omfatta av søknadsplikt 

og krav om reguleringsplan ut fra plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Grusuttaket har i dag ingen godkjenning etter plan- og bygningsloven.  

 

Kontakten som har vært med Støen fram til 2013 gjaldt kun forholdet til vannverket, 

blant annet å få tillatelse til å sette i gang prøvepumping. Mattilsynet krever 12 

måneders prøvepumping før de kan ta stilling til om godkjenning av grunnvann til 

drikkevannsforsyning kan gis etter drikkevannsforskrifta. Dersom Støen ikke hadde 

godkjent dette ville kommunen søkt lennsmannen om ekspropriasjon etter 

Oreigningsloven. Plan- og bygningsmyndigheten i kommunen var ikke direkte 

involvert i denne saken før planarbeidet formelt starta opp i 2014. 

 

3. Forslag om å inngå avtale 



Kommunen kan ikke inngå en avtale slik Støen foreslår. Kommunen har ikke 

anledning til å fravike kravet om søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. En 

avtale kan ikke erstatte dette kravet.   

Formannskapet har fatta et vedtak om midlertidig forbud mot tiltak, og i vedtaket er 

det angitt hvordan Støen kan gå fram dersom han ønsker å søke om dispensasjon og 

midlertidig tillatelse til tiltak. Et vilkår vil da være at det utarbeides reguleringsplan 

for området, og at arbeidet med konsekvensutredning startes med en gang. 

Rådmannen foreslår at en eventuell søknad fra Støen kan behandles delegert av 

rådmannen, jf. forslag til vedtak punkt 3 i dette saksframlegget.  

Avsluttende kommentar 

Rådmannen velger i denne saken å ikke legge fram et alternativt forslag til vedtak. 

Begrunnelsen for dette er at et alternativt forslag til vedtak vil bryte kommunens 

forpliktelser til å håndheve plan- og bygningsloven.   

Klagen bringer ingen vesentlig nye momenter i saken. Rådmannen opprettholder derfor sin 

vurdering slik det framgår av saksframlegget som lå til grunn for vedtak om å nedlegge 

midlertidig forbud mot tiltak (vedlegg 1). Den samla vurderinga i saksfremlegget 

opprettholdes og rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge. 

 

 

Vedlegg 

1. Saksframlegg datert 28.04.2014.  

2. Saksprotokoll fra formannskapet 17.06.2014, sak 108/14. 

3. Brev med varsel om midlertidig forbud mot tiltak datert 24.06.2014.  

4. Klage fra Hans Anton Støen, 20.08.2014.  

5. Brev fra Hans Anton Støen, mottatt på e-post 10.09.2014. 

6. E-post fra Teknisk drift utbygging med vurderinger av klage fra Støen, 21.09.2014.  

 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Guro Skinnes 

 

 



SAKSFRAMLEGG

Formannskapet

Arkivsaksnr.:10/960-20 Arkiv: L12

MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK PÅ EIENDOM VED RINGERIKE
VANNVERK PÅ KILEMOEN

Forslag til vedtak:

::: Settinn forslagtil vedtakunderdennelinja �

1. Det nedleggesmidlertidig forbudmot tiltak, i henhold til pbl § 13,pågbnr52/1innafor
sone1 i deforeslåtteklausuleringssonene(seområdemedrutete(rød)skravurpåvedlagt
kart: «OversiktoverStøenseiendomgnr/bnr.52/1i forhold til klausuleringssonerav
6.3.14vedRingerikevannverk»datert25.4.2014)ved RingerikevannverkpåKilemoen.
Forbudetmot tiltak gjelderfram til områderer regulert i vedtattreguleringsplan.

2. Det kanåpnesfor søknadommidlertidig tillatelsetil tiltak etterplan-ogbygningsloven
(pbl) § 20-1k) pågbnr.52/1innaforsone2ai deforeslåtteklausuleringssonene(se
områdemedstripete(blå) skravurpåvedlagtkart: «OversiktoverStøenseiendom
gnr/bnr.52/1i forhold til klausuleringssonerav 6.3.14vedRingerikevannverk»datert
25.4.2014)vedRingerikevannverkpåKilemoen.
Eneventuellmidlertidig tillatelsevil gjeldeinntil områdeter regulerti vedtatt
reguleringsplan.Eneventuellmidlertidig tillatelse forutsetterat detutarbeides
reguleringsplanfor området,ogat detutredeskonsekvenseri tilstrekkeliggradi
forbindelsemedsøknadommidlertidig tillatelseetterpbl § 20-1k). Dersomdetsøkes
om midlertidig tillatelseetterpbl § 20-1k) mådet ogsåsøkesom dispensasjonetterpbl
§ 19-1til 19-3.Detmåsøkesdispensasjonfra kravom reguleringsplani pbl § 12-12.
leddog fra kommuneplanen.

::: Settinn forslagtil vedtakoverdennelinja �
... Settinn saksutredningen,vurderingenogsaksdokumenteneunderdennelinja �

Sammendrag
HMA ogformannskapetvedtoki mars2014atdetskulle startesarbeidmedreguleringsplan
354for Ringerikevannverkogatdriver avgrusuttaketpågbnr52/1skulleinnkallestil et
møtei høringsperiodenetterdettevedtaketom oppstart av planarbeid.Formannskapet
vedtoki tillegg at detskullesendesforhåndsvarsel om eventueltvedtakomnedleggingav
midlertidig forbudmot tiltak (i henholdtil plan-ogbygningslovens(pbl) § 13)pågbnr52/1



ved Ringerike vannverk på Kilemoen. Årsaken til dette vedtakspunktet er at det drives 
grusuttak på eiendommen som kan true kvaliteten på drikkevannskilden. Kommunen kan 
ikke risikere at det drives grusuttak i områder der en ulykke vil kunne forurense 
grunnvannet.   
 
Brev med forhåndsvarsel om eventuelt vedtak av midlertidig forbud mot tiltak på gbnr 52/1 
ble sendt til grunneier Hans Anton Støen 12.03.14. I brevet opplyses blant annet om at det er 
mulig å søke om dispensasjon fra forbudet, og at en eventuell søknad om dispensasjon vil bli 
vurdert etter forslaget til klausuleringsplan som forelå når vedtaket ble fattet (datert 
20.11.12).  
 
I forslaget til klausuleringsplan datert 20.11.12 ligger deler av Støens eiendom i sone 1, hvor 
grusuttak ikke tillates, og deler av Støens eiendom ligger i sone 2a, hvor grusuttak tillates 
ned til 155 moh., samt at det er en forutsetnings at det ikke lagres og fylles drivstoff innafor 
området og at uttaket gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. 06.03.14 la Asplan Viak 
fram et nytt forslag til soneinndeling, basert på nye vurderinger. Det nye forslaget er lagt til 
grunn i det vedlagte kartet, datert 25.02.14. Rådmannen forholder seg til bestemmelsene 
forslått 20.11.12, og sonene foreslått 06.03.14. Mattilsynet og miljøretta helsevern i 
Ringerike kommune har godkjent forslaget til klausuleringsplan datert 20.11.12. De nye 
soneinndelingene som er foreslått 06.03.14 er strengere enn de som ble foreslått 20.11.12, og 
rådmannen føler seg derfor trygg på at disse sonene kan brukes som grunnlag for det videre 
planarbeidet. Det vil trolig bli gjort flere endringer i soneinndelinger og bestemmelser i løpet 
av planprosessen.  
 
Etter å ha gjennomført møte med Støen 24.04.14, foreslår rådmannen at det kun nedlegges 
midlertidig forbud mot tiltak innafor sone 1. For sone 2a foreslås det at det kan søkes om 
midlertidig tillatelse til tiltak, som eventuelt vil gjelde fram til reguleringsplan er vedtatt.  
 
Det finnes ikke godkjenninger for grusuttaket. Det er krav om godkjenning etter plan- og 
bygningsloven og etter mineralloven. Kommunen krever derfor at det søkes etter pbl § 20-1 
k). Direktoratet for mineralforvaltning krever at det søkes om driftskonsesjon i henhold til 
mineralloven. Et hvert uttak av grus i dette området er i dag ulovlig.  
 

Beskrivelse av saken 
Møte mellom Støen og Ringerike kommune 
Som vedtatt 11.03.14 har rådmannen gjennomført et møte med Støen. Møtet fant sted 
24.04.14. På møtet deltok Hans Anton Støen og for kommunen; kommunalsjef Knut 
Helland, advokat Guttorm Jakobsen, prosjektleder for vannverket Jostein Nybråten og 
saksbehandler for reguleringsplanen Ingeborg Faller.  
 
Møtereferatet var ikke ferdigstilt da dette saksframlegget ble skrevet, og er derfor ikke 
vedlagt.  



 
Vurdering av forslag til vedtak 
Rådmannen anbefaler at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i de områder der uttak 
av grus vil kunne forurense drikkevannskilden. Rådmannen legger til grunn forslaget til 
klausuleringsplan (datert 20.11.12), som er utarbeida med tanke på at de to reservebrønnene 
ved Tjorputten skal settes i drift, samt revidert forslag til soneinndeling datert 06.03.14. 
Rådmannen mener det er nødvendig å forholde seg til disse sonene og bestemmelsene 
allerede nå før det startes drift i reservebrønnene, da en forurensing i form av oljelekkasje 
eller annen lekkasje nå vil kunne spores i grunnvannet i lang tid framover og dermed vil 
kunne få betydning for drift av reservebrønnene.  
 
I møtet 24.04.14 foreslo Støen at det ikke skal nedlegges forbud mot tiltak for hele hans 
eiendom, men kun de deler som er innafor sone 1 hvor det ikke tillates å ta ut grus. 
Rådmannen har vurdert dette, og kommet fram til at det kan åpnes for søknad om midlertidig 
tillatelse til tiltak i de deler av Støens eiendom som er innafor sone 2a. I sone 2a er det tillatt 
å ta ut grus ned til 155 moh., samt at det forutsettes at det ikke lagres og fylles drivstoff 
innafor området og at uttaket gjøres i henhold til godkjente driftsplaner.  
 
Dersom rådmannens forslag til vedtak vedtas gis det ikke med dette tillatelse til å fortsette 
uttak i sone 2a, da grusuttaket faller inn under pbl § 20-1 k) om «Tiltak som krever søknad 
og tillatelse». En eventuell godkjenning av søknad om midlertidig tillatelse vil kun bli gitt 
under forutsetning av at det utarbeides reguleringsplan for området, og at arbeidet med å 
utrede konsekvenser av tiltaket startes med en gang. Dersom utredningsarbeidet avdekker 
avgjørende negative konsekvenser trekkes en eventuell tillatelse tilbake.  
 
Dersom det søkes om midlertidig tillatelse til tiltak i sone 2a vil det også være nødvendig å 
søke om dispensasjon fra pbl § 12-1 2. ledd, som sier at «Kommunestyret skal sørge for at 
det blir utarbeidet reguleringsplan (…) der det ellers er behov for å sikre forsvarlig 
planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til 
berørte private og offentlige interesser». Det må også søkes om dispensasjon fra 
kommuneplanen, hvor området er avsatt til LNF-formål.  
 
Dersom det søkes om midlertidig tillatelse og dispensasjon, vil denne søknaden behandles av 
byggesakskontoret i Ringerike kommune. I dispensasjonssaker skal berørte myndigheter 
høres og søknaden behandles politisk hvis det ikke er fatta lignende vedtak tidligere. Dersom 
det gis midlertidig tillatelse til uttak av grus, vil denne tillatelsen inneholde vilkår om blant 
annet uttaksdybde og mengde. Det gjeldende forslaget til klausuleringsplan samt det 
reviderte forslaget til soneinndeling datert 06.03.14, vil være grunnlag for vurdering av en 
eventuell søknad.  
 
Forholdet til mineralloven 



Dersom det gis midlertidig tillatelse til uttak av grus i sone 2a, må det også søkes om 
driftskonsesjon etter mineralloven. Drivere av grusuttak i kommunen er informert om dette 
kravet i eget brev fra direktoratet for mineralforvaltning, datert 03.03.14. Ved søknad om 
driftskonsesjon til direktoratet for mineralforvaltning, vil kommunen være uttalepart. 
Dersom det er gitt midlertidig tillatelse til uttak vil kommunen uttale seg positivt til 
søknaden om driftskonsesjon. En driftskonsesjon er gyldig så lenge de underliggende 
tillatelsene er gyldige (for eksempel avklaring etter pbl).  
 
Samarbeid om å utarbeide reguleringsplan 
I møtet 24.04.14 og i sitt svar på brev med forhåndsvarsel om eventuelt vedtak av 
midlertidig forbud mot tiltak, gir Støen utrykk for at han ønsker å ta del i planarbeidet som 
allerede er starta opp. Dette vil si at det vil bli foreslått at det legges inn et felt med formål 
«Masseuttak» i reguleringsplankartet, samt bestemmelser knytta til dette. Det vil bli opp til 
rådmannen, de folkevalgte og de regionale myndighetene å avgjøre om det skal legges til 
rette for grusuttak i området.  
 
I saksframlegget til oppstart av arbeid med reguleringsplan for Ringerike vannverk står det at 
dersom grusuttaket skal innarbeides i reguleringsplanen skal det gjennomføres ny politisk 
oppstartsak fordi det da vil bli krav om konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredning, og dermed planprogram. Det er krav om konsekvensutredning i 
henhold til forskrift om konsekvensutredning § 2 d) som sier at områdereguleringer som 
innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål skal behandles etter forskriften, 
samt § 4 g) som sier at «planer og tiltak skal behandles etter forskriften dersom de (…) kan 
føre til vesentlig forurensing til jord, vann eller sedimenter».  
 
Før samarbeid om reguleringsplan startes opp må det inngås en avtale mellom Støen og 
Ringerike kommune som forslagsstiller for reguleringsplanen. Avtalen må blant annet 
avklare økonomiske forhold og samarbeidsform.  
 
Dersom det ikke startes samarbeid om reguleringsplan, vil reguleringsplanen ikke inneholde 
felt med formål «Masseuttak». Dermed vil det ikke være tillatt å ta ut grus på eiendommen. 
Dersom Støen ikke ønsker å ta del i planarbeidet vil han likevel ha alle muligheter til å 
medvirke i planprosessen som grunneier og nabo. I henhold til byggesaksforskriften § 4-3 g) 
er det ikke krav om ny søknad etter pbl 20-1 k) dersom tiltaket er i samsvar med gjeldende 
reguleringsplan og det er gitt konsesjon etter bestemmelser i mineralloven.  
 
Når det foreligger en reguleringsplan for området, som enten kun inneholder formål for LNF 
og vannverk eller også for masseuttak, vil denne reguleringsplanen erstatter de eventuelle 
midlertidige forbudene og tillatelsene. Dersom masseuttak er et formål i reguleringsplanen 
vil reguleringsplanen inneholde bestemmelser som setter føringer for uttak av grus.   
 



Søknader om driftskonsesjon med tilhørende driftsplan etter mineralloven er uavhengig av 
søknader etter pbl.   

 
Tidligere behandlinger og vedtak 

• Hovedkomiteen for miljø – og arealforvaltning og formannskapet vedtok i møte 
03.03.14 og 11.03.14, sak 21/14 og sak 44/14, oppstart av arbeid med 
områdereguleringsplan for Ringerike vannverk. Til behandlinga i formannskapet ble 
det ettersendt et notat med et vedtakspunkt som ble foreslått vedlagt den opprinnelige 
saken. Som følge av det vedtok formannskapet også at det skulle sendes 
forhåndsvarsel om eventuelt vedtak av midlertidig forbud mot tiltak for gbnr 52/1 på 
Kilemoen.  

• Formannskapet fikk en orientering om arbeidet med reguleringsplanen i sitt møte 
08.04.14.  

  
Svar fra Støen på forhåndsvarsel om eventuelt vedtak av midlertidig forbud mot tiltak  
Se vedlagte epost for svar fra Støen etter brev med forhåndsvarsel om eventuelt vedtak av 
midlertidig forbud mot tiltak. I eposten står det at dette er et foreløpig svar. Svaret ble 
bekrefta av Støen seinere samme dato, og er derfor Støens endelige svar på brevet med 
forhåndsvarsel.  
 
Oppsummering av Støens svar: 

• Støen kan ikke akseptere at det legges restriksjoner som foreslått i forslaget til 
klausuleringsplan på hans eiendom. Det har blitt tatt ut grus på eiendommen i 40 år 
uten uhell eller forurensing. Grusen som er tatt ut på eiendommen er brukt til lokale 
prosjekter med stor samfunnsnytte for Ringerike.  

• Støen mener at dersom kommunen nedlegger forbud mot tiltak på hans eiendom, kan 
dette vanskelig karakteriseres som annet enn et unødvendig overgrep fra kommunens 
side. 

• Støen har inngått avtale med Hæhre AS om uttak av grus, hvor Hæhre betaler en fast 
årlig avgift uavhengig av uttak. Et midlertidig forbud mot uttak av grus vil kunne 
resultere i erstatningskrav fra Hæhre og Støen. 
 

• Dersom kommunen vedtar midlertidig forbud mot tiltak ber Støen om at følgende 
momenter vurderes nøye: 

- Hvilken soneavgrensning er reelt sett påkrevet for å sikre grunnvannet?  Er 
det deler av min eiendom som kan unntas fra det midlertidige forbudet? 

- Hvor stor overdekning av grunnvannet er nødvendig?  Tidligere forslag fra 
NIVA gikk ut på at grus kunne tas ut ned til 5 meter over normalvannstand. 



- Kommunen må redegjøre nærmere for/konkretisere hvor og hvordan 
grusuttak kan skje etter søknad om unntak fra eventuelt midlertidig forbud. 
 

• Støen er positivt innstilt til kommunens invitasjon om samarbeid om felles 
reguleringsplan som ivaretar både grunnvanns- og grusinteresser. 

 
Rådmannens kommentar til Støens svar: 

• Kommunen må beskytte drikkevannskilden, men ønsker ikke å sette strengere 
restriksjoner enn hva som er nødvendig. Rådmannen er klar over at grus er en viktig 
samfunnsressurs.  

• Kommunen må forholde seg til Asplan Viaks vurderinger og råd, og myndighetenes 
råd og anbefalinger. Selv om det ikke har forekommet uhell eller forurensing 
tidligere kan ikke kommunen være sikre på at det ikke vil skje noen gang. Én 
hendelse kan være nok. I tillegg må kommunen også forholde seg til rådene fra 
Asplan Viak når det gjelder buffer mellom overflata og grunnvannet, som beskytter 
grunnvannet mot forurensing. 

• Rådmannen kjenner til avtalen, men hensynet til drikkevannet må gå foran hensynet 
til avtalen. Det foreligger ikke godkjenninger av grusuttaket, og rådmannen mener da 
at det ikke er å forvente at slike avtaler skal hensyntas. I vedtaksforslaget fra 
rådmannen foreslås det at det skal være tillatt å ta ut grus på de deler av eiendommen 
hvor Asplan Viak mener det er forsvarlig, altså vil det ikke måtte bli full stopp i 
driften.  

• Rådmannen vil sørge for at momentene vurderes og redegjøres for seinere i 
prosessen og seinest innen 1. gangsbehandling av reguleringsplanen.  

• Rådmannen vil ta initiativ til å starte samarbeidet om felles reguleringsplan.  
 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området og eiendommen avsatt til LNF-
formål. Planområdet er ikke tidligere regulert.  
 

Økonomiske forhold 
Rådmannen er kjent med at det trolig vil komme et erstatningskrav for tap av verdi grunnet 
restriksjoner på bruk av eiendommen.  
 

Alternative løsninger 
Alternativt kan kommunen vedta at det skal nedlegges midlertidig forbud mot tiltak på hele 
gbnr 52/1.  
 
Hvis en skal ta høyde for eventuelle framtidige innskjerpinger i regelverket vil en måtte 
nedlegge forbud på hele eiendommen. Rådmannens forslag til vedtak forholder seg til 
dagens regelverk.   



 
Rådmannens vurdering 
Drikkevannskilden på Kilemoen er av stor samfunnsmessig betydning, og den er svært 
sårbar for forurensing. Reint drikkevann er viktig for at dagens samfunn skal fungere, og det 
er derfor nødvendig å sikre drikkevannskilden. Grus er også en viktig ressurs i dagens 
samfunn, og som Støen peker på i sitt svar til kommunen har grusen fra dette uttaket vært 
brukt til flere prosjekter lokalt på Ringerike. Rådmannen mener imidlertid at i dette tilfellet 
må drikkevannsressursen prioriteres framfor grusressursen. Det er flere grusressurser i 
Ringerike kommune, men ikke flere slike drikkevannsressurser. På Kilemoen er det direkte 
forbindelse mellom grus og vann. Det sikrer god tilgang på reint grunnvann, fordi grusen 
renser vannet og området ligger nært Begna.  
 
Med bakgrunn i vurderinga over mener rådmannen at forslaget til vedtak ivaretar 
drikkevannet, men at det også gjør det mulig å ta ut noe grus i området dersom det kan 
bevises at det ikke er store negative konsekvenser knytta til uttaket.  Rådmannen mener at 
anbefalinga om vedtak bør følges.  
 

Vedlegg 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 

1. Kart: «Oversikt over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til klausuleringssoner av 
6.3.14 ved Ringerike vannverk» datert 25.4.2014 

2. Forslag til klausuleringsplan, datert 20.11.12 
3. Brev med forhåndsvarsel om eventuelt vedtak av midlertidig forbud mot tiltak, datert 

12.03.14 
4. Epost fra Hans Anton Støen med svar på brev med forhåndsvarsel om eventuelt 

vedtak av midlertidig forbud mot tiltak, datert 25.04.14 
 
 
 
 Ringerike kommune, 28.04.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
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Sak: 108/14 
 
MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK PÅ EIENDOM VED RINGERIKE 
VANNVERK PÅ KILEMOEN  
 
Vedtak i Formannskapet: 
 

1. Det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak, i henhold til pbl § 13, på gbnr 52/1 
innafor sone 1 i de foreslåtte klausuleringssonene (se område med rutete (rød) skravur 
på vedlagt kart: «Oversikt over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til 
klausuleringssoner av 6.3.14 ved Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved 
Ringerike vannverk på Kilemoen. Forbudet mot tiltak gjelder fram til områder er 
regulert i vedtatt reguleringsplan. 

2. Det kan åpnes for søknad om midlertidig tillatelse til tiltak etter plan- og 
bygningsloven (pbl) § 20-1 k) på gbnr.52/1 innafor sone 2a i de foreslåtte 
klausuleringssonene (se område med stripete (blå) skravur på vedlagt kart: «Oversikt 
over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til klausuleringssoner av 6.3.14 ved 
Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved Ringerike vannverk på Kilemoen. En 
eventuell midlertidig tillatelse vil gjelde inntil området er regulert i vedtatt 
reguleringsplan. En eventuell midlertidig tillatelse forutsetter at det utarbeides 
reguleringsplan for området, og at det utredes konsekvenser i tilstrekkelig grad i 
forbindelse med søknad om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k). Dersom det søkes 
om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k) må det også søkes om dispensasjon etter 
pbl § 19-1 til 19-3. Det må søkes dispensasjon fra krav om reguleringsplan i pbl § 12-
1 2.ledd og fra kommuneplanen. 

3. Ringerike kommune dekker ikke Hans Anton Støens kostnader til juridisk bistand. 
 
 
 

Behandling i Formannskapet 17.06.2014: 
 
Rådmannens reviderte forslag til vedtak: 
 

1. Det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak, i henhold til pbl § 13, på gbnr 52/1 
innafor sone 1 i de foreslåtte klausuleringssonene (se område med rutete (rød) skravur 
på vedlagt kart: «Oversikt over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til 
klausuleringssoner av 6.3.14 ved Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved 
Ringerike vannverk på Kilemoen. Forbudet mot tiltak gjelder fram til områder er 
regulert i vedtatt reguleringsplan. 

2. Det kan åpnes for søknad om midlertidig tillatelse til tiltak etter plan- og 
bygningsloven (pbl) § 20-1 k) på gbnr.52/1 innafor sone 2a i de foreslåtte 
klausuleringssonene (se område med stripete (blå) skravur på vedlagt kart: «Oversikt 
over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til klausuleringssoner av 6.3.14 ved 
Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved Ringerike vannverk på Kilemoen. En 



eventuell midlertidig tillatelse vil gjelde inntil området er regulert i vedtatt 
reguleringsplan. En eventuell midlertidig tillatelse forutsetter at det utarbeides 
reguleringsplan for området, og at det utredes konsekvenser i tilstrekkelig grad i 
forbindelse med søknad om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k). Dersom det søkes 
om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k) må det også søkes om dispensasjon etter 
pbl § 19-1 til 19-3. Det må søkes dispensasjon fra krav om reguleringsplan i pbl § 12-
1 2.ledd og fra kommuneplanen. 

3. Ringerike kommune dekker ikke Hans Anton Støens kostnader til juridisk bistand. 
 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens reviderte forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Til: Fylkesmanneni Buskerud

Kopi: Ringerikekommune

Støa,20.08.14

Klage over vedtak om midlertidig forbud mot grusutt ak på gbnr 52/1

I vedtakav 17.06.2014nedlaRingerikeformannskapmidlertidig forbudetterplan-og
bygningslovenmot uttakav gruspåmin eiendomgnr52bnr 1. Begrunnelsener farefor mulig
forurensningav grunnvanntil kommunensdrikkevannsforsyning.

Jegmeneruttakav gruspåhelemin eiendomharvært – og fortsatter– enlovlig virksomhet
ogatkommunenderforikke kanbrukepbl. somhjemmel for et midlertidig forbud.

Begrunnelse:

Grusuttaketstarteti sluttenav 1960-årene.Ringerike kommunebeslutteti begynnelsenav
80-åreneatvannforsyningentil kommunenskulletasfra detteområdet. I 1985bledetinngått
avtalemellomkommunenogmegsomgrunneier.Avtalenforetokeninteresseavveining
mellomkommunensinteresserog mineinteresserfor grustaksdrift.Avtalenåpnetfor uttakav
gruspåhelemin eiendomi 3 ulike kartfestedesoner sålengeuttaketskjeddei samsvarmed
klausuleringsbestemmelserfor dissesonene.Klausuleringenmedbestemmelserog
soneinndelingmåansessomenavtalefestetarealplan for forvaltningenav bådegrunnvannog
gruspåmin eiendom.

Denneavtalenvarutgangspunktetfor etavtaleskjønn somble fullført i 1990ogsombegge
partertiltrådte. Skjønnsforutsetningeneerdermedforpliktendefor grunneierog for
kommunen.Mengdengrussomble omfattetavskjønnet, varca.3 millioner m3.Deter etter
1985tatt ut tilsammenca.400.000m3,noesomeren beskjedenandelav totalvolumet.

Jegharinngåttavtalemedentreprenør(HæhreAS) om uttaki samsvarmedklausuleringen
somligger innei avtalenmellommegog kommunen.

Jegharhattgodkontaktmedkommunensidenvannverketble etablert,og ikke minstde
senereåretterat kommunenønsketåetablerereservebrønnerfor drikkevann. Ikke pånoe
tidspunktfør våren2014harkommunenhevdetatgrusdriftenmåttehatillatelseetterpbl. --
hellerikke påmøtei 2010(medkommunensadvokattil stede).Kommunenredegjordederfor
planeneom ytterligeresikringav drikkevannetog om fellesreguleringsplansomivaretok
bådegrunnvanns-og grusinteressene.Samtidigorientertejegom atdetvar tattut ca.200.000
m3grusi perioden2009-10. (Ettermøteterdettatt ut ca.40.000m3). Jegkanikke forstå
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noeannetennat lovlighetenav grustaksdriftenbekreftesytterligereav kommunensPlan-og
utredningsprogramav 18.01.2011,hvorgrusuttakble angittsomet delformålmedplanen: «I
områdeterdetogsået grustaksomskalivaretasi planen.»Programmetinneholdtdessuten
forslagtil klausuleringsbestemmelsersomvarpraktisk talt identiskemedtidligereavtalefra
1985,bortsettfra atkravenetil uttaksdybdevar strammetinn.

Førsti et møtevåren2014hevdetkommunensadvokatat grusdriftenvar ulovlig ogvistetil
endringeri pbl. i 1995somstilte kravomsærskiltgodkjenningfra kommunen.
Formegvardetteuforståelig. Jegharoppfattetavtalenfra 1985og skjønnsforutsetningene
somengodkjennelsefra kommunentil uttaki samsvar medklausuleringsbestemmelsene.Jeg
hardrevetgrusuttaketlojalt i samsvarmeddetteog i kontaktmedkommunenheleveien.
Uttaketharskjeddmedutgangspunkti bunnenav endødisgrop.Uttakethardelsforegått
innoveri sideneav dødisgropa,delsi dybden.Driftenav grustaketmåderforansessomen
kontinuerlig,lovlig virksomhetinnenforett ogsammeområde.Kommunensegenkonsulent,
AsplanViak, erogsåenigi at grusuttakharkunnetforegåfritt fram til nå,seside15 i
PlanbeskrivelseRingerikevannverk,utgave3, datert 2014-02-16.Detteer utdypeti vedlagte
epostfra AsplanViak.

Jegberomat fylkesmannenvurdererhjemmelenfor, og lovlighetenav,kommunensvedtak
ommidlertidig forbudmot uttakavgrusi et igangværende,lovlig drevetgrustak.

I dennesammenhengsitererjeg fra et brevfra min advokatFrodeInnjord:
«Ut fra deopplysningersomforeligger,syneskommunenåværeavdenoppfatningatStøen
eravhengigav tillatelseetterplan-ogbygningslovenfor å fortsettedriften av detetablerte
grustaket.Detteberori såfall påenmisforståelse. Plan-ogbygningslovensreglerom
søknadspliktknyttersegtil nyetiltak, jf. pbl.§20-1sammenholdtmed§ 1-6. I det
foreliggendetilfelle erdettaleom etgrusuttaksom bleetablertlengefør deti 1995ble innført
søknadspliktfor «vesentligeterrenginngrep»(herundermassetak),og somkommunen
gjennomklausuleringssakenpå1980-og1990-talletfor lengstharakseptertsom
igangværendeog lovlig virksomhet. Kommunenkanfølgelig ikke settesombetingelsefor
fortsattdrift av detetablertegrustaketatStøeninnhentertillatelseett pbl. § 20-1.»

Jegharfull forståelsefor kommunensbehovfor godt og tilstrekkeligdrikkevann,ogharlojalt
samarbeidetmedkommunenfor å sikrevannforsyningen. Jegerogsåpositiv til atkommunen
harsatti gangarbeidmedreguleringsplan.Formålenemedenslik reguleringsplanmåværeå
sikrebådegrunnvannsforsyningog fortsattgrusdrift.

Men jegkanikke seatkommunenkannedleggeetmidlertidig forbudetterpbl. for åstoppe
enigangværende,lovlig næringsvirksomhetsomskjeri samsvarmeddegjensidige
forpliktelsenesomer fastsattgjennomavtaleogskjønn. Dersomkommunenmenerdeter
nødvendigmedytterligererestriksjonerav hensyntil drikkevannet,mådetinngåsny avtale
medgrunneierellerstartesekspropriasjonssak.Til orienteringleggerjeg ogsåvedenuttalelse
fra AsplanViak, somkommunenharengasjertfor å utrededrikkevannsforsyningen.
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Prinsipaltmenerjeg atdetmidlertidigeforbudetmåkjennesugyldig for helemin eiendom.

Subsidiærtvil jegbeFylkesmannenom åklargjøreat detmidlertidigeforbudetbarerammer
”nye tiltak”, og atdetikke omfatterethvertuttakav grusfra detalleredelovlig etablerte
uttaksområdet.I førsteomgangerdetviktig for megå innfri avtaltårlig minimumskvotefor
uttakav grusi avtalenmedHæhre,dvs.ca.100.000m3fram til år2020. Etterdetjeg kan
bedømme,kanet slikt volumtasut påmin eiendominnenfordetsomerbetegnetsoneII A i
kommunensvedtakom midlertidig forbud. Hæhremådessutenfå anledningtil å henteut
alleredeutsortertefraksjoneravsteinog grus,som ligger lagretdelvisinnenforsoneI i dette
vedtaket.

Jegharogsåsettdetnødvendigå rådføremegmedadvokati dennesakenogberom åfå
utgiftenetil advokatdekket.

Medhilsen

HansA. Støen,
VestreÅdal 23
3516Hønefoss

Vedlegg.
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Vedlegg

----- Forwardedmessage-----
Fra:"SisselArctander"<Sissel.Arctander@asplanviak.no>
Til: "hans.stoen@gmail.com"<hans.stoen@gmail.com>
Emne:Reguleringfor Ringerikevannverk:presisering av AsplanViaksbeskrivelse
Dato:fre., aug.15,201414:49

Til

HansStøen

I AsplanViaksplanbeskrivelsesomfulgtemedvarsel om oppstart,erdetetavsnittom
grusuttakog tillatelseretterklausuleringsplanen.

Herkommerenpresiseringav detteavsnittet.Senedenfor.

I tillegg vil vi informereom atvi harhattmøtemedRingerikekommunei dag,ogdemener
deterpositivt om AsplanViak utførerutredningeneknyttettil eventuellreguleringav
grusuttaket.

Grusuttak

Eksisterendeklausuleringsplan(1984)harframtil någitt anledningtil grusuttaki sone1 og2
sålengebestemmelsenevedrørendeforurensendestoffer og dybdenpåuttaketfølges.Planen
gir ikke direktetillatelse,menangirhvilkenarealbruk somkantillatesog ikke, nårdetsøkes
omtiltak innenforplanområdet.Herhenviservi til deavtalerellervedtaksomble gjort i
kjølvannetav gjeldendeklausuleringsplan,dadenble vedtatt.Det harværtlagt restriksjoner
påtillat uttaksdypi sone1 og2A, menellersharuttakkunnetforegåfritt. NGUsGiN-veileder
nr. 7 omhandlerbeskyttelseav grunnvannsanlegg.Det framgåri revidertutgaveav
veilederen,datertapril 2011,at deti sone1 ikke børtillatesgrusuttak.Uttak i sone2 kan
tillates,meneventueltpåvissevilkår.

Medhensyntil denforurensningsrisikosomerknyttet til eksisterendegrusuttakpågrensen
mellomsone1 og2A, er deti forslagtil reguleringsplansomskalerstatte
klausuleringsplanen,foreslåttinnskjerpingpårestriksjoneri sone1 og2, mensdeti sone3
ikke er lagt restriksjonerutoverdekrav somstillestil driftsplanerog lagringav
kjemikalier/utstyr/drivstoff.Det henvisestil vedlegg5 for kartogplanmedrestriksjoner.
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Nytt forslagvil ikke hatilbakevirkendekraft. Det vil si at detmåinngåsgrunneieravtaleeller
gjøresenkeltvedtakomdriften.

Medvennlighilsen

SisselArctander

Byplanlegger,Planog urbanisme

Mob/dir: 92 8073 62,Sentralbord:41799417

sissel.arctander@asplanviak.no- www.asplanviak.no

AsplanViak AS, Tempevegen22,Postboks6723,7490Trondheim

Sendtfra min iPad
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Guro Skinnes

Fra: Jostein Nybråten
Sendt: 21. september 2014 12:29
Til: Guro Skinnes
Kopi: Mari Vestland;Birgit Hagen; SisselArctander

(Sissel.Arctander@asplanviak.no);Knut EdvardHelland; Guttorm Jakobsen
Emne: Reguleringsplan Ringerike vannverk:Vurderinger av brev fra Støen

TilRingerikekommunev/Miljø ogarealforvaltningen.
Sak:RingerikevannverkReguleringsplan

Det visestil derese-posthvordereber om kommentarer til Støensbrevdatert 20.08.14ogtil senerebrevdatert
14.09.14.

Kommentarenefra tekniskdrift utbyggingkommeri tilleggtil kommentarenefra kommunenerådgiverAsplanViak.
Kommentareneher er oversendti egene-post19.09.14. Følgerogsåsometterskrift til dennee-post.

Kommentartil brevene.

Tekniskdrift Utbyggingkjennerikketil at det foreliggergodkjentetillatelserfor uttak avgrusinnenfor
vannverksområdet.Gjeldendeklausuleringsplanmedbestemmelseråpnerfor uttak avgrusinnenforsone1 og2 så
lengeklausuleringsbestemmelsenefølges.Klausuleringsbestemmelseneogklausuleringsplaneni segselvgir ingen
tillatelsetil å ta ut grusi nevntesoner.

Etavkravenefor å få godkjentreservannforsyningtil Ringerikevannverker engjennomgangavklausuleringssonene
ogklausuleringsbestemmelsenefor Ringerikevannverk. Forslagtil ny klausuleringsplanogbestemmelserer
utarbeidetetter råd fra AsplanViakogMattilsynetogi en eventuellavtalesåmådissekravenei klausuleringsplanen
ogbestemmelseneinnarbeidesi denne.Tekniskdrift Utbygginger avdenoppfatningat klausuleringsplan og
klausuleringsbestemmelserbørhjemlesi en reguleringsplanfor å sikrevannforsyningentil Hønefossogomegn.

Nårdet gjelderutsagni brevav14.09.14om at det vil væreen fordel å ta ut grusi soneIIAmedtanke påfremføring
avny vannledningmedtilhørendeinfrastruktursåmå dette modifiseres.I forslagtil reguleringsplanliggerdet inne
to forslagtil traseerfor nyhovedvannledningtil reservebrønnene.Ingenavdissetraseneer endeligbestemt.Den
enetraseenfølgerdagensløsningvedå følgeeksisterendevegnedtil Tjorputten.Detandreforslageter å gjennom
grustaketsomvil væredenkortesteavstandennedtil Tjorputten.Vihar imidlertid ikkesagtnoeom uttak avgrusi
dennetraseen.Vi forholderosstil nytt forslagtil klausuleringsplanogbestemmelser.Leggedybdepåny
hovedledningvil væreca2.20m fra terreng.

Mvh

Med vennlig hilsen

Jostein Nybråten
___________________________________________________
Enhetsleder Teknisk drift utbygging
Ringerike kommune, Teknisk drift, Utbygging
Pb 123 Sentrum, 3502 HØNEFOSS
Mob.: 97 13 89 77 e-post: jostein.nybraten@ringerike.kommune.no
Etabler deg i Ringerike: www.ringerike.no

Tenk på miljøet - må du skrive ut denne e-posten?
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Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt
informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil
og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt.

Fra: SisselArctander [mailto: Sissel.Arctander@asplanviak.no]
Sendt: 19. september 2014 10:35
Til: Guro Skinnes; Jostein Nybråten
Kopi: Mari Vestland; Birgit Hagen
Emne: ReguleringsplanRingerike vannverk: Vurderinger av brev fra Støen

Til
Ringerikekommune

Kommentarertil Støensinnspill til planarbeidet,datert 20.8.14.og14.9.14.

Nårdet gjelderklagepåvedtakogbygge-ogdeleforbud,datert 20.8.14,er det riktig somStøensier,at et bygge-og
deleforbudikkevil hatilbakevirkendekraft. Detvil siat bygge-ogdeleforbudbaregjelderfor nyesøknadersomskal
behandlesetter plan-ogbygningsloven.Skaligangværendebruk begrenseseller stanses,mådet gjøresgjennom
ekspropriasjon,basertpåvedtatt reguleringsplan.

AsplanViakhar ikkesatt seginn i hvilketillatelsersomer gitt for grustaket,ogkanikkesinoeom dette, utover det
somstår i gjeldendeplaner.Vioppsyerom at gjeldendeklausuleringtillater grusuttaki sone1 og2 sålenge
bestemmelseneom forurensendestoffer ogdybdenpåuttaket følges.

Ang.brevdatert 14.9.14.om forslagtil avtale.Enavtalemedgrunneiervil væretilstrekkeligfor å sikrehensynettil
drikkevannskilden,gitt at avtalenhar innarbeidetkravenei reguleringsplanforslaget.

Det visestil AsplanViaksitt notat datert 5.9.14,om Kommunedelplanvil væretilstrekkeligfor å sikre vannkilden.
Hersiesdet at grunneieravtalerer enmulighet,men at demåsikresmedtingslysning.I dette tilfellet er det snakk
om enkortereperiode,til reguleringsplanener ferdigbehandlet,ogdet måvurderesom tinglysingfor denne
periodener nødvendigeller ikke.Utentinglysinger det en frivillig avtalesomkansiesopp avbeggeparter.

Hvorvidtdet er forsvarligå henteut grusfra sone1 oghvorvidt uttak i soneIIAer i tråd med
reguleringsplanforslaget,er ikkevurderet.DersomRingerikekommuneønskerdet, kanAsplanViakgjøreen
vurderingavdette.

Dersomdet ikkeblir enighetom grussuttak,ogdet ansessomnødvendigå stoppedriften før reguleringsplansomgir
ekspropriasjonsretter ferdig,gir Oreigningslovenadgangtil ekspropriasjonfor å sikrevannkilder.

Med vennlig hilsen

Sissel Arctander
Byplanlegger, Plan og urbanisme

Mob/dir: 92 80 73 62, Sentralbord: 417 99 417
sissel.arctander@asplanviak.no - www.asplanviak.no
Asplan Viak AS, Tempevegen 22, Postboks 6723, 7490 Trondheim

Kom i kontakt med Asplan Viak:
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/746-1   Arkiv:   

 

Status salg av kommunale eiendommer  
 

Forslag til vedtak: 
 

Status salg av kommunale eiendommer tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

 
I forbindelse med formannskapets behandling av forslag til årsbudsjett 2012 – 

handlingsplan 2012 – 2015 den 19. oktober 2011 fikk rådmannen i oppdrag å fremskaffe en 

oversikt over hvilke eiendeler kommunen kan selge. 

 

Kommunestyrets vedtak i sak 41/12 sier hvilke eiendommer som er bestemt solgt.  Denne 

listen er i ettertid revidert. 

 

Rådmannen har basert og revidert oversikten over eiendommer som kan være aktuelle å 

selge. Det ble listet opp 25 aktuelle salgsobjekt.  

 

De enkelte objekt er kommentert i listen, men for flere av objektene gjenstår ytterligere 

klargjøring før eventuelt salg.  

 

Etter konkurranse ble DNB Eiendom valgt til å gjennomføre salg p.v.a. Ringerike 

kommune. 

 

Pr dags dato er følgende eiendommer solgt: 

 

 
 Eiendommer som er solgt   

  8: Gnr. 87 bnr. 107 Hvalsmoveien 10  Overdratt Ringerike Boligstiftelse 

(makeskifte) 

  7: Gnr. 317 bnr. 172 m/fl. Hønengt. 22-24  Kjøpekontrakt inngått. Selges til takst, 

kr 500,- pr m², kjøpesum kr 

1 262 900,-.  

Rettsmøte ang. begjæring om 

fravikelse avholdt 09.09.2014. Dom 

mottatt 22.09.14 og kommunen vant 

denne. Leietaker har mulighet til å 



anke dommen.  Leietaker må være ute 

før kjøpesummen innbetales og 

eiendommen overskjøtes. Kommunen 

vant denne  

  16: Gnr. 95 bnr. 233 regulert lekeplass 

Slettveien (Vesterntoppen) 

 Solgt i h.h.t. takst kr 330 000,-. 

(08.13) 

  19: Gnr. 305 bnr. 259 og 260 utleieboliger 

Einerveien 9 og 11 Nes i Ådal 

 Solgt. 305/260 Einerveien 9 solgt til 

takst kr 700 000,-  (06.13) 305/259, 

Einerveien 11 solgt over takst, for  

1 300 000,-  takst kr 1 200 000,- 

(10.13) 

  23: Tyristrand herredshus gnr. 244 bnr. 

191 

 Solgt for over takst, 1 750 000,-. 

Takst 1 000 000,-. (10. 13) 

  Gnr 51 bnr 29 Kilemoen 

Industritomt (ikke på listen – siste tomt på 

industrifelt opparbeidet av Ringerike 

kommune) 

 Solgt over takst 

Kr. 770 000.- 

  Gnr. 92, bnr. 177, Pistolskytebane 

Hensmoen 

 Solgt, kr 260 000,- 

  12: Del av gnr. 244 bnr. 23 beite / dyrket 

mark Tyristrand 

 Solgt, kr 36 000,- 

  Gnr. 274, bnr. 398, boligtomt Hallingby  Solgt, kr 360 000,- 

  SUM Kr. 6 768 900.- 

 

 

Følgende eiendommer er ikke solgt: 

 

 

 Lagt ut for salg via megler   

  13: Gnr. 305 bnr. 288 og 289 - boligtomter 

på Kirkemoen boligfelt Nes i Ådal 

 Er overlevert eiendomsmegler, 

verdivurdering  pr tomt kr 200 000,- 

(Interessen er liten). 

  3: Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane 

på Hensmoen 

 Er overlevert eiendomsmegler, men 

bedt at det ventes med denne .     

Takst kr 7 900 000,-. Melding sendt 

Spenncon vedr. evt. langtidsleie av 

arealet, leiepris satt til kr  395 000,- 

pr år. Nåværende leieavtale oppsagt 

fra 01.01.15. 

  17: Gnr. 282 bnr. 47 tomt på Ringmoen  Har ligget ute for salg i mange år, 

liten interesse for denne, pris kr 245 

885,-. 

  5: Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål 

skole 

 Er overlevert eiendomsmegler. Selges 

med forbehold om regulering.  

Takst kr 7 750 000,-.  

Bedt eiendomsmegler holde litt an 

med denne. Kontakt mell. Kommunen 

og Old Fellow vedr. kjøp av bygg m. 

tomt. Må avklares! 

  11: Del av gnr. 244 bnr. 398 Skjærdalsvika 

industriområde 

 Anslått pris fra landbrukskontoret  

Kr 75 000,-. 

Er overlevert eiendomsmegler. Har 

vært henvendelser, men ingen bud 

  1: Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor 

reguleringsplan 250-02 Hov 

Næringsområde 

 Kun aktuell som tillegg til 87/450 og 

541. Tilbud om kjøp av arealet er 

sendt. Pris pr m² kr 100,42. Det er 

ikke kommet svar på vår henvendelse. 



En mulighet her er å sette ned prisen 

pr m² og sende et nytt tilbud. 

  Gnr 274 bnr 389 (ikke på listen –boligtomt 

Hallingby) 

 Levert eiendomsmegler, vært 

henvendelser, men ikke bud 

  Gnr. 282, bnr. 34, Ringmoen Skole  Sendt mail til tidl. interesserte om at 

denne fortsatt ikke er solgt. 

 

Når det gjelder eiendommer som ikke er solgt så ligger noen av disse i områder hvor 

etterspørsel etter tomter/eiendommer er liten.  

 

Kommunestyrets vedtak i sak 71/14 gis rådmannen fullmakt til å selge til under takst 

etter en lang salgsperiode.   

 

Eiendomsmegleren har hatt henvendelser vedr. noen av de usolgte eiendommene, uten at 

det er kommet bud. 

 

 

 

Følgende eiendommer er under klargjøring for salg: 

 

 

 
 Under klargjøring for salg   

  4: Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1  Venter på  reguleringsendring.   

Pris avtalt i 2009, kr 250,- pr m² 

  9: Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres 

vei 

 Tomten må reguleres.  

Verdivurdering ferdig regulert,  

kr 2 000 000,-.  

Tomten selges for oppføring av 

omsorgsboliger for ungdom 

  20: Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen 

boligfelt – Sokna 

 

Rådmannens merknad 02.11.2013: 

Formannskapet gjorde den 15.10.2013ny 

bestilling av denne saken. I forbindelse med 

referatsak 123/13C om status salg 

Pukerudhagan, vedtok formannskapet «Det 

fremmes ny sak om salg av eiendommen med 

endring slik at tomtene selges enkeltvis.» 

 Det arbeides med innsigelser fra 

Statens vegvesen for å fullføre 

regulering. 

 

Vurderer bruk av ekstern bistand. 

  15: Gnr. 49 bnr. 256 og 276 friareal 

Veienmarka 

 Omregulering til industri ikke 

igangsatt – kapasitetsutfordring hos 

M&A. 

Vurderer nå å kjøpe 

reguleringsbistand i privatmarkedet. 

  18: Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt 

Hvelven, nytt bnr. 354 

 Block Watne har opsjon på tomta.   

Takst råtomt kr 4 060 000,-. 

 Uavklart/ny vurdering   

  10: Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle  Rådmannen avventer salg da tomten 

vurderes til kommunalt formål.  

  6: Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved 

Monserud 

 Kun aktuell som tillegg til 

eiendommen 38/1, 7 og 44/25 p.g.a 

adkomst.  

Prisvurdering fra Landbrukskontoret: 

kr 18-20 000,-.  



 

Rådmannen anbefaler ikke salg av 

dette arealet:  

Området kan bli svært viktig i 

forbindelse med framtidige 

samferdselssaker, eksempelvis ny E-

16, da denne teigen ligger helt inntil 

brufoten over Storelva og ved en evt. 

utvidelse av E-16 over Hvervenmoen 

vil denne teigen bli strategisk ved 

kryssing av elva. Arealet vil da ha en 

langt høyere verdi.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut E. Helland 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 
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Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/767-1   Arkiv:   

 

Plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud - Høring  

 

Forslag til vedtak: 
 

Formannskapet tar høring av oppstart av arbeid med regional plan for verdiskapning og 

næringsutvikling i Buskerud til etterretning. 

 

 

Bakgrunn 
Fylkesutvalget vedtok 17.09.14 å sende forslag til Regional plan for verdiskaping og 

næringsutvikling i Buskerud ut på høring og offentlig ettersyn. Rådmannen mottok 

19.09.2014 høringen. Se vedlegg. Høringsperioden er satt til 18.09.2014 – 31.10.2014.  

 

På grunn av kort frist, har ikke rådmannen hatt mulighet til å gå gjennom høringsforslaget, 

saksbehandle og å utarbeide et forslag til høringssvar. 

 

Ringerike kommunes høringssvar vil derfor alene baseres på de føringer formannskapet 

legger til grunn i sin behandling av saken.  

 

Formålet med planen 
Formålet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling er å legge til rette for en 

fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud. Utvikling av denne planen har 

pågått siden 2013 og planlegges vedtatt i slutten av 2014. Planarbeidet følger regional 

planlegging etter plan og bygningsloven (PBL), og har formkrav som skal sikre medvirkning 

i prosessene fra berørte parter. 

 

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling skal være førende og angi prioriteringer 

i Buskerud. Planen eies av alle aktører som jobber med, eller tilrettelegger for, 

verdiskapingen i fylket. En kritisk suksessfaktor for å nå målsettingene er at alle disse 

aktørene vil trekke i samme retning. Sammen skal det jobbes for at Buskerud kjennetegnes 

av lønnsom nyskaping, verdiøkende samspill og globale vinnere. 

 

Planen gjelder for hele Buskerud. Satsningsområdene er ikke nærings- eller 

bransjespesifikke. De er valgt fordi de er relevante for store deler av næringslivet. Tiltak vil 

fremkomme i årlige handlingsprogram.  

 



For å nå målene i planen må alle som jobber med, eller tilrettelegge for, næringsutvikling i 

fylket bidra.  

 

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling har en planperiode på seks år, 2015-

2020.  

 

Buskerud skal:  

 

 Ha en sterk samarbeidskultur  

 Være grenseoverskridende  

 Utfordre vante forestillinger  

 Være et innovativt kraftsenter som legger til rette for nytenking og nyskaping  

 Ha høy konkurransekraft  

 Være et kompetansefylke  

 Tiltrekke seg de beste hodene, flere bedrifter og økte investeringer  

 

Rådmannen viser for øvrig til vedlagte høringsbrev og forslag til regional plan for 

verdiskaping og næringsutvikling. 

 

 

Vedlegg 
 Høringsbrev 

 Høringsutgave datert 01.09.2014: Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling. 

 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Knut E. Helland 
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BUSKERUDFYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks3563
NO-3007Drammen

Besøksadresse:
Haugesgate89,Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+473280 8500

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO964951373

Regionalplan for verdiskapingognæringsutvikling- høringog
offentlig ettersynavplanforslag

Næringslivet,virkemiddelaktører,kompetansetilbydereogoffentlig sektorhar i fellesskap
utarbeidetet forslagtil Regionalplanfor verdiskapingognæringsutviklingsomskalleggetil rette
for en fremtidsrettet ogbærekraftignæringsutviklingi fylket. Buskerudskalværeet
foregangsfylkeinnenverdiskapingognæringsutvikling.Visjonener at Buskerudskalkjennetegnes
avlønnsomnyskaping,verdiøkendesamspillogglobalevinnere.

Fylkesutvalgetvedtok17.9.14 (ref. PS14/61)å sendevedlagteplanforslagpåhøringogoffentlig
ettersyn.Høringsperiodener satt til 18.09.14-31.10.14.

Nybrottsarbeid
Arbeidetmedplanener forankreti helefylket. I nærmereto år harplanprosessenbragtmange
menneskersammenfor i fellesskapå pekeut hvasomskalprioriteres fremoverfor å styrke
verdiskapingognæringsutviklingi Buskerud.Engasjementetharvært veldigbraogviljen stor til å
bidra.Alledeleravprosessenharværtåpenogdet harkommetsværtmangeinnspill. Innspillene
er veidoghensynforsøktbalansertogresultatet fremståri det planforslagetsomnåsendesut på
høring.Detharvært avgjørendeå få en fellesplanfor helefylket, samtidigsom deseks
kommuneregionenesegenartanerkjennes.

Medvirkning i planfasen
Styringsgruppenhar sidenoppstartavplanarbeidetvært ledet aven representantfra
næringslivet.Deter næringslivetsomplanenskalhaeffekt for. Aktørerfra alledeleravfylket har
vært involvert i prosessen.

Planarbeidethar tatt utgangspunkti oppdatertkunnskapsgrunnlagogdet harvært tilstrebet å
oppnåenighetom dette. Tidligi planfasenble det bestilt en utredning("Mulighetsstudiet– vekst
ogverdiskapingi Buskerud") somsenerekomi ny, justert utgaveetter planarbeidets6 regionale
halvdagssamlinger.BuskerudUngdommensFylkesting(BUFT)hardeltatt oghar levert innspilltil
planarbeidet.Detharogsåvært nedsattarbeidsgruppersomharbestått avressurspersoner

Seadresseliste

Vårdato: 18.09.2014 Vårreferanse: 2014/3687-2 Vårsaksbehandler:
Deresdato: «REFDATO» Deresreferanse: «REF» SisselKleven, tlf. 32808688

UTVIKLINGSAVDELINGEN



 

 Side 2 av 5 

 

innenfor de aktuelle temaene i planen. I disse er både fordeling av geografi og sektor hensyntatt 
for å legge til rette for at plandokumentet skal være relevant for hele fylket. I mai ble det avholdt 
to regionale møter for å få innspill på helheten og innholdet i alle temaene. Det har vært vektlagt 
å få deltagelse fra ulike typer aktører som til sammen gir et mangfold i tilbakemeldingene. 
 
Om gjennomføring av planen 
Styringsgruppens utgangspunkt er at dokumentet skal være overordnet. Et partnerskap 
bestående av aktører fra næringsliv og offentlig sektor vil ha en viktig utviklingsrolle i 
gjennomføringen av planen gjennom ytterligere  konkretisering i årlige handlingsprogrammer. For 
å lykkes med arbeidet i Buskerud er det avgjørende at alle aktører som jobber med, eller 
tilrettelegger for, næringsutvikling tar ansvar for å gjennomføring av planens prioriteringer.  
 
Om høringen av planforslaget 
Høringen er siste innspillsrunde før endelig plan skal vedtas. Høringen er åpen for alle, uavhengig 
av adresselista i dette brevet. Fylkeskommunen ber om at organisasjoner som mottar 
høringsbrevet videresender dette til sine medlemmer dersom det er relevant. I den grad det er 
mulig ønskes formell behandling av planforslaget hos høringspartnerne. 
 
Planforslaget kan lastes ned på www.bfk.no/naringsplan. Ta kontakt med prosjektleder Sissel 
Kleven på e-post: sissel.kleven@bfk.no eller på tlf. 32 80 86 88 dersom det er ønskelig å få 
tilsendt planprogrammet per post eller ved andre spørsmål. Følg ellers planarbeidet på internett: 
www.bfk.no/naringsplan, Facebook: Verdiskaping og næringsutvikling eller på Twitter; 
@verdiskapingbfk. 
 
Høringssvar til planforslaget sendes skriftlig innen 31. oktober 2014 til: 
 
Buskerud fylkeskommune 
Postboks 3563 
3007 Drammen 
 
Eller til postmottak@bfk.no.  
 
Merk sendingen ”Planutkast - høringssvar til Regional plan for verdiskaping og 
næringsutvikling”. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kjersti Bærug Hulbakk Sissel Kleven 
utviklingssjef Prosjektleder for Regional plan for 

verdiskaping og næringsutvikling 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
 
Vedlegg: Adresseliste for høring 
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Forord  

Formålet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling er å legge til rette for en 
fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud. Utvikling av denne planen har pågått 
siden 2013 og planlegges vedtatt i slutten av 2014. Planarbeidet følger regional planlegging etter 
plan og bygningsloven (PBL), og har formkrav som skal sikre medvirkning i prosessene fra berørte 
parter. Det har vært brede medvirknings-, kommunikasjons1- og læringsprosesser for å komme 
frem til dette høringsutkastet.  
 
Styringsgruppen har vært bredt sammensatt2.  Buskerud fylkeskommune er regional 
planmyndighet. Planen er utarbeidet i samarbeid med team næringsutvikling i Buskerud 
fylkeskommune.  
 
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling skal være førende og angi prioriteringer i 
Buskerud. Planen eies av alle aktører som jobber med, eller tilrettelegger for, verdiskapingen i 
fylket. En kritisk suksessfaktor for å nå målsettingene er at alle disse aktørene vil trekke i samme 
retning. Som prosjektleder håper jeg at grunnlaget for dette er lagt gjennom bred samhandling i 
utarbeidelsen av planen, og at det kan bygges videre på dette i gjennomføringen. Sammen skal vi 
jobbe for at Buskerud kjennetegnes av lønnsom nyskaping, verdiøkende samspill og globale 
vinnere. 
 
 
 
  

Drammen, 01.09.2014 
  

Sissel Kleven 
Prosjektleder 
  

                                                           
1
 Arbeidet er kommunisert gjennom internett: www.bfk.no/naringsplan, Facebook: Verdiskaping og 

næringsutvikling i Buskerud, Twitter: @verdiskapingBFK 
2
 Mer om organisering av planarbeidet kan leses her: 

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Naringsutvikling/Naringsplan/Organisering/ 
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1. Sammendrag
Buskerudskalleggetil rette for en fremtidsrettet ogbærekraftignæringsutviklingogværeet
foregangsfylkeinnenverdiskapingognæringsutvikling.Gjennomfellesinnsatsfra næringsliv,
virkemiddelapparat,kompetansetilbydere,samtstatlige,fylkeskommunaleogkommunaleaktører
skalnæringsliveti Buskerudkjennetegnesavlønnsomnyskaping,verdiøkendesamspillog
globalevinnere (planensvisjon).Hovedmåleter økt verdiskapingogproduktivitet .

I figurenunderfremkommerplanenstema,delmålogsatsingsområdersomhverfor segskalbidra
til å nåhovedmålet.Hvertsatsingsområdevil i tillegghaprioriterte handlingersomer gjengitt
underhvert tema.

Figur1 Regionalplanfor verdiskaping og næringsutviklingsvisjon,hovedmål,delmålog satsingsområder
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Planen gjelder for hele Buskerud. Satsningsområdene er ikke nærings- eller bransjespesifikke. De 
er valgt fordi de er relevante for store deler av næringslivet. Tiltak vil fremkomme i årlige 
handlingsprogram.  
 
For å nå målene i planen må alle som jobber med, eller tilrettelegge for, næringsutvikling i fylket 
bidra. 
 
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling har en planperiode på seks år, 2015-2020.  
 
Buskerud skal: 

 Ha en sterk samarbeidskultur  

 Være grenseoverskridende 

 Utfordre vante forestillinger  

 Være et innovativt kraftsenter som legger til rette for nytenking og nyskaping  

 Ha høy konkurransekraft 

 Være et kompetansefylke  

 Tiltrekke seg de beste hodene, flere bedrifter og økte investeringer 
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2. Innledning  

2.1 Bakgrunn for planen 
I Regional planstrategi 2013-2016 ble det vedtatt å utarbeide en egen plan for verdiskaping og 
næringsutvikling i fylket3. Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling skal bygge opp under 
visjonen for Buskeruds regionale planstrategi som er: "Et bærekraftig og innovativt Buskerud som 
fremmer næringsutvikling og bolyst".  
 
Arbeidet med planen har bestått av to faser: planprogramfasen og planfasen. Planprogrammet4 
ble vedtatt i november 2013 og er en samlet, prioritert oversikt over hvilke temaer og 
problemstillinger det skulle jobbes mer med i planfasen. Det har vært bred medvirkning for å 
utarbeide visjon og mål, samt prioriteringer innenfor hvert tema.   

 

2.1.1 Et fylke med vekst i folketall og sysselsetting 
Befolkningsveksten i Buskerud har vært over landsgjennomsnittet de siste fire årene. I likhet med 
resten av landet skyldes mye av befolkningsveksten økt innvandring til fylket. Næringsutviklingen 
for fylket samlet har vært god, med et lønnsomt næringsliv som har vokst raskere i antall 
arbeidsplasser enn resten av landet.  Det er likevel store forskjeller mellom fylkets seks 
kommuneregioner, noe som reflekteres i utformingen og innretningen av denne planen. 
 

Figur 2 Regioninndeling i Buskerud 

      

                                                           
3
 Les mer om de fire regionale planene som ble vedtatt utarbeidet i Regional planstrategi 2013-2016: 

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-planlegging/Regional-planstrategi-2013-
2016/ 
4
 

http://www.bfk.no/Documents/BFK/N%c3%a6ringsutvikling/N%c3%a6ringsplan/Planprogram%20Regional
%20plan%20for%20verdiskaping%20og%20n%c3%a6ringsutvikling.pdf 

Kommunenr Kommunenavn Region Buskerud

602 Drammen Drammensregionen

624 Øvre Eiker Drammensregionen

625 Nedre Eiker Drammensregionen

615 Flå Hallingdal

616 Nes (Buskerud) Hallingdal

617 Gol Hallingdal

618 Hemsedal Hallingdal

619 Ål Hallingdal

620 Hol Hallingdal

604 Kongsberg Kongsbergregionen

631 Flesberg Kongsbergregionen

632 Rollag Kongsbergregionen

633 Nore og Uvdal Kongsbergregionen

621 Sigdal Midt-Buskerud

622 Krødsherad Midt-Buskerud

623 Modum Midt-Buskerud

605 Ringerike Ringeriksregionen

612 Hole Ringeriksregionen

626 Lier Vestviken

627 Røyken Vestviken

628 Hurum Vestviken
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Næringslivets størrelse, målt i antall sysselsatte, viser stor variasjon mellom fylkets 
kommuneregioner. 
 
Figur 3 Antall og andel sysselsatte etter arbeidssted, Buskerud, 2013. Kilde: SSB 

 
 
Buskerud har flere utfordringer, både på kort og lang sikt, som:  

 Fylket består av seks kommuneregioner med til dels svært ulik næringsstruktur og 
kompetansebehov. Bredden i næringsstrukturen er høyest i de store regionene. Andre 
deler av fylket har færre, men viktige bransjer som kan føre til både ensidighet og 
spesialisering.  

 Til tross for et konkurransekraftig næringsliv for fylket sett under ett, så varierer 
næringslivets robusthet og sårbarhet i og mellom regionene. 

 Befolkningsutviklingen er positiv i nedre del av fylket, mens kommuner i andre deler av 
fylket opplever nedgang i folketallet. 

 Til tross for økt sysselsetting trengs flere kvalifiserte arbeidstakere i hele fylket.  

 Selv om virksomheter innenfor flere næringer i Buskerud er verdensledende og 
innovative, er det uutnyttede potensialer i alle regionene.  

 

Dette er utfordringer som berører bedrifter, kommuner, fylkeskommune, organisasjoner og 
virkemiddelaktører. Det er lagt ned et større arbeid med å etablere et felles kunnskapsgrunnlag 
for arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling5. Kunnskapsgrunnlaget 
belyser status, utfordringer, nasjonale og internasjonale drivkrefter, samt uutnyttet potensiale 
innenfor hver av de seks kommuneregionene.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Les mer om kunnskapsgrunnlag og mulighetsstudiet i forbindelse med planarbeidet her: 

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Naringsutvikling/Naringsplan/Relevante-dokumenter/ 
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2.2 Planensvirkeområdeog innretning
Denregionaleplanener overordnet i form oginnhold.Planener retningsgivendefor aktørersom
jobbermed,eller tilretteleggerfor, næringsutviklingi Buskerud. Virkeperioden er på6 år (2015-
2020). Detmåtenkeslangsiktigfor å nådeambisiøsemålenei planen.Virkeområdeter der
aktørenesoppgaverogansvarmøtes(figurenssirkler)ogder to eller flere aktørgrupperharen
rolle.

Figur5 Planensvirkeområde

Tekstboks:Planensinnhold ogoppbygging
Planener organisertetter tema.Hvert temahardelmålogsatsingsområdermedtilhørende
prioriterte handlinger.Noenprioriterte handlingergårpå tversavtema.Forå unngåoverlapping
er enprioritert handlingplassertkunet sted(tema).Foreksempeler alt somomhandlerkapital
lagt til temaetvertskapsattraktivitet.

Figur4 Illustrasjonav oppbyggingavhvert tema i planen

Flereavdeprioriterte handlingeneuttrykkeren tydeligambisjonogtegneret bildeavhvasom
ønskesoppnåddi løpetavplanperioden.Seegetvedleggom planens"ord oguttrykk" for
ytterligereinformasjon.

• Prioritertehandlinger

• Prioritertehandlinger

Satsingsområder

Satsingsområder

Delmål
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2.2.1 Bærekraftig og framtidsrettet 
Fremtidig vekst må være bærekraftig og planen skal legge til rette for dette. Dette er et premiss 
for utvikling som styrer valg av satsingsområder og prioriterte handlinger i planen. Bærekraftig 
verdiskaping omfatter både økonomisk, miljømessig, kulturelle6 og sosiale dimensjoner. Det 
sentrale er at temaene, satsningsområdene og de prioriterte handlingene ikke skal forringe 
muligheten for kommende generasjoner til å dekke sine behov. 
 
Planen skal være fremtidsrettet og ha fokus på utvikling av potensialene i Buskerud. Global 
konkurranse og globale markeder er hverdagen for mye av det konkurranseutsatte næringslivet. 
Globale drivkrefter har bidratt til valg av satsingsområder og prioriteringer i planen. Både nasjonal 
og internasjonal forskning peker på at mangfold i form av alder, kjønn, faglig bakgrunn, fysisk 
funksjonsevne og etnisk bakgrunn kan føre til mer innovasjon på alle nivå7. De unge, de 
kommende bedriftslederne og arbeidstakerne, vil forme fremtidas næringsliv. Deres perspektiver 
vil derfor være viktige. Innvandrere i Buskerud er en for lite utnyttet ressurs både som 
arbeidstakere, bedriftsledere, forskere og etablerere. Arbeidskraftressursen og 
arbeidskraftreserven i Buskerud bør benyttes på en optimal måte med tanke på både 
verdiskapingspotensialet og folkehelsegevinsten8 den representerer. Universell utforming9 og 
inkludering er lovpålagte, sektorovergripende satsingsfelt både regionalt og nasjonalt. Skal 
ressursene og kompetansen i fylket nyttes for å øke verdiskaping og produktivitet, må bedriftene 
og offentlig sektor være tilrettelagt slik at alle kan jobbe der, uavhengig av funksjonsevne og 
etnisk bakgrunn. 
 

2.2.2 Sektornøytral plan 
Planen skal gi aktørene i Buskerud verktøy og retning for arbeidet med verdiskaping og 
næringsutvikling i fylket på tvers av sektorer 
 
Gjennom å utnytte regionenes unike fortrinn har planen målsetting om vekst i alle regionene i 
fylket. Prioriteringene innenfor hvert tema i planen, har derfor noen overordnede kjennetegn ved 
at de skal være: 

 Relevante og bidra til å nå hovedmålet. 

 Relevante enkeltvis, for store deler av fylket, for de fleste næringer og i sum relevante for 
hele fylket. 

 Fremtidsrettede. 

 Robust for internasjonale trender, utviklingstrekk samt lokale og globale endringer. 
 

  

                                                           
6
 Det er koblinger mellom Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling og Regional plan for 

kulturminnevern. 
7
 Meld.St.39 (2012-2013) Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. 

8
 Mer om folkehelsearbeidet i regi av Buskerud fylkeskommune: 

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Folkehelse1/Om-folkehelsearbeid/ 
 
9
 Lenke til Regional plan for universell utforming – Buskerud mot 2025: 

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Folkehelse1/Universell-utforming1/Regional-plan-for-universell-
utforming/ 
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2.3 Planensvisjonogmål
Regionalplan for verdiskapingognæringsutviklingskalbidratil å realiserepotensialet i
næringsliveti Buskerud.Gjennomfellessatsningerogmålrettet arbeidfra aktøreri helefylket,
skalverdiskapingogproduktivitet i Buskerudsnæringslivøke.I figurenunderillustreresvisjonen,
hovedmålet,de fem temaområdersamtpåvirkningsstrategiensamferdsel:

Figur6 Målhierarki

2.3.1 Planensvisjon
Buskerudønskerå væreet foregangsfylkeinnenverdiskapingognæringsutvikling.Detteskal
oppnåsgjennomfellesogkoordinert innsatsfra aktørerinnenfornæringsliv,offentlig sektor,
virkemiddelapparatogkompetansetilbydere. Følgendevisjonleggestil grunnfor arbeidetde
kommendeårene:

2.3.2 Hovedmålfor planperioden
Øktverdiskapinger et overordnetmål for norsknæringspolitikk10. Dettekanblant annetoppnås
gjennomforbedret produktivitet,somer et viktiggrunnlagfor høyereverdiskapingog
velstandsvekst. Hovedmåleti regionalplanfor verdiskapingognæringsutviklingi Buskerud2015-
2020 er:

10 SeProp.1 S(2012–2013)Nærings- oghandelsdepartementet.
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Faktaboks: Om begrepene verdiskaping, produktivitet og lønnsomhet 
Begrepene verdiskaping og produktivitet krever noe forklaring for å gi en presis forståelse av hva som 
ligger i hovedmålet. Økonomisk verdiskaping beregnes som produksjon fratrukket varer og tjenester 
anvendt i produksjonsprosessen, og er et uttrykk for den samlede verdien av alt som produseres 
innenfor en gitt periode/område. I offisiell statistikk blir dette også omtalt som bruttoprodukt eller 
bruttonasjonalprodukt. 
 
Flere mål for produktivitet brukes og kjennetegnes oftest av at de viser verdiskaping i forhold til en 
eller flere innsatsfaktorer. Økt produktivitet kan nås gjennom innovasjon, bedre ledelse og økt 
kompetanse i arbeidsstokken. Fylket som helhet kan også oppnå økt produktivitet gjennom endringer i 
næringsstrukturen, der mindre produktive næringer og virksomheter avløses av andre som evner å ta 
ut høyere produksjon per innsatsfaktor.  God omstillingsevne og infrastruktur hvor ledige ressurser tas 
i bruk er således viktig for økt produktivitet.   
 
Produktivitet, verdiskaping og lønnsomhet er begreper som ligger nært opp til hverandre, og i 
målsammenheng må begrepene brukes med varsomhet. Det er mulig å være svært produktiv uten å 
være særlig lønnsom, fordi man opererer i et marked med sterk konkurranse og lave driftsmarginer. 
Tilsvarende er det mulig å være lite produktiv, men svært lønnsom, fordi man opererer i et marked 
med mangelfull konkurranse. Man kan også være heldig med naturgitte forhold, som f.eks. utvinning 
av nye naturresurser eller at innsatsfaktorer blir billigere, noe som vil framstå som økt produktivitet. I 
realiteten er ikke dette produktivitetsvekst, men forbedret lønnsomhet. 

 

2.3.3 Indikatorer 
Planens hovedmål, økt verdiskaping og produktivitet, er overordnet og påvirkes av mange forhold 
utenfor planens virkeområde. Eksempel er internasjonale konjunktursvingninger, gunstig 
næringsstruktur eller andre naturgitte forhold. Om Buskerud lykkes med planen og når 
hovedmålet, kan være vanskelig å anslå ut fra verdiskapings- og produktivitetsindikatorer alene. 
Et bredere sett med indikatorer må derfor benyttes.  
 
Indikatorsettet11 utvikles ved planens oppstart og bidrar til å tydeliggjøre målet og vise prioritert 
retning i planperioden. Indikatorer vil også kunne måle effekt innenfor de enkelte delmål.  

2.3.4 Delmålene for til satsningsområdene i planen 
Med utgangspunkt i visjon og hovedmål, er det utarbeidet delmål knyttet til hvert enkelt tema. 
Delmålene skal hver for seg bidra til å nå hovedmålet.  
 
Når planen er gjennomført skal fylket ha oppnådd: 

 Å tiltrekke og beholde kapital, bedrifter og talenter (vertskapsattraktivitet) 

 Mer relevant kompetanse for fremtidens arbeidsliv (kompetanse) 

 Flere sterke klynger og nettverk med verdiskaping som hovedmål (klynger og nettverk) 

 Å fremme flere vekstetablerere med innovasjonshøyde (entreprenørskap) 

 Flere innovative virksomheter i nasjonal og global konkurranse (forskning, utvikling og 
innovasjon) 

 Å påvirke til mer effektiv transport av personer og gods for næringslivet (samferdsel) 

                                                           
11

 Eksempler på mulige indikatorer: Vekst i verdiskaping, økt verdiskaping per årsverk (produktivitet), vekst i 
sysselsetting, økt lønnsomhet i næringslivet, flere nyetableringer, økt FoUI-aktivitet, flere næringsklynger, 
befolkningsvekst, økt arbeidsdeltagelse etc. 
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3. Vertskapsattraktivitet
Begrepetvertskapsattraktivitetforståsi denneplanensomfaktorer sompåvirkerogtiltrekker
relevanteressursertil regioneneinnenfor næringsutviklingogverdiskaping.Dethandlerom å øke
tilfanget avkapital,bedrifter ogtalenter.Regionenei Buskerud,måværeunikeogattraktive
lokaliseringer for bådelokalt, nasjonaltogglobaltnæringsliv.Påvirkningavbeslutningerfra
sentralemyndigheter, ogforhold meddirekterelevansfor Buskerud, er et viktig ledd i å skapeog
opprettholdegodvertskapsattraktivitet.Alledissefaktoreneer illustrert i figurenunder.

Figur7 Vertskapsattraktivitet- å tiltrekke innoverog påvirkeutover

Dersomdet finnesspesielleressurserogkompetanseri en region, kanregionengjennomdette ha
konkurransefortrinnsomdet ikkeer sålett for andreå skaffeseg. Detkreveromstillingsevneå
gjørefremtidsrettedeendringeri næringsstruktur, mengevinstenkanværeat regionenoppleves
somattraktiv for demanønskerå tiltrekke seg.Enregionsattraktivitet kanpåvirkes.Deter laget
en sårbarhetsanalysefor allenorskekommuner12. Undersøkelsenviserat de flesteavstudiens
femten suksesskommunerhar fått økt sårbarheti løpetavtidsperiodenfor analysen(2000-2010).
Deter spesieltbransjespesialiseringsomharøkt i kommunene.

Deter bedriftenesansvarå drive innovasjoni egenbedrift, menpotensialenesomliggeri
grenseoverskridendesamarbeidkanresulterei bådesynergieroginnovasjon. Det finnes
suksessfullebedrifter spredtoverheleBuskerud.Fylketsgeografiskestruktur ogavstandermed
tre dalførergjørdet mer utfordrendeå samhandlepåtversavregionene.Gjennom
mulighetsstudietavnæringsliveti Buskerudfremkommerdet flere interessante,muligesynergier
på tversavdeseksregioneneogfylker13.

12 Telemarksforskning2012:Sårbareog robusteregioner
13 Menon6/14: Mulighetsstudie– vekstogverdiskapingi Buskerud.
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Kampen om de beste hodene har tilspisset seg siden slutten av 1990-tallet. Det er en 
vekselvirkning mellom å være attraktiv for å tiltrekke seg og beholde talenter, og at talenter er en 
viktig attraksjonsfaktor og driver for utvikling innenfor sine felt og regioner. De viktigste faktorene 
i kampen om talentene er14: 
  

 Lave fødselsrater og en aldrende befolkning fører til knapphet på talenter 

 Talentmobiliteten har økt med 25 % relativt sett i forhold til det forrige tiåret. Prognoser 
frem mot 2020 antyder en økning på 50 %.  

 Skiftende preferanser i den såkalte "millenniumsgenerasjonen" fører til endringer i 
mobilitetsmønsteret. Blant annet kan faktorer forbundet med ønsket livsstil være mer 
avgjørende enn økonomiske betingelser.  

 Veksten i kunnskapsintensive næringer er betinget av tilstrekkelig tilgang på høyt 
utdannet arbeidskraft. 

 Kunnskapsøkonomien fører til større spesialisering innen kjerneområder. Talenter med 
spisskompetanse innen de ulike områder må rekrutteres for å opprettholde og 
videreutvikle næringene. 

 Nye teknologier åpner mulighetene for fleksible arbeidsmodeller hvor geografisk 
plassering blir mindre viktig. 

 Byer fungerer som talentmagneter. Urbaniseringstrenden har aldri vært sterkere enn nå. 
Halvparten av verdens befolkning bor nå i byer.   

                                                           
14

 Kilde: Tools and strategies for innovative talent attraction and retention, Tendensor 2014 
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Figur8 Vertskapsattraktivitet– mål, satsningsområderogprioriteringer

3.1 Øketilfanget av talenter ogbedrifter

I enkelteregionerer det stor utpendling.Innsatskanrettesmot å få pendlernetil å søkeseg
arbeidi egenregion.Flereregionerharpotensialerfor å tiltrekke segbedrifter somi dager
lokaliserti andredeleravlandetogutenlands.Dettegjelderf.eks.vedavlastningfor Oslo-
området.Andelenstatligearbeidsplasseri Buskeruder lavsammenlignetmedandrefylker.Det
bør jobbesmålrettet i helefylket for å tiltrekke segmer statligvirksomhet.Detteer ofte
kunnskapsbasertearbeidsplassersombidrar til å styrkeregionenssamledekompetanse.Forå
synliggjørepotensialetsomfinnesi Buskerud,og for å skapeflere bedriftsetableringer,må
mulighetenesomfinnesi Buskerudkommetydeligeretil uttrykk i relevantenasjonaleog
internasjonalemiljøogkanaler.

Strategieneogtiltakenefor å tiltrekke segogbeholdetalenter i Buskerudvil varieremyemellom
de ulikeregionene.Deleravfylketsnæringsliver sværtspesialisertog internasjonaltrettet.
Følgeligvil det der værebehovfor en størreandelhøytutdannedeogspesialiserte,nasjonaleog
internasjonaletalenter. Innenforandrenæringerogandredeleravfylket vil kravenetil
tilstrekkeligogrelevantarbeidskraftværeannerledes.Deulikearbeidstakergruppenevil haulike
behovogønskerfor å etableresegpermanent,eller overen lengreperiodei en region.
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Regionene må identifisere sine behov for arbeidskraft for fremtidig utvikling, og ut fra dette se på 
hvilke faktorer som er vesentlige for å beholde arbeidskraften over tid. Regionene må synliggjøre 
utviklingsmulighetene som er i regionen for de faglige og forretningsmessige talentene. 
Regionene må også sørge for at det er utviklet karriereveier for å få styrket rekruttering innenfor 
særskilt viktige fagområder. 

3.2 Øke tilgangen på kapital  
For utvikling av nytt og eksisterende næringsliv, er det behov for økt tilgang på kapital. Kapital 
bidrar ikke bare til at investeringer muliggjøres, men kan også drive næringsutviklingen videre 
gjennom kompetente og aktive eiere som forventer avkastning og utvikling. For å øke 
kapitaltilgangen må det synligjøres potensielle investeringsobjekter og tilrettelegge disse for 
investorer. Det er derfor ønskelig å få etablert kapitalmanagementkompetanse med møteplasser i 
Buskerud. Med dette menes et miljø som har kompetanse knyttet til både utvikling av bedrifter, 
og forvaltning av kapital. Miljøet skal bidra til å kvalitetssikre investeringer og prosjektforslag for 
potensielle investorer i og utenfor fylket. Det vil bidra til å gjøre investeringsobjekter både lettere 
tilgjengelig og mer synlig.  
 
Som et ledd i satsningen mot vekstetablerere er det et særskilt behov for såkornkapital og annen 
tidligfasekapital i Buskerud. Det bør settes inn særlige tiltak for å tiltrekke seg denne typen 
kapitalmiljøer.  
 
For å forsterke effekten bør det etableres egnede møteplasser15. Møteplassene kan f.eks. koble 
investormiljøene mot relevante bedrifter og entreprenører, eller investorene har egne, felles 
møteplasser slik at investeringsmuligheter i fylket synliggjøres.  

3.3 Tydeliggjøre regioners unikhet 
I en region der en type næringsliv er dominerende, kan det være hensiktsmessig at andre 
kommuner/andre regioner velger å satse på komplementære eller differensierte næringer slik at 
næringsrobustheten totalt sett økes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionenes fortrinn og potensial må synliggjøres, f.eks. gjennom bruk av metodikken som ligger i 
"Smart Spesialisering"16. Smart Spesialisering tar sikte på å forbedre samspillet mellom næringsliv, 
FoU-miljøer og offentlige aktører for å identifisere regionens potensialer og begrensninger. 
Gjennom dette samspillet kan regionen sikre en effektiv utnyttelse av offentlige midler og styrke 
sin konkurransekraft.  
 
En tydeliggjøring og styrking av regionenes unikhet kan bidra til at regionene posisjonerer seg som 
en interessant partner i europeiske samarbeidsprosjekter. Den norske regjeringen investerer over 

                                                           
15 Møteplassene kan enten være regions- eller næringsspesifikke, eller begge deler.  
16

 Smart Spesialisering er en metodikk utviklet av EU som innebærer bl.a. en målrettet og strategisk satsing 
på FoU, innovasjon og identifisering av regionale konkurransefortrinn. 

Tidlig i planperioden bør regionene definere sin næringsunikhet og sine fremtidsrettede og 
bærekraftige næringspotensialer, bygd på næringsrobusthet og komplementaritet. I de årlige 
handlingsprogrammene vil dette påvirke hvilke sektorer og målgrupper som blir prioriterte  
innenfor andre temaer i planen, slik som innenfor kompetanse, klynger og nettverk, 
entreprenørskap og forskning, utvikling og innovasjon (FoUI). 
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20 milliarder kroner i den kommende 7-års perioden for at norske aktører kan delta i EU-
programmer på lik linje med medlemslandene. Buskerud bør ta en større andel av disse midlene i 
programperioden som går fra 2014-2020. Regionene bør bygge nettverk lokalt eller regionalt for å 
komme i posisjon til å delta som samarbeidspartnere i utviklingsprosjekter. 

3.4 Sterkt samspill i og mellom regioner 
Et sterkt samspill i og mellom regionene i Buskerud kan utløse positive synergier. Mange av 
regionene i Buskerud har godt etablert samarbeid med omkringliggende områder utenfor fylket. 
Det er et uforløst potensial for mer samarbeid mellom regionene innenfor eget fylke og utover 
landegrensene. 
 
Byene uttrykker behov for økt samarbeid om felles problemstillinger. Byene som vekstmotorer, i 
samspill med omlandet rundt og som fungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner, har en sentral 
rolle i å utløse verdiskapingspotensialet. Dette er i tråd med Regjeringens prioriteringer.17 Det 
interessante er sammenhengen mellom veksten i byen og utviklingen i omlandet.  
 
Regionene kan vise til eksempler på "best practise" på ulike områder. Det er betydelige gevinster 
ved å lære av vellykkede satsinger, prosjekter og arbeidsprosesser på tvers av regioner innenfor 
alle av planens temaer. Etablering av systematisk deling av "best practise" vil derfor være en 
prioritert oppgave. Det vises til at erfaringsdeling mellom klyngeprosjekter også er en egen 
prioritert handling under temaet klynger og nettverk. 

3.5 En offentlig sektor som fremmer verdiskaping 
Næringslivet er avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår fra det offentlige. I dette 
arbeidet vil regionalt samarbeid og felles initiativ for påvirkning av nasjonale rammebetingelser 
være en prioritert oppgave. 
 
Oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene påvirker den offentlige tilretteleggingen for 
næringsutvikling. Det er viktig å legge til rette for sømløst samarbeid for at både kommuner, 
regioner og fylket skal oppleves som attraktive å etablere virksomhet eller investere i. 
 
Tilgang til næringsarealer og tilrettelegging for attraktive næringsområder er sentralt, ikke bare i 
den enkelte kommune, men også for en region. Det er viktig å synliggjøre tilgjengelige arealer. 
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling ønsker å påvirke til økt, men bærekraftig 
tilgang på egnede områder for bygging av fremtidens næringsliv. Det vises her bl.a. til 
næringslivets påvirkning av prinsipper for arealbruk som vil fastlegges i Regional areal- og 
transportplan (les mer i faktaboks).   
 
 

                                                           
17

 Les mer bl.a. her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/regional-_og_distriktspolitikk/regionalt-
utviklingsarbeid/byregioner.html?id=750040 
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Faktaboks: Sammenheng mellom Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling og 
Regional areal- og transportplan for Buskerud  
 
I Regional planstrategi for Buskerud er det vedtatt at det skal utvikles en Regional areal- og 
transportplan for Buskerud. En langsiktig, bærekraftig utvikling krever at areal og transport ses 
bedre i sammenheng. Hensikten med planarbeidet er å komme fram til målsettinger og 
prinsipper for god og samordnet areal- og transportpolitikk, målsettinger og prinsipper som ulike 
samfunnsaktører kan legge til grunn i den videre utviklingen i fylket. Planen utarbeides i perioden 
2014-2016. 
 
Flere viktige temaer som har vært drøftet i planprosessen med Regional plan for verdiskaping og 
næringsutvikling er f.eks. arealbruk, arealplanlegging, stedsutvikling (og samferdsel som omtales 
i kapittel 8). Disse temaene vil bli behandlet i Regional areal- og transportplan for Buskerud: 

 Bo- og arbeidsmarkedsregioner med attraktive sentra.  

 Bærekraftig arealbruk og lokalisering av funksjoner (handel, bolig, næring, fritidsbygg, 
landbruk og transport). 

 Stedsinnovasjon for å skape attraktive byer og tettsteder for de som bor, de som besøker og 
for næringslivet. 
 

Noen temaer vil behandles i begge planene. I Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 
vil ståstedet være næringslivets behov. I Regional areal- og transportplan må flere 
samfunnsmessige mål balanseres. 
 
Aktuelle temaer som næringslivet ønsker å påvirke til at blir vektlagt i Regional areal- og 
transportplan med påfølgende handlingsprogrammer er: 

 Tilgang på, og forutsigbarhet på arealer til næringsformål gjennom 
kommuneplanprosessene. 

 Byene som vekstmotorer i samspill med sitt omland og fungerende bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. 

 Gode bomiljøer inkludert oppvekst og fritidstilbud. 

 Regionalt samarbeid og felles initiativ for påvirkning av nasjonale rammebetingelser. 
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4. Kompetanse
Tilgangtil arbeidskraftmedrelevantkompetanseer vesentligfor næringslivetsverdiskapingog
konkurranseevne.Flereavfylketsvekstnæringerkonkurrereri et globaltmarked,der bedrifter i
økendegradhar behovfor arbeidskraft medhøykompetanse.Utdanningssystemetog
kompetanseutviklingeni bedrifteneer viktige faktorer. Helt sentralter samarbeidetmellom
partenei arbeidslivet,næringslivet, utdanningsinstitusjoneneogoffentlig sektorsomsikreren
godsammenhengmellomutdanningstilbudogsamfunnetsbehovfor arbeidskraft.Buskerudhar
godetradisjonerå byggeviderepå for samarbeidmellomskoleogarbeidsliv.

Forfylket, sett underett, er andelensysselsattemedhøyereutdanningunder
landsgjennomsnittet.Kompetansebehoveter sværtvarierendei deulikeregionenei Buskerud,og
hengeri førsterekkesammenmedulikeutdanningsmuligheter,næringsstrukturog
arbeidsmarkedetsstørrelse.49 %avbedriftenei NHOBuskerudoppgirat de i dagharproblemer
medå rekruttere kvalifisertarbeidskraft.

Behovetfor flere medvideregåendeskole/fagbrever engenerelltrend for NHOs
medlemsbedrifter i. 36%avbedriftenei fylket angirat devil hastort behovfor å rekruttere
personalemedvideregående/fagbrevutdannelse,mens10 %avbedrifteneangirstort behovfor å
rekruttere personalemedmastergrad.

Knapphetpåarbeidskraftframoverinnebærerat det blir viktigå utnytte arbeidskraftreserveni
fylket.Avulikegrunnerer det mangesomstårutenfor arbeidslivet,mensomgjennom
tilretteleggingogtilpassingkunnebidratt til økt yrkesdeltagelseogverdiskapingi fylket.

1%
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14%

21%

36%

0% 20% 40%

Doktorgrad

Mastergrad
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Fagskoleutdanning
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Figur9 Andelbedrifter i Buskerudmedbehovfor forskjelligeutdanningsnivåKilde:NIFU/NHO
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Figur10 Kompetanse– mål,satsningsområderog prioriteringer

4.1 Rett kompetanse
Forå få de somtar utdanningi Buskerudinn i utdanningsløpsometterspørresi fylket,må
næringslivet videreutviklesamarbeidet medutdanningsinstitusjonerfor å påvirkebåde
yrkesfaglig, høgskole- ogfagskoleutdanning. Deter viktigat det er et godtsamarbeidmellom
bedrifter ogopplæringsinstitusjoner for å få til dette. Deter ogsåviktigat næringsliveter medog
tilretteleggerfor relevantinnholdi læreplanerogsynliggjørsinekompetansebehov.

Utdanningav fagarbeidereer avgjørendefor mangevirksomheter, bådei privatogoffentlig
sektor.Deter et betydeligpotensialfor flere lærlinger,ikkeminst i offentligevirksomheter.
Gjennomå sikrenok læreplasseri bedrifter ogoffentlig sektorøkertilgangenpåattraktiv
arbeidskraft. Bedriftenekanbidratil godtilretteleggingfor at eleveneskalfå et positivt bildeav
yrkesfag, ogtilretteleggefor at det blir godgjennomstrømmingavelevermedbestått fagbrev.

Kompetansehevingmåikkenødvendigvisskjepåen utdanningsinstitusjon. Denteknologiske
utviklingengir nyemuligheterfor spredningav kunnskap.E-campuseller andredigitale,
desentralisertetilbud om videregåendeskoleeller tertiær utdanning18 vil værefremtidsrettedeog
fleksiblealternativer. Gjennomaktivt å utnytte de teknologiskemulighetenesomfinnes,kanflere
regionertilby utdanningogkompetanseheving. Verdensledendeutdannings- ogkunnskapsmiljøer
tilbyr ogsåonlineutdanning.Gjennomå utnytte godteknologiskinfrastrukturkanarbeidskrafteni
Buskerudbenyttesegavde ledendeogmestrelevanteutdanningsinstitusjonenei inn- ogutland.

18 Tertiærutdanninger enbetegnelsefor all utdanningovervideregåendenivå,ogsåfagskoler.
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Et ledende næringsliv krever høy kvalitet i utdanningstilbud. Buskerud har ledende 
kompetansemiljøer innen flere retninger slik som f.eks. Systems Engineering og optometri. Det er 
et mål at spesialiserte næringsrettede utdanninger, som tilbys næringslivet i Buskerud, er på et 
ledende internasjonalt nivå. Der næringslivet er ledende nasjonalt eller internasjonalt, er det en 
ambisjon at Buskerud også styrker kompetansemiljøene. 

4.2 Styrke kompetanseutviklingen i eksisterende og fremtidige 
vekstnæringer 

Regionene må satse på kunnskapsbasert næringsutvikling f.eks. gjennom kunnskapssentra som 
underbygger regionenes vekstnæringer.  Kunnskapssentra kan oppstå ved å styrke miljøene rundt 
skole og utdanning, helst i samarbeid med lokalt næringsliv i fylket. Kunnskapssentra kan også 
være samlokalisering av bedrifter som gjensidig styrker hverandre kompetansemessig. Skal 
regionsentre i distriktene trekke til seg kompetansearbeidskraft er større fagmiljø og et mangfold 
av arbeidsgivere viktige forutsetninger19. 
 
Økt kunnskap i karriereveiledningen kan påvirke unge i valg av utdannelse. Karriereveiledning må 
reflektere næringslivets og arbeidslivets behov for arbeidskraft i fylket i dag og i fremtiden.  
 
Det må være en utveksling mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv om tilbud og 
etterspørsel av kompetanse. Slik kan næringslivet ta initiativ til akademiske satsinger som kan 
sikre rekruttering knyttet til vekst- og fremtidsrettede næringer. Det må videreutvikles arenaer for 
dette samarbeidet. Hvilke næringer dette er vil variere fra en region til en annen. Regionene 
trenger å identifisere sin unikhet og utvikle denne (jfr. avsnitt 3.3 under vertskapsattraktivitet). 
Buskerud skal også bidra til å utvikle akademisk spisskompetanse innenfor nisjer som ikke dekkes 
av andre nasjonale institusjoner. Buskerud har allerede erfaringer med dette gjennom samarbeid 
mellom klyngene NCE Systems Engineering på Kongsberg og NCE Raufoss. De utvikler formalisert 
utdanning på fagskole- og høgskolenivå innen kompositt- og polymere materialer. Det er ønskelig 
at Buskerud deltar i utvikling av mer akademisk spisskompetanse. 
 
Kompetanseheving til de som jobber i bedriftene vil prioriteres. Tilbud om oppdatert, 
næringsspesifikk kompetanse skal styrke bedriftenes konkurransekraft. Dette må også omfatte 
utdanningstilbud og kompetanseheving som styrker kunnskap innen internasjonal virksomhet og 
markedsutvikling m.m. ("global kompetanse").  
 

4.3 Økt samarbeid mellom aktører i Buskerud og ledende miljøer 
Økt samarbeid med ledende kunnskapsmiljøer og institusjoner regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt bidrar til å heve kompetansen for både bedrifter og kunnskapsleverandører. Flere 
næringer og bedrifter kan involveres i hospiteringsordninger i ledende bedrifter og 
utdanningsinstitusjoner, gjerne internasjonalt. Det bidrar til at kompetansenivået i bedriftene i 
Buskerud økes betydelig. Nye impulser, ideer og kontakter tas med tilbake til arbeidsplassen.  
 
Buskerud har attraktive arbeidsplasser. Det finnes allerede tilbud om traineeordninger f.eks. 
innenfor reiselivet som bidrar til å synliggjøre karrieremuligheter. Det er ønskelig at flere bedrifter 
og næringer utvikler, eller deltar i, traineeordninger. De viser seg å ha positiv effekt på 
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rekruttering av kompetanse og bidrar til at å øke attraktiviteten til regionale markeder for høyere 
utdannede20. 
 
Ved at arbeidstakerne i bedrifter i Buskerud tar etter- og videreutdanning i ledende internasjonale 
utdanningsmiljøer lærer de av de beste miljøene. Denne kunnskapen bringes tilbake til 
arbeidsplassen og til videreutvikling av bedriften. 

4.4 Øke yrkesdeltakelsen  
Innbyggerne i Buskerud representerer et bredt mangfold. Det ligger et stort potensial i å ta i bruk 
kompetansen som mangfoldet representerer, kanskje spesielt for de regionene som opplever 
knapphet på arbeidskraft. 
 
 Av ulike grunner er det mange som står utenfor arbeidslivet. Gjennom videreutvikling av 
kompetansen, tilrettelegging og tilpassing kan flere bidra med sin arbeidskraft og kompetanse i 
arbeidslivet, uavhengig av f.eks. språk, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Økt yrkesdeltagelse 
er noe som i seg selv bidrar til økt verdiskaping. Samtidig er det å ha en jobb et av de viktigste 
folkehelsetiltakene, det gir svært positiv samfunnsøkonomisk effekt. 
 

 

 
Faktaboks: Sammenheng mellom Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling og Regional 
plan for Kunnskapssamfunnet 

 
I Regional planstrategi for Buskerud er det vedtatt at det skal utvikles en Regional plan for 
kunnskapssamfunnet. Hensikten er å sikre en best mulig tilpasning mellom tilbud av og etterspørsel 
etter kompetanse, samt å bidra til et høyere utdanningsnivå i befolkningen. Det er viktig å se hele 
utdanningsløpet i sammenheng. Hovedfokus vil være videregående opplæring, men grunnskole, 
høyere utdanning og voksenopplæring vi også stå sentralt. Regional plan for Kunnskapssamfunnet 
utarbeides i perioden 2014-2015.  

 
Av temaer som har vært aktuelle i planprosessen med Regional plan for verdiskaping og 
næringsutvikling er det besluttet at følgende temaer vil behandles i Regional plan for 
Kunnskapssamfunnet: 

 Øke kvaliteten i grunnopplæringen og minimere frafall i videregående opplæring. 

 Sikre arbeids- og samfunnsliv arbeidskraft med god og relevant kompetanse. 

 Fleksible læringsløp i nært samarbeid med næringslivet. 

 Sikre helhet i utdanningsløpet fra barnehage til voksenopplæring. 
 
Noen temaer vil behandles i begge planene. I Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling vil 
ståstedet være næringslivets behov og påvirkningsmuligheter i forhold til skole og 
utdanningssystemet. I Regional plan for kunnskapssamfunnet må flere samfunnsmessige og 
utdanningsmessige mål balanseres med nærings- og arbeidsmarkedets behov. 
 
Aktuelle temaer som næringslivet ønsker å påvirke til at blir vektlagt i Regional plan for 
kunnskapssamfunnet med påfølgende handlingsprogrammer er: 
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 Bidra til å heve basiskompetansen21 i befolkningen og i bedriftene. 

 Øke gjennomføringsgrad i videregående opplæring, dvs. både innenfor skole og læretid. 

 At skole, og utdanningssystemet setter fokus på basiskompetanse for å dekke bedriftenes behov 
for kompetanse. 

 Økt yrkesdeltagelse i arbeidslivet blant Buskeruds befolkning. 

 At utdanningssystemet i Buskerud utdanner den kompetansen som nærings- og arbeidslivet i 
Buskerud har behov for. 
 

 

  

                                                           
21

 St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring: Basiskompetanse defineres av utvalget som lese- og 
skriveferdigheter, regneferdigheter og tallforståelse, ferdigheter i engelsk, digital kompetanse, 
læringsstrategier og motivasjon (innsats og utholdenhet) og sosial kompetanse. 
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5. Klyngerognettverk
Konkurranseevneni næringsliveter avhengigavbedriftersevnetil kontinuerliginnovasjonog
fornyelse.Innovasjonsevnenhengersammenmedbl.a.omfangetavsamarbeidmedandre
bedrifter, kunnskapsmiljøer,kunder/brukereogandresamarbeidspartnere.Dermedvil den
enkeltebedrift dra fordeleravå tilhøre et fungerendenæringsmiljø.Økonomiskteori ogempiri22

tilsier at velfungerendenæringsmiljøer, i form avnæringsklyngerogbedriftsnettverk, bidrar til
høyereverdiskapingi samfunnet.Buskerudhar flere eksemplerpåbådenye ogetablerte
næringsmiljøermedslikeegenskaper.Det finnesi dagvelprøvdemetoderogverktøyfor å
stimulereslikemekanismer.Eksemplerer nasjonaleprogrammerfor utvikling/styrkingav
næringsklyngerogtiltak for utviklingavbedriftsnettverk.Hensikten medsliketiltak er å gi
konkurransefordelervedåskapegrunnlagfor økt verdiskapingi denenkeltebedrift, i
næringsmiljøetogi regionen.Klyngerognettverker snarereet virkemiddelogenmetodeennet
mål.

Ennæringsklynge("cluster")er en samlingavbedrifter, ofte innensammebransje,og
institusjonersomer knyttet sammenpåulikemåter, for eksempelgjennomorganisertsamarbeid,
fellesinnsatsfaktorerogkunnskapsbase,kunde-/leverandørrelasjonerm.m.Dette fremmerde
enkeltebedriftenesproduktivitet ogklyngenssamledeverdiskaping.Konkurranseogsamarbeid
mellomaktørenei enklyngevil generereøkt kompetanse,bådegjennomrivaliseringoggjennom
gjensidigkunnskapsutvikling.

Figur11 Illustrasjonav samspillog prosessermellomaktøreri ennæringsklynge

ARENA,NorwegianCentersof Expertise(NCE)ogGlobalCentersof Expertise(GCE)er
programmersomer innrettet for å etablerenye,ogstyrkeeksisterendeklynger. NCESystems
EngineeringKongsberg,Electric Mobility Norway(ARENA)ogSubseaValley(ARENA)er eksempler
pånæringsmiljøersomdeltar i slikeklyngeprogrammeri Buskerudi 2014.

22 Sef.eks.Reve,T.ogE.W.Jakobsen:EtverdiskapendeNorge. Universitetsforlaget,Oslo2001.
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Nettverker et begreputen likeklaredefinisjonerogkriterier. InnovasjonNorgesetterkravtil å
utløsestøtte til bedriftsnettverk,blant annetat nettverketmåbeståavbedrifter somer forpliktet,
oghar internasjonaltpotensial.Nettverkenekanomfatte bådestoreogsmåbedrifter, dekan
værebådehorisontaleogvertikale,ogbedriftenekanværespredtgeografisk.

Man snakkerofte om uliketyper nettverk,for eksempelbransjenettverk,leverandørnettverk,
kompetansenettverketc.Bedrifteri Buskeruddeltar i flere etablertenettverk,somfor eksempel
per i 2014;"Treklyngen"(Ringerike),"Matopplevelseri Numedal","SubseaValley"og"Arena
Helse– Forskningoginnovasjon".Næringsforeningerog lignendesammenslutningerkanogsåsies
å hatypiskenettverksfunksjoner.

Mulighetenefor økt innovasjon,produktivitet, internasjonaliseringogverdiskapingvil styrkes
gjennomsystematisksamarbeid.Dettevil derfor væreviktigesatsingsområderfor
næringsutviklingogverdiskapingi Buskerud.

Figur12 Klyngerog nettverk– mål,satsningsområderogprioriteringer

5.1 Økt kvalitet i klyngerognettverk
Forå få tilstrekkeligkraft bakhvert initiativ, skalklynge- ognettverkssatsningenehahøykvalitet.
Detmåkrevesegeninnsatsfra bedriftenefor å delta,demåidentifiseresegmedklynge- og
nettverksverdieneogværevilligetil å utviklesamarbeidet. Gevinstenemedsamarbeidetmå
tydeliggjøresogkommuniseresfor bådeeksisterendeogpotensielledeltagere.

Hverenkeltklyngeognettverkmåutarbeidetydeligemålformuleringer,strategieroghaen
tydeligrolle for å bli prioritert. Hversatsningskalgjennomdette gi et størrepotensialfor
verdiskapingfor medlemsbedriftene.
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Det finnes flere internasjonale kvalitetssystemer, som kan implementeres i norske nettverk og 
klynger, for å heve kvaliteten. Aktiv bruk av slike kvalitetssystemer kan i noen sammenhenger 
være en forutsetning for å utløse eventuelle offentlige midler til klynger/nettverk i ulike faser. 

5.2 Styrke klynger og nettverk i Buskerud som kan ta en nasjonal 
eller internasjonal posisjon 

Som en del av satsningen på sterke klynger og nettverk kanaliseres og koordineres offentlig 
virkemiddelbruk og arbeidsinnsats inn mot utvalgte klynger og nettverk. Hensikten er å få 
kraftfulle initiativer og organisasjoner. Det skal satses spesielt på klynger og nettverk som kan ta 
en nasjonal eller internasjonal ledende posisjon. Dette vil gi ringvirkninger for resten av 
næringslivet.   
 
Internasjonale støtteordninger til finansiering av klyngearbeid bør nyttiggjøres i større grad. Å 
mobilisere til et større antall søknader om midler gjennom utvalgte klynger og nettverk 
prioriteres.    
 

5.3 Flere miljøer med klyngestatus 
Det er en prioritert oppgave å identifisere miljøer som har særlig potensiale for å utvikle seg til å 
bli kraftfulle klynger eller nettverk. Det kan være innenfor nye eller eksisterende næringer som 
har spesielt potensial i Buskerud, det kan være på tvers av tradisjonelle verdikjeder eller det kan 
være for å styrke næringsstrukturen i et område. Det kan også være samarbeid innenfor sterke 
næringer i Buskerud, samarbeid om anvendelse av ny teknologi, andre prioriterte tema innenfor 
denne planen eller generelt nye gryende initiativer som har vilje til å utvikle seg og vokse.   
 
Det skal jobbes for at flere kan oppnå formell klyngestatus gjennom de nasjonale programmene 
(ARENA, NCE, GCE), eller for at de kan utvikle seg på annen måte.  
 
Samarbeid som kan bidra til å overføre kunnskap og erfaringer mellom etablerte og nyere klynger 
i Buskerud prioriteres. Målet er å oppnå en vinn-vinn-situasjon hvor også nye konstellasjoner, 
prosjekter og samarbeid kan oppstå. Etablerte klynger og nettverk kan profitere på nye impulser 
og kunnskap fra andre klynger og nettverk. Gjennom å samarbeide med, og lære av de beste 
nasjonalt og internasjonalt, skal nettverkene og klyngene i Buskerud få større slagkraft, tilføres 
viktig kunnskap og nye samarbeidspartnere. Det vises for øvrig til tema vertskapsattraktivitet og 
prioritert handling om gevinster ved å lære av satsinger, prosjekter og arbeidsprosesser hvor 
andre regioner har lykkes. 
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6. Entreprenørskap 

Entreprenørskap handler, på lik linje med innovasjon, om å skape noe nytt, med hovedvekt på å 
etablere ny virksomhet. Nye ideer, produkter og prosesser, nye markedsmuligheter og endret 
etterspørsel danner grunnlag for etablering av nye bedrifter.  
 
Små og mellomstore bedrifter (SMB) er en viktig kilde til omstilling og nyskaping i næringslivet. 
Hvert år avvikles cirka 1 500 små og mellomstore bedrifter og blir erstattet av minst like mange 
nye. Denne dynamikken fører til endring, økt produktivitet og vekst i økonomien. De nye 
bedriftene som kommer til, vokser raskere og har høyere produktivitet enn bedriftene de 
erstatter23. Entreprenørskap betyr mye for å opprettholde sysselsettingen i næringslivet. 
 
Etableringsfrekvensen24 i Norge har vært ganske høy i hele perioden fra 2001 til 2006. I denne 
perioden økte også antall foretak raskere enn veksten i økonomien. Det kan synes som om 
etableringsfrekvensen og veksten i antall foretak nå er på et mer normalt nivå, og at økningen de 
siste to årene reflekterer at veksten i næringslivet er på vei opp. 
 
Figur 13 Antall nyetablerte foretak som prosent av antall eksisterende foretak (etablererfrekvens). Kilde: 
Telemarksforskning, notat nr. 32/2013 

 

 
 
Etableringsfrekvensen i Buskerud har ligget litt under landsgjennomsnittet de fleste årene i 
perioden. Utviklingen i fylket har likevel fulgt den løpende utviklingen for landet. I 2011 var 
etableringsfrekvensen i Buskerud noe under landssnittet med 6,6 %, mot 7,0 % på landsbasis. De 
nye arbeidsplassene i Buskerud har primært kommet i Vestviken og Kongsbergregionen25.  
 
Det er viktig at Buskerud har en høy andel entreprenører som lykkes med sin bedrift, også over 
tid. God overlevelsesrate sikres gjennom lønnsomme og bærekraftige etableringer. 

                                                           
23

 Grimsby Grünfeld Jakobsen, 2009 
24 Etableringsfrekvensen er antall nyetablerte foretak som prosent av antall eksisterende foretak i begynnelsen av året.  
25

 Se Mulighetsstudien i Buskerud 
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Overlevelsesratenfor nyetablerte foretak liggernoeover landsgjennomsnitteti Buskerud.Avalle
foretaksombleetablert i Buskerudi 2007var fortsatt 34,7%aktivei 2011,menstilsvarendetall
for landetvar33,9%26.

Regionalplan for verdiskapingognæringsutviklingvil haen klarprioriteringmot oppfølgingav
eksisterendeeller potensiellevekstetablerere.Med vekstetablereremenesi denne
sammenhengenetablereresomhar potensialerfor å vokse,bådei antallansatteogi
verdiskaping,ogsomhar stor innovasjonshøyde.Forskningviserat gruppenavinnovative
bedrifter harensterkerevekstratei sysselsettingenennikke-innovativebedrifter.Detteer stort
sett gjennomgåendei allenæringssektorer.Selvom det vil væreenprioritert satsningmot
vekstetablerereskaldet fortsatt væreet basistilbudrettet mot andretyper etablerere.

Entreprenørskapharmangedimensjoner.Entreprenørskaper førstogfremstknyttet til utvikling
avny og forretningsmessigvirksomhet,menknytter segogsåtil entreprenørensomperson.
Kultureni miljøet rundt entreprenørener ogsåmedpåå stimuleretil, eller motvirke,etableringav
egenvirksomhet.Godinfrastruktureller effektivt systemrundt entreprenørener ogsåmedpåå
stimuleretil entreprenørskapi en region.

Figur14 Entreprenørskap– mål,satsningsområderog prioriteringer

26 Statistisksentralbyrå- www.ssb.no/statistikkbanken- tabell 10219.
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6.1 Styrke entreprenører med vekstambisjoner 
Entreprenører har gjerne begrensede ressurser både når det gjelder markedskunnskap, 
mennesker, nettverk, internasjonal forretningskompetanse og kapital sammenlignet med 
etablerte bedrifter. Dette gir behov for å styrke sammensetningen av personlige egenskaper og 
holdninger i bedriften som gjør den bedre rustet til kommersialisering og vekst. Dette er 
eksempler på områder som vil bli prioritert for å styrke utvalgte entreprenører som har 
vekstambisjoner.  
 
Gjennom etablering av profesjonelle team, fra næringslivet, vil prioriterte entreprenører i 
Buskerud også gis muligheten til å få sin forretningside vurdert før egen bedrift etableres.  
 
Entreprenører kan ha behov for ulike kompetansetilfang fra nasjonale og internasjonale miljøer. 
En mentorordning er ett eksempel på kompetansetilfang som kan styrke entreprenøren og som 
kan virke positivt på suksessraten. En slik mentorordning kan enten etableres lokalt eller som et 
samarbeid mellom flere regioner eller på tvers av geografiske grenser.  

6.2 Styrke intra- og entreprenørskapskulturen 
Buskerud trenger en god intra- og entreprenørskapskultur for å sikre dynamikken i næringslivet. 
Intraprenørskap er ny forretningsmessig virksomhet som kommer fra, eller i, eksisterende 
virksomheter. Det er derfor viktig å øke forståelsen for entreprenørskap ved å motivere og skape 
positive holdninger til å starte egen virksomhet. Gjennom å stimulere skapergleden, spesielt blant 
barn og unge voksne, kan kulturen for entreprenørskap og intraprenørskap stimuleres. 
 
Gjennom å stimulere entreprenørielle holdninger, kunnskap og ferdigheter vil det i et langsiktig 
perspektiv utvikles en kultur for entreprenørskap. Dette vil også skje gjennom å styrke faget 
entreprenørskap i hele utdanningsløpet. 
 
Det er også behov for å oppmuntre flere til å bli intra- og entreprenører. Synliggjøring av gode 
eksempler på suksessfulle intra- og entreprenører i fylket er en prioritert oppgave.  
 
Å stimulere til flerkulturelt entreprenørskap, og det å ta i bruk mangfoldet som finnes i Buskerud, 
skal prioriteres. Dette kan utløse store verdier i et fylke som Buskerud, som har mange potensielle 
entreprenører med flerkulturell bakgrunn. Det kan være behov for egen tilrettelegging for å 
utløse dette potensialet.  

6.3 Styrke og koordinere entreprenørskapssystemet 
Entreprenørskapssystemet forstås her som en samlebetegnelse for alle aktører og virkemidler 
støtter og veileder potensielle og etablerte entreprenører. Systemet består blant annet av 
videregående skoler, kommuner, fylkeskommune, Ungt Entreprenørskap, Norsk senter for 
flerkulturelt verdiskaping, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og aktører som driver 
etablererveiledning og -opplæring. Det er vesentlig for vekst i næringslivet i fylket å styrke, 
forenkle og koordinere dette systemet.  
 
Det er viktig at aktørene som utgjør entreprenørskapssystemet har riktig og oppdatert 
kompetanse på de områdene næringslivet har behov for. En forutsetning for et effektivt 
entreprenørskapssystem er god koordinering og evne til å koble entreprenører med nettverk, 
finansiering og kompetanse basert på hvilken fase entreprenørene er i. Denne 
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koblingskompetansen er særlig avgjørende for å sikre at vekstetablerere får de beste 
rammebetingelsene for videre vekst og utvikling. 
 
I sterke næringsklynger og FoU-bedrifter er intraprenørskap en sentral del av utviklingsarbeidet. 
Det bør utvikles og etableres rutiner og systemer som fanger opp, og legger til rette for, foredling 
av flere innovative løsninger som oppstår internt hos næringsaktørene.  
 
Det er et uutnyttet potensial for næringslivet i Buskerud å nyttiggjøre seg nasjonale og 
internasjonale ordninger for vekstetablerere med internasjonale ambisjoner. Det bør være en 
ambisjon at entreprenørene i Buskerud benytter større andel av disse finansierings-, kompetanse- 
og nettverkstjenestene.  

  



 

Side 32 av 46 

Høringsutgave 

7. Forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) 

FoU og innovasjon innebærer å utvikle og anvende nye produkter, prosesser, tjenester og 
løsninger. Kjente elementer kan også settes sammen på nye måter slik at det skaper økte verdier 
for den som benytter seg av løsningene. Å omsette nye ideer til bedriftsøkonomisk eller 
samfunnsøkonomisk verdiskaping er avgjørende for bedrifters og regioners konkurranseevne, og 
gir potensial for økonomisk vekst. Derfor er innovasjon også viktig for å løse andre 
samfunnsutfordringer, f.eks. innenfor klima og miljø. Regionene i Buskerud har ulike muligheter 
for verdiskaping gjennom FoU og innovasjon.27 
 
Totalt ble det i 2011 tilført 45 millioner kroner til Buskerud fra Forskningsrådet, hvorav 40 
millioner gikk til næringslivet28. Det er også verdt å merke seg at bevilgningene fra 
Forskningsrådet til aktører i Buskerud har økt med 32 % fra 2007 til 2011, mens den i samme 
periode har økt med 16 % for landet som helhet. Dette indikerer at aktørene i Buskerud, og da 
spesielt næringslivet i fylket, har forsterket sin posisjon. 
 
Næringslivet i Oslo, Akershus og Buskerud dominerer forskning i næringslivet i Norge. I Buskerud 
utføres det aller meste, over 90 %, av forskningsaktiviteten i næringslivet. Dette har sammenheng 
med det spesielt høye innslaget av FoU-intensive virksomheter i Kongsberg- og 
Drammensregionen. At næringslivet i Buskerud er svært FoU-intensivt vises i figuren under.  
 
Figur 15 FoU-investeringer og FoU-intensitet Kilde: Menon/Forskningsrådet/NIFU 

 
 

                                                           
27

 Det vises for øvrig til FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015.  
28

 1 million til instituttsektoren, 2 millioner til helseforetak og 2 millioner til Høgskolen i Buskerud (nå HBV). 
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Buskerudhar 3,2%avlandetssamledeFoU-aktivitet, menover6 %avlandetsFoU-aktivitet i
næringslivet.Buskerud haren statlighøgskole,Høgskoleni BuskerudogVestfold(HBV),medFoU-
aktivitet. DetdrivesogsåFoUvedVestreVikenhelseforetakogModumBad. I tilleggforegårdet
noeFoUvedinstitutter ogmuseer,mendette er begrenset.Bildetviseret fylkesomhar en
relativt svakFoU-infrastruktur, dvs.enbegrensetuniversitets-, høgskole- oginstituttsektor.
Andelensysselsattemedhøyereutdanning, somnevntundertemakompetanse,liggerogså
under landsgjennomsnittet.Deter flere faktorersomkanbidratil å forklaredette, mende
representerer utfordringersomdet er viktigå ta hensyntil i det viderearbeidetmedFoU- og
innovasjoni fylket. Sermannærmerepåregioneneer det høyestkonsentrasjonavFoU-aktivitet i
nedredel avfylket, derKongsbergområdeter i særklasse.I deøvrigedelene,somfor eksempel
Hallingdal,er FoU-aktivitetersværtbegrenset.Detbetyr at det er potensialfor utviklingi de
områdeneder FoU-aktiviteteneforeløpiger noksåbegrenset.

Figur16 Forskning,utviklingog innovasjon– mål, satsningsområderog prioriteringer

7.1 Styrkeforsknings- og innovasjonskapasiteten
Forå ha tilstrekkeliginnovasjonskapasitetmåantallutdannedemedrelevant
forskningskompetansei fylket styrkes.Spesieltpekesdet påbehovetfor mer PhD-kompetansei
privat ogoffentlig sektor.Innovasjonskapasitetenstyrkesder regionenehar fortrinn somer unike,
der regioneneharvekstpotensial,der deer ledendeeller innenforområdersomer spesielt
fremtidsrettet (jfr. avsnitt3.3undertemaetVertskapsattraktivitet).

Detblir viktigå mobiliseretil flere FoU-prosjektergjennomkunnskapsinstitusjoner,gjennomdet
offentligegenerelt,menogsåleggetil rette for økt aktivitet i områderi Buskerudhvor FoU-
aktivitetener begrenset.Detprioritereså styrkeFoUI-investeringenei privat ogoffentlig sektori
helefylket.
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Flere forsknings- og innovasjonsprosjekter må finansieres gjennomnasjonale og/eller 
internasjonale ordninger slik at flere prosjekter kan realiseres i Buskerud. Det er særlig potensial 
for få økt antall internasjonalt finansierte FoUI-prosjekter. 
 
Det blir viktig at hele fylket får gode koblinger til FoU-miljø, i eller utenfor fylket, som muliggjør og 
mobiliserer til økt aktivitet der denne er begrenset. Økt satsing på innovasjonsaktiviteter fordrer 
økt samspill mellom forskningsaktører, forretningsenhetene og forvaltningen i et langsiktig 
perspektiv ("triple helix"-modellen).  For å øke FoUI-intensiteten i næringslivet ytterligere er det 
potensial for å mobilisere til FoUI-prosjekter blant små- og mellomstore bedrifter (SMB). 
 
Det blir fortsatt viktig å legge til rette for at aktørene i innovasjonssystemet i Buskerud, og 
relasjoner og samspill mellom dem, oppleves som relevante, funksjonelle og mobiliserende for 
innovative virksomheter. Dette gjelder eksempelvis næringshager, inkubatorer, 
innovasjonsselskaper m.m. Det er ønskelig at regionale FoU-miljø videreutvikles til å bli etablerte 
forskningssentre, som f.eks. Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). 

7.2 Styrke kunnskapsleverandører som forsknings- og 
innovasjonspartnere 

HBV samarbeider med næringslivet om FoUI, men dette kan videreutvikles. Det er ønskelig at HBV 
utvikler seg til å bli en nasjonalt ledende  forsknings- og innovasjonspartner. Tjenestinnovasjon er 
et område som har et uutnyttet potensial. HBV kan ta en nasjonal posisjon innenfor innovasjon i 
tjenester, eksemplifisert gjennom den voksende betydningen av helse- og omsorgstjenester i 
samfunnet.  
 
Innenfor større næringer i regionene kan det være aktuelt å formalisere samarbeidet ytterligere 
med sterke eller ledende FoU-miljø nasjonalt og internasjonalt. Å knytte kontakter til de beste 
miljøene blir viktigere enn hvor de geografisk er lokalisert.  Samspill med sterke FoU-miljøer kan 
både tiltrekke, opprettholde og forsterke forskningskompetansen i Buskerud.  

7.3 Styrke nye muligheter for utnyttelse av naturressurser 
Buskerud har betydelige ressurser innenfor biomasse, kraft og mineralressurser. Her finnes 
innovasjonsmuligheter som kan styrke samfunnets natur- og miljømessige bærekraft. Å fremme 
innovasjon knyttet til bærekraftig bruk og utnyttelse av Buskeruds naturressurser kan gi nye 
muligheter for både bedriftsutvikling, økt verdiskaping og utvikling av nye innovasjonsmiljøer. 
Eksempler på dette kan være nye anvendelsesområder/produkter, nye kilder til fornybar energi, 
mer ressursbesparende løsninger o.a. 
 
Offentlig sektor som kunde bør bidra til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige 
teknologier og løsninger. Offentlig sektor anskaffer årlig store mengder varer og tjenester og 
beskriver dermed kravene til disse innkjøpene. Gjennom strategiske og miljøbevisste anskaffelser 
kan offentlig sektor bidra til å etablere etterspørsel for miljøvennlige og innovative løsninger på 
tvers av en rekke vare- og tjenesteområder. I regi av Miljøverndepartementet har det vært 
arbeidet med kompetanseheving og utvikling av verktøy og kurs slik at kommunene og andre 
offentlige instanser skal bli dyktige i å stille krav til miljøeffektivitet og innovasjon i anskaffelser. 
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Buskerud har et fortrinn innenfor teknologiutvikling som også kan ha flere anvendelsesområder. 
Ny anvendelse av eksisterende teknologi kan f.eks. være aktuelt gjennom utvikling innenfor 
miljøteknologiområdet. Med miljøteknologi forstås alle teknologier som direkte eller indirekte 
forbedrer miljøet29.  Det er imidlertid flere områder hvor kobling av eksisterende teknologi med 
annen næring har potensialer til å utvikle nye verdikjeder og betydelig økt verdiskaping.  

7.4 Utvikle offentlig sektor som drivkraft for forskning og innovasjon 
Offentlig sektor i Buskerud skal bli bedre til å samarbeide med næringslivet og synliggjøre behov 
det offentlige har for innovative, bærekraftige løsninger og tjenester. 
 
Krevende kunder er viktige pådrivere for innovasjon. Offentlig sektor skal selv være en 
utviklingspartner sammen med næringslivet for å utvikle innovative løsninger.  
 
Det offentlige skal også være krevende kunder som bestiller av varer og tjenester i Buskerud. 
Dette gjelder f.eks. innenfor helse og omsorg, bygg og IKT. Offentlig sektor må videreutvikle og 
stille krav til innovasjon og bærekraftige løsninger gjennom innkjøpsrollen.   

                                                           
29

 Mer om miljøteknologi i "ord og uttrykk" i vedlegg 
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8. Samferdsel– en påvirkningsstrategi
Godesamferdselsløsningerfor godsogpersonerer blant deviktigsteforutsetningenefor
vekstkraftigenorskebedrifter i konkurransepåglobalemarkeder.Næringslivetsstrukturerer i
økendegradpåvirketavat produksjonskjedeneer stykketopp ettersomulikelandogregioner
spesialisererseg.Mensnæringslivetlevererråvarerogkompetanse,leggesarbeidsintensiv
produksjontil lavkostland.Produksjonenstykkesogsåopp over landegrensene.Detmedfører
langetransportetapperi produksjonskjeden.Transporter enstadigstørrekomponenti den totale
verdikjedenfra utvikling,produksjonogsalgavvarer.Næringslivetskonkurranseevneer avhengig
aveffektivog forutsigbartransportavmenneskeroggods.Veksti kunnskapsnæringeneoget
stadigmer mobilt arbeidsmarkedgjørat godetransportløsningerogsåpåvirkermarkedetfor
arbeidskraft.Kvalitetpå infrastrukturogeffektivekollektivtransportløsningervil kunneøke
verdiskapningenogbidratil å sikrearbeidsplasseri helefylket.

Beslutningeneom utviklingeni samferdselssektorentreffesutenfor denneplanensvirkeområde.
Deter strukturerteprosesserfor innspilltil prioriteringer. Deuliketransportløsningene,som
veier,jernbane,kollektivtrafikk,havn,flyplasserosv.harulikeprosesserfor påvirkning.Regional
planfor verdiskapingognæringsutviklingvil ikkeregulereprioriteringerpådisse
samferdselsområdene,menvil haen rolle i å synliggjørenæringslivetsbehovi prosessene, slikat
de er kjent for beslutningstakerne. Næringslivetkanaktivt brukemulighetenesomer for
påvirkning,gjennomåkjennetil når prosessenestarterogdeltapåarenaerfor påvirkning.Deter
rom for utviklingavbedresamspillsarenaer, samtsørgefor å inviterenæringslivetmed,samtidig
sommyeansvarhvilerpånæringslivetselvtil å deltanår samferdselsprosessenepågår.

Næringslivetsbehovfor effektiv godstransport,godeintermodaleknutepunkt for fly oghavnog
sammenhengmellomuliketransportsystem,forbindelsesveierosv.,er viktigetemaerfor denne
påvirkningsstrategien.Detsammegjeldernæringslivetsbehovfor persontransport.For
næringsliveter det ogsåviktigmedgodkommunikasjon til nasjonaleknutepunkter.
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Fornæringsliveter det spesieltviktig å bedrerammebetingelserinnenfor:

Avstandsulemper– store avstanderer en ulempefor næringsliveti Buskerudnårvarerog
tjenesterskaltransporterestil eksportmarkedene.Deler avBuskerudharogsåavstandsulemper
innenforet nasjonaltmarked.Deter viktig for næringslivetå reduseredissesåmyesommulig.
Foravstandertil restenavverden,er luftfart et sentraltvirkemiddel,spesielthøyfrekvenstil
aktuellesamarbeidendeland oggodeforbindelsertil ogfra flyplass.

Reisetid– bedrestandardogredusertreisetidlangstransportløsningenei Buskeruder viktig for
næringslivet.Transportårenemåbidratil å knytte vekstsentreogBuskerudsammenmedulike
viktigetransportknutepunkter,samtnasjonaleknutepunkterfor å nåinternasjonalemarkeder.
Godssomflyttes mellomvirksomheterinnadi Norge,eller overforutenlandskepartnere,skjer
innenfor tidsbasertplanlegging.Forbedrifterskonkurransekraftmåtransporttidvære
forutsigbart.

Frekvens– frekvenspåkollektivløsninger,sjø- og flyruter bidrar til å forkorte dengeografiske
avstandenmellomBuskerudogrestenavlandetogverdenfor øvrig.Frekvensbidrar til å utvikle
oggjørebo- ogarbeidsmarkedsregionenei Buskerudmer attraktivefor menneskenesomskalbo
ogarbeideder.Tilstrekkeligfrekvensbidrar til mereffektiv ogforutsigbartransport.

Fremkommelighet- destoreflyttestrømmenetil byområdenegir stor trafikkvekstogfår
konsekvenserfor helefylket.Økt fremkommelighetkanbedresgjennomenkombinasjonav
omlegging,drift, vedlikeholdogutbedringavveistrekningersomtilfredsstillerinternasjonalekrav,
godsoverpå jernbanemm.

Flaskehalser- å redusereflaskehalserer viktig for å haforutsigbar, miljøvennligogeffektiv
transport fra start til bestemmelsessted.Næringslivetstransportkostnadermåreduseresog
forutsigbarhetpå leveranseravgodsogmenneskerprioriteres.Å redusereflaskehalseri
kollektivtrafikken,hagoderushtidsløsningerog løse køproblematikkbedrernæringslivets
konkurranseevne.

Figur17 Samferdsel– mål ogsatsingsområder
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8.1 Styrke kunnskapsbidrag om næringslivets behov i 
samferdselsprosesser 

Næringslivet bør selv bidra til å fremskaffe kunnskapsgrunnlag om næringslivets behov og om 
fremtidige prognoser til samferdselsprosesser som er planlagt eller pågår. Næringslivet sitter selv 
på kompetanse om logistikk og transport som er aktuell i samferdselsprosessene. 
  

8.2 Øke samordning med og medvirkning fra næringslivet i 
samferdselsprosesser 

Eiere av planprosesser må legge til rette for at næringslivet kan delta på arenaer for 
samferdselsløsninger. Tydelig og forutsigbar kommunikasjon om prosessene og tidsfrister er 
nødvendig fra planeier.  Næringslivet må selv organisere seg på en slik måte at de oppnår økt 
samordning. Økt samordning, felles budskap og enighet om prioriteringer fra næringslivet vil 
påvirke mulighetene for å nå igjennom hos planeier.  

 

8.3 Økt påvirkning gjennom aktiv deltagelse fra næringslivet 
At næringslivet deltar på arenaene for medvirkning i samferdselsprosesser er avgjørende for å 
tydeliggjøre næringslivets behov og for å øke mulighetene for gjennomslag for viktige synspunkter 
for næringslivet. Næringslivets interesser er viktige i samferdselsspørsmål og da er det avgjørende 
at næringslivet er aktiv deltager på de arenaene som planeier organiserer. 
 
 
 

 
Faktaboks: Samferdselsansvar i Buskerud 

 Riksveier: Ca. 500 km i Buskerud. Staten er veieier med Statens Vegvesen som ansvarlig fagetat 

 Jernbane: Staten er eier med Jernbaneverket som fagetat. NSB er ansvarlig for tog og -kjøring. 

 Fylkesveier: Ca. 1800 km i Buskerud. Fylkeskommunen er veieier.  

 Kommunale veier: Hver kommune er veieier.  

 Kollektivtransport: lokalt/regionalt er det fylkeskommunen som er ansvarlig. Fylkeskommunen 
eier Brakar AS som er administrasjonsselskapet for innkjøp og utvikling. 

 Havn: Drammen interkommunale havnevesen eies av kommunene: Drammen, Lier, Røyken, 
Hurum og Svelvik.  

 Luftfart: Kun privat drift på Hokksund, Eggemoen i Buskerud. Flyplassene Notodden og 
Fagernes er viktig for Buskerud. Gardermoen, Rygge og Torp har også stor betydning for 
næringslivet i Buskerud.  
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Faktaboks: Styrende dokumenter på samferdselsområdet 
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling er en påvirkningsstrategi på eksisterende 
prosesser innenfor samferdselsområdet. Styrende dokumenter for prioritering innenfor 
samferdselsområdet er:  
 
Riksveier, jernbane og luftfart 
Nasjonal transportplan (NTP) vedtas i Stortinget som stortingsmelding og revideres hvert 4.år. 
Gjeldende plan er fra 2014-2023. Ny plan for perioden 2018-2027 er under oppstart. 
Med bakgrunn i vedtatt NTP utarbeider Jernbaneverket og Statens vegvesen handlingsprogram. 
 
Fylkesveier 
Fylkesvegstrategi for Buskerud 2014-2023. Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017. 
 
Kollektivtransport innenfor Buskerud fylkeskommunes ansvarsområde 
Kollektivtransportplan Buskerud – utvikling mot 2013. Handlingsprogram for kollektivtransport 
2014-2017. 
 
Kommunale veger 
Kommunale veier er et kommunalt ansvar og ivaretas gjennom kommuneplanene. 
 
Regional areal- og transportplan 
Hensikten med planarbeidet er å komme fram til målsettinger og prinsipper for god og samordnet 
areal- og transportpolitikk, målsettinger og prinsipper som ulike samfunnsaktører kan legge til 
grunn i den videre utviklingen i fylket. Planen utarbeides i perioden 2014-2016. 
 
I Regional areal- og transportplan vil følgende aktuelle temaer bli behandlet: 

 Samspill mellom transportformer og opprusting og utvikling av vei, bane, sykkelvei, 
havne/kaianlegg og trafikk-knutepunkt med parkeringsmuligheter 

 Intermodal godstransport hvor transport på vei, sjø og bane ses i sammenheng mellom ulike 
transportformer 

 Strategiske valg knyttet til utvikling av infrastruktur for biler med alternative energiformer 

 Strategier for å endre innbyggernes reisevaner fra bil til mer miljøvennlige løsninger. 
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9. Oppfølgingav planen

9.1 Viderearbeid
Oppfølgingenavplanenvil væreen forlengelseavdenprosessensomhar foregått,og
kjennetegnesav:

� Godtsamspillogeffektivemøteplasser
� Kunnskaps- oglæringsbasertutvikling
� Breddeltagelseogmedvirkning
� Tiltaksomkonkretiserermål,satsingsområderogprioriterte handlingernårårlige

handlingsprogramskalutvikles.

9.1.1 Aktører i oppfølgingavplanen
Regionalplanskalleggestil grunnfor regionaleorganersvirksomhetogfor kommunalogstatlig
planleggingogvirksomheti regionen, jfr. PlanogBygningsloven§ 8-2.

Enregionalplanvil forplikte partenesomhar et kjerneansvarfor planensinnholdogoppfølging.
Fylkeskommunen,somregionalutviklingsaktør,haransvarfor ledelseogkoordineringav
oppfølgingsarbeidettil Regionalplanfor verdiskapingognæringsutvikling.Partenei oppfølgingav
planenvil værelikeverdigeaktører.Kjerneaktøreneharen tett kobling til planensarbeidog
gjennomføring.Noener ansvarligefor deleravplanensvirkeområde,andreaktørervil vurdere
helhet,prioriteringmellomsatsingsområderogtiltak eller sektorprioriteringerinnenfordeulike
temaene.

Figur18 Aktørenei oppfølgingavplanarbeidet
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Kjerneaktørene i planarbeidet kan grupperes slik:  

 Buskerud fylkeskommune: Ansvarlig for planarbeid og at oppfølging skjer. En formell part 
i arbeidet i kraft av sin vedtaksrolle. Kan forpliktes til planens oppfølging. Har virkemidler 
til deler av planens oppfølging. Leder av det regionale partnerskapet 

 Kommunene/regionene: Aktører som legger rammebetingelser og gjennomfører tiltak 
innenfor planens virkeområde. Er forpliktet av planens vedtak, og kan forpliktes til 
oppfølging i kraft av tiltak og føringer.   

 NHO og næringsforeninger: Organiserer næringslivet og kan forplikte næringslivets 
aktører i kraft av at de representerer mange. Kan representere næringslivet og være en 
part i planarbeidet.  

 Regional stat og statlige virkemiddelaktører (Fylkesmannen, NAV, Innovasjon Norge, 
Forskningsrådet, SIVA osv.): Kan forpliktes til oppfølging av planen og har virkemidler til 
deler av planens oppfølging.  

 Høgskolen i Buskerud og Vestfold: Kan forpliktes til oppfølging av planen og har 
virkemidler til deler av planens oppfølging.  
 

Andre viktige aktører: 

 Næringslivet/bedriftene: kan forpliktes av planen gjennom prosjekter og organisasjoner 
de deltar i.  

 Andre organisasjoner (for eksempel NCE, Etablererkontorer, Ungt Entreprenørskap osv.): 
kan utløse tiltak og oppnå resultater gjennom sitt virke.    

9.1.2 Partnerskap som styringsform 
I Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling velges det partnerskap som styringsform i 
oppfølging av planen. Partnerskap er en form for samstyring mellom ulike nivåer. En sentral side 
ved denne styringsformen er at alle deltakerne må bringe med seg ressurser inn i arbeidet. Med 
flere typer aktører som deltar, øker muligheten for innovative løsninger og økt tilpasning av 
virkemidler. Partnerskapet vil jobbe med oppfølging av planen, utvikling av årlige 
handlingsprogram og andre større beslutninger. Et partnerskap er forpliktende, og reguleres av en 
partnerskapsavtale eller et mandat. 
 
Fylkeskommunen skal sørge for samarbeid om å løse felles regionale utfordringer. 
Fylkeskommunen har derfor rollen som tilrettelegger for møteplasser og leder av partnerskapet. 
Fylkeskommunen vil også sørge for etablering og organisering og de øvrige prosessene knyttet til 
oppfølging av planen. Forslag til organisering vil legges frem for politisk behandling sammen med 
endelig planbehandling. Årlige handlingsprogram vedtas av fylkeskommunen som planmyndighet.  
Andre relevante forpliktende samarbeid, samarbeidsprosjekter, møteplasser osv. vil vurderes i lys 
av partnerskapet som opprettes for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling. Det er et 
mål å skape enklest mulig struktur og samordning av arenaer.  
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9.2 Årligehandlingsprogram

Figur19 Sammenhengmellommål, satsinger,handlingerog årligehandlingsprogram

Detvil bli utarbeidetårligehandlingsprogrami tråd medkravenei Plan- ogbygningslovenfor
gjennomføringavRegionalplanfor verdiskapingognæringsutvikling.Handlingsprogrammet
vedtasavfylkeskommunensomregionalplanmyndighet.Plandokumentetharenoverordnet
utforming.Detteer valgtfordi dokumentetskalkunnehastørreaktualitetoverhele
planperiodenogprioriteringeneskalkunneværedynamiske,ettersomforutsetningenei
næringslivetogutviklingeni Buskerudkanendresegmyei løpetavplanperioden.Deårlige
handlingsprogrammenevil derfor væredet viktigsteinstrumentetfor å gjøreprioriteringeneav
virkemidlenei Buskerud,tilpassetde til enhvertid opplevdebehov.I handlingsprogrammenevil
tiltakeneutarbeidesogkoblesmedsektorprioriteringer,budsjetterogansvarligeaktører.

Deter et målat rolle-, ansvars- ogoppgavefordelingenmellomaktørervil bli tydeligeregjennom
arbeidetmedgjennomføringavRegionalplanfor verdiskapingognæringsutvikling.Detteblir del
avdet kontinuerligearbeidetmedplanensmål,satsinger,prioriteringerogtiltak.

Detkreves langsiktiginnsatsfor å nåmålenei planen. Samordningavressursermht. finansiering,
kapasitetogkompetanseblir nødvendigfor å kunneiverksettealle prioriteringenei planen.Det
betyr at mangeavprosjektenemåværestørresatsingerogstrekkesegoverstørregeografiske
områder. Detvil bli utarbeidetmer detaljerteretningslinjeri forbindelsemeddeårlige
handlingsprogrammene.
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9.3 Årlig næringslivskonferanse 
Det vil arrangeres en årlig næringslivskonferanse hvor alle interessenter i Regional plan for 
verdiskaping og næringsutvikling møtes for diskusjon og utvikling. Inspirasjon, kunnskap og 
samspill vil stå i fokus. I tilknytning til konferansen vil det bli anledning til å spille inn til årlige 
handlingsprogrammer før disse vedtas. Fylkeskommunen vil sammen med partnerskapet for 
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling ha ansvaret for konferansen. 
 

9.4 Resultatmåling og evaluering 
Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping, med tilhørende årlige handlingsprogrammer, 
bør ha klare og etterprøvbare mål. Planen og handlingsprogrammene må derfor evalueres ut fra 
en rekke indikatorer innenfor hvert enkelt satsningsområde, og ikke bare ut fra hovedindikatorer 
for verdiskaping og produktivitet. For å dokumentere resultater, effekter og måloppnåelse skal 
det utarbeides en årlig rapport med indikatorer som ivaretar bred resultatvurdering på flere 
nivåer i målhierarkiet. 
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Vedlegg: Ord og uttrykk  

Bransje 
Næringene i Norge er kategorisert etter en standard (SN2007). Bransje er en noe løselig aggregering 
av næringene, som ikke følger standarden like konsekvent.  
 
Bærekraft 
Bærekraftig verdiskaping omfatter både økonomisk, miljømessig, kulturelle og sosiale dimensjoner. 
Bærekraft er en forutsetning for framtidig næringsutvikling 
 
Distriktspolitikk  
Særskilt innsats for å styrke utviklingen i geografisk definerte områder preget av avstandsulemper, 
ensidig næringsstruktur og svak befolknings- og sysselsettingsutvikling. 
 
Globalisering 
Globalisering dreier seg om en serie utviklingstrekk som kan medføre at stadig større deler av verden 
på en eller annen måte trekkes inn i og integreres i verdensomspennende krefter og prosesser. Disse 
kan være av forbruksmessig, økonomisk, politisk, sosial, kulturell, religiøs eller kommunikasjonsmessig 
type. 
 
Handlingsprogram 
Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen. 
Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet og rulleres årlig. I handlingsprogrammet 
vil det fremkomme konkrete tiltak, hvem som har ansvar for tiltakene, eventuelle sektorprioriteringer 
og budsjett. 
 
Intraprenørskap 
Utvikling av ny forretningsmessig virksomhet basert på innovasjon, men innenfor rammen av en 
bestående virksomhet. Den kan etter hvert bli skilt ut som en ny og uavhengig enhet. 
 
Innovasjon 
Nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller 
markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå økonomisk verdiskapning og/eller samfunnsnytte. 
 
Innovasjonshøyde 
Innovasjonshøyde knyttes blant annet til innovasjonsgrad (nyhetsgrad).  Potensial for 
kommersialisering og verdiskaping, internasjonaliseringsgrad og bærekraft vil også gjerne vurderes 
sammen med innovasjonsgraden. 
 
Klynge 
En næringsklynge ("cluster") er en samling av bedrifter, ofte innen samme bransje, og institusjoner 
som er knyttet sammen på ulike måter, for eksempel gjennom organisert samarbeid, felles 
innsatsfaktorer og kunnskapsbase, kunde-/leverandørrelasjoner m.m. 
 
Kompetanse 
Kompetanse omhandler læring og kunnskap, holdning og ferdigheter. Det er i hovedsak tre kanaler for 
kompetanseheving. Det formelle, offentlig godkjente utdanningstilbudet er grunnskole, videregående 
skole, fagskole, høgskole og universitet. Kompetanse er imidlertid ikke nødvendigvis formelt godkjent. 
Man kan få økt kompetanse eksempelvis gjennom opplæring i regi av opplærings- og 
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utdanningsaktører som ikke er en del av det offentlig godkjente utdanningssystemet eller gjennom 
opplæring som finner sted på arbeidsplassen (ikke-formell læring). Det kan også dreie seg om ikke-
organisert læring som finner sted i dagliglivet (uformell læring). 
 
Miljøteknologi 
Med miljøteknologi forstås alle teknologier som direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Det dreier 
seg både om teknologier som begrenser forurensning ved hjelp av rensing, mer miljøvennlige 
produkter og produksjonsprosesser, mer effektiv ressurshåndtering og teknologiske systemer som 
reduserer miljøpåvirkningen. Med teknologi forstås både kunnskap, tjenester og fysiske innretninger 
som bidrar til forbedring av miljøet 
 
Næringsutvikling 
Næringsutvikling innebærer å tilrettelegge for en bærekraftig, robust og allsidig utvikling i 
næringslivet. En positiv næringsutvikling kan føre til økt tilfang av virksomheter, bedre 
konkurranseevne i eksisterende foretak eller vekst i etablerte foretak. Dette kan igjen bidra til 
sysselsettingsvekst, økt verdiskaping og positive ringvirkninger. 
 
Partnerskap  
Partnerskap henviser her til de aktørene som sammen vil fungere som et styre for oppfølging av 
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling. Hensikten er samstyring mellom ulike nivåer.  
Partnerskapet er forpliktende og reguleres av en partnerskapsavtale eller et mandat gitt fra 
fylkeskommunen, som leder og koordinerer arbeidet, i form av sin rolle som regional planmyndighet. 
 
Planprogram 
I den første fasen av utviklingen av den regionale planen ble det utarbeidet et planprogram. I dette 
programmet ble det beskrevet blant annet relevante tema som skal utredes videre i planfasen, 
hvordan planarbeidet skulle organiseres og hvordan man skal tilrettelegge for medvirkning. 
 
Produktivitet 
Produktivitet er vanligvis definert som forholdet (målt i volum) mellom varer/tjenester produsert og 
innsatsfaktorer anvendt i produksjonsprosessen. Produktivitetsvekst følger av teknisk framgang og 
organisatoriske forbedringer som gjør at vi får flere varer og tjenester fra en gitt mengde 
innsatsfaktorer. Teknisk fremgang drives blant annet av forskning og utvikling, gjennom utvikling og 
forbedring av både produkter og produksjonsprosesser. 
 
Regioner 
Regioner i Buskerud er organisert gjennom 6 kommuneregioner. Samtlige 21 kommuner er med i 
samarbeidet. Disse er Hallingdalsregionen, Region Midt-Buskerud, Kongsbergregionen, 
Drammensregionen, Ringeriksregionen og Region Vest-Viken. 
 
Regional plan (for verdiskaping og næringsliv i Buskerud) 
En regional plan gjelder for hele fylket, for deler av fylket eller for spesielle temaer. Regional plan for 
verdiskaping og næringsutvikling gjelder for hele fylket og på tvers av næring. Regional plan skal 
legges til grunn for regionale statlige organers virksomhet, for regional og kommunal virksomhet, 
virkemiddelapparat, høgskole, næringsforeninger og andre som organiserer næringslivet. Fylkestinget 
er regional planmyndighet og vedtaksmyndighet for regionale planer. Alle regionale planer skal ha 
handlingsprogram som rulleres årlig. Den regionale planen for verdiskaping og næringsliv i Buskerud, 
er en av fire regionale planer som ble vedtatt gjennom Regional planstrategi 2013-2016 av 
Fylkestinget i desember 2012.  
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Regional planstrategi 
Regional planstrategi 2013-2016 er et strategisk plandokument der fylkestinget beslutter hvilke 
planoppgaver som skal prioriteres for å fremme best mulig utvikling i Buskerud. Planstrategien 
redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurderer langsiktige utviklingsmuligheter 
og tar stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Som en av fire 
regionale planer besluttet Fylkestinget å utarbeide en Regional plan for verdiskaping og 
næringsutvikling.  I den regionale planstrategien er det lagt noen føringer for oppstarten av 
planarbeidet, som formål, organisering, samt noen sentrale tema som skal adresseres i planarbeidet. 
 
Sektor 
I næringssammenheng snakkes det ofte om offentlig- og privat sektor. Hva som innholdsmessig inngår 
i begrepet kan variere noe, men den mest brukte definisjonen av offentlig sektor er summen av 
offentlig forvaltning (kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltningen) og offentlig eide foretak. Et 
annet sentralt sektorbegrep er konkurranseutsatt og skjermet sektor. En vanlig definisjon av 
konkurranseutsatt sektor er at bedriftene i denne sektoren produserer varer og tjenester som kan 
eksporteres og/eller importeres, og derfor i større grad konkurrerer med produsenter i andre land. 
Bedrifter i skjermet sektor produserer varer eller tjenester som ikke kan eksporteres og/eller 
importeres. 
 
Små- og mellomstore bedrifter (SMB)30 
I Norge omtaler Nærings- og handelsdepartementet SMB som bedrifter under 100 ansatte. I 
europeisk sammenheng har SMB under 250 ansatte. Næringslivet i Norge består av nesten 99 % 
SMB'ere. I Norge brukes også begrepet mikrobedrifter om bedrifter som har under 5 ansatte. 
 
Tema 
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling er tematisk organisert. Alle temaene omhandler 
satsingsområder og prioriterte handlinger som bidrar til økt verdiskaping og produktivitet. Temaene 
som er valgt er: Vertskapsattraktivitet, kompetanse, klynger og nettverk, entreprenørskap, forskning, 
utvikling og innovasjon (FoUI) og en påvirkningsstrategi på samferdsel.  
 
Trippel helix  
Trippel helix er et begrep som i næringsutviklingssammenheng som regel benyttes om samarbeid eller 
samspill mellom offentlige myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og næringslivet. 
 
Vekstbedrifter  
Med vekstetablerere menes i denne sammenhengen etablerere som har potensialer for å vokse, både 
i antall ansatte og i verdiskaping, og som har stor innovasjonshøyde. 
 
Verdiskaping 
Den enkleste definisjon av verdiskaping i næringslivet, som også er lagt til grunn i dette 
planprogrammet, er bedriftenes produksjon fratrukket vare og tjenestekostnader. Vekst i 
næringslivet, enten vekst i eksisterende bedrifter eller tilkomst av nye bedrifter, er per definisjon 
bidrag til verdiskaping i fylket.  

                                                           
30

 NHD; 2012. Små bedrifter – store verdier. Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter. Når det 
gjelder offentlige støtteordninger gjennom for eksempel Innovasjon Norge eller fylkeskommunen, så må disse 
forholde seg til statsstøttereglene, og her er Norge underlagt EUs regler og definisjoner gjennom EØS-avtalen 
som har inndelingen 250-50-10. 
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0605_387 DETALJREGULERING FOR ØYA – 1.GANGS BEHANDLING 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Forslag til detaljregulering for ØYA sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 

henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forhold knyttet til sol og skyggeforhold, samt landskapsvirkninger må særlig høres og 

belyses.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny 

plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser ved 

vedtak av reguleringsplan nr. 387 Øya. Dette gjelder reguleringsplanene 64-02 

HØNEFOSS SENTRUM vedtatt 20.12.1979 og 64-11 MINDRE VES. REG. ENDRING 

FOR KVARTAL 11. 
 

5. Planbeskrivelsen skal være veiledende for byggesakene, spesielt i forhold til 

uterommenes tilgjengelighet for allmenheten, samt utforming og plassering av bygg. 
 

 

 

Sammendrag 
Formannskapet vedtok 11.02.2014 fastsettelse av planprogram for reguleringsplan nr. 387 

«Øya». Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at området kan utnyttes til bolig, 

forretning og kontor. Øya planlegges utbygget med 26 150 m2 fordelt på 15 160 m2 boliger, 

4030 m2 kontor og 6960 m2 servicenæring. Det er også foreslått 7770 m2 parkering, 

tilsvarende 330 plasser i parkeringsanlegg under bakken.  

 



Det aktuelle området har en sentral beliggenhet på industri – og næringsområdet «Øya», 

midt i Hønefoss sentrum. Forslagsstiller Tronrud Eiendom ønsker å utvikle dette området til 

å bli et attraktivt byområde med sentrumsformål som forretninger, tjenesteyting og 

boligbebyggelse. Utbygging vil gi rom for ca. 170 nye boliger som vil gi økt fortetting i 

sentrum. Øya ligger inne på Riksantikvarens NB! liste over nasjonalt viktige kulturmiljø. 

  

Det kom totalt inn syv merknader til oppstart og offentlig ettersyn av planen. Disse  

omhandler blant annet trafikkforhold og da spesielt forholdet til gående og syklende, støy,  

universell utforming, samfunnssikkerhet og kulturminner/landskap. Det viktigste som kom  

frem ved det offentlige ettersynet er at planen må sikre gode atkomstløsninger, 

kollektivtransport og samfunnssikkerhet. Det er i den vedlagte planbeskrivelsen gjennomført 

beregninger for trafikk, støy og luftforurensning. Etter fastsatt planprogram er det i tillegg 

tatt inn eller utvidet tema som landskap, fareområder, kollektivtransport, teknisk 

infrastruktur, nærmiljø og forurensning i grunnen. Det foreslås å tillate en bygningsmasse på 

inntil 9 etasjer som vil endre landskapet rundt fossen, og gi noe reduksjon i solforhold på 

nærliggende arealer og uteområder. Rådmannen vurderer helheten i prosjektet som et 

positivt bidrag til å styrke byutviklingen i et område med behov for fornyelse.  

 

Rådmannen mener at det reviderte planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning 

og ROS – analyse, er tilstrekkelig gjennomarbeidet og temaene som må utredes i planen er 

godt ivaretatt.  

 

 

Innledning 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for opprettelse av nye boliger, næring og 

service som vil kunne gi en estetisk oppgradering av området. Øya er i dag preget av 

trelasthandel og tidligere industrivirksomhet. Forslagsstiller ønsker ikke å låse fast 

plasseringen av bygningene, dette for å unngå å binde fast bygningsmassen og tilpasse 

plasseringen ved framtidige behov. Nærmere detaljering av byggenes plassering vil da bli i 

forbindelse med rammesøknad. Det vises for øvrig til planbeskrivelsen for konsept og 

forslag til plassering. Planbeskrivelsen vil være veiledende for byggesaken. Det planlegges 

høy og tett bebyggelse i lokal målestokk. Noe som vil gjøre prosjektet visuelt synlig spesielt 

fra den nordlige delen av byen. Plasseringen mot elva vil allikevel bidra til at sol og 

skyggevirkningen ikke blir for dominerende denne veien.  

 

Planen vil legge opp til at gateplan skal inneholde bymessige funksjoner som er tilgjengelig 

for alle, gateplanet planlegges å inneholde en blanding av nærings og kulturfunskjoner i en 

bymessig kontekst. Forslagsstiller tar ikke sikte på å etablere boliger på bakkeplan.  

 

Hensynet til trafikksikre løsninger vil være sentralt for å kunne sørge for en god 

tilgjengelighet og en trygg opplevelse av området. Planen er nært knyttet til reguleringsplan 

for Arnemannsveien som vil håndtere det meste av veikryssing mellom søndre del av byen 

og den nordlige delen. Arnemannsveien behandles derfor parallelt med denne planen.      
 

Området ligger svært sentralt til dersom dagens plassering av jernbanestasjon opprettholdes, 

og Ringeriksbanen blir etablert. Etter tilbakemelding fra busselskapet er det også foreslått et 

busstopp inn mot Øyaområdet vestover. I tillegg er bussterminal i gangavstand til området.   
 



Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet vedtok i møte 20.08.2013 sak 109/13, oppstart av detaljregulering for ØYA, 

samt å legge planprogram ut til offentlig ettersyn. Planprogram ble fastsatt av formannskapet 

i møte 11.02.2014, sak 28/14. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

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. Av virksomheter består området i 

dag av byggevareforretning, industribygg og næring. Ringerike Stormarked har tilkomst fra 

Arnemannsveien 5 som går igjennom planområdet.  

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Øya er mottatt fra Tronrud Eiendom/SG arkitekter.  

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”ØYA” i målestokk 1:1000, datert 04.07.2014 

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 25.08.2014 

- Planbeskrivelse med KU og ROS-analyse datert 06.07.2014 

 
Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64-02 HØNEFOSS SENTRUM 

vedtatt 20.12.1979 og nr. 64-11 MINDRE VES REG. ENDRING FOR KVARTAL 11. 

Planområdet er i disse reguleringsplanene regulert til offentlig bebyggelse, 

forretning/kontorer og park/idrettsplass.  

 
Plantype  

Planen fremmes som en detaljregulering. Tronrud Eiendom er forslagstiller.   

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter følgende grunneieres eiendommer: 

Ringerikskraft (gnr. bnr. 318/448) 

Ringerike kommune (gnr. bnr. 318/457) 

Ringerike kommune (gnr. bnr. 318/458) 

Ringerike kommune (gnr. bnr. 318/497) 

Arnemannsveien Hønefoss AS (gnr. bnr. 318/452) 

Tronrud Eiendom AS (gnr. bnr. 318/450) 

Tronrud Eiendom AS (gnr. bnr 318/490) 

Tronrud Eiendom AS (gnr. bnr. 318/491) 

Statens Vegvesen Region Sør (gnr. bnr. 1035/1) 

 

Gnr. bnr. 318/497 som er eid av matrikkelført på Ringerike kommune er i ferd med å bli 

solgt til forslagsstiller Arnemannsveien Hønefoss AS.  

 

Innkomne innspill til planoppstart 

Ringerike kommune varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 26.08.2013 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 



31.08.2013, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt syv uttalelser. Disse følger 

oppsummert til saken som vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

eget vedlegg. 

 

Innsigelse 

Det er ikke varslet innsigelse til planen, men det må påregnes innsigelse fra Statens 

vegvesen dersom planforslaget ikke samsvarer med nasjonale hensyn og viktige parametere 

i vegnormalene. Dette er søkt hensyntatt ved at tema knyttet til trafikk og trafikksikkerhet er 

innarbeidet i begge planforslagene fra Øya og tilgrensende reguleringsplan nr. 385 

Arnemannsveien. Disse planene behandles parallelt.  

 

Forholdet til overordnede planer 
Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. I kommuneplanens arealdel 

vedtatt 30.08.07 er området avsatt til sentrumsformål. Planen bygger opp under 

kommuneplanens hovedformål, som er å styrke Hønefoss som en robust og populær 

regionhovedstad. I tillegg sier kommuneplanens delmål at man ønsker befolkningsvekst i 

sentrum. Planen skal også tilfredsstille kravene om universell utforming for å sikre alle 

befolkningsgrupper tilgang til offentlige rom, og legge til rette for at befolkningen kan ta del 

i fysisk aktivitet, etter kommunens Folkehelsemelding 2012 – 2013.  

 

Det aktuelle området omfattes av Kommunedelplan for gående - og syklende i 

Hønefossområdet, vedtatt 29.06.1995 . Rute nr. 4 Søndre torv – Heradsbygda og rute nr. 9 

Søndre torv – Eggemoen omfattes av denne reguleringsplanen. Planen ivaretar hensynet til 

gående, men det er ikke noen vurderinger for syklister ut over at det skal etableres 

sykkelparkering.     

 

Planen er i tråd med kommunens Energi - & klimaplan, vedtatt 02.12.2010 med mål om å 

redusere klimautslipp fra transport gjennom effektiv areal – og transportplanlegging. Planen 

har også ambisjoner om å utnytte alternative energikilder gjennom å kunne utnytte 

solvarme. Planen er også innen for område med konsesjonsplikt for tilknytning til 

fjernvarme. Ved planlegging av nye utbyggingsområder skal det også legges vekt på sikring 

mot støy og luftforurensning.  

 

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 vises til § 8 kunnskapsgrunnlaget, som er vurdert. Det er ikke 

registrert noen truede eller sårbare arter innenfor planområdet, iflg. Miljødirektoratets 

naturbase.  

 

 

Kulturminner 

Av eksisterende bebyggelse er det tre bevaringsverdige og tidstypiske bygg som er foreslått 

bevart. Utfordringen ligger i å tilpasse ny bebyggelse til den eldre arkitekturen, eller skape 

bygninger som står i kontrast til de eksisterende. 

 

Økonomiske forhold 



Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

Man vil kunne anta at utbyggingen kan gi økonomiske konsekvenser for Ringerike 

kommune i form av infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. Ringerike 

kommunes ansvar for tilstrekkelig kapasitet på kommunaltekniske anlegg gjelder fram til 

grensene for det helhetlige utbyggingsområdet. 

 
Kostnadene for vedlikehold av de offentlige trafikkarealene er usikre. Nærmere detaljering 

og valg av fysisk utforming må avklares sammen med kommunen. Tiltaket vil trolig også ha 

konsekvenser for barnehagekapasiteten i sentrum, mens det per i dag er kapasitet på 

Hønefoss skole del å dekke behovet fra Øya.  

 

Ringerike kommune skal selge tom gnr. bnr. 318/497 til en pris av 1 250 kr pr m2 (indeks 

1.april 2013) i forhold til kommunens andel (18%) av det totale bruksareal (hvor parkering 

under bakkenivå ikke er med i beregningen) av hele utbyggingsområdet (19 743 m2). 

Minimumspris for tomten er 5,9 millioner kroner.  

 

Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 

Området er i dag et gammelt og sentralt nærings – og industriområde med stort behov for 

fornyelse. På grunn av områdets sentrale beliggenhet og ønsket om å bevare eksisterende 

bebyggelse er det foreslått en høy utnyttelse av de gjenværende arealene. Rådmannen mener 

det er positivt for området at eldre bygninger med historisk karakter bevares. Bygningene gir 

identitet og sier noe om Hønefoss sin industrihistoriske arv. Integrasjon av disse uttrykkene 

vil kunne være tiltrekkende både som en naturlig del av sentrum med et bypreg, samtidig 

som boligene blir attraktive.  

 

Utbyggingsområdet er midt i Hønefoss by hvor det kan tillates høyere bygg for å fortette 

sentrum. Bebyggelsen er derfor foreslått høy og tett med mulighet for ferdsel mellom 

byggene, og videre mot grønnstruktur og gangareal i ytterkantene av området. Det er i 

planbeskrivelsen skissert en løsning for hvordan ferdsel inn og gjennom området skal foregå 

(s. 43). Det er usikkert hvor offentlig områdene mellom byggene vil oppleves for 

allmenheten. Grunnprinsippet er at området vil være en naturlig del av sentrum, hvor byrom 

og funksjoner skal være tilgjengelig for alle. Dersom rommene skal være tilgjengelig for 

alle, må de også oppleves som offentlig for å bli tatt i bruk. Gateplanet planlegges å 

inneholde en blanding av nærings og byfunksjoner i en bymessig kontekst.   

 

Rekkefølgebestemmelsene sier at det skal etableres felles ute - og oppholdsareal, samt 

lekeplass før brukstillatelse til boliger gis. Planforslaget legger opp til at det kan etableres 

gangvei/gågate/gangareal fra Hønefoss bru og inn til området. Dette er i midlertid ikke 

foreslått løst i rekkefølgebestemmelsene. Det samme gjelder turdrag, park og annen 

grønnstruktur innenfor planområdet. Det er satt av tilstrekkelig med areal i bakkant av 

området mot elva, samt mulighet for å bevege seg mellom bygningene og parken mot 

nordvest.  Dette er beskrevet nærmere i planbeskrivelsen. For å sikre at området blir 

attraktivt, tilgjengelig og en naturlig del av sentrum, anbefaler rådmannen at prosjektet 

opparbeider de foreslåtte forbindelsene slik som mulighetsstudien til planbeskrivelsen 

foreslår. 

 



Rådmannen er noe kritisk til landskapsvirkningene og skyggeeffekt fra bygg på delfeltene 

BS4, BS2 og BS1, hvor kotehøyde er satt til henholdsvis 113 m, 116 m og 113 m. Dette vil 

gi en del skygge store deler av året for områdene nord for bebyggelsen. Mot inngangen og 

uteserveringen til Ringerike Stormarked Arnemannsveien 5, er det forholdsvis greie 

solforhold midt på dagen. Område BS5 og langs turdrag vil oppleve betydelig 

skyggevirkning med mulighet for glimt av sol mellom byggene. Sol/skyggeanalyse viser 

greie solforhold ved sommersolverv, mens gjennomsnittlig solforhold tilsier lite sol mot 

disse områdene. Mye skygge gir mindre attraktive byrom. Planen kompenserer noe for dette 

med å foreslå et byrom i forkant av bygningsmassen på BGP1 ut mot Arnemannsveien. 

Dette området vil ha gode solforhold. Boligenes plassering vil også gi gode solforhold for 

leilighetene.  

 

Opparbeidelse av fortau og gangareal kunne vært bedre ivaretatt med egne 

rekkefølgebestemmelser for å sikre gjennomføringen av disse tiltakene. Ved utbygging vil 

det også sannsynligvis flytte inn barn i skolepliktig alder. Forslag til planbeskrivelse viser at 

skolebarn må krysse vei flere steder langs skoleveien, uten at disse stedene er vurdert som 

kritiske.  

 

Lekeplasser 

Ved søknad om brukstillatelse skal felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass være 

ferdigstilt og godkjent av kommunen før brukstillatelse for boliger gis. Lekeplassene er i 

planen delvis tenkt som flerbruk, dvs. byrom som også kan formes og nyttes til lek.  

 

Infrastruktur 

Planen består av offentlige/private trafikkarealer. Parkering og adkomst for de planlagte 

boligene er tenkt i privat parkeringskjeller. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde 

for fjernvarme og utbyggingsprosjektet faller innunder tilknytningsplikten. Tilknytningsplikt 

omfatter nye bygninger over 1000 m
2
 BRA, eller flere nye bygninger med samlet utbygging 

over 1000 m
2
. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Naturmangfoldloven, av 19.06.09, § 8 kunnskapsgrunnlaget er vurdert. Det er registrert 

noen sommerfuglarter innenfor planområdet, iflg. Miljødirektoratets naturbase. Ingen av 

disse er ansett som sårbare. Utbygging er i tråd med grønn plakat for Hønefoss og det er 

planlagt en grønn bysone langs Arnemannsveien.  

 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  

De viktigste konklusjonene knyttet til konsekvensutredning og ROS - analyse omhandler 

følgende tema: 

 

Transportnett 

Planen foreslår fortau vestover langs Arnemannsveien, men det er ikke foreslått konkret 

opparbeidelse av forslagsstiller. Det legges til rette for at det kan etableres bussholdeplass 

inntil Arnemannsveien etter atkomstkrysset til Øya for vestgående buss. For østgående buss 

er det foreslått en holdeplass rett før gangfeltet over Arnemannsveien, men dette ligger ikke 

inne i reguleringsplanen. Se side 13 i vedlagte trafikknotat.  

 



Trafikkforhold 

Tilkomstløsning for parkering i kjeller er skissert ved dagens innkjøring til Arnemannsveien 

7. Høyest trafikkbelastning blir det i krysset Arnemannsveien – Kongensgate hvor det i 

makstimen vil bli forsinkelse på 17 – 38 sekunder per bil. Trafikkveksten som følge av 

utbyggingen, sammen med en generell trafikkvekst på 9 % kan også avvikles i dagens 

signalkryss Arnemannsveien – Kongens gate. Trafikken til – fra Øya kan avvikles i en 

atkomst med vikeplikt for Arnemannsveien. Tilkomst for parkeringsareal er inn mot dagens 

trelasthandel/Byggmakker. Det tillates varelevering og transport inn mot veien til 

Arnemannsveien 5, men andel parkeringsplasser inne på området vil bli vesentlig redusert. 

Det foreslås veg og fortau langs denne strekningen.  

 

Naturgitte forhold 

Området anses i liten grad å være utsatt for flom på grunn av skjerming fra damanlegget 

som ligger høyere enn omkringliggende kanter langs elva. Det er derfor ikke gjennomført 

spesifikke flomberegninger for området. Parkområde i nordvestre hjørne må utformes slik at 

det ikke tar skade av flomvannstand. 

 

Det er vurdert at det kan oppstå ulykker langs kanten mot fossen og elvekanten. Det er 

derfor lagt inn krav i planbestemmelsene om at sikring langs elva skal ferdigstilles før det 

gis brukstillatelse for boliger. Det er også en generelt krav om radonsikring. 

 

Landskap 

Konsekvensutredningen peker på at området ligger i et overgangsområde mellom by og 

landskap. Bygningenes volum vil være mest synlig fra nordsida og skape en ny urban front i 

Hønefoss. Bebyggelsen vil på det høyeste være 9 etasjer høy for enkelte toppunkt. 

Planbeskrivelsen legger opp til et helhetlig arkiteturuttrykk og skala som gir ønsket 

fortetting av det sentrale området samtidig som er tilpasset et småbyuttrykk. 

 

Støy og luftforurensning 

Når det gjelder luftforurensning viser utredningen at den planlagte bebyggelsen i hovedsak 

vil ligge i gul sone (dvs < 35μg/m3). I rapporten konkluderes det: Samlet vurderer en at 

luftforurensningsnivået ikke vil være til hinder for boligbebyggelse her.  

I forhold til støy viser utredninger at støybelastningen øker i høyden inne på området. Den 

planlagte bebyggelsen er trukket noe tilbake på området slik at bygningene i hovedsak blir 

liggende utenfor rød sone. Som avbøtende tiltak skal det tas hensyn til at leiligheter må ha 

soverom som vender mot stille side, og at balkonger på støyutsatt side skjermes. 

Planbestemmelsene inneholder krav om detaljert støyberegning.  

 
Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til utvikling av Øyaområdet som vil kunne gi sentrumsnære og 

attraktive boliger. Planens utforming vil kunne bidra til å skape et godt byrom i forkant av 

planområdet mot syd. Dersom det oppnås å lage en gangveiforbindelse fra Hønefoss bru og 

inn til Øya, vil dette være en styrke for prosjektet og byutviklingen i Hønefoss.  Bedre 

tilkomst og flyt for gående og syklende inn og ut av området, vil kunne bidra til den 

«bymessige» utviklingen som man ønsker for området. Området ligger også svært sentralt til 

dersom dagens plassering av jernbanestasjon opprettholdes, og Ringeriksbanen blir etablert. 

  

Øya har noen estetisk verdifulle bygninger som forslagsstiller ønsker å utnytte til en viktig 

del av områdets identitet. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike 



kommune i form av sentrale boliger og arbeidsplasser. Forslaget vil kunne bidra til å 

videreutvikle Hønefoss sentrum som et attraktivt regionalt sentra, hvor flerfunksjoner 

kombinert med tilgjengelighet og de gamle industribyggene hever områdets attraktivitet.  

Det stilles krav i planbestemmelsene til at støyhåndtering må detaljeres nærmere i 

forbindelse med plassering av bygningsmassen. I forhold til luftforurensning kan rensefilter 

i luftesystem være nødvendig, og anbefales etablert.  

 

Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området med blant annet hensynet til 

kulturminner, landskapsvirkninger og byggehøyde. Rådmannen avventer innspill ved 

offentlig ettersyn, før endelig anbefaling med tanke på bygningshøyde. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_387 

detaljregulering for ”ØYA” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Planbeskrivelse 

Forord 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en visjonær og bærekraftig byutvikling på 
området Øya 
 
Tronrud Eiendom sammen med Ringeriks Kraft AS ønsker å utvikle Øya området til et 
attraktivt sentrumsområdet i Hønefoss. Det er en målsetning at området skal bidra positivt til 
byutviklingen i Hønefoss og tilføre byen nye kvaliteter som supplerer den eksisterende byen.  
 
Tronrud Eiendom AS har engasjert Snøhetta i arbeidet og arkitektkontoret er ansvarlig for 
«programnotatet» som ligger til grunn for forslaget til reguleringsplan. Illustrert programnotat 
følger planbeskrivelsen og gir sentrale føringer for utvikling av området.  
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1. Sammendrag 

Tronrud Eiendom AS og Ringeriks Kraft AS ønsker gjennom selskapet Arnemannsveien 
Hønefoss AS å tilrettelegge for videre utvikling av Hønefoss sentrum ved at «Øyaområdet» 
transformeres til et attraktivt sentrumsområde med bolig, næring, kultur, parkering og 
uteområder.  
Området er sentralt og er en viktig del av byens industrikulturhistorie.  
 
Planforslaget baserer seg på «Mulighetsstudie» utarbeidet av «Snøhetta» i perioden 2012-
10131.  

2. Bakgrunn 

2.1 Historie 
Beskrivelse hentet fra «Hus i Hønefoss» av Jo Sellæg.  

2.1.1 Sagbruksstedet 1590 – 1750 

Begna samler vann fra Ådalen og Begnadalen, fra Valdres og Filefjell og slipper 
vannmassene ut i «Hønefossen». De første kvernene i fossen er kjent tilbake fra 1337, disse 
ble brukt til å male korn.  
Elva ble også brukt til å frakte tømmer og den første saga i Hønefossen ble satt opp mellom 
1588 og 1594, antallet sager steg deretter jevnt fram til midten av 1600-tallet ( i 1658 var det 
23 sager i sving og mange arbeidsplasser ved fossen).  
Folketallet var i ca 250 i 1680.  

2.1.2 Handelsplassen 1750 – 1852 

Det lille samfunnet i Hønefoss var helt avhengig av trelasthandelen og fulgte oppgangstider 
og nedgangstider med krig og fred i Europa. Folketallet kom opp i ca 450 i 1763-64.  
Hønefoss var nå blitt det største produksjonsstedet for trelast i landet og det største 
industrisamfunnet etter bergverkene på Kongsberg og Røros.  
Øya, som egentlig var en hel gruppe med småøyer og knauser i fossen, var selvfølgelig 
preget av sagbruksdriften med tilhørende renner og forbygninger. Her – midt i fossen – var 
det også mange boliger. Fogd Wiel beretter i 1743 at det lå 35 hytter klemt inne mellom 
sager og møller på Øya. Øyriket må ha vært et tett og frodig samfunn på denne tiden.  
Brua som gikk fra Nordsia og over til øyene krysset fossen omtrent som i dag. Deretter gikk 
den i slynger innom flere øyer før den til slutt kom inn i nordre ende av Stabells gate. Dermed 
skapte brua kommunikasjon mellom flere av de viktigste sagene før den endte i hovedgata 
på Sørside. Det er verdt å merke seg at fossestrykene gikk så langt sør som i Fossveien.  
Sagbruksindustrien fikk imidlertid en sterk tilbakegang ut på 1800 tallet og kulminerte med en 
konkurs i 1848 som avsluttet 200 års betydelig sagbruksdrift i Hønefossen.   
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Figur 1 - Utsnitt fra kart "Hønefoss 1854" 

 

2.1.3 Byen 1852 – 1890 

Etter at sagbruksnæringen ble betydelig redusert var det Hønefoss sin sentrale beliggenhet 
og det store opplandet som gav nye muligheter for utvikling av byfunksjoner. Samfunnet 
søkte og fikk ved kongelig resolusjon av 22. mars 1852 bystatus. Servicenæringene tok seg 
opp og etablering av tresliperiet Hønefoss Brug i 1881 gav ny vekst og muligheter for byen.  
I denne perioden ble også byen kartfestet. Øya bestod på dette tidspunktet fortsatt et lite 
samfunn av småhus fordelt på 7-8 øyer. Antallet hus var betydelig redusert siden Wiel 
beskrev stedet 100 år tidligere.  
 

 
Figur 2 - Utsnitt fra kart "Hønefoss1899" 

2.1.4 Industribyen 1890 – 1930 

Treforedling var byens store næring. Hønefoss Brug skapte nye arbeidsplasser og stor 
optimisme. Utviklingen skjøt fart når Edv. Lloyd Ltd. Overtok Bruget i 1893 og bygde dette 
opp til landets største eksportsliperi.  
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Ny teknologi skapte ny utvikling og det nye århundret introduserte en ny energibærer – 
elektrisitet. Hønefoss var i forkant av utviklingen og allerede i 1893 hadde Hønefoss Brug lys 
i lokalene med elektrisitet fra eget kraftverk. Dette kraftverket gav i tillegg strøm til gatelys i 
Hønefoss sentrum.  
Utviklingen førte til at kommunen i 1918 kjøpte Hønefoss Brug sine eiendommer og bygde ut 
fossen for elektrisk produksjon. Kraftstasjonen stod ferdig i 1922 skapte ny optimisme, men 
strømkundene falt fra under den økonomiske krisen på slutter av 10-året.  
 

2.1.5 Den funksjonelle byen 1930 – 1960 

Etter den lokale kraftkrisen i 1920 årene ble det neste 10 året preget av stillstand og 
industriell omstilling, som igjen ble avløst av 2. verdenskrig. Etter krigen fikk Hønefoss igjen 
en rekke nye bedrifter og veksten i byen fortsatte frem mot vår tid. 
 
  
Området har vært preget av industriutviklingen i Hønefoss der fossen har blitt benyttet til 
kraftproduksjon for denne virksomheten. Det er i dag ikke aktuelt å benytte området til 
industri og dette 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. 
 
 

2.2 Hensikt med planen 
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.  
 

2.3 Planavgrensning 

 
Figur 3 - Planavgrensning "Øya" 
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Planen avgrenses i nord mot elveløpet («Hønefossen») og eiendommen gnr. 318/451 som 
ikke omfattes av reguleringsplanen. Planavgrensningen tar med seg deler av Hønefoss Bru 
og grenser mot sør til området som omfattes av regulerings
Planområdet omfatter videre vegareal i Arnemannsveien langs planområdet. 

2.4 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold
Forslagsstiller :   Arnemannsveien Hønefoss AS, org nr.998 211

v/Tronrud Eiendom AS, Org. nr. 942 984
 
Plankonsulent :  SG Arkitekter AS 

(Mulighetsstudie av Snøhetta AS)
Plankart 

Eierforhold:  
 

Eiendom: 
318/448
318/497
318/452
318/450
318/490
318/491

 
 

Figur 4 - Oversikt over området som eies/disponeres avTronrud Eiendom/Ringeriks

2.5 Tidligere vedtak i saken
 

Dato: Behandling

19.08.2013 Varsel om oppstart 
arealforvaltning
Inkl. Høring av forslag til planprogram

20.08.2013 Varsel om oppstart 
Inkl. 

11.02.2014 Planprogram fastsatt 
 
 

  

Planen avgrenses i nord mot elveløpet («Hønefossen») og eiendommen gnr. 318/451 som 
ikke omfattes av reguleringsplanen. Planavgrensningen tar med seg deler av Hønefoss Bru 
og grenser mot sør til området som omfattes av reguleringsplan for «Arnemannsveien». 
Planområdet omfatter videre vegareal i Arnemannsveien langs planområdet. 

Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold 
Arnemannsveien Hønefoss AS, org nr.998 211

Tronrud Eiendom AS, Org. nr. 942 984 154 

SG Arkitekter AS v/Ove Mork  
(Mulighetsstudie av Snøhetta AS)  
Plankart – Siv. Ing Bjørn Leifsen AS 

Eiendom:  Eier:  
318/448 Ringeriks Kraft AS 
318/497 Ringerike kommune 
318/452 Arnemannsveien Hønefoss AS 
318/450 Tronrud Eiendom AS 
318/490 Tronrud Eiendom AS 
318/491 Tronrud Eiendom AS 

 
Oversikt over området som eies/disponeres avTronrud Eiendom/Ringeriks

Tidligere vedtak i saken 

Behandling: 

Varsel om oppstart – Hovedkomiteen for Miljø- og 
arealforvaltning 
Inkl. Høring av forslag til planprogram 
Varsel om oppstart – Formannskapet 

Høring av forslag til planprogram 
Planprogram fastsatt – Formannskapet sak 28/14
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Planen avgrenses i nord mot elveløpet («Hønefossen») og eiendommen gnr. 318/451 som 
ikke omfattes av reguleringsplanen. Planavgrensningen tar med seg deler av Hønefoss Bru 

plan for «Arnemannsveien». 
Planområdet omfatter videre vegareal i Arnemannsveien langs planområdet.  

 
Arnemannsveien Hønefoss AS, org nr.998 211 344  

Oversikt over området som eies/disponeres avTronrud Eiendom/Ringeriks-Kraft.   

og 

Formannskapet sak 28/14 
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2.6 Utbyggingsavtaler 
Det vil bli opprettet utbyggingsavtaler med hhv. Ringerike kommune og SVV. 
 

2.7 Krav om konsekvensutredning 
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 planlagt BRA<15000 m2. Planarbeidet krever derfor ikke 
behandling etter forskriftens § 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:  
1. Næringsbygg osv. med bruksareal over 5000 m2 
3. Utvikling av by og tettstedsområder 

 
Planarbeidet vil være en utvikling av by- og tettstedsområde og kan medføre næringsbygg 
osv. med mer enn 5000 m2 BRA. Planarbeider utløser derved iht. ”Forskrift om 
konsekvensutredning” at tiltaket vurderes iht. forskriften.  

3. Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. 
planprogram 
Øya området er svært sentralt i Hønefoss og utviklingen i området vil være med å påvirke 
utviklingen av Hønefoss fremover. Tronrud Eiendom har derfor gjennom hele 
prosjektutviklingen forsøkt å legge til rette for medvirkning i planprosessen.  
 

3.1.1 Konseptworkshop 

Planprosessen ble startet opp med «Konseptworkshop» hos Snøhetta 12.09.12 der ca 20 
inviterte deltakere for kommune og næringsliv i Hønefoss var invitert. «Workshopen» dannet 
grunnlag for det videre arbeidet med planprosessen for området. Workshopen hadde som 
formål å finne frem til ett grunnlag «konseptuelt springbrett» som kunne danne grunnlaget for 
å arbeide videre med planer for området.  
Vedlagt følger oppsummering fra Konseptworkshop2 
 

3.1.2 Ideverksted 

Etter dette ble det arrangert en «idedugnad» med inviterte deltakere med ulik bakgrunn fra 
Hønefoss. Innspill fra denne idedugnaden har vært med å danne grunnlag for forslag til bruk 
av området. Idedugnad dannet grunnlag for Snøhetta sin anbefaling til program for området.  
Vedlagt «Anbefaling til planprogram»3 
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3.1.3 Informasjonsmøter/media
Tronrud Eiendom har 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
• Presentasjon Rotary 11.02.14

I politiske fora:
• Formannskapet, 18.9.12 og 11.6.13
• Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.6.13

Det er i tillegg oppfordret via lokalavis om å komme med innspill til arbeidet.

Figur 5 - Fra «Ringerikes Blad» 10.9.2012

Varsel om oppstart av reguleringsplanen ble vedtatt i Ringerike kommune 20.8.2013

3.1.4 Folkemøte
Ringerike Næringsforum arrangerte i samarbeid med Tronrud Eiendom folkemøte i fm
høringsperioden for planprogram 18.9.13.
På møtet ble Snøhetta sin mulighetsstudie presentert og det ble deretter en åpen dialog om
prosjektet. Det ble oppfordret til å komme med innspill, i møte eller til kommunen innen
høringsfristen den 14. oktober.
På Folkemøtet var det ca 70 personer til stede.
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Figur 6 – Fra «Ringerikes Blad
 
Deltakerne på folkemøte var i hovedtrekk godt fornøyd med de planer som foreligger. 
 
De innspill som kom under møtet var i hovedsak ønsker om innhold i lokalene. Av 
innspill/ønsker kan nevnes:  

• SPA 
• Historisk forankring, vise historie ved bilder/tablåer el. som del av prosjektet
• I området er det mulig å vise hele Norges moderne historie 

etablering av den moderne landbruksstrukturen, to industrielle revolusjoner (sagbruk i 
fossen, til kraftproduksjon), mode

• Ta i bruk tre som et viktig element
• Finn aktiviteter som trekker barn og unge til området
• Bowlinghall 
• Hønefoss i miniatyr – besøk av skoleklasser 
• Kunstner verksted med basis i tre. Lage lokaler der kunstnere kan utøve kuns

kan låne tyngre utstyr. Etablere boliger som kan leies for kortere eller lengre perioder 
når kunstneren benytter verkstedet. 

• Vann må være et viktig element, gjerne i bevegelse med forandring som gjenspeiler 
naturlig variasjon.  

• Husk på at tilgjengelighet for sykkel må tas med i planen 
Parkeringsplasser for sykkel er også viktig. 

• Vitensenter der teknologi kan prøves ut 
 
Tronrud Eiendom opplevde at det ikke ble reist motforestillinger til utbygging av området og 
at ingen av de fremmøtte var negative til den planlagte utvikling.
Innspill som kom på møtet var i hovedsak ønsker om spesielle tilbud inne på området, som i 
svært liten grad avgjøres i planprosess. Innspill vil imidlertid tas med videre som aktuelle 
tema for bruken av området.  

  

lad» 19.9.13 

Deltakerne på folkemøte var i hovedtrekk godt fornøyd med de planer som foreligger. 

De innspill som kom under møtet var i hovedsak ønsker om innhold i lokalene. Av 

se historie ved bilder/tablåer el. som del av prosjektet
I området er det mulig å vise hele Norges moderne historie – Riddergården med 
etablering av den moderne landbruksstrukturen, to industrielle revolusjoner (sagbruk i 
fossen, til kraftproduksjon), moderne byutvikling og moderne tid.  
Ta i bruk tre som et viktig element 
Finn aktiviteter som trekker barn og unge til området 

besøk av skoleklasser  
Kunstner verksted med basis i tre. Lage lokaler der kunstnere kan utøve kuns
kan låne tyngre utstyr. Etablere boliger som kan leies for kortere eller lengre perioder 
når kunstneren benytter verkstedet.  
Vann må være et viktig element, gjerne i bevegelse med forandring som gjenspeiler 

lighet for sykkel må tas med i planen – også fra nord. 
Parkeringsplasser for sykkel er også viktig.  
Vitensenter der teknologi kan prøves ut – tilpasset barn.  

Tronrud Eiendom opplevde at det ikke ble reist motforestillinger til utbygging av området og 
ingen av de fremmøtte var negative til den planlagte utvikling. 

Innspill som kom på møtet var i hovedsak ønsker om spesielle tilbud inne på området, som i 
svært liten grad avgjøres i planprosess. Innspill vil imidlertid tas med videre som aktuelle 
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Deltakerne på folkemøte var i hovedtrekk godt fornøyd med de planer som foreligger.  

De innspill som kom under møtet var i hovedsak ønsker om innhold i lokalene. Av 

se historie ved bilder/tablåer el. som del av prosjektet 
Riddergården med 

etablering av den moderne landbruksstrukturen, to industrielle revolusjoner (sagbruk i 

Kunstner verksted med basis i tre. Lage lokaler der kunstnere kan utøve kunst, men 
kan låne tyngre utstyr. Etablere boliger som kan leies for kortere eller lengre perioder 

Vann må være et viktig element, gjerne i bevegelse med forandring som gjenspeiler 

også fra nord. 

Tronrud Eiendom opplevde at det ikke ble reist motforestillinger til utbygging av området og 

Innspill som kom på møtet var i hovedsak ønsker om spesielle tilbud inne på området, som i 
svært liten grad avgjøres i planprosess. Innspill vil imidlertid tas med videre som aktuelle 
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4. Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Overordnede planer 

4.1.1 Fylkeskommunale planer 

Hønefoss er i Fylkesdelplan for Handel, service og senterstruktur definert som 
”Regionsenter”. Utvikling av reguleringsområdet med sentrumsfunksjoner bygger opp under 
dette. Området rundt «Øya» er definger som en del av «tettstedsgrenen» avmerket i planen.  
 

 
Figur 7 - Fra "Fylkesdelplan for senterstruktur " – Rødt område = avgrensning av sentrum, 
Blå strek = busslinjer.  
  

4.1.2 Kommuneplanens arealdel / Kommuneplan 

Området er avsatt til ”Sentrumsområde” i kommuneplan for Ringerike. I kommunens 
planstrategi fremover er det fokusert på utvikling av Hønefoss sentrum videre med økt 
bosetting. Det er i planstrategien pekt på at Bruget/Øya er et område der det ønskes 
utvikling.  

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplaner for området er til dels svært gamle og er ikke oppdatert iht. 
dagens situasjon i området.  
 
Det er i dag to reguleringsplaner som binder arealbruken i området hhv reguleringsplan:  

• ”64-02 Hønefoss sentrum”, vedtatt. 20.12.1976, der kvartal 12 (mot sør) er satt av til 
offentlig bebyggelse.  
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Figur 8 - Utsnitt Reguleringsplan 64-02 

 
• Kvartalsplan – ”Kvartal 11 - 64-11”, vedtatt 21.10.1987 (mot nord)– der kvartalet er satt 

av til Næring, offentlig bebyggelse og friområde. 
 

 
 
Figur 9 - Utsnitt Reguleringsplan 64-11 

4.3 Tilgrensende planer 
Direkte tilgrensende planer er:  

• Området ligger innenfor reguleringsplan ”64-02 Hønefoss sentrum”, vedtatt. 
20.12.1976.  

• Mot sør grenser planen til nylig vedtatt plan for ”Brutorget” – 0605_314-01, vedtatt 
31.5.2012.  

• Det er i tillegg startet arbeid med reguleringplan 385 –«Arnemannsveien», men sikte 
på å sanere eksisterende gangkulvert (varsel om oppstart 10.06.2013) 

 
Andre planer i nær tilknytning til området:  

• Reguleringsplan «292-02 Rutebilplata», vedtatt 7.7.2004, i nær tilknytning til området, 
men området vil ikke bli direkte berørt.  
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4.4 Temaplaner 

4.4.1 Grønn Plakat 

Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss.   
 

 
Figur 10 - Utsnitt "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.  
 

 
Figur 11 - Temakart "Landskap" - Ringerike kommune 1995 
 
Utsnittet fra Temakart «Landskap» viser at området ikke har registrert spesielle 
landskapsverdier foruten ett tre som står på hjørnet av Hønefoss kraftstasjon.  
 

 
Figur 12 - Avmerket som monumentalt tre 
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4.4.2 Plan for Gående og s

 
Ringerike kommune har i plan for syklende ikke avklart sykkeltrase forbi området. 
 

Figur 13 - Utsnitt "Plan for syklende"
 
Utsnittet viser at det mangler plan for 
i byen krysser i dag Arnemannsveien i gangkulvert og har ikke noen god adgang til omr
på sykkel. Forslagsstiller mener at den planlagte utviklingen av området vil bidra t
forholdene for syklister i området. 
 
I sin sykkelplan har imidlertid Ringerike kommune i 
på begge sider av Soknedalsveien. Det er imidlertid ikke redegjort for hvordan syklister skal 
forholde seg i krysset mellom Arnemannsveien og Hønefoss Bru/Kongensgate. 
 

Figur 14 - Ringerike kommune sykkelplan fra 1995
 

  

Gående og syklende – Ringerike kommune 

Ringerike kommune har i plan for syklende ikke avklart sykkeltrase forbi området. 

 
Utsnitt "Plan for syklende" 

ser at det mangler plan for gående og syklende til planområdet. Syklende fra nord 
i byen krysser i dag Arnemannsveien i gangkulvert og har ikke noen god adgang til omr
på sykkel. Forslagsstiller mener at den planlagte utviklingen av området vil bidra t

oldene for syklister i området.  

Ringerike kommune i 1995 foreslått at det opprettes sykkelfelt 
Soknedalsveien. Det er imidlertid ikke redegjort for hvordan syklister skal 

sset mellom Arnemannsveien og Hønefoss Bru/Kongensgate. 

 
Ringerike kommune sykkelplan fra 1995 
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Ringerike kommune har i plan for syklende ikke avklart sykkeltrase forbi området.  

gående og syklende til planområdet. Syklende fra nord 
i byen krysser i dag Arnemannsveien i gangkulvert og har ikke noen god adgang til området 
på sykkel. Forslagsstiller mener at den planlagte utviklingen av området vil bidra til å bedre 

foreslått at det opprettes sykkelfelt 
Soknedalsveien. Det er imidlertid ikke redegjort for hvordan syklister skal 

sset mellom Arnemannsveien og Hønefoss Bru/Kongensgate.  
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4.5 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».  
 

 
Figur 15 - "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.» 
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SEFRAK-registeret:  

Figur 16 - SEFRAK-registeret "Annen SEFRAK
 
Arnemannsveien 3 (SEFRAK-
Kraftstasjonen» 
Opprinnelig funksjon: Hus for produksjon av treforedlingsprodukter og grafiske produkte
 
Arnemannsveien 7 (SEFRAK-
Opprinnelig funksjon: Hus for produksjon av trelast, møbler m.v.
 

4.6 Statlige planretningslinjer
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt 24.06.2011. 
1497) 
 
Det er gjort et utvalg av statlige retningslinjer som i særlig grad anses å berøre planområdet: 

• Det er nedfelt i de nasjonale forven
energiplanlegging, samordnet areal

• Det er forventet at kommunene vektlegger fortetting og transformasjon i sentrum og 
rundt kollektivknutepunkt for å bidra til å forhindre byspredning.

• Hensynet til tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet og universell 
utforming skal legges til grunn for planleggingen. 

 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

Planområdet ligger i Hønefoss sentrum og er ved sin geografiske plassering en naturlig del 
av Hønefoss sentrum. Bruk av området i dag er imidlertid ikke preget av 
Kommuneplanen i Ringerike definerer området som «Sentrumsområde», mens gjeldende 
reguleringsplaner ikke gjenspeiler dagens situasjon. Store deler av området er p.t. regulert til 
offentlig formål, noe som ikke samsvarer med dagens strukt

5.1 Beliggenhet 
Reguleringsområdet ligger i Hønefoss sentrum 
Arnemannsveien.  

  

 
registeret "Annen SEFRAK-bygning" 

-ID: 0605_23_70) – «Kulturhus, Arnemannsveien 3, 

Opprinnelig funksjon: Hus for produksjon av treforedlingsprodukter og grafiske produkte

-ID: 0605_23_72) – «Hønefoss Sag- og Høvleri»
Opprinnelig funksjon: Hus for produksjon av trelast, møbler m.v. 

Statlige planretningslinjer 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt 24.06.2011. 

Det er gjort et utvalg av statlige retningslinjer som i særlig grad anses å berøre planområdet: 
Det er nedfelt i de nasjonale forventningene at det legges vekt på klimautfordringer, 
energiplanlegging, samordnet areal-, og transportplanlegging. 

et er forventet at kommunene vektlegger fortetting og transformasjon i sentrum og 
rundt kollektivknutepunkt for å bidra til å forhindre byspredning. 
Hensynet til tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet og universell 

til grunn for planleggingen.  

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

Planområdet ligger i Hønefoss sentrum og er ved sin geografiske plassering en naturlig del 
av Hønefoss sentrum. Bruk av området i dag er imidlertid ikke preget av sentrumsfunksjoner. 
Kommuneplanen i Ringerike definerer området som «Sentrumsområde», mens gjeldende 

e gjenspeiler dagens situasjon. Store deler av området er p.t. regulert til 
offentlig formål, noe som ikke samsvarer med dagens struktur.  

 
i Hønefoss sentrum sør for Begna mellom Høne
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«Kulturhus, Arnemannsveien 3, 

Opprinnelig funksjon: Hus for produksjon av treforedlingsprodukter og grafiske produkter.  

og Høvleri» 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt 24.06.2011. (T-

Det er gjort et utvalg av statlige retningslinjer som i særlig grad anses å berøre planområdet:  
tningene at det legges vekt på klimautfordringer, 

et er forventet at kommunene vektlegger fortetting og transformasjon i sentrum og 

Hensynet til tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet og universell 

Planområdet ligger i Hønefoss sentrum og er ved sin geografiske plassering en naturlig del 
sentrumsfunksjoner. 

Kommuneplanen i Ringerike definerer området som «Sentrumsområde», mens gjeldende 
e gjenspeiler dagens situasjon. Store deler av området er p.t. regulert til 

Hønefossen og Fv35 
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Området ligger i sentrum inntil Hønefossen og har gode sol og utsiktsforhold. 
Reguleringsområdet faller fra ett platå mot vest nedover mot eksisterende bebyggelse øst i 
området.   
 

 
Figur 17 - Kart over Hønefoss 
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Området ligger i dag adskilt fra Hønefoss sentrum av Fv35-Arnemannsveien og har 
vanskelige adkomstforhold for fotgjengere fra eksisterende sentrumsstruktur.  
Hoveddelen av området benyttes i dag til næringsvirksomhet med salg av byggevarer og 
lignende produkter.  Handlende antas i hovedsak å besøke området i bil.  
 

 
Figur 18 - Skråfoto Hønefoss fra "Gule sider" 
 
I tillegg til næringsvirksomhet er ett større område avsatt til parkering. Eksisterende bygning i 
Arnemannsveien 3 er delvis ubenyttet i tillegg til noe utleievirksomhet.  
 
Planområdet grenser inn mot «Ringerike Stormarked» som har detaljhandel. Eiendommen 
har adkomst fra planområdet som i hovedsak benyttes til varelevering og parkering for 
ansatte.  
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Planområdet inneholder i tillegg kraftstasjon, som benyttes i kortere perioder hvert år.  
 
Mot nord grenser planområdet til Hønefossen som er bygget ut for kraftproduksjon, mens 
området mot sør grenser inn mot sentrumsområdet i Hønefoss. I planområdets nordvestre 
hjørne ligger et lite grøntareal som planlegges opparbeidet benyttet som «grønt uteområde».  
 

 
Figur 19 - Fra "miljostatus.no" Kraftverk 

5.3 Stedets karakter 

5.3.1 Struktur og estetikk/ byform  

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

Området preges av to sentrale bygninger, hhv. Arnemannsveien 3 (Hønefoss kraftstasjon) 
og Arnemannsveien 7 (Byggmakker). 

 

Figur 20 - Hønefoss kraftstasjon / Arnemannsveien 3
 

Hønefoss kraftstasjon / Arnemannsveien 3
«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 kultur
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 l
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 forms
fasadene som er inndelt med lisener og gesims med sagsnitt. Tilbygget har mot sør et langstrakt 
takoppløft med funkisvinduer, antagelig fra 1950

 

 
 

  

 

Eksisterende bebyggelse 

Området preges av to sentrale bygninger, hhv. Arnemannsveien 3 (Hønefoss kraftstasjon) 
mannsveien 7 (Byggmakker).  

 
Hønefoss kraftstasjon / Arnemannsveien 3 

ftstasjon / Arnemannsveien 3 
«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. 
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Området preges av to sentrale bygninger, hhv. Arnemannsveien 3 (Hønefoss kraftstasjon) 

«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. 

hus 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 
igger i en fløy mot nord, som senere er blitt tilbygd med en fløy mot sør. I 

Kraftstasjonen er oppført med historisk stilpreg med kamgavl og pinakler, markerte hjørner ved gesims 
tein. 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 
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Figur 21 - Arnemannsveien 7 – «Byggmakker» 
 

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.  
Langveggens fasader er inndelt med lisener og gesimsen har sagsnitt. I mønet i hele 
bygningen lengde finnes i tillegg overlys inndelt med småruter»4 

 
I tillegg inneholder området andre nyere bygninger, lager som ikke anses å ha verdi for 
området. Lagerbygninger forutsettes revet som en del av utviklingsprosjektet.  
 

 
Figur 22 - Arnemannsveien 5 – Gammelt fyrhus 
 
Alle bygninger omtalt som verneverdige av Buskerud fylkeskommune vil bli bevart i 
utviklingsprosjektet, med unntak av nyere tilbygg til Arnemannsveien 3 mot vest som 
planlegges revet for å bedre adkomstforholdene til området.  
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Figur 23 - Tilbygg som vurderes
 
Snøhetta sin mulighetsstudie viser at den planlagte bebyggelsen i området er tenkt trukket 
tilbake på eiendommen for å gi rom for de gamle bygningene. I tillegg er 
bebyggelsen lavere mot den verneverdige bebyggelsen for å gi bygningene 
 

Figur 24 - Perspektivskisser fra "Mulighetsstudie" Snøhetta 2013
 
 

  

 
vurderes revet i Arnemannsveien 3 (gult tilbygg mot vest)

Snøhetta sin mulighetsstudie viser at den planlagte bebyggelsen i området er tenkt trukket 
tilbake på eiendommen for å gi rom for de gamle bygningene. I tillegg er den planlagte 

lavere mot den verneverdige bebyggelsen for å gi bygningene 

Perspektivskisser fra "Mulighetsstudie" Snøhetta 2013 
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revet i Arnemannsveien 3 (gult tilbygg mot vest) 

Snøhetta sin mulighetsstudie viser at den planlagte bebyggelsen i området er tenkt trukket 
den planlagte 

lavere mot den verneverdige bebyggelsen for å gi bygningene mer rom rundt.  
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5.4 Landskap 

5.4.1 Topografi og landskap 

Øyaområdet har i tillegg til nærheten til sentrum en storslagen beliggenhet ved fossen. 
Området ligger i en overgangssone mellom by og landkskap.  
 

 
Figur 25 - Beliggenhet1 
 
Området grenser til «Hønefossen» i nord og Arnemannsveien i syd. Området har et platå 
mot vest som ligger på ca cote 83, mens nedre nivå (mot øst) ligger på ca cote 76. 

5.5 Naturverdier 
Området har i dag ingen registrert naturverdi ut over ett tre som står mellom Hønefoss 
kraftstasjon og Hønefoss bru  (se for øvrig 4.4.1 Grønn Plakat).  
 
Området grenser imidlertid inn mot areal som er merket som viktig beiteområde vinter for 
andefugler og sangsvane. Området har Id: BA00019976.  
 



 
Planbeskrivelse 

Reguleringsplan 387 -  Øya  
 

Figur 26 - utsnitt fra Miljøstatus.no
 
Beiteområdet omfatter deler av grøntområdet som er tatt inn i planens nordvest
Grenselinjen mellom beiteområdet og planområdet defineres ellers tydelig av murt elvekant. 
 
Nødvendige hensyn til andefuglenes vinterbeite vil bli innarbeidet i plan for friområdet. 
 
 

5.6 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder
 
Området er i dag ikke/eller svært lite benyttet som 
av store asfalterte areal. Grønne område
vokst opp i soner som ikke er trafikkert. 
 
Området ut mot fossen over inntak til vann
brukt til tross for at dette er et flott utsiktspunkt. 
 
 

Figur 27 - Utsiktspunkt over inntakshus
 
 
Det er et lite grøntområde mellom Arnemannsveien og Begna, som pr dd ikke er i 
friområde (evt. svært lite brukt).
 

  

 
utsnitt fra Miljøstatus.no 

Beiteområdet omfatter deler av grøntområdet som er tatt inn i planens nordvest
Grenselinjen mellom beiteområdet og planområdet defineres ellers tydelig av murt elvekant. 

Nødvendige hensyn til andefuglenes vinterbeite vil bli innarbeidet i plan for friområdet. 

Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder

svært lite benyttet som rekreasjonsområde da det i dag er 
av store asfalterte areal. Grønne områder innenfor planområde er kantvegetasjon som har 
vokst opp i soner som ikke er trafikkert.  

Området ut mot fossen over inntak til vannrøret er åpent for alminnelig ferdsel men er lite 
brukt til tross for at dette er et flott utsiktspunkt.  

 
Utsiktspunkt over inntakshus 

Det er et lite grøntområde mellom Arnemannsveien og Begna, som pr dd ikke er i 
friområde (evt. svært lite brukt). 
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Beiteområdet omfatter deler av grøntområdet som er tatt inn i planens nordvestre hjørne. 
Grenselinjen mellom beiteområdet og planområdet defineres ellers tydelig av murt elvekant.  

Nødvendige hensyn til andefuglenes vinterbeite vil bli innarbeidet i plan for friområdet.  

Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 

rekreasjonsområde da det i dag er preget 
innenfor planområde er kantvegetasjon som har 

røret er åpent for alminnelig ferdsel men er lite 

Det er et lite grøntområde mellom Arnemannsveien og Begna, som pr dd ikke er i bruk som 



 
Planbeskrivelse 

Reguleringsplan 387 -  Øya      Side 24 av 85 
 

 
Figur 28 - Lite grøntområde mot vest - (Gule sider - skråfoto) 

5.7 Trafikkforhold 

5.7.1 Kjøreatkomst 

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.  
 

 
 
 
 

1 

2 3 4 
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Adkomst 1: Til kraftinntak, ikke åpen for alminnelig ferdsel 

 

 
Adkomst 2: Til «Byggmakker»  
 

 
Adkomst 3: vest for Arnemannsveien 3                              
 

 
Adkomst 4: øst for Arnemannsveien 3 ikke alminnelig ferdsel 
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5.7.2 Trafikksikkerhet for myke 

Området har i dag liten trafikk av myke trafikanter. Adkomst til området fra sør går over dårlig 
sikret gangfelt, evt. gjennom kulvert og rundt Arnemannsveien 3. 
 

Figur 29 - Kryssing av Arnemannsveien, rapport fra A

  

Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Området har i dag liten trafikk av myke trafikanter. Adkomst til området fra sør går over dårlig 
sikret gangfelt, evt. gjennom kulvert og rundt Arnemannsveien 3.  

 

 
Kryssing av Arnemannsveien, rapport fra Asplan Viak 21.5.2014
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Området har i dag liten trafikk av myke trafikanter. Adkomst til området fra sør går over dårlig 

21.5.2014 



 
Planbeskrivelse 

Reguleringsplan 387 -  Øya      Side 27 av 85 
 

Kryssing av Arnemannsveien blir behandlet i egen reguleringsplan der planarbeidet tar sikte 
på å bedre adkomstforholdene til området både for biltrafikk og fotgjengere.  
 

5.7.3 Kollektivtilbud 

Øya området ligger i Hønefoss sentrum i kort gangavstand fra «Bussgata», som er byens 
kollektivknutepunkt.  
Hønefoss togstasjon ligger i tillegg nær området, slik at områdets kollektivtilbud anses som 
svært god.  
 
Etter ønske fra Ringerike kommune er etablering av ny holdeplass vurdert i planarbeidet 
(6.12 - Kollektivtilbud) 

5.8 Barns interesser 
 
Det finnes ingen tilbud for barn i planområdet i dag. Planarbeidet tar sikte på å legge til rette 
for at barn gis oppholdsareal i by som innbyr til lek og aktivitet.  
 

5.9 Sosial infrastruktur 
Planområdet har pr dd ingen bosatte.  

5.10 Teknisk infrastruktur 

 
Figur 30 - Utsnitt fra kommunens kartverk med teknisk infrastruktur 
 

5.10.1 Vann og avløp 

Foreløpige avklaringer mot Teknisk tjeneste har avklart at det er mulig å fremskaffe 
tilstrekkelig kapasitet på vann- og avløp til området. Det vil bli utarbeidet egen 
utbyggingsavtale med kommunen som avklarer tilkoblinger i området.  

Fjernvarme 

Vann- og avløp 
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5.10.2 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme mm.  

Eiendommen ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme i Ringerike kommune. 
Fjernvarmeledning er lagt inntil planområdet.  
 

5.11 Grunnforhold 
Det er ikke registrert grunnforurensing i området (i følge miljostatus.no).  
 
Området er del av det gamle fosseløpet som bestod av mange mindre øyer i fossen (se 
Figur 1). Området er avskjermet fra fosseløpet ved damanlegget som er etablert ifm 
kraftutbygging.  Dam konstruksjonen er forankret på fjell.  
Det er ifm utbyggingen planlagt å etablere parkeringskjeller under den nye bebyggelsen, noe 
som vil medføre utgravning av utfylte masser i tillegg til sprengningsarbeider.  
På denne bakgrunn kan en ikke se at området har spesielt kompliserte grunnforhold som bør 
vurderes spesielt i forbindelse med planarbeidet.  

5.12 Luftforurensning 
Området ligger i Hønefoss sentrum og vil av den grunn være utsatt for luftforurensning typisk 
for byområder. Egen vurdering av luftkvalitet er gjennomført og omtales senere.  
 

5.13 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

5.13.1 Rasfare 

Området anses å ikke være rasutsatt. Det er ingen registrering i NVE sitt «Skredatlas» som 
tilsier at områder er rasfarlig.  

5.13.2 Flomfare 

NVE har utarbeidet flomsonekart for Hønefoss kun for området nedstrøms «Hønefossen». 
Dette kartet viser at kun en mindre del av området vil kunne berøres av 100-års flom (og 
500-års flom), dette området er slik at bebyggelse her ikke er aktuelt.  
 

 
Figur 31 – Flomsonekart (Ringerike kommunen kart) 
 
Planområdet oppstrøms er ikke fullstendig kartlagt med tanke på flomvannstand. 
Planområdet ligger imidlertid bak damkonstruksjonen som er en del av kraftverket i fossen.  
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5.13.3 Støy  

Området er utsatt for støy fra Arnemannsveien. Støysonekartet viser at området langs 
Arnemannsveien er støyutsatt for støy fra biltrafikk i Arnemannsveien.
 

Figur 32 - Støysonekart for området
 

5.14 Næring 
Området benyttes i dag i hovedsak til byggevarehandel og parkering. I tillegg til Hønefoss 
kraftstasjon og Arnemannsveien 3 som har vært utleid til forskjellig aktivitet. 
Næringsvirksomheten i området er av en karakter som normalt betegnes som 
«plasskrevende varer» som generer bilbasert handel. 
 

5.15 Analyser / utredninger
 

5.15.1 Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik

Rambøll gjennomførte i 2011 en analyse av fortettingspotensialet i regionen
en fremtidig vekst i kommunen. Rapporten beskriver fortetting
kollektivnære områder, vurderer områdenes egnethet og kommer med anbefalinger om 
videre strategiarbeid.  
Rapporten vises det til (pkt 3.1) at byen har et betydelig fortettingspotensiale innenfor dagens 
byggesoner og at det vil være en fordel for byen om størst mulig andel av veksten kommer 
innenfor eksisterende tettstedsgrenser. 

 
Bruget/Øya er definert som utbyggingsområde nr.
til grunn at område 10 kan tåle en utbygging på samlet 33840 m
mellom bolig og næring (tab. 1)

 

  

utsatt for støy fra Arnemannsveien. Støysonekartet viser at området langs 
Arnemannsveien er støyutsatt for støy fra biltrafikk i Arnemannsveien. 

 
Støysonekart for området (Ringerike kommunes kart) 

tes i dag i hovedsak til byggevarehandel og parkering. I tillegg til Hønefoss 
kraftstasjon og Arnemannsveien 3 som har vært utleid til forskjellig aktivitet. 
Næringsvirksomheten i området er av en karakter som normalt betegnes som 

m generer bilbasert handel.  

Analyser / utredninger 

Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik 

Rambøll gjennomførte i 2011 en analyse av fortettingspotensialet i regionen
en fremtidig vekst i kommunen. Rapporten beskriver fortettingspotensialet i sentrums
kollektivnære områder, vurderer områdenes egnethet og kommer med anbefalinger om 

Rapporten vises det til (pkt 3.1) at byen har et betydelig fortettingspotensiale innenfor dagens 
byggesoner og at det vil være en fordel for byen om størst mulig andel av veksten kommer 
innenfor eksisterende tettstedsgrenser.  

tbyggingsområde nr. 10 i fortettingsanalysen, Rambøll har 
tåle en utbygging på samlet 33840 m2 BRA fordelt 50/50 % 

mellom bolig og næring (tab. 1) 
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utsatt for støy fra Arnemannsveien. Støysonekartet viser at området langs 

tes i dag i hovedsak til byggevarehandel og parkering. I tillegg til Hønefoss 
kraftstasjon og Arnemannsveien 3 som har vært utleid til forskjellig aktivitet.  
Næringsvirksomheten i området er av en karakter som normalt betegnes som 

Rambøll gjennomførte i 2011 en analyse av fortettingspotensialet i regionen5, med tanke på 
spotensialet i sentrums- og 

kollektivnære områder, vurderer områdenes egnethet og kommer med anbefalinger om 

Rapporten vises det til (pkt 3.1) at byen har et betydelig fortettingspotensiale innenfor dagens 
byggesoner og at det vil være en fordel for byen om størst mulig andel av veksten kommer 

10 i fortettingsanalysen, Rambøll har lagt 
BRA fordelt 50/50 % 
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Figur 33 - utsnitt fra Vedlegg 1 - Sentrum5 
 

 
Figur 34- utsnitt fra Vedlegg 2b - Utviklingsområder5 

 
Ved vurdering av egnethet for fortetting er det trukket frem mulige begrensninger i forhold til 
Kulturminner og kulturmiljø (deler av områder er registrert i Riksantikvarens NB-register) og 
to eksisterende bygninger er SEFRAK registrert. Det er i tillegg definert at det foreligger en 
usikkerhet i forhold til infrastruktur ved Høyhastighetsbane.  

 

5.15.2 Høyhastighetsbane Oslo – Bergen6 

Rapporten beskriver Hønefoss som en sentral småby på Østlandet som har et strategisk 
godt potensial med god tilkobling til Bergensbanen og et hovedvegnett. Hønefoss ønskes 
utviklet videre til et enda mer etablert senter for handel, kultur og servicefunksjoner i 
regionen i tillegg at byen utvikles til et attraktivt område for bosetting.  
Av Hønefoss sine pr dd ca 15000 innbyggere er det antatt at opp mot 1/3 pendler inn mot 
Oslo eller Drammensregionen.  
 
Rapporten peker på ulike tilkoblingspunkter for høyhastighets jernbane i Hønefoss avhengig 
av krav til utforming av kurvatur for banen:  
 
Alternativ D1 gir mulighet for høyhastighetsbane med fart inntil 330 km/t med en kurveradius 
på 1,25‰ som er tillater godstransport. Stasjonsområdet må imidlertid plasseres utenfor 
eksisterende sentrum av Hønefoss 
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Alternativ D2 gir mulighet for samme hastighet, men åpner for krappere kurver. Et slikt valg 
vil kunne benytte eksisterende stasjonsområde, men vil båndlegge store areal i Hønefoss 
sentrum. Alternativet er heller ikke godt egnet for godstransport.  
 
For både alternativ D1 og D2 vil raskeste reisetid mellom Oslo og Bergen kunne bli 2 t og 30 
min.  
 
Alternativ 2* innebærer store oppgraderinger av eksisterende banenett for å oppnå en 
gradvis reduksjon i reisetiden. Ved et slikt alternativ vil eksisterende banenett og 
stasjonsområde benyttes.  
 

 
Figur 35 - Utsnitt oversiktsplan Stasjonsplassering6 

 
Utvikling av Bruget/Øya området som planlagt forutsetter at det ikke blir valgt en ny trase for 
Ringeriksbanen som passerer gjennom området «i dagen».  

 

5.15.3 Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss7 

Asplan Viak har på oppdrag fra Ringerike kommunen utarbeidet «Handels- og 
byutviklingsananlyse for Hønefoss». Som en del av forarbeidet for rapporten ble det blant 
annet gjennomført en et verksted med ca 50 deltakere fra handelsstanden, 
eiendomsutviklere og annet næringsliv, politikere, kommune-administrasjon og 
nabokommuner.  
 
Ringerike kommune har i følge rapporten følgende målsetning for fremtidig byutvikling i 
Hønefoss:  

• Hønefoss skal fremstå som en kompakt miljøby basert på bærekraftig utvikling 
• En levende bykjerne 
• Robust senterstruktur 

 
Analysen peker blant annet på følgende utfordringer for Hønefoss by:  

• Lav utnyttelsesgrad i sentrum og mange åpne, ubebygde plasser 
• Lav befolkningstetthet i boligområdene i og ved sentrum 
• Mye biltrafikk gjennom Hønefoss skaper en barriere mot, og skjuler kvaliteten ved, 

Hønefossen, byens opprinnelse og en viktig identitetsskapende attraksjon.  
 
Det er gjennomført en analyse av dekningsgrad for forskjellige handelsvarer i Hønefoss by. 
Denne analysen viser at det er handelsoverskudd innenfor alle varegrupper av 
detaljvarehandel i Ringerike. Det er heller ikke påvist handelslekkasje ut av kommunen. 
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Dekningsgraden for utvalgsvarer og plasskrevende varer er noe lavere enn i Drammen og 
Kongsberg. Rapporten peker imidlertid på at det dersom bosatte i nabokommunene Hole, 
Modum, Krødsherad og Jevnaker legges til grunn for beregningene vil dekningsgradene bli 
lavere. Asplan Viak har i sin rapport (s. 42) angitt «For Ringerike, med kommunesenteret 
Hønefoss, er det først og fremst Hole, Modum og Krødsherad som ligger nær nok til å ha 
handelsmessig samkvem av betydning med Hønefoss. Imidlertid er avstanden til 
nabokommunen Jevnaker i Oppland så kort at det er grunn til å regne med en viss 
handelslekkasje herfra til Hønefoss. Hønefoss innflytelse strekker som trolig også noe lenger 
oppover i Hadeland».  
 

Figur 36 - Senterfunksjoner - ansatte pr adresse7  
 
 

Figur 37 - Senterfunksjoner - Handel - ansatte pr adresse7  
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6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk
Forslag til arealbruken i området er fremkommet etter «workshops» og idedugnad i regi av
Tronrud Eiendom og Snøhetta i forarbeid til planen. Som en følge av dette arbeidet er det
planlagt en området skal inneha følgene funksjoner:

• Bolig
• Kultur
• Viten
• Næring
• Aktivitet

Omfanget og konkrete valg for tilbud i området er ikke avklart så det tas sikte på å legge opp
til en «robust» reguleringsplan som gir nødvendige føringer for arealbruk men som også vil
være et fleksibelt verktøy for utvikling av området fremover.

For å skape et levende bysentrum er det viktig for Hønefoss at det etableres boliger i
sentrum og det vil derfor være et stort innslag av boliger i områder. Det tas imidlertid ikke
sikte på å etablere boliger på bakkeplan. Planen vil legge opp til at gateplan skal inneholde
bymessige funksjoner som er tilgjengelig for alle, gateplanet planlegges derved å inneholde
en blanding av nærings og kulturfunksjoner i en bymessig kontekst.

6.1.1 Reguleringsformål
Reguleringsplanen vil inneholde:

• Byggeområder for:
� Sentrumsformål, som inkluderer

� Bolig
� Forretning
� Kontor
� Offentlig eller privat tjenesteyting
� Mm.

� Energianlegg
� Parkeringsanlegg

• Offentlige trafikkområder
• Gårdsplass
• Lekeplass
• Friområder
• Fellesområder

Vedlagte illustrasjon viser forslag til variert formål i gateplan.
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Figur 38 - Gateplan øvre nivå1 
 
Over gateplan er det planlagt næring/kontor for 2. etasje og boliger fra 3. – 8. etasje.  
 

 
Figur 39 - Arealbruk i bygninger1 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Bolig:  
Det planlegges oppført en stor andel boliger på «Øya» over «bakkeplan». Skisseprosjektet 
legger opp til ca 15200 m2 BRA bolig, noe som tilsvarer ca 170 boliger. Området vil derved gi 
et stort tilskudd til bosetning i sentrum av Hønefoss som vil bidra til å «befolke» byen og gi 
rom for mer handel og servicetilbud sentralt i byen. 
 

Forretning:   
Næringsareal er planlagt fordelt i bebyggelsens to nederste plan. Bakkeplanet vil i hovedsak 
inneholde areal for ulik handel, mens 2. etg vil kunne benyttes til kontor /evt. handel over 2 
plan. Det vil bli lagt vekt på å skape muligheter for passasje gjennom bebyggelsen i gateplan 
slik at området vil være tilgjengelig for allmennheten. Det vil legges til rette for passasjer 
gjennom bygningsmassen slik at elvekanten i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for alle.  
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Kontor:  

Det er et ønske å skape både boliger og arbeidsplasser i området for å medvirke til at 
områdets preges av aktivitet. Kontorarbeidsplasser er i hovedsak tenkt plassert i 
bygningenes 2. etasje. En slik plassering vil gi arbeidsplasser i sentrum samtidig som det 
sikres næringsarealet på gateplan for mer publikumsrettet virksomhet.  

Offentlig eller privat tjenesteyting:  

Formålet legger til rette for etablering av publikumsrettet virksomhet, som for eksempel 
helsetjenester. Det er viktig å legge til rette for et bredt spekter av muligheter for å skape et 
dynamisk område som har muligheter for ulike etableringer.  

Energianlegg:  

Arnemannsveien 3 inneholder eksisterende kraftstasjon. Reguleringsformålet sikrer 
kraftstasjon og tilhørende vanninntak og konstruksjoner for fremtiden.  

Parkeringsanlegg:  

Formålet vil sikre areal under bakken til parkering. Parkeringsetasje vil i tillegg innehold 
tekniske rom og bodareal.  
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Bebyggelsen utformes etter prinsippene som er vist i Snøhetta sin mulighetsstudie1. 
Bygningene skal utformes slik at de fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk med 
maksimal byggehøyde som angitt i planbestemmelsene.  
 
Planbestemmelsene legger opp til leiligheter opp til 8. etg (med boliger over 2 plan som har 
hems/ mesaninetasje som 9. etg. Planbestemmelsene forutsetter at bygninger trappes ned 
mot sør. 

6.3.2 Grad av utnytting 

Plankartet angir totalt tillatt bruksareal (BRA) for de enkelte delområder. Det er lagt opp til en 
reguleringsplan med en viss fleksibilitet i arealbruken. Arealet er satt av til kombinerte formål 
som gir mulighet for variert etablering av sentrumsfunksjoner i området.  

6.3.3 Næringsareal 

Det er i utgangspunktet planlagt at området skal bygges ut med næringsareal i bygningenes 
1. og 2. etg. Bruk av arealene er foreløpig ikke endelig bestemt, men det legges opp til å 
etablere ca 11 000 m2 næringsareal fordelt på, 7000 m2 nytt forretning/tjenesteyting og ca 
4000 m2 til kontor. Det er i tillegg planlagt at eksisterende bebyggelse kan benyttes til 
forretning/tjenesteyting/kultur.  
 
Reguleringsplanen kan ikke «låse» varetype for næringsarealet og det er i tillegg et ønske at 
formål i planen skal gi rom for variert etablering og trinnvis utbygging av området.  
 
Det er imidlertid innarbeidet i planbestemmelsene at det kun skal tillates virksomhet som  
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6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 

Det planlegges for ca 15.200 m2 BRA bolig i prosjektet. Dette vil gi rom for ca 170 boliger. 
Endeling utforming av leiligheter vil være en del av detaljprosjekteringen i prosjektet. Det er 
imidlertid lagt opp til at det bygges en relativt stor andel middels til små leiligheter. I 
forprosjektet er følgende fordeling av leilighetstyper lagt til grunn:  
 

Type bolig Størrelse Andel:  
Stor > 110 m2 5% 
Mellomstor – 
stor 

90 – 110 m2 10% 

Mellomstor 75 – 90 m2 10% 
Middel 50 – 75 m2 45% 
Små leiligheter 30 – 50 m2 30% 

 
 

6.4 Bomiljø / bokvaltiet 
Leilighetene er sentrert rundt kjerner som forbinder dem til både bakkeplan og 
parkeringsanlegget. Rundt hver kjerne er det 2 – 5 leiligheter pr plan.  
For boligbebyggelsen er dagslys og privathet viktige kvaliteter som er ivaretatt i størst mulig 
grad i forslaget. Leilighetene har dagslys fra minst to sider (gjelder ikke all de minste 
leilighetene) ved at de er gjennomgående eller har en «hjørneløsning». Det er i hovedsak 
direkte adgang fra heiskjerne til inngangsdør for boligen, mens det for enkelte leiligheter er 
benyttet korte svalganger for å sikre arealeffektive løsninger.  
 

 
Figur 40 - Eksempel 3. etg1 
 
De mindre leilighetene er hovedsakelig plassert i de nedre boligetasjene (fra 3. etasje og 
oppover), mens større leiligheter, dels over to plan er plassert høyere opp. Den skrå takflaten 
i prosjektet gir rom for to etasjes leiligheter, mesaninetasjer, og private takterrasser. Alle 
leilighetene er planlagt med enten fransk balkong, inntrukket balkong, svalgangsbalkong eller 
takterrasse.  
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Det er i skisseprosjektet ikke prioritert store private uteareal, men mulighet til å åpne en dør 
til utsiden er sett på som viktig. Det vil være viktig å skape gode felles byrom og 
«halvprivate» områder på bakkeplan i prosjektet som gjør det attraktivt å benytte de felles 
uteområdene. Det er ønskelig å skape arenaer for fellesskap og urbant fellesskap for 
innbyggere på Øya og befolkningen som helhet.  
Størrelse på privat uteareal vil bli vurdert nærmere som en del av detaljprosjekteringen for 
området.  
 

6.4.1 Solforhold 

Boligene har meget gode solforhold med lite skjerming av solinnfall. Vedlagte figur viser 
solinfall på området i mars og juni for ulike tider.  
 

 

 
Figur 41 - Orientering av bygningsmasse i forhold til sol - "Mulighetsstudie"1 
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Figur 42 – Soldiagram1 
 
Den planlagte avtrapping av bebyggelsen mot sør vil gi godt med sol også på bygninger mot 
nord. Leiligheter nærmest fossen vil i tillegg ha flott utsikt over fossen, Nord
områdene rundt.  
 
Uteoppholdsareal på bakken vil ha mindre solinfall på ettermiddag «inne i» bygningsmassen. 
Dette arealet vil være delvis tilgjengelig for alle og til dels ha en mer halvprivat karakter. 
Uteoppholdsareal på bakkeplan vil i hoved
På dette arealet planlegges det ikke oppført bygninger og solforholdene vil bli svært gode. 
 
Bygningen er planlagt med skrå takflater som ikke egner seg til opphold, men det planlegges 
med private balkonger for boligene. 
 
Det vil i tillegg bli etablert «nærpark» på friområdet mot vest. 
svært gode solforhold da det ikke vil være bygninger som skygger. 

6.5 Parkering 

6.5.1 Antall parkeringsplasser

«Forskrift om parkering, Ringerike 
krav til parkeringsdekning 
 

Formål 

Bolig <= 60 m2 

Bolig > 60 m2 
Kontor, Forretning el. (pr 100 m
BRA) 
Bevertningssted < 100 m
Bevertningssted > 100 m

:  
Mulighetsstudien legger opp til å etablere ca 10800 m
dd. 330 p-plasser totalt i parkeringskjeller i prosjektet. Det tas sikte på å etablere parkering 
under bakken i to plan under øvre platå. 
 

  

Den planlagte avtrapping av bebyggelsen mot sør vil gi godt med sol også på bygninger mot 
nord. Leiligheter nærmest fossen vil i tillegg ha flott utsikt over fossen, Nord

Uteoppholdsareal på bakken vil ha mindre solinfall på ettermiddag «inne i» bygningsmassen. 
Dette arealet vil være delvis tilgjengelig for alle og til dels ha en mer halvprivat karakter. 
Uteoppholdsareal på bakkeplan vil i hovedsak bli etablert sør for den planlagte bebyggelsen. 
På dette arealet planlegges det ikke oppført bygninger og solforholdene vil bli svært gode. 

Bygningen er planlagt med skrå takflater som ikke egner seg til opphold, men det planlegges 
nger for boligene.  

Det vil i tillegg bli etablert «nærpark» på friområdet mot vest. I dette uteområdet vil det være 
svært gode solforhold da det ikke vil være bygninger som skygger.  

Antall parkeringsplasser 

«Forskrift om parkering, Ringerike kommune, Buskerud» datert 29.10.2009 fastslår følgende 

Krav 
bilparkering 

Sykkelparkering

1 1 
1 2 

Kontor, Forretning el. (pr 100 m2 

1 2 

Bevertningssted < 100 m2 BRA 0 2 
Bevertningssted > 100 m2 BRA 1 2 

Mulighetsstudien legger opp til å etablere ca 10800 m2 parkering. Mulighetsstudien viser pr 
plasser totalt i parkeringskjeller i prosjektet. Det tas sikte på å etablere parkering 

under bakken i to plan under øvre platå.  
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Den planlagte avtrapping av bebyggelsen mot sør vil gi godt med sol også på bygninger mot 
nord. Leiligheter nærmest fossen vil i tillegg ha flott utsikt over fossen, Nordre Park og 

Uteoppholdsareal på bakken vil ha mindre solinfall på ettermiddag «inne i» bygningsmassen. 
Dette arealet vil være delvis tilgjengelig for alle og til dels ha en mer halvprivat karakter. 

sak bli etablert sør for den planlagte bebyggelsen.  
På dette arealet planlegges det ikke oppført bygninger og solforholdene vil bli svært gode.  

Bygningen er planlagt med skrå takflater som ikke egner seg til opphold, men det planlegges 

I dette uteområdet vil det være 

kommune, Buskerud» datert 29.10.2009 fastslår følgende 

Sykkelparkering 

 
 

 

 
 

parkering. Mulighetsstudien viser pr 
plasser totalt i parkeringskjeller i prosjektet. Det tas sikte på å etablere parkering 
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Nødvendig p-plasser iht. forskriften er ikke endelig bestemt, men foreløpig beregning viser:  
 

Formål Antall ca P-plass bil Sykkelparkering 
Bolig <= 60 m2 85 85 85 
Bolig > 60 m2 85 85 170 
Kontor, Forretning el.  (pr 100 m2 

BRA) 
Ca 11 000 

m2 
110 220 

Totalt:   280 475 
 
Forskriften angir et behov på 475 p-plasser for sykkel i prosjektet. Dette anses å være langt 
høyrer enn det reelle behovet. Det tas imidlertid sikte på å etablere gode 
parkeringsmuligheter for sykkel for beboerne i forbindelse med parkering/bodareal. Den 
planlagte p-kjeller har en overkapasitet av p-plasser som kan benyttes til sykkelparkering ved 
behov.  
Etablering av utvendig oppstillingsplasser for sykkel vil innarbeides i utomhusplan for det 
enkelte byggetrinn i forbindelse med byggesøknad.  

6.5.2 Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg  

 
Skisseprosjektet viser at det er rom for etablering av ca 330 p-plasser under bakken, noe 
som tilfredsstiller kommunens parkeringsforskrift. De oppgitte areal forholder seg imidlertid til 
ny bebyggelse innen planområdet. Eksisterende bebyggelse vil også utløse krav om 
parkering, men som overslaget viser er det lagt opp til flere parkeringsplasser enn 
forskriftenes minstekrav.  
 
Det er i skisseprosjektet ikke vist plass for sykkelparkering, men det vil være naturlig å 
etablere slik parkering i deler av garasjekjeller og på bakkeplan i området. Forskriften stiller 
krav om parkeringsplass for totalt 475 sykler, noe som anses å være langt over det reelle 
behovet i området. Det tas imidlertid sikte på å etablere gode og sikre parkeringsmuligheter 
for sykkel for beboere og næringsdrivende, mens sykkelparkering for besøkende i hovedsak 
vil tilrettelegges på utearealet.  
 
Innkjøring til parkeringskjeller vil være delt i to med ny innkjøring på øvre platå i samme 
område som dagens adkomst nr. 2 og innkjøring til nedre plan i dagens adkomst nr. 3 (jf. pkt. 
5.7.1 Kjøreatkomst).  

 
 
Figur 43 – Adkomst p-kjeller – forslag plankart.  
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Innkjøring til nedre nivå vil komme i plan med planlagt nedre parkeringskjeller mens 
innkjøring på øvre platå vil måtte føres med rampe ned til øvre parkeringskjeller. De to 
parkeringsplanen planlegges forbundet med intern rampe.  
Det er forutsatt at boligparkering skal foregå i parkeringskjeller med direkte adkomst til 
«trappekjerner» opp til boligene.  

6.6 Tilknytning infrastruktur 
Området knyttes til eksisterende teknisk infrastruktur i Hønefoss sentrum. Det vil bli 
utarbeidet egen utbyggingsavtale med Ringerike kommune.  

6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Kjøreatkomst til området er vurdert spesielt av Asplan Viak (Notat «Øya-trafikkutredning, 
13.01.2014) som anbefaler at adkomst tilrettelegges som vist på vedlagte figur.  

 
Figur 44 :Planskisse Arnemannsveien9 (Asplan Viak 26.5.14) 
 
Trafikkutredning følger vedlagt planbeskrivelsen, denne inneholder forslag til påkobling til 
eksisterende vegnett, med beregning av trafikktall, samt forslag til eventuell plassering av 
holdeplass (blått).  
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Figur 45 : Forslag til adkomst parkeringshus. Adkomst vil komme vinkelrett på vegen for 
deretter å "falle" ned i parkeringskjeller (Snøhetta – foreløpig skisse 2013). Detaljutforming 
vist på plankart.  
 
 

6.7.2 Utforming av veger 

Hovedatkomst vil være SV1. Vegen har tilnærmer vinkelrett påkobling til Arneamnnsvegen 
før den deler seg til to adkomster til parkeringskjeller.  
 

 
Figur 46 - Utsnitt plankart Øya 

6.7.3 Varelevering 

Området er planlagt etablert som kjørbart areal der det vil være mulighet til varelevering på 
bakkeplan i tidsregulerte perioder. Adkomst for slik levering vil være fra hovedadkomst 
(merket 1) og vil forgå til på forhånd definert tider.  
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Øvrig varelevering vil foregå i parkeringskjeller ved innkjøring til denne. Varelevering til 
Ringerike Stormarked vil ikke endres fra dagens situasjon.  
 

 
Figur 47 - Forslag til adkomst varelevering1 

6.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Et viktig premiss for planleggingen av området har vært å opprette en finmasket «struktur» 
som kan gjøre området tilgjengelig for byens innbyggere. Det er lagt til rette for å forlenge 
forbindelseslinjene fra byen og en «gjennomstrømning» som leder besøkende gjennom 
området, i tillegg til langsgående de langsgående forbindelsene i området.  
 

 
Figur 48 - Byforbindelser1 
 
I krysningspunktene mellom disse linjene vil det oppstå nye «rom» som ledd mellom 
eksisterende sentrum og øyaområdet.  
 
Snøhetta har i prosjektet lagt vekt på å skape tilgjengelighet og bryte ned barrierer ved at det 
legges til rette for å bevege seg gjennom området på en god måte. Den gamle rørgata er 
planlagt omformet til en tilgjengelig promenade gjennom området som forbinder området 
med Hønefoss Bru, i tillegg til å være en forbindelse mellom øvre og nedre plan. Det er 
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videre lagt vekt på at bebyggelsen vil være transparent på bakkeplan slik at «flyten» 
gjennom området kan opprettholdes.  
 

 
Figur 49 - Nye forbindelseslinjer til fots1 
 
 
Prosjektet preges i stor grad av et fleksibelt bygulv som skal imøtekomme ulike krav og 
behov, som bondens marked, uteservering og diverse torgaktiviteter.  
Innenfor de harde flatene skilles det ikke mellom fortau og kjørbart areal, dette medfører at 
bilistene må utøve stor grad av forsiktighet, og den trafikken som måtte forekomme, foregår 
på fotgjengerens premisser.  
 
For adkomst til området vises til Figur 44 :Planskisse Arnemannsveien9 (Asplan Viak 
26.5.14) som viser planlagt fortau i planområdets randsone. 
 
Det er i tillegg planlagt mulighet for etablering av ny gangveg inn i området ved å koble ny 
adkomstveg til Hønefoss Bru mellom «Stormarkedet» og «Kraftstasjon». En slik 
gangadkomst vil være en stor forbedring av gangadkomst til området og i tillegg gi 
muligheter for å utnytte volumet inne i kraftstasjonen bedre enn i dag.  

6.7.5 Felles adkomstveger, eiendomsforhold 

Planområdet består i dag av flere eiendommer se pkt. 2.4). Eiendommene planlegges 
sammenføyd til en eiendom. 
Området som sådan vil få felles adkomstveger som vil gi direkte adkomst til 
parkeringsanlegg som vil nyttes av fastboende og næringsdrivende. I forbindelse med 
avklaring om eiendomsforhold vil det blant annet bli vurdert om det vil være hensiktsmessig å 
opprette parkeringsanlegget som egen «anleggseiendom».  

6.8 Miljøoppfølging 

6.8.1 Miljøtiltak 

Det er et uttalt mål for planarbeidet at prosjektet skal fremstå med en bærekraftig 
miljøstrategi. Som et ledd i dette arbeidet er formes bygningsmassen og klimaskall etter 
solen. 
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Volumene domineres av skråplan som i sin fjernvirkning gir et spennende uttrykk og i tillegg 
gir optimale forhold for høsting av solenergi. Takflatene planlegges brutt opp med 
takterrasser som vil gi meget gode private utearealer for leilighetene.  
 
 

 
Figur 50 - Snøhetta "Mulighetsstudie" 20131 
 
 

6.9 Universell utforming 

6.9.1 Beskrive hvilke krav som er stilt 

Området har på grunn av naturlig beskaffenhet noen utfordringer i forhold til høydeforskjell 
som i størst mulig grad vil søkes tilrettelagt.  
Det planlegges ikke å stille særskilte krav ut over det som fremkommer fra gjeldende lover 
og forskrifter.  

6.10 Uteoppholdsareal 

6.10.1 Privat og felles uteoppholdsareal 

 
Det planlegges etablert bymessig grønne uterom og «shared space». Det er et ønske at 
mest mulig av «bakkeplanet» i området skal være tilgjengelig for allmennheten.  
 
Prosjektet preges av et fleksibelt bygulv som skal imøtekomme ulike krav og behov.  
Det blir derfor lagt opp til å etablere grønne uterom i en bymessig kontekst. Det vises for 
øvrig til «Mulighetsstudie» utarbeidet av Snøhetta.  
 
Private uteoppholdsarealer vil i hovedsak være boligenes egne balkonger. Det legges opp til 
at områdets fellesareal med grønne uterom også vil fungere som uteoppholdsareal for 
beboerne. Det er en målsetning at området skal ha uterom som er i bruk både av de som er 
bosatt i området og besøkende.  
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Figur 51 - "Det arkitektoniske landskapet"1 
 

 
Figur 52 - " Shared Space"1 
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Figur 53 – «Felles bakgårder»1 
Som en del av et kollektivt bomiljø er fellesarenaene viktig. Bakgårdene for bolig er tenkt 
etablert med ulik karakter som vil skape liv rundt boligene. Området vil være viktige 
møteplasser for tilhørende naboer. Bakgårdene ønskes etablert med en mer intim karakter 
sammenlignet med de omkringliggende parkdragene som har høyere grad av offentlighet. 
 

 
Figur 54 - Utsnitt plankart 
 
Plankartet viser avsatt areal til grønnstruktur sør i området. Området er planlagt opparbeidet 
med en bymessig beplantning som bidrar til å «myke opp» arealene. Området vil i tillegg 
fungere som «Shared space» ved at området vil være kjørbart for bla. varelevering.  
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Langs elvekanten nord i området er det satt av areal for turveg/gangveg som vil være åpen 
for allmennheten. Turvegen vil på sikt kunne kobles sammen med ny gangveg som knyttes 
inn mot Hønefoss bru sitt oppstrøms fortau (forutsetter godkjenning fra SVV), alternativt vil 
vegen knytte sammen områdene bak Ringerike Stormarked med park i nordvest som vil 
være tilgjengelig for allmennheten.  

6.10.2 Lekeplasser 

 
Lekeplass for feltet planlegges integrert i park GP1 i tillegg til området BLK1 Det er en 
målsetning at lekeareal etableres som treffpunkt til fells glede for besøkende og beboere.  
 
Mindre lekeareal planlegges etablert i felles bakgård i det enkelte bygg. Utforming av disse 
områdene vil avklares i fm byggesaksbehandling.  
 

 
Figur 55 - Eksempel lekeareal i by - Søndre Torg Hønefoss (bilde fra Ringerike Utvikling AS) 

 

6.10.3 Offentlige friområder 

Parkområde i innenfor reguleringsplanens nordvestre hjørne vil bli et tilgjengelig 
parkområde/lekeområder i nærmiljøet. Området grenser mot Begna og har potensial til å bli 
en liten grønn oase mellom byen og elva. 
 
Ved flomvannstand er imidlertid området delvis oversvømmet, noe som det må taes hensyn 
til ved planlegging av området.   
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Figur 56 - Grønt fremtidig parkområde, under flom mai 2013 
 
Det vil i tillegg bli opparbeidet lekeareal på området BLK1 som vil være tilgjengelig for alle .  
 

6.10.4 Turveier 

Det planlegges mulighet for etablering av turvei på brokrone langs Hønefossen. Turvei 
planlegges å følge «rørgata» ned mot nedre plan ved kraftstasjonen. Det tas videre sikte på 
å etablere ny gangforbindelse ut mot Hønefoss Bru langs kraftverksbygningen.  

 
Figur 57 - Utsnitt av forslag til reguleringsplan – turvei 
 
Figuren viser som stiplet strek mulig turvei gjennom området. Turveg vil i størst mulig grad 
følge elvekanten. Det er ved utformingen av området lagt vekt på at området mot fossen skal 
være tilgjengelig for allmenheten.  

6.10.5 Atkomst og tilgjengelighet 

Planområdet ligger midt i Hønefoss sentrum, sentralt i forhold til kollektivknutepunkt og øvrig 
infrastruktur i sentrum. Området begrenses mot øst og sør av hhv. Hønefoss Bru og 
Arnemannsveien som har status som Fylkesvei.. Adkomst til området til fots og med bil er 
beskrevet i egne punkt.  
 
Utbygging av området vil støtte opp under utvikling av Hønefoss som regionhovedstad og vil 
bidra til å forsterke sentrum av Hønefoss som et «tyngdepunkt» i regionen.  
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6.10.6 Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 

Utbyggingen av området vil foregå i byggetrinn. Det er i planbestemmelsene lagt opp til at 
godkjenning av utomhusplan må godkjennes for det enkelte byggetrinn.  

6.11 Kulturminner 
 
Bygninger som skal ivaretas er merket i planen som «Bygg som inngår i planen». I 
planbestemmelsene er det angitt at disse bygningene skal beholde «karakteren i 
fasadeuttrykket». De tre bygningene som er omtalt i 5.3.2 Eksisterende bebyggelse.  
Bestemmelsen sikrer at bygningene vil bevare sitt særpreg, men samtidig gi rom for 
utbedringer og tilpasninger til moderne bruk.  
Det er viktig for Hønefoss sentrum at reguleringsplanen gir rammer for utvikling av området 
som fremmer bruk.  
Planforslaget sikrer i tillegg at områdene tett inn mot de bevaringsverdige bygningene ikke 
nedbygges. Ved et slikt plangrep sikres at de historiske bygningene får mulighet til å prege 
området også i fremtiden.  
 

6.12 Kollektivtilbud 
«Øya» ligger ca 400 meter i gangavstand til «Bussgata» i Hønefoss og ca 350 meter i 
gangavstand fra «Hønefoss stasjon», dvs at kollektivtilbudet må anses som «Svært godt», 
uten at det gjøres spesielle tiltak. 
 

 
Figur 58 – Eksempel vurdering av kollektivtilbud7 
 
Ringerike kommune har imidlertid ønsket at mulighet for holdeplass vurderes i planen. Dette 
har fremkommet som et ønske da forsinkelser i trafikken i sentrum medfører at passasjerer 
ønsker å benytte mulighet for avstigning i Arnemannsveien.  
Ved utbygging av «Øya» området er det i tillegg forventet økning av behovet. Vedlagte 
trafikkvurdering viser mulig innpassing av holdeplass ved området. Den korte avstanden til 
«Bussgata», som er det sentrale knutepunktet for all busstrafikk i Hønefoss sentrum, 
medfører imidlertid at behovet vurderes som relativt lite.  
 
Holdeplass kan evt. innpasses etter atkomstkrysset til Øya for vestgående buss. For 
østgående buss er holdeplassen lagt rett før gangfeltet over Arnemannsveien. Ved begge 
holdeplassene har Arnemannsveien i dag en stigning/fall på ca 2,5 %. Dette vil gi god 
igangsetting og nedbremsing for bussene på glatt føre (se for øvrig Figur 44 :Planskisse 
Arnemannsveien9 (Asplan Viak 26.5.14)).  
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6.13 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Det vil bli utarbeidet egen utbyggingsavtale med Ringerike kommune for tilkobling av offentlig 
nett. Det er imidlertid offentlig vann- og avløpsledning inne på området som kan benyttes.  

6.14 Plan for avfallshenting / søppelsug 
Helhetlig plan for avfallshenting vil bli utarbeidet i forbindelse med detaljprosjektering. 
Området vil bestå av kombinert bolig/næringsareal og det må utvikles tilfredsstillende 
løsninger som sikrer hensiktsmessig håndtering av avfall.  
Det forutsettes at arealer for avfallshåndtering i hovedsak vil avsettes i parkeringskjeller, men 
valg av system for avfallshenting vil måtte avklares med avfallsselskapet.  

6.15 Rekkefølgebestemmelser 
Forslag til rekkefølgebestemmelser følger i «Forslag til planbestemmelser» 
Rekkefølgebestemmelsene vil sikre at boligområdene sikres tilfredsstillende kvalitet ved en 
utbygging i byggetrinn.   
 

7. Virkninger og konsekvenser av planforslaget 

Planforslaget er iht. 2.7 Krav om konsekvensutredning vurdert i henhold til «Forskrift om 
konsekvensutredning»  
Konsekvens er vurdert i henhold til «Konsekvensvifte»8  
 
 

 
Figur 59 - Konsekvensvifte8 
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7.1 Overordnede planer 
Området «Øya» er i kommuneplan for Ringerike avsatt til «Sentrumsområde», det er i kap 4 
redegjort for gjeldende planstatus for området.  
 
Fortetting med bolig/næring i slike områder er i tråd med Ringerike kommunes ønsker og 
nasjonale føringer i «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging», vedtatt 
24.06.2011 (T-1497). 
 

Konsekvens:  

Utbygging av planområdet vil bidra til å oppfylle intensjonen om en tettere utnyttelse av 
Hønefoss sentrum. En utbygging av området vil forsterke sentrumsfunksjonen «mellom 
broene» og bidra til en mer attraktiv by.  
Det vises i denne sammenheng til «Handels og byutviklingsananlyse for Hønefoss, Asplan 
Viak 2012»5 det Øya-området anbefales fortettet.  
Eksisterende reguleringsplan for området legger ikke til rette for sentrumsfortetting i tråd med 
dagens intensjoner. Dersom «Øya» området ikke utvikles til et nytt levende sentrumsområde 
vil arealet ligge igjen i sentrum som et lite attraktivt område som en barriere mot Hønefossen.  
 
 
Utvikling av områder i 
forhold til overordnet plan 

Eksisterende 
reguleringsplan 

Ny plan 

Omfang Intet omfang Stort positivt 

Verdi Liten Stor 

Samlet vurdering Ubetydelig (0) Stor positiv konsekvens (+ + +) 

 
 

7.2 Landskap 
Øyaområdet har i tillegg til sentrumsnærhet en storslagen beliggenhet ved fossen og en 
nærhet til verdifulle natur- og friluftsområder. Området ligger i en overgangssone mellom by 
og landskap.  
 

Konsekvens:  

Det er i planforslaget tatt sikte på å nyttiggjøre seg disse kvalitetene for å øke områdets 
tiltrekningskraft, tilgjengelighet for byen og invitere til ulike typer aktiviteter.  
Området for den planlagte bebyggelsen er i dag et industriområde som karakteriseres med 
stor åpne asfalterte areal og verneverdig bebyggelse.  
Den planlagte bebyggelsen med skrå tak er brutt opp i mindre flater som er forskjøvet i 
forhold til hverandre. Kombinert med forskyvning i plan får bebyggelsen en mindre skala, 
samtidig som repetisjon i de skrå takflatene gir inntrykk av en større enhet.  
Både oppbygningen av en større helhet ut fra mindre bestanddeler, og geometrien i seg selv 
har referanser til naturen og geologien.  
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Figur 60 - fra "Mulighetsstudie", Snøhetta 20131 
 
Det har vært et vesentlig moment ved utvikling av planer for området skal både forbedre og 
utvikle områdets tilknytning til sentrum for øvrig. Det er lagt vekt på at området skal invitere til 
god menneskelig flyt både innad i området og ikke minst fra sentrumsområdene og ut til 
«Øya».  
 
Bebyggelsen i området er planlagt slik at den fra syd vil ramme inn den verneverdige 
bebyggelsen ved at bygningene planlegges å stige mot nord. Bygningenes skrå takflate og 
oppbrutte karakter vil visuelt bryte ned skalaen på byggene slik at verneverdig bebyggelse 
ikke «bygges ned» av nybyggene.  

 
Figur 61 - Fasade sørvest - "Mulighetsstudie" - Snøhetta 2013 
 
Fra «Nordsida» vil bygningenes oppbrutte volum reise seg mot elva og skape en ny urban 
front i Hønefoss. Bebyggelsen vil på det høyeste være 9 etasjer høy for enkelte topp punkt. 
Til sammenligning er Ringerike Rådhus 8 etasjer høyt (i tillegg til ventilasjonsanlegg på tak). 
Vi mener dette er en skala som gir ønsket fortetting av sentrale området samtidig som småby 
skalaen blir beholdt.  
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Figur 62 - Fasade nordøst - "Mulighetsstudie" - Snøhetta 2013 
 
Eksisterende bebyggelse på planområdet er lav og preges fra Nord eksisterende lagerbygg 
for byggevarehandel. Fra nord er det i dag utsyn over området til bakenforliggende åsrygg. 
Utbyggingen vil for en stor grad skjerme for dette utsynet og i stedet definere området 
«mellom broene» enda sterkere som sentrum i Hønefoss.  
 
På grunn av fossens bredde vil bygningene ikke gi skyggevirkning til omkringliggende 
eksisterende bebyggelse.  
 
 

 
Figur 63 - Planområdet fra nord - eksisterende situasjon 
 
Utvikling av områder i 
forhold til landskap 

Eksisterende 
reguleringsplan 

Ny plan 

Omfang Intet omfang Middels positiv 

Verdi Liten Liten 

Samlet vurdering Ubetydelig (0)  
Liten positiv  (+) 
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7.3 Byform og estetikk 
Området har historisk vært et viktig område i sentrum av Hønefoss. Figuren under viser at 
bebyggelsen rundt fossen var selve grunnlaget for etablering av byen som deretter utviklet 
seg utover. I den senere tid har Øya-området ikke blitt benyttet som en naturlig del av 
Hønefoss sentrum.  
 

 
Figur 64 - Utsnitt fra Handels og byutviklingsanalyse - Asplan Viak 20127 
 
Området preges i dag av de historisk bygningen som ligger mot sør og øst. Området for 
øvrig regnes etter vår oppfatning ikke som en del av sentrum i dag til tross for beliggenheten 
og den historiske forankringen.  
 

Konsekvens:  

Området Øya vil igjen få en sentral plass i Hønefoss sentrum og bidra som et kraftsentrum 
for videre utvikling av byen.  
Som det fremgår av ovennevnte kartutsnitt har Øya historisk sett vær et viktig sentrum i 
utviklingen av Hønefoss sentrum. Realisering av planforslaget vil bidra til å forsterke området 
«mellom bruene» som det sentrale sentrumsområdet i Hønefoss.  
 
Det vil skapes en ny bystruktur i området der fossens bevegelsesmønster lagt til grunn for 
utformingen. Det er videre lagt vekt på å videreføre og forsterke forbindelseslinjer med 
eksisterende sentrum.  
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Figur 65 - Byform og plassdannelser - Snøhetta 20131 

 
Området vil tilføre Hønefoss et nytt urbant området. Området er planlagt med en relativt høy 
andel av boliger som vil bidra til å tilrettelegge for økt aktivitet i sentrum. Det tas i tillegg sikte 
på å utvikle området med attraksjoner som er tilgjengelig for allmennheten slik at 
tilstrømningen av besøkende i Hønefoss øker.  
 
Asplan-Viak har i sin «Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss»Feil! Bokmerke er 
ikke definert. påpekt viktigheten av å forsterke det sentrale området i Hønefoss.  

«For å tilrettelegge for en bærekraftig og attraktiv fortetting av bykjernen bør utvikling 
langs hovedveistammen i nord-sydlig retning i Hønefoss begrenses til de sentral 
kvartalene mellom broene etter de er innenfor gangavstand til sentrumsfunksjoner og 
togstasjonen».  

 
Asplan har videre i sin rapport anbefalt for videre utvikling:  

«Det er identifisert 4 nøkkelprosjekter som vil kunne være generatorer for en 
bærekraftig handles- og byutvikling. Det første området A er Øya som bør reetableres 
som byens tyngdepunkt og sentral møteplass ved fossen. Dette kan gjøres relativt 
tidlig og uavhengig av de større infrastrukturelle tiltak som er foreslått ovenfor.».  
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Utvikling av områder i 
forhold til byform og 
estetikk 

Eksisterende 
reguleringsplan 

Ny plan 

Omfang Middels negativ Middels positiv 

Verdi Stor Stor 

Samlet vurdering Stor negativ (- - -) Stor positiv  (+ + +) 

 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Eksisterende bebyggelse i området er beskrevet i punkt 5.3.2.  
 
Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen har befart området og har i uttalelse datert 
28.2.13 uttalt som følger:  
 

«De tre bygningen omtalt i beskrivelsen bør bevares.  
Arnemannsveien 3 kan transformeres og utvikles til nytt formål, hvis disse endringene 
ikke forringer eller endrer bygningens fasadeuttrykk. Vi anbefaler imidlertid at 
takoppløft mot sør på tilbygget fjernes og at denne fløyen tilbakeføres til saltak. 
Interiørmessig anbefaler vi at det forsøkes å ta vare på verneverdig prosessutstyr i 
kraftstasjonen, gamle innbygde skap og fine tre profiler ved innvendig trappeløp. 
Disse forteller om den tidligre bruk 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 Einar Engelstads tegninger for bygningen. Det nyere 
enetasjes tilbygg på langveggen mot nord kan rives.» 

 

Nasjonale kulturhistoriske miljøer 

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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Reguleringsplan 387 - Øya

Figur 66 - "Jugendgårdene" -

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 bye
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 varme
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 blandi
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 67 - SEFRAK-registeret

Fra Riksantikvarens NB-register

I Riksantikvarens beskrivelse heter det:
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

Hønefoss Brugs sliperi er blitt et symbol for Hønefoss.»

Området mot nord «Øya» beskrives som følger:

I 1893 ble Hønefoss Brug kjøpt av det engelske firmaet Edward Lloyd Ltd. Det ble bygd nytt
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.»

registeret "Annen SEFRAK-bygning"

Side 57 av 85

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

n 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

Hønefoss Brugs sliperi er blitt et symbol for Hønefoss.»

I 1893 ble Hønefoss Brug kjøpt av det engelske firmaet Edward Lloyd Ltd. Det ble bygd nytt
sliperiets fasader mot Hønefoss bru nybygde i

upusset teglstein med pussdetaljer, i barokkpreget jugendstil. Et nybygg lenger vest på

ng av bolighus, sager, uthus
av ulike typer. Her var flere mindre øyer og følgelig et uregelmessig gatenett. Så tidlig som i
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Arnemannsveien3 (SEFRAK-ID:0605_23_70)– «Kulturhus,Arnemannsveien3, Kraftstasjonen»
Opprinneligfunksjon:Husfor produksjonavtreforedlingsprodukteroggrafiskeprodukter.

Arnemannsveien7 (SEFRAK-ID:0605_23_72)– «HønefossSag-ogHøvleri»
Opprinneligfunksjon:Husfor produksjonavtrelast, møblerm.v.

Konsekvens:
Eksisterende verneverdig bebyggelse vil bevares og tilføres nye funksjoner, bygningene
planlegges benyttet til kombinerte formål med kontor, næring og kultur. Kulturfunksjonene vil
kunne inneholde atelier, galleri, verksted, arena for kunnskapsformidling eller annen
utadrettet virksomhet. Det er et ønske om å blande disse funksjonene med mer «ordinære»
kontorfunksjoner og handelsvirksomhet. Ved et slikt blandet formål er ønsker å ta de
bevaringsverdige bygningene i aktivt bruk. Reguleringsplanen vil legge opp til at
bygningenes eksteriørmessige særtrekk bevares, men at det innvendig kan gjennomføres
modernisering som tilpasser bygget til moderne.

Gjeldende reguleringsplan vil ikke legge til rette for aktiv bruk av bygningene, dette vil
medføre at bygningsmassen sannsynligvis vil stå ubenyttet over tid. Dersom attraktiviteten i
området blir lav vil dette over tid medføre at bygningsmassen forvitrer.

Utvikling av områder i
forhold til kulturminner og
kulturmiljø

Eksisterende
reguleringsplan Ny plan

Omfang Middels negativ Lite negativt

Verdi Stor Stor

Samlet vurdering Middels negativ (- -) Liten negativ (-)

7.5 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven

7.5.1 Naturverdier
Som omtalt i punkt 5.5 og pkt 4.4.1 Grønn plakat er det ikke registrert naturverdier i området
(med unntak av enkeltstående bjørk), men området grenser til et beiteområde for andefugler.

Konsekvens:
Det er ikke planlagt inngrep i området som er avmerket som beiteområde. Mot fossen er
eksisterende murkant naturlig avgrensning mot fossen. For friområdet oppstrøms fossen må
det tas hensyn til fuglens beiteområde. Vannstanden i dette området vil i tillegg variere
relativt mye slik at det vil være naturlig at tilrettelegging i parkområdet må tilpasses høy
vannstand og derved trekkes tilbake fra vannkant ved normalvannstand.

Utvikling av områder i
forhold til naturverdier

Eksisterende
reguleringsplan Ny plan

Omfang Stor positiv Lite negativ

Verdi Middels Middels

Samlet vurdering Middels positiv (+ +) Liten negativ (-)
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7.5.2 Verdifull vegetasjon 

Enkeltstående bjørk på hjørnet av eksisterende kraftstasjon er i forbindelse med «Grønn 
plakat» registrert som verdifull vegetasjon. Denne bjørka vil sannsynligvis måtte fjernes ved 
etablering av gangveg inn fra Hønefoss Bru. I tillegg er det registrert som verdifullt grøntdrag 
langs Arnemannsveien vest i planområder.  

Konsekvens:  

Enkeltstående bjørk vil sannsynligvis fjernes, noe som anses som uproblematisk i forhold til 
fordelen ved å etablere ny gangforbindelse.  
Grøntdrag langs Arnemannsveien vil bli en del av utviklingen i området. Det er planlagt en 
«grønn» bysone langs hele Arnemannsveien som vil bidra til byens grønnstruktur.  
 
Utvikling av områder i 
forhold til verdifull 
vegetasjon 

Eksisterende 
reguleringsplan 

Ny plan 

Omfang Stor positiv Stor negativ 

Verdi Liten Liten 

Samlet vurdering Liten positiv (+) Liten negativ (-) 

 
 

7.6 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk 
Området er i dag så vidt vi kjenner til ikke benyttet til rekreasjon.  

Konsekvens:  

Utviklingen i området tar sikte på en relativt konsentrert bebyggelse sentrert på området. 
Arealet nærmest fossen vil være åpent for alminnelig ferdsel i sammenheng med 
parkområdet nordvest i planområdet. Det vil i tillegg tilrettelegges for åpne arealer mellom 
bebyggelse i hele området som tar sikte på å skape gode forbindelseslinjer gjennom 
bebyggelsen.  
Planforslaget vil bidra til å skape nye rekreasjonsområder sentralt i byen på et område som 
pr i dag ikke blir benyttet.  
 
Utvikling av områder i 
forhold til rekreasjonsbruk 

Eksisterende 
reguleringsplan 

Ny plan 

Omfang Intet omfang Middels/stort positivt 

Verdi Liten Stor 

Samlet vurdering Ubetydeling (0) Stor positiv (+ + +) 

 
 

7.7 Uteområder 
Området er i dag i svært liten grad benyttet som uteområde til tross for at området langs 
elven til en stor grad er åpent for alminnelig ferdsel.  
 

Konsekvens:  
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Det vil være viktig å skape gode felles byrom og «halvprivate» områder på bakkeplan i 
prosjektet som gjør det attraktivt å benytte de felles uteområdene. Det er ønskelig å skape 
arenaer for fellesskap og urbant fellesskap for innbyggere på Øya og befolkningen som 
helhet.  
Størrelse på privat uteareal vil bli vurdert nærmere som en del av detaljprosjekteringen for 
området.  
 
Boligene vil for å oppnå dette få felles bakgårder som beskrevet i pkt 6.10 Uteoppholdsareal 
. Parkområdet nordvest i området vil også fungere som uteområde for boligene.  
 
Området ligger sentralt i Hønefoss og vil ha god tilgjengelighet til «Nordre Park», «Glatvedt 
brygge» i tillegg til adkomst via gangvegsystem ned til «Bystranda» som planlegges etablert 
nord for Petersøya.  
 
Det vil tilrettelegges for lekeareal for mindre barn innenfor planområdet. Det er i tillegg pr dd 
etablert ballslette vest for Nordre park i tillegg til området rundt «Idrettsparken».  
 
 
Utvikling av områder i 
forhold til uteområder 

Eksisterende 
reguleringsplan 

Ny plan 

Omfang Intet omfang Middels/stort positivt 

Verdi Liten Stor 

Samlet vurdering Ubetydeling (0) Stor positiv (+ + +) 

 
 

7.8 Trafikkforhold 
Området har i dag biltrafikk for varelevering til Ringerike Stormarked og biltrafikk for 
handlende. Trafikk til Arnemannsveien 3 har vært varierende avhengig av byggets 
funksjoner.  
 

Konsekvens:  

Asplan Viak har utarbeidet egen utredning om trafikkforhold. Rapporten anslår at den 
generelle trafikkveksten sammen med vekst som følge av utbyggingen av Øya-området vil 
være ca 9%. 
 
Utredningen følger vedlagt som en del av planbeskrivelsen9. 
 
Eksisterende reguleringsplan legger ikke til rette for bruk av området. I forhold til 
trafikkavvikling vil eksisterende reguleringsplan ha liten innvirkning på trafikkforholdene slik 
de er i dag.  
 
Utvikling av områder i 
forhold til trafikkforhold 

Eksisterende 
reguleringsplan 

Ny plan 

Omfang Intet omfang Middels negativ  

Verdi Liten Middels 

Samlet vurdering Ubetydeling (0) Middels negativ (- -) 
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7.8.1 Kollektivtransport 

Ved høring av forslaget til planprogram kom det frem et ønske som etablering av buss-stopp 
i Arnemannsveien. Mulighet for etablering av holdeplass for buss er nå innarbeidet i 
planforslaget.  
 

Konsekvens:  

Det kan etableres holdeplass for buss i Arnemannsveien. En slik holdeplass vil kunne 
benyttes av trafikk fra «bussgata» som i dag skal til/fra området ved Meieriet. Avstanden til 
«Sentrum stopp» er imidlertid kort, slik at det antas at det kun vil være «ruslebusser» som vil 
benytte holdesplass.  
 
Utvikling av områder i 
forhold til kollektivtrafikk 

Eksisterende 
reguleringsplan 

Ny plan 

Omfang Intet omfang Lite postitiv  

Verdi Liten Liten/Middels 

Samlet vurdering Ubetydeling (0) Liten positiv (+) 

 
 
 

7.9 Barns interesser 
Området har pr dd ingen spesiell verdi for barn.  

Konsekvens:  

Det vil etableres små lekeareal for barn som en del av den planlagte bebyggelsen. Det tas i 
tillegg sikte på å etablere møteplasser som kan benyttes av alle som naturlige treffpunkt i 
sentrum. Som en del av planarbeidet er det i tillegg tenkt innarbeidet andre aktiviteter i 
området som kan være attraktive for barn. «Viten» er et tema som i følge planarbeidet 
målsetning skal inn i området. Det er ikke utarbeidet spesifikke planer for type aktivitet, men 
«Vitensenter» for barn er et aktuelt alternativ.  
 
Formål i planen tar sikte på at slik virksomhet kan etableres innenfor rammene av den 
vedtatte reguleringsplanen.  
 
Utvikling av områder i 
forhold til barns interesser 

Eksisterende 
reguleringsplan 

Ny plan 

Omfang Intet omfang Stor positiv  

Verdi Liten Middels/stor 

Samlet vurdering Ubetydeling (0) Stor positiv ( + + +) 

 
 

RPR for barn i planlegging 

Viktige nasjonale mål er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske 
og psykiske skadevirkninger.  
Området vil bygges ut med boliger som en del av Hønefoss sentrum. Det er et ønske at 
området etableres som et område for felles bruk mellom beboere, næringsdrivende og 
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besøkende. Det er i tillegg store friareal i nærområdet, for eksempel Glatvedt brygge, Nordre 
Park, fremtidig bystrand og områdene på Hengsle.  

7.10 Sosial infrastruktur 

7.10.1 Skolekapasitet 

Området ligger i området som i dag ligger innenfor «Hønefoss og Hov oppvekstområde» i 
Hønefoss skolekrets. Det er i dag ingen bosatte på «Øya».  
 
Ved utbygging av området vil det sannsynligvis flytte inn barn i skolepliktig alder i området. 
Erfaringer fra annen sentrumsbebyggelse i blokk tilsier imidlertid at det i hovedsak vil være 
voksne uten barn i skolepliktig alder. Det antas imidlertid at utbyggingen vil generere tilflytting 
ved at familieboliger «frigjøres» for barnefamilier i øvrige deler av kommunen.  
 

Konsekvens:  

Forslagsstiller er ukjent med prognoser for kapasitetsutnyttelse innad i skolekretsen, men 
Geir Svingheim fra Ringerike kommune bekreftet (Oppfølgingsmøte Ringerike kommune 
18.10.13) at det pr dd er skolekapasitet ved Hønefoss og Hov skole og at det er 
tilfredsstillende skoleveg hit.  
 
Vedlagte figur viser mulig skolevei fra området til Hønefoss skole. I tillegg til den viste ruten 
vil det være mulig å benytte ny gangbro nedstrøms for Hønefoss bru.  
For å benytte denne muligheten må imidlertid skolebarn krysse Arnemannsveien og 
Kongensgate for å komme til gangvegsystemet på «Tippen».  
 

 
Figur 68 - Fra «Øya – Trafikkutredning», Asplan Viak 21.6.20139 
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Utvikling av områder i 
forhold til skolekapasitet 

Eksisterende 
reguleringsplan 

Ny plan 

Omfang Intet omfang Lite positivt omfang 

Verdi Liten Middels 

Samlet vurdering Ubetydeling (0) Liten positiv (+) 

 

7.10.2 Barnehagekapasitet 

Ringerike kommune har flere barnehager sentralt i byen. Av offentlige barnehager vil det 
være Hønefoss barnehage som pr dd. ligger nærmest planområdet.  
 

 
Figur 69 - Oversikt over barnehager, Hønefoss sentrum pr 19.6.13 (Ringerike kommunes 
kartverk) 
 
Kommunens barnehageplan10 gir en ramme for videre utvikling av barnehager i kommunen. 
Det ligger til grunn for planen at det ønskes nyetablering av barnehage sentralt i Hønefoss. 
Kommunen har imidlertid pekt på følgende fem alternativ for lokalisering:  
 

1. Nederst i Vesternbakken 

2. Høyskolen i Buskerud og Vestfold 

3. Kirkeskolen 

4. Eikli skole 

5. Kongshaugen/Hønen gård  

På lang sikt har kommunen følgende forslag til plassering:  

6. Tandberglia  

7. Hønefoss skole 

8. Benterud 
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Vekst i området vil medføre økt folketall i sentrum som igjen vil øke etterspørsel etter 
barnehager. På lik linje med vurdering av påvirkning på skolekapasitet vurderes økt behov 
for barnehageplasser som positivt da kommunen har målsetning om vekst.  

 

Utvikling av områder i 
forhold til 
barnehagekapasitet 

Eksisterende 
reguleringsplan 

Ny plan 

Omfang Intet omfang Lite positivt omfang 

Verdi Liten Middels 

Samlet vurdering Ubetydelig (0) Liten positiv (+) 
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7.11 Konsekvens – samlet vurdering 
 
Utvikling av de sentrale områdene i Hønefoss som ønsket utviklingsområde er godt forankret 
i kommunens gjeldende kommuneplan og i arbeidet med ny kommuneplan som pågår.  
 
Ved vurdering av konsekvens ved at eksisterende reguleringsplan vil gjelde er det lagt til 
grunn at området da ikke vil kunne utvikle seg til et attraktivt sentrumsområde i Hønefoss.  
 
Vurdering av konsekvens viser at trafikkforhold er det enkeltpunkt som gir størst negativ 
konsekvens. Dette vil imidlertid gjelde for all utbygging i sentrum som vil øke aktivitet i 
sentrale områder. Fortetting med boliger og næringsareal på sentrale eiendommer er 
imidlertid en ønsket utvikling både fra sentrale og lokale myndigheter. For å se på 
trafikkavviklingen i området er det utarbeidet en egen analyse for dette temaet som følger 
planbeskrivelsen9.  
 
Utvikling av områder i 
forhold til 

Eksisterende 
reguleringsplan 

Ny plan 

Overordnede planer Ubetydelig (0) Stor positiv (+ + +) 

Landskap Ubetydelig (0) Liten positiv (+) 

Byform og estetikk Stor negativ (- - -) Stor positiv (+ + +) 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Middels negativ (- -) Liten negativ (-) 

Naturverdier Middels positiv (+ +) Liten negativ (-) 

Verdifull vegetasjon Liten positiv (+) Liten negativ (-) 

Rekreasjonsbruk Ubetydelig (0) Stor positiv (+ + +) 

Uteområder Ubetydelig (0) Stor positiv (+ + +) 

Trafikkforhold Ubetydelig (0) Middels negativ (- -) 

Kollektiv Ubetydelig (0) Liten positiv (+) 

Barns interesser Ubetydelig (0) Stor positiv (+ + + +) 

Skolekapasitet Ubetydelig (0) Liten positiv (+) 

Barnehagekapasitet Ubetydelig (0) Liten positiv (+) 

Samlet vurdering Middels negativ (- -) Stor positiv (+ + +) 

 
 
Utbygging av «Øya» vurderes å ha en «Stor positiv» innvirkning på Hønefoss. Planarbeidet 
tar sikte på å etablere et område som kan tilføre byen nye kvaliteter.  
 
Eksisterende plan vurderes å ha en middels negativ innvirkning på byutviklingen. 
Eksisterende plan legger ikke til rette for bruk av området (og passer heller ikke til dagens 
bruk). Området vil kunne bli liggende som en ubenyttet del av sentrum som på sikt vil forfalle 
og fremstå lite attraktivt.  
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8. Risiko- og sårbarhetsanalyse - ROS 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres risiko- og 
sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging: 
 
”… Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen 
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 
12-6…” 
 
Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet til uønskede hendelser der det kan oppstå 
skader, ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med 
arealplanlegging defineres som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og 
konsekvensen av denne hendelsen. 
 
Risiko = sannsynlighet x konsekvens 
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er aktuelt å 
forebygge eller planlegge tiltak mot. Hendelser som har stor sannsynlighet og store 
konsekvenser gir størst risiko. Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser 
gir liten risiko. 

Metode 

I risiko- og sårbarhetsanalysen er det gått ut fra følgende graderingskriterier: 
 
Gradering av sannsynlighet: 
o Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år 
o Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år. 
o Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år. 
o Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år. 
 
Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser: 
o Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser 

opp til 100 000kr 
o En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske 

konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr. 
o Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader. 

Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 millioner kr. 
o Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke. 

Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 millioner kr. 
o Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke. 

Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr. 
 
 

 

 
Ufarlig 

 
En viss fare 

 
Kritisk 

 
Farlig 

 
Katastrofalt 

Meget sannsynlig      
Sannsynlig      
Mindre sannsynlig      
Lite sannsynlig      
 

Sannsynlighet: 
Konsekvens: 
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 Akseptabel risiko. 

 Liten risiko, avbøtende tiltak kan vurderes. 

 Avbøtende tiltak er nødvendig. Vurder endring av plan. 

 Risiko er uakseptabel. Planarbeid skrinlegges dersom endring av plan og/eller 
avbøtende tiltak ikke gir markant forbedring av risikonivå. 

 

8.1 Risiko i prosjektet 
 
Gjennomgang av forhold og uønskede hendelser for planområdet:  
 
Emne Forhold og uønsket hendelse Nei Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
Naturgitte forhold     

1 Er området utsatt for snø- eller 
steinskred?  

x    

2 Er det fare for utglidning (er 
området geoteknisk ustabilt)? 

x    

3 Er området utsatt for flom i 
innsjø/vann? 

x    

4 Er området utsatt for flom i 
elv/bekk, herunder lukket bekk? 

 Lite Farlig OK 

5 Er det radon i grunnen?  Mindre Farlig Tiltak 
6 Er området vindutsatt? x    
7 Er området nedbørutsatt? x    

Infrastruktur     
 Vil utilsiktede/ukontrollerte 

hendelser som kan inntreffe på 
nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området?  

    

8 - Hendelser på veg  Sannsynlig En viss fare OK 
9 - Hendelser på jernbane x    

10 - Hendelser på innsjø/vann/elv  Mindre 
sannsynlig 

Ufarlig OK 

11 - Hendelser i luften x    
 Vil utilsiktede/ukontrollerte 

hendelser som kan inntreffe i 
nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.), utgjøre en 
risiko for området? 

    

12 - Utslipp av giftige gasser/væsker  Mindre 
sannsynlig 

En viss fare OK 

13 - Utslipp av 
eksplosjonsfarlige/brennbare 
gasser/væsker 

x    

 Medfører bortfall av tilgang på 
følgende tjenester spesielle 
ulemper for området: 

    

14 - Elektrisitet x    
15 - Teletjenester x    
16 - Vannforsyning x    
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17 - Renovasjon/spillvann x    
 Dersom det går høyspentlinjer 

ved/gjennom området:  
    

18 - Påvirkes området av magnetisk 
felt fra el.linjer? 

x    

19 - Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master?  

x    

Emne Forhold og uønsket hendelse Nei Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
 Er det spesielle farer forbundet 

med bruk av transportnett for 
gående, syklende og kjørende 
innenfor området: 

    

20 - Til skole/barnehage?  Sannsynlig Kritisk Tiltak 
21 - Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?  Sannsynlig Kritisk Tiltak 
22 - Til forretning etc.?  Sannsynlig Kritisk Tiltak 
23 - Til busstopp?  Sannsynlig Kritisk Tiltak 

 Brannberedskap     
24 - Omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 
x    

25 - Har området utilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

x    

26 - Har området bare en mulig 
atkomstrute for brannbil? 

x    

Tidligere bruk     
 Er det mistanke om 

forurensning i grunnen fra 
tidligere virksomheter? 

    

27 - Bensinstasjon/bilverksted 
/tankanlegg 

x    

28 - Mekanisk verksted x    
29 - Galvaniseringsverksted x    
30 - Impregneringsverk x    
31 - Avfallshåndtering/deponi x Sannsynlig Ufarlig OK 
32 - Gjentatte rivingsarbeider/ 

rehabilitering av bygninger fra 
1950 -1980 

x    

33 - Gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc. 

x    

34 - Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x    

Omgivelser     
35 Er det regulerte vannmagasiner 

i nærheten, med spesiell fare 
for usikker is? 

 Mindre 
sannsynlig 

Kritisk OK 

36 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

 Sannsynlig En viss fare OK 

Ulovlig virksomhet     
 Sabotasje og 

terrorhandlinger 
    

37 - Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

x    
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38 - Finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

 Lite sannsynlig Farlig OK 

 
 
Følgende forhold er vurdert å utgjøre en risiko i prosjektet (pkt 5, 20, 21, 22 og 23) 

8.1.1 Naturgitte forhold 

Flomfare 

Området er skjermet mot flom av kraftstasjonen i Hønefoss (Hønefoss Dam).  
 
Hønefoss Dam består av en hoveddam med klappluke og et langt overløp. Mot «Øya-
området» ligger en sidedam med inntak for det gamle kraftverket Hønefoss I, på nordsiden 
ligger en sidedam med inntak for det nye kraftverket Hønefoss II. Dammen er i sin helhet 
bygget i betong, fundamentert på fjell.  
Kontrollmålinger gjennomført av Norconsult i 2009 angir cotehøyde for damkrone til cote 
89,08 moh, mens cotehøyde for overløp er 86,50 moh.  
 

Flomfare oppstrøms Hønefossen:  

Norges vassdrags- og energidirktorat (NVE) har i 200211 gjennomført en analyse av 
flomvannføringen i Ådalselva (Dokument nr 13-2002, Flomberegning for Hønefoss, 012.E0).  
Begnavassdraget ved Hønefossen omfatter et nedbørsfelt på totalt 4859 km2. 
Flomvannføringen for flom opp til 50-års flom er i følge rapporten dempet som følge av 
kraftutbygging i vassdraget. Det antas imidlertid kraftutbyggingen ikke vil dempe 
vannføringen ved ekstrem flom, dvs > 50-årsflom.  
 
Følgende flomvannføring er i rapporten beregnet for Ådalselva ved samløp Randselva 
(Hønefossen):  
 
Intervall QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 
m3/s 380 480 540 590 650 1010 1100 1230 
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Figur 70 - 23.05.2013 - Vannføring ca 500m3/s (iht. målinger fra Begnavassdraget regulering) 
 
Det er oppstrøms Hønefossen ikke laget egne flomsonekart som viser flomsituasjon i 
vassdraget.  
 
Vassdrags og havnelaboratoriet ved Norges Tekniske Høyskole utarbeidet imidlertid i 1975 
en rapport «Hønefoss kraftstasjon – Rapport fra modellforsøk». Rapporten ble utarbeidet 
som en del av arbeidet med etablering av Hønefoss kraftstasjon.  
 
I rapporten er vannstanden ved VM1 beregnet i ulike flomsituasjoner.  
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Figur 71 - Utsnitt av vedlegg 2 - Rapport fra Modellforsøk Hønefoss Kraftstasjon 
 
Rapporten angir i vedlegg 3 at vannstand ved vannføring Q=1100 m3/s antas å være cote 
88,2 moh, mens den for Q=500 m3/s antas å være cote 87,2 moh.  
 
 

 
Figur 72 - Vedlegg 29 - Rapport fra Modellforsøk Hønefoss Kraftstasjon 
 
I rapportens vedlegg 29 er vannstanden ved Q=1100 m3/s fremstilt, her er vannstanden vist 
å være ca 89,1 moh for 200-års flom.  
Rapporten viser imidlertid at vannstanden oppstrøms Hønefossen ved vannføring 500 m3/s 
beregnes til å være ca 1,35 meter lavere enn ved vannføring 1100 m3/s som tilsvarer 
beregnet 200-årsflom.   
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Hønefoss Dam er bygget før år 1900 og består av en hoveddam med klappluke og et langt 
overløp. På sydsiden ligger en sidedam med inntak for det gamle kraftverket Hønefoss I, på 
nordsiden ligger en sidedam medd inntak for det nye kraftverket Hønefoss II. Dammen er i 
sin helhet bygget i betong, fundamentert på fjell.  
 
Sidedammen mot «Øya» er en del av «Hønefoss Dam» som er klassifisert i 
Bruddkonsekvensklasse 1 og derved underlagt kontroll fra NVE iht. «Forskrift om sikkerhet 
ved vassdragsanlegg», forskriften angir i § 5-7 at dammer i konsekvensklasse 1 skal 
dimensjoneres for Q500 års flom.   
 
Øya-området ligger skjermet bak sidedammen «Sagdammen» som er en del av Hønefoss 
Dam. Omkringliggende terreng er utformet slik at dammkrone utgjør laveste punkt (se bilde 
over). Kravet til damsikkerhet krever at dam skal dimensjoneres for minst 500-års 
flomvannføring, noe som er strengere enn 200-års flom for arealplanlegging.  
 

Avbøtende tiltak:  

Det er ikke gjennomført spesifikk flomberegninger for området, men dette anses ikke 
nødvendig ut fra ovennevnte beskrivelse.  
Flom sikring av området er en del av Hønefoss Dam. Ansvaret for at denne dammen 
er tilstrekkelig sikret ligger hos NVE. Det vurderes derved ikke at det er nødvendig 
med ytterlig sikring av området bak dammen.  
Parkområde i planområdets nordvestre hjørne må utformes slik at det ikke tar skade 
av flomvannstand oppstrøms fossen.  

 

Radon:  

Ringerike ligger i et område der radonstråling er vanlig.  
Bygningsmassen er i all hovedsak planlagt underbygget med 2 plan garasjekjeller som vil 
hindre at evt. radonstråling fra grunnen kommer inn i områder for varig opphold.  
TEK10 stiller i § 13-5 krav til at bygninger skal prosjekteres slik at innstrømming av radon fra 
grunn begrenses. 
Området med Alunskifer som passerer gjennom Ringerike har sin utbredelser i hovedsak øst 
for Hønefoss sentrum (kilde. Miljostatus.no). Øya-området ligger utenfor området som har 
størst risiko for høy radonstråling.  
 

Avbøtende tiltak:  

Bebyggelsen vil i tillegg bli sikret mot radon iht. krav i TEK10. Risiko for at det skal 
fremkomme radonstråling vurderes som «mindre sannsynlig». 
 

− Pkt 5 Radon – På Ringerike er det mange områder som har høye radonkonsentrasjoner. 

Det er så vidt vi kjenner til ikke registrert spesielt høye forekomster i Hønefoss, men det er 

likevel viktig å sikre bygninger for varig opphold mot radon. Bygningene oppføres i 

hovedsak underbygget av parkeringskjeller som vil være ventilert. Eventuell radonstråling 

fra grunnen vil derved luftes ut av parkeringsanlegg. TEK10 stiller i tillegg krav om at all  
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8.1.2 Infrastruktur 

Hendelser på veg 

Området ligger inntil Fv 35 Arnemannsveien. En alvorlig hendelse på vegen vil ha en viss 
sannsynlighet, men det vurderes som om slike hendelser i liten grad vil berøre planområdet. 
Området nærmest vegen er ikke planlagt bebygd, det forutsettes at kjøreveg skilles fra 
øvrige arealer.  
 

Avbøtende tiltak:  

Bebyggelsen er trukket tilbake på eiendommen i forhold til Arnemannsveien. Det vil i 
tillegg være fortausareal mellom Arnemannsveien og planområdet. 

Hendelser på Innsjø / elv 

Området grenser mot Hønefossen. Flomfare er beskrevet i eget punkt. Hendelser på 
vurderes å være andre hendelser som kan forekomme, for eksempel hendelse ved båttrafikk 
el. I tillegg vil selve fossen kunne utgjøre en fare, dersom barn/voksne tar seg ut i fosseløpet.  
Det er pr dd ingen båttrafikk oppstrøms Hønefossen.  
 

Bruk av transportnett innenfor området 

Utbyggingsområdet ligger i sentrum av Hønefoss, det vil derved alltid være fare forbundet 
med trafikk i området. Det er utarbeidet egen trafikkrapport som vurderer trafikale løsninger 
for adkomst til og fra området (Vedlegg 5). Det er videre redegjort for trafikale løsninger i 
punkt 6.7 Trafikkløsning og adkomst til skole i punkt 7.10.1 Skolekapasitet   
Inne på området er prinsippet om «Shared space» tenkt lagt til grunn for kjørbare områder. 
Det legges opp til at kjøreadkomst til parkeringshus i størst mulig grad skal skilles fra øvrig 
trafikkareal. Torgareal rundt og mellom planlagt bebyggelse tenkes etablert som «kjørbare» 
areal slik at varelevering og nødvendig transport til forretning og evt. utrykning vil være mulig.  

Avbøtende tiltak:  

Området vil ikke bli åpent for alminnelig trafikk, men vil til bestemte tidspunkt kunne 
åpnes for for eksempel varelevering.  
Det vil bli strenge fartsbegrensninger for nødvendig transport inne på området og 
områdene vil «møbleres» slik at arealene oppfattes som torgareal.  

 

8.1.3 Tidligere bruk 

Tidligere bruk av området er beskrevet i pkt 2.1 Historie 
Beskrivelse hentet fra «Hus i Hønefoss» av Jo Sellæg og pkt 5.2 Dagens arealbruk og 
tilstøtende arealbruk 
 
Det er ikke avklart at det er spesiell fare for forurenset grunn i området.  

8.1.4 Omgivelser 

Regulert vannmagasin:  

Området grenser til Hønefossen og vannspeilet over fossen. I Hønefossen varierer 
vannføringen, fra ingen vannføring til flomvannføring > 500 m3/s.  
 
Det er normalt ikke vannføring i fossen vinterstid da vannføringen benyttes i «Hønefoss II».  
 
Vannstanden i området oppstrøms fossen er på vinterstid relativt stabilt, men vil stige ved 
flomvannføring vår/forsommer.  
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Avbøtende tiltak:  

Opphold i fosseløpet vil potensielt være svært farlig. Det er oppsatt gjerder som 
hindrer trafikk i fosseløpet og disse vil bli opprettholdt ved utbygging av området.  

 

Naturlige terrengformasjoner 

Det er stor høydeforskjell mellom øvre og nedre plan i området (høydeforskjell på 6 – 8 
meter).  
 

Avbøtende tiltak:  

Høydeforskjellen vil dels opptas av bygningsstrukturen i området. Dette vil sikre 
naturlig sikring av høydeforskjell. Området for øvrig der det er fare for fallulykker vil bli 
sikret med gjerde eller tilsvarende.  

 
 
 

8.1.5 Støy 

 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har utarbeidet en analyse av støyforholdene på området ut fra 
planlagt bebyggelse, (vedlegg12) 
 

   
Figur 73 - Støysone uten tiltak, hhv. 2, 8 og 18 meters høyde 
 
Som det fremgår av figuren over øker støybelastningen i høyden inne på området. Den 
planlagte bebyggelsen er imidlertid trukket relativt langt tilbake på området, noe som 
medfører at bygningene i hovedsak ligger utenfor «rød sone» (unntak for fasade mot vest for 
bebyggelse lengst mot vest i området).  
 

Avbøtende tiltak:  

Ved detaljering av bebyggelsen må det tas hensyn til at leiligheter i utsatte områder 
må ha soverom som orienteres mot stille side og at balkonger på støyutsatt side 
skjermes. Det vil i tillegg innarbeides krav om detaljert støyberegning i 
reguleringsplanens bestemmelser.  
Forslaget til planbestemmelser inneholder i rekkefølgebestemmelsene «Det skal 
dokumenteres at innendørs støyskjerming tilfredsstiller retningslinjene i T-1442» 
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8.1.6 Luftforurensning 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har gjennomført en analyse av luftforurensning i området12  
Det er gjennomført analyse i forhold til planlagt bebyggelse i Snøhetta sin «Mulighetsstudie».  
Resultatene viser at den planlagte bebyggelsen i hovedsak vil ligge i gul sone (dvs < 35 
µg/m3)  
I rapporten konkluderes det: 
 

«Samlet vurderer en at luftforurensningsnivået ikke vil være til hinder for 
boligbebyggelse her» 

 

8.1.7 Forurensning i grunnen 

Området planlegges bygget ut med ordinær sentrumsbebyggelse som ikke vil medføre 
spesiell fare for forurensning i grunnen.  
 

8.2 Teknisk infrastruktur 
 
Området ligger i Hønefoss sentrum og vil koble seg til teknisk infrastruktur som allerede 
finnes i området.  

8.2.1 Vann og avløp 

Det vil bli utarbeidet egen utbyggingsavtale med Ringerike kommune som vil regulere 
utbygging av teknisk infrastruktur i området.  

8.2.2 Trafo 

Det vil ved behov bli etablert egne trafoer innenfor planområdet.  

8.2.3 Fjernvarme 

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og har fjernvarmerør inn på 
området, se 5.10.2 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme mm.  
 

8.3 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Kommunen eier i dag eiendommen gnr. 318, bnr. 497, eiendommen selges til utbygger iht. 
«Conseptor-avtalen». De øvrige arealene innenfor planområdet eies av utbygger. 
Kommunen skal som en følge av denne avtalen sikre teknisk infrastruktur frem til 
planområdet.  
 
Planområdet vil gi rom for ca 170 nye boliger som vil gi økt fortetting i sentrum. Ut fra 
tidligere erfaringer vil hoveddelen av innflyttere i slike prosjekter være enslige/familier uten 
barn i skolepliktig alder.  Det forventes derved at prosjektet vil frigjøre eneboliger i andre 
deler av kommunen for nyetablerte familier.  
 
Utbygging av området vil bidra til å oppfylle kommunens offensive vekstmål, men vil for øvrig 
ikke legge spesielle økonomiske føringer for kommunen.  
 

8.4 Konsekvenser for næringsinteresser 
Økt bosetting i sentrum og utvikling av attraktive sentrumsområder er en ønsker utvikling så 
vel nasjonalt som lokalt.  
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Området ønsker å tilføre Hønefoss sentrum attraksjoner som supplement til eksisterende 
tilbud i sentrum. Det er likevel nødvendig å legge grunnlag for en utnyttelse som er så 
fleksibel at den vil kunne tilpasses trinnvis utbygging og samfunnsutvikling.  
Planarbeidets målsetning er å legge til rette et rammeverk for fremtidig utforming av Øya-
området som er solid og fleksibelt nok til å ta opp i seg endrede behov og betingelser for 
fremtidig arealbruk.  
Planarbeidet gir føringer for utforming av ett av Hønefoss sentrum sine mest sentrale 
utviklingsområder.  
 
Asplan Viak har i 2012 utarbeidet «Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss»7 
 
Rapporten uttaler i kap 3.3 «Forslag til overordnet strategi»:  
 

«Størrelsen på et velfungernde handelssentrum er begrenset i utstrekning. 
Miljøverndepartementet har også kommet med anbefalinger om utstrekning. I denne 
fasen har vi vurdert dagens handelssentrum i forhold til disse anbefalinger.  
Som presentert i Fase II fordrer bærekraftig byutvikling fortetting og god utnyttelse av 
sentrale arealer, både for å skape et vitalt sentrumsliv med gode betingelser for 
handel og service, og for å redusere behovet for motorisert transport.  
Analysen av Hønefoss i Fase I viser at byen har et godt utgangspunkt for bærekraftig 
og attraktiv byutvikling, men dette vil kreve overordnede grep for å styre utviklingen 
mot sentrum. Både handel, næring og boligutvikling bør konsentreres til sentrum 
fremfor nyetablering i byens randsoner.  
Store strukturendringer innen handel og utfordringer med bransjeglidning gjør det 
vanskelig og til dels uhensiktsmessig å skille mellom plasskrevende varer og 
detaljhandel i plansammenheng. Det anbefales derfor å konsentrer fremtidig handel 
innenfor dagens areal regulert til handel (sentrumsområder i gjeldende 
kommuneplan), med særlig fokus på Hønefoss sentrum.» 
 
…. 
 
«Det identifiseres 4 nøkkelprosjekter som vil kunne være generator for en bærekraftig 
handels- og byutvikling. Det første området A er Øya som bør reetableres som byens 
tyngdepunkt og sentral møteplass ved fossen. Dette kan gjøres relativt tidlig og 
uavhengig av de større infrastrukturelle tiltak som er foreslått ovenfor».  
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Figur 74 - Forslag til utbyggingsstrategi – Asplan Viak 7 
 
Konseptet for planprosessen tar som utgangspunkt at området skal være et viktig 
supplement til byens eksisterende handelsområder.  
 

 
Figur 75 – Konsept – Snøhetta 1 
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Utviklingen av området med boliger/næring/kultur forventes å ha en samlet positiv effekt på 
næringsutviklingen i Hønefoss sentrum.  

8.5 Interessemotsetninger 
Tronrud Eiendom kan ikke se at det utvikling av «Øya-området» vil kunne utløse 
interessemotsetninger. Ringeriks-Kraft AS som eier deler av området er med i selskapet som 
utvikler eiendommen. Det er en forutsetning at eksisterende kraftstasjon skal kunne driftes 
videre etter utbygging. Dette forholdet er ivaretatt i planforslaget ved  
 

9. Innkomne innspill 

9.1 Merknader (sammendrag) 
 
Formannskapet i Ringerike kommune vedtok i møte 20.08.2013 (sak 109/13) oppstart av 
detaljregulering for Øya og å legge forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn.  
 
Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram ble Forslag til planprogram 
ble sendt på høring fra Ringerike kommune 26.08.2013.  
 
Som følge av varslet kom det inn følgende innspill: 
 

Brakar:  

Ber om at det vurderes buss stopp i Arnemannsveien. Ringerike kommune har bedt om at 
mulighet for etablering av buss stopp tas med i planarbeidet.  
 

Vår kommentar:  

Planbeskrivelsen viser mulig etablering av buss stopp og dette er tatt inn på 
plankartet 

Statens vegvesen:  

Statens vegvesen har i sin uttalelse berørt en rekke punkter som vurderes enkeltvis 
nedenfor.  
 

Arealbruk: 

SVV uttaler at arealbruken i området skal bygge opp under Hønefoss sentrum som 
kommune og regionssenter og hevder at det derved ikke har vært intensjon i 
kommuneplan at det skal bygges bolig i området.  
 

Vår kommentar:  

I Ringerike kommune sin gjeldende kommuneplan er det nedfelt i hovedmål pkt. 1.1 
bla:  

• Hønefoss skal videreutvikles som et attraktivt sentrum med variert tilbud av 
aktiviteter, handel, service, utdannings- og kulturtilbud.  

• Hønefoss skal videreutvikles som bosted for alle befolkningsgrupper.  
• Befolkningsvekst i sentrum 
• Hønefoss skal fremstå som en kompakt miljøby basert på bærekraftig 

utvikling. 
• Mm.  
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Ringerike kommune har videreført denne målsetningen i «Kommuneplanstrategien», 
vedtatt 20.06.13.  
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt 24. juni 2011 
signaliserer også at fortetting med boliger i byer og tettsteder er i tråd med nasjonale 
føringer.  
Tronrud Eiendom stiller seg på denne bakgrunn uforstående til en påstand om at en 
utbygging av boliger i sentrumsområdet av Hønefoss, nær kollektivknutepunktet, med 
«gåavstand» til byens fasiliteter, ikke er en ønsket utvikling.  
 

Plantype:  

SVV ber om at grunnlag for reguleringsplanen bør være godkjent kommune(del)plan.  

Vår kommentar:  

Tronrud Eiendom viser til at tiltaket er i tråd med eksisterende kommuneplan og kan 
ikke se at det er behov for utarbeidelse av ny kommuneplan/kommunedelplan for 
området.  
 

Trafikkbelastning/adkomst mm.  

SVV viser til at utbyggingen medfører økt trafikkbelastning i området og uttaler seg 
også konkret om fremtidig avkjørsel til området. SVV forutsetter videre at kulvert 
under Arnemannsveien opprettholdes og at det ikke planlegges med kryssing i plan.  

Vår kommentar;  

Tronrud Eiendom vil som en del av planarbeidet utarbeide trafikkanalyse med 
fagkyndig trafikkplanleggere som vil danne grunnlag for vårt forslag til løsning av 
adkomst og vurdering av områdets trafikkbelastning.  
Vedrørende kryssing av Arnemannsveien behandles dette i egen reguleringsplan.  
 

Planavgrensning:  

SVV påpeker at planavgrensning mellom reguleringsplan «Øya» og 
«Arnemannsveien» ikke sammenfaller.  

Vår kommentar: 

TEAS vil i samråd med Ringerike kommune justere planavgrensningen mellom de to 
planene slik at disse harmonerer.  
 

Utredningsbehov:  

SVV mener at tiltaket utløser krav om behandling og ikke «bare» vurderes etter 
forskrift om konsekvensutredning pga endring av kommuneplanen.  

Vår kommentar:  

Tronrud Eiendom forholder seg til planregime avtalt med Ringerike kommune og 
anser videre at tiltaket er i tråd med kommuneplanen.  
 

Støy:  

SVV viser til at det må utarbeides støyfaglig utredning..  

Vår kommentar:  
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Støyfaglig utredning følger planbeskrivelsen.  
 

Universell utforming:  

SVV viser til at det er viktig at området som helhet gjøres tilgjengelig for alle 
samfunnsgrupper.  

Vår kommentar:  

Planforslaget vil forholde seg til gjeldende lover og forskrifter, bla TEK10.  
 

Nærmiljø/bomiljø:  

SVV forutsetter at prinsippet om «shared space» som er omtalt i planprogrammet ikke 
omfatter areal som forvaltes av SVV.  
 

Vår kommentar: 

Planforslaget vil legge opp til kjørbare torgareal inne i planområdet.  
 

Skoleveg:  

SVV ber om at skoleveg for barn i området skal vurderes som en del av planarbeidet.  

Vår kommentar: 

Vurdering er innarbeidet i planbeskrivelsen se pkt.  7.10 Sosial infrastruktur 
 

Parkering:  

SVV forutsetter at det vil bli opparbeidet tilstrekkelig parkering innenfor planområdet.  

Vår kommentar:  

Parkeringsplasser vil bli opparbeidet iht. Ringerike kommune sin forskrift om 
parkering.  
 

Grøntareal:  

SVV tolker planprogrammet til at det ikke er vil bli lagt opp til grøntareal innenfor 
planområdet og presiserer at det må legges opp til sikre trafikkløsninger for bruk av 
grønne områder innenfor planområdet.  

Vår kommentar:  

Tronrud Eiendom kan ikke se at grøntstruktur innenfor planområdet berører SVV sitt 
myndighetsområde, men utforming av torgareal og vurdering av tilstrekkelig 
«uteoppholdsareal» vil inngå i planarbeidet.  
 

SVV varsel i tillegg på et generelt grunnlag at det vil bli reist innsigelser dersom planforslaget 
ikke samsvarer med nasjonale hensyn og viktige parametere i vegnormalen.  

 
Tronrud Eiendom ser at SVV har mange innspill som gjennom god dialog må innarbeides i 
planforslaget. Vi anser at den planlagte utbyggingen i hovedtrekk oppfyller de overordnede 
mål som er nedfelt i nasjonale retningslinjer for arealplanlegging og Ringerike kommune sin 
kommuneplan. Vi opplever i tillegg at SVV signaliserer gjennom KVU arbeidet for «Bypakke 
Hønefoss» at fortetting med boliger i sentrum er en ønsket utvikling for by og tettsteder som 
SVV må bidra til å legge til rette for.  
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Ringeriks-Kraft Nett:  

Ringeriks-Kraft ber om å bli informert videre i planfasen og har oversendt oversikt over 
kabelføring i området.  

Vår kommentar: 

Vi vil ivareta Ringeriks-Kraft Nett sine interesser i området og avklare eventuelle 
behov for flytting av ledninger med netteier.  

 

Ringerike Næringsforum (RNF):  

RNF er positiv til planene.  

Vår kommentar:  

Vi er glad for at RNF er positiv til planene og har som målsetningen at utviklingen av 
området skal gi positive ringvirkninger.  

 

Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE):  

NVE viser til at det må gjøres vurderingen av grunnforhold på stedet av oppfylte masser. 
NVE anbefaler videre å ta kontakt med regulanten i vassdraget for å avdekke flomfare. I 
tillegg listes det opp ulike tema som kan være aktuelle i planarbeidet 

Vår kommentar:  

Vi vil ta kontakt med Foreningen for Bægnavassdragets regulering for av avdekke 
flomfare oppstrøms Hønefossen og forøvrig innarbeide relevante tema i 
planbeskrivelsen.  

 

Fylkesmannen i Buskerud:  

Fylkesmannen viser til «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging», 
vedtatt 24.6.2011 og ber om at følgende tema innarbeides i planarbeidet og redegjort for.  
 

Fokus på boligbygging:  

Fylkesmannen viser til at det skal legges vekt på boligbygging med høy 
utnyttingsgrad og viser til at en høy andel boliger bygger opp under kommuneplanens 
mål om at hovedtyngden av nye boliger skal komme i sentrumsområdene.  

 

Vår kommentar:  

Vi viser til tidligere omtale av SVV sitt innspill om arealbruk, som vi oppfatter som 
motstridende til uttalelse fra Fylkesmannen. Vi anser at forslaget vil være i tråd med 
Fylkesmannens forventninger.  

 

Samordnet areal- og transportplanlegging:  

Tilgjengelighet til øvrige sentrumsområder og kollektivtransporten må belyses og 
ivaretas i planarbeidet. Fylkesmannen ber om at dette temaet kommer tydeligere frem 
i planprogrammet.  

Vår kommentar:  
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Tilgjengelighet til sentrumsområder vil bli vurdert i planarbeidet, men dette forholdet 
vil i tillegg bli vurdert i fm reguleringsplan for Arnemannsveien som er igangsatt.  
Beliggenhet i forhold til kollektivknutepunkt vil bli innarbeidet i planprogrammet.  

 

Handel:  

Fylkesmannen viser til at planområdet inngår i «sentrumsområde» i Fylkesdelplan for 
handel-, service og senterstruktur der kjøpesenter er tillatt, men ber kommunen 
vurdere hva slags handelsvirksomhet som er ønskelig i dette området i forhold til 
øvrige deler av Hønefoss.  

Vår kommentar:  

Type handel er ikke avklart i denne fasen av eiendomsutviklingen. Det legges 
imidlertid opp til en reguleringsplan som åpner for variert næring/handel/kultur som vil 
formes ut fra markedets behov.  
 

Energi:  

Fylkesmannen viser til at planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme og minner om at tilknytningsplikten inntrer når dette bestemmes i 
reguleringsplan.  

Vår kommentar:  

Tronrud Eiendom forholder seg til Forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i 
Hønefoss av 21.4.2005.  
 

Barn og unge:  

Fylkesmannen viser til at rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser må 
legges til grunn for planleggingen og peker spesielt på kravet til tilstrekkelig lekeareal 
for barn i alle aldre. I tillegg til at planarbeidet må legge vekt på trafikksikre løsninger 
og trygge skoleveien.  

Vår kommentar:  

Planarbeidet tar sikte på å ivareta barn- og unges interesser.  
 

Naturmangfold:  

Fylkesmannen ber om at det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene i §§ 
8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og oppfylt i planarbeidet.  

Vår kommentar:  

Innarbeides i planbeskrivelsen og forslag til reguleringsplan.  
 

Grøntstruktur og vassdrag/Landskap:  

Fylkesmannen peker på at planarbeidet må sikre en god sammenhengende 
grøntstruktur og legge vekt på muligheten for rekreasjon og allmenn ferdsel. De er 
positive til at allmennheten sikres tilgang til Begna. Videre pekes det på at de 
landskapsmessige og estetiske forhold må ivaretas.  

Vår kommentar:  
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Snøhetta arkitektkontor har utarbeidet «Mulighetsstudie» som grunnlag for 
reguleringsplan, der tilpasning til eksisterende bebyggelse og det omkringliggende 
landskap har vært viktige føringer for dette arbeidet.  
 

Støy og luftforurensning:  

Fylkesmannen viser til MDs retningslinje T-1442/2012 og varsler at de ut fra områdets 
sentrale beliggenhet kan akseptere avvik fra de anbefalte støygrenser i tabell 3 
forutsatt at det blir stilt konkrete krav til utformingen, jf. punkt 3.2.1 i retningslinjen. 
Fylkesmannen minner også om retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
planleggingen.  

Vår kommentar:  

Egne utredninger om støy og luftkvalitet vil bli gjennomført som en del av 
planarbeidet.  
 

Universell utforming:  

Fylkesmannen minner om prinsippene for universell utforming må legges til grunn og 
at det må redegjøres spesielt for dette i saken.  

Vår kommentar:  

Planforslaget vil forholde seg til gjeldende lover og forskrifter, bla TEK10.  
 

Forurenset grunn:  

Fylkesmannen minner om at det dersom det er mistanke om forurenset grunn som 
følge av tidligere aktivitet i området må dette utredes spesielt og håndteres i tråd med 
forurensningslovens bestemmelser.  

Vår kommentar:  

Vi har ingen opplysninger om at det skal være forurenset grunn i området, temaet vil 
bli omtalt i planbeskrivelsen.  

 

Folkemøte 16. september 2013 

Ringerike Næringsforum arrangerte i samarbeid med Tronrud Eiendom folkemøte om 
planarbeidet den 16. september 2013. Det var ca 70 personer tilstede på møtet. Snøhetta sin 
mulighetsstudie ble presentert i tillegg til at det ble informert om planprosessen for 
reguleringsplan for Øya før det ble åpnet for innspill/dialog med de fremmøtte om prosjektet.  
 
Vår oppfatning er at alle fremmøtte var svært positive til utviklingsplanene. De fremmøtte var 
mer opptatt av hva området kunne innehold av tilbud og «konsept» for området. Av innspill 
kan nevnes:  

• Det er viktig å få vann (gjerne i bevegelse) inn i prosjektet. 
• Det er viktig at historien i området blir en del av prosjektet. 
• Ønske om aktiviteter som trekker barn og unge til området.  
• Viktig at tilgjengelighet for sykkel tas med som en viktig del av planleggingen.  
• I tillegg kom det en del ønsker som konkrete tilbud, for eksempel bowlinghall, SPA, 

romersk bad og verksted for kunstnere.  
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10. Avsluttende kommentar 

Utbygger ønsker en utvikling av området «Øya» som et positivt bidrag til Hønefoss sentrum 
og oppfatter at dette sammenfaller med kommunens ønsker for byutvikling.  
 
Kommunen har i forbindelse med rullering av kommuneplan gjennom flere rapporter fått 
anbefaling om at dette sentrale området i Hønefoss bør utvikles til en del av Hønefoss 
sentrum.  
Nasjonale føringer for planlegging legger i tillegg føringer for at det skal tilstrebes å fortette i 
eksisterende sentrum, noe dette planforslaget følger opp. En fortetting av sentrum vil 
nødvendigvis skape utfordringer på lokalt vegnett, men vi mener Asplan Viak sin rapport 
viser at disse kan løses på en god måte.  
 
Tronrud Eiendom har som utbygger gått offensivt og bredt ut og bedt om innspill for området. 
Vi har pr dd ikke mottatt noen motforestillinger til den planlagte utbyggingen (med unntak av 
innspill fra SVV), noe vi mener viser at denne utviklingen er ønsket og vil kunne bidra til å 
forsterke Hønefoss som et attraktivt regionssenter i Buskerud13. 
 

11. Vedlegg 

 
- Oppsummering fra Konseptworkshop – Snøhetta 
- Anbefaling til planprogram - Snøhetta 
- Mulighetsstudie Snøhetta «Øya/Hønefoss illustrert programnotat, juni 2013» 
- Øya – trafikkutredning, Asplan Viak 26.5.2014 
- Rapport «Støy og luftforurensning Øya-området» Siv.ing Bjørn Leifsen, 14.11.2013) 
 
 

12. Henvisninger 

                                                
1 Mulighetsstudie Snøhetta «Øya/Hønefoss Illustrert programnotat juni 2013» 
2 Oppsummering Konseptworkshop – Snøhetta  
3 Anbefaling til planprogram - Snøhetta 
4 Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen, datert 28.2.13 
5 Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik (Rambøll 2011) 
6 High Speed Rail Assessment 2010 – 2012 - SWECO 
7 Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, Asplan Viak 30.08.2012 
8 Statens vegvesen 2006; Håndbok 140 (H140) 
9  Øya – trafikkutredning, Asplan Viak 26.05.2014 
10 «Barnehageplan for Ringerike kommunen 2014 – 2030», februar 2014 
11 Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) – Dokument nr 12-2002, Flomberegning for Hønefoss, 012.E0 
12 Rapport «Støy og luftforurensning Øya-området» Siv.ing. Bjørn Leifsen 14.11.2013) 
13 Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur  
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Forord 
 
Arnemannsveien Hønefoss AS planlegger bolig- og forretningsbebyggelse på Øya-området ved Hønefossen. 
Snøhetta har laget en mulighetsstudie som viser bebyggelse og bruk av uteområder. 
 
Beregningene er gjort på grunnlag av digitalt kart og planer. 
 
 
Bjørn Leifsen  
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Prosjektet. 
 
Plassering av boliger og disponering av tomta er tenkt slik: 
 

 
 
 
Felles forutsetninger. Trafikktall.  
 
Planen viser bygg i fra 2-10 etasjer. Det er ikke vist støyskjermingstiltak i planen. 
 
Det er benyttet trafikktall for vegene fra Statens vegvesen, med estimering av trafikkmengdene i Fossveien. 
 
Vegtrafikken (årsdøgntrafikk=ÅDT) er fremskrevet 10 år frem i tid. De er som vist i tabellen: 
 

Veg ÅDT % tunge hastighet 
Fv35 Brua 28100 10 40 
Fv35 ved Samf.huset 25600 10 40 
Arnemannsveien 9500 10 50 
Fossveien 2500 2 50 
Stabels gt 3850 7 30 

Vegene er gitt normal døgnfordeling av trafikken.  

Øvrige veger har så liten trafikk at de ikke vil gi nevneverdige støybidrag. 
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Ovenstående tall er også benyttet mht beregning av luftforurensning. 
 
Banetrafikken er også fremskrevet i 10 år, til ca 10 % flere togmeter enn i dag. 
 
Mht hastigheter har en benyttet skjønnsmessige tall da de ulike togene passerer og delvis stopper på 
Hønefoss stasjon. 
 

Randsfjordbanen 
BM73 EL18 godsEL godsDI hastigheter 

Da Kv Na Da Kv Na Da Kv Na Da Kv Na person gods 
40 29 0 53 45 43 10 121 53 5 31 16 80 50 

Roa-Hønefoss-banen 
EL14 godsEL godsDI hastigheter 

Da Kv Na Da Kv Na Da Kv Na person gods 
44 52 65 108 99 136 13 13 13 80 50 

 
Godstrafikken er hovedsakelig lagt til kvelds- og nattestid og persontrafikken er lagt til dags- og kveldstid. 
 
Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endringer til for at trafikkmengdene skal medføre 
vesentlige feil i beregningene. Det gjelder både for veg og bane. En endring på 100 % gir en endring på 3 
dBA for ekvivalentnivåene.  
 
 
Støyretningslinjer. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 fra SFT.  

Anbefalte støygrenser for vegtrafikk er vist i tabellen nedenfor. De gjelder ved etablering av ny støyende 
virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall 
er oppgitt i dB, frittfeltsverdier.  

 Støynivå på uteplass og utenfor 
rom med støyfølsom bruk  

Støynivå utenfor soverom,  
natt kl. 23 – 07  

Veg 55 Lden 70 L5AF 

Bane 58 Lden 75 L5AF 

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen av Lden og 
Lnight.  

• Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.  
• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner på bygning 

gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (For boliger vil det si Leq=30 dBA og Lmaks=45 
dBA). 

• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som er 
avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6 i T-1442.  

Enheten Lden er en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19-23) gis 5 dBA tillegg, og støy på natten (23-07) 10 
dBA tillegg.  

Verdiene i tabellen er gitt som frittfeltsverdier, dvs uten fasaderefleksjon.  
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Resultater støy. 
 
Generelt. 

 
Vi har beregnet utestøy som soner i tre ulike høyder/etasjehøyder (+2. +8 og +18m over terreng), samt 
enkeltpunktberegninger for tilsvarende fasadehøyder i utsatte/representative punkter. Se vedlagte 
resultatkart.  
 
Utvalg av høyder og etasjer er gjort for den aktuelle situasjonsplanen. I og med at bygninger ikke er helt 
fastlagt har en ikke beregnet alle fasader eller høyder. Dette bør gjøres når saken byggemeldes. Bygningene 
vil ha en kompleks struktur mht støy, da de vil få både skjermingseffekt og multirefleksjon som er vanskelig 
å forutsi for hvert enkelt punkt.  
 
 
Vegtrafikkstøy. 

 
Sonekartene viser at områdene nærmest Arnemannsveien blir liggende i rød sone og at områdene innenfor 
der frem til den nye bebyggelsen blir liggende i gul sone. Bygningene vil ha en klar skjermingseffekt mot at 
støy kan trenge lenger inn i området. Effekten oppover i høyden er at støynivået øker, slik at rød sone 
kommer lenger inn på tomta, men at bygningsfasadene (der de er høye nok) skjermer mot videre utbredelse 
innover i området. 
 
Resultatene fra de utvalgte fasadene og etasjehøydene bekrefter sonekartene, og viser at ekvivalent støynivå i 
Lden blir høyere enn grenseverdien, dvs 55 dBA, for de nærmeste fasadene til Arnemannsveien. Høyeste 
støynivå blir inntil Lden=69 dBA. Det er helt i vest, der avstanden til Arnemannsveien er veldig kort. Dette 
støynivået tilsier rød sone. Dvs at det ikke anbefales å oppføre nye bygg her. Også i enkelte andre fasader 
kan det bli støynivå som tilsier rød sone. Kun inne i bebyggelsen, der foranliggende bebyggelse skjermer og 
på baksiden av den fremste bebyggelsen, blir støynivået lavere enn Lden=55 dBA. 
 
Uteområdene på bakkeplan blir i de indere områdene lavere enn Lden=55 dBA. 
 
Maksimalt støynivå, dvs retningslinjenes krav til maks 70 dBA, mener vi også kan komme til anvendelse pga 
høye trafikktall. Maksimalnivå gjelder dersom det er en del nattrafikk med tunge kjøretøy. Det kan være 
tilfelle her, men overskridelsen for maksimalnivå er noe lavere enn for Lden slik at sistnevnte blir 
dimensjonerende. 
 
Resultatene tilsier støytiltak, som også må tilpasses behovene for tiltakene mot banestøyen. Se samlet omtale 
sist i dette hovedkapitlet. 
 
 
Banestøy. 

 
Sonekartene viser at områdene nærmest Arnemannsveien blir liggende i gul sone. Forskjellen i 
støyutbredelsen med høyden over bakkenivå er svært stor. Dette er forårsaket av at jernbanen ligger høyt 
over tomteområdet, og da vil underbygningen til banen skjerme de laveste områdene. For bakkenivå vil kun 
de sørvestre delene av tomta bli liggende i gul sone, mens gul sone for de høyere etasjene trenger lenger inn i 
bebyggelsen. Der vil bebyggelsen også i noen grad skjerme for bebyggelsen/fasadene bakenfor. 
 
Resultatene fra de utvalgte fasadene og etasjehøydene bekrefter sonekartene, og viser at ekvivalent støynivå i 
Lden blir høyere enn grenseverdien, dvs 58 dBA, for de nærmeste fasadene mot jernbanen. Høyeste støynivå 
blir inntil Lden=69 dBA helt i vest, der avstanden til banen er velig kort. Dette støynivået tilsier gul sone. Dvs 
at det mht banestøynivået kan tillates å oppføre nye bygg her. (Men ikke mht trafikkstøy). 
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Kun inne i bebyggelsen der foranliggende bebyggelse skjermer, samt på baksiden av den fremste 
bebyggelsen, blir støynivået lavere enn Lden=58 dBA. 
 
Uteområdene på bakkeplan blir i de indere områdene lavere enn Lden=58 dBA. 
 
Maksimalt støynivå, dvs retningslinjenes krav til maks 75 dBA, mener vi også kan komme til anvendelse her 
pga stor nattrafikk på jernbanen. Maksimalnivå gjelder dersom det er flere nattog enn 10 stk. Det kan 
muligens være tilfelle her, men overskridelsen for maksimalnivå er for banestøy også noe lavere enn for Lden, 
slik at sistnevnte blir dimensjonerende. 
 
Resultatene tilsier støytiltak. Se omtalen nedenfor. 
 
 
 
Tiltak og konklusjoner støy. 
 
Der en har flere kildetyper åpner støyretningslinjene for at det kan settes strengere krav for enkeltkildene 
(inntil 3 dBA strengere). Dette for at sumstøyen ikke skal bli for stor. Det er opp til kommunen til eventuelt å 
sette slike krav. En er ikke kjent med at det vil bli gjort her. 
 
I dette tilfellet kommer støy fra bane og vegtrafikk fra samme kant og gjør de samme områdene og fasadene 
støyutsatt. Tiltak for den ene kildetypen vil også ha virkning for den andre. En har derfor ikke gjort spesielle 
analyser eller summert støynivåene nå. 
 
Mht å skjerme uteplasser på bakkenivå/ 1.etg vil det ikke være hensiktsmessig med skjermer mot 
Arnemannsveien. Dette fordi støy fra jernbanen ikke vil bli dempet av en skjerm så lavt i forhold til den. Og 
en skjerm langs banen vil ikke skjerme mot vegtrafikk. Skjerm begge steder vil ikke skjerme for høyere 
etasjer. Områdene inne mellom bebyggelsen blir skjermet uansett. Skjerming av utenivå på bakkenivå kan 
imidlertid vurderes særskilt når endelig situasjonsplan foreligger. 
 
Siden bebyggelsen vil få mange etasjer og rage høyt over bakkenivå, må det gjøres tiltak for 
enkeltleilighetene i de enkelte plan. Dette bør gjøres etter følgende regler: 
 

1. Leilighetene bør ha soverom som i stor grad orienteres nordover, dvs stille side av bygningene. Der 
hvor noen leiligheter blir skjermet av foranliggende bebyggelse mot veg og jernbane, kan dette 
unngås dersom konkrete beregninger for hver fasade og etasje kan dokumentere det. 

2. Balkonger mot støyutsatte sider bør skjermes. Hvordan og hvor mye må vurderes individuelt i det 
enkelte tilfelle. Men generelt kan dette gjøres ved å ha tette rekkverk som forhøyes med glassfelt til 
min 1,7m over gulvet, og med absorbent flate i taket over. Det kan også i noen tilfeller være aktuelt å 
skjerme fra sidene dersom lydinnfallet tilsier det. Igjen må dette vurderes individuelt. 

3. Mht innestøynivå så er lydnivåene er så store at dette bør beregnes der utvendig støynivå overstiger 
Lekv=60 dBA. Er nivåene lavere vil vanlig bygningsmessig standard tilfredsstille kravene til 
innestøynivå. (Lekv=30 dBA for boliger). 
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LUFTKVALITET.

Forutsetninger og metode.

Programmet VLUFT versjon 6.03 er benyttet til beregningene.

Inngangsdata er trafikkdata som opplyst fremst i rapporten. En har beregnet 7 utsatte/representative
punkter, i fasadene nærmest vegene samt inne i bebyggelsen. Se vedlegg.

Bakgrunnskonsentrasjonen er satt i hht NILU’s standardverdier for Buskerud i programmet VLUFT.
Disse avspeiler langtransportert forurensning. Kaldstartsoner og områdetype er satt til" tett bebyggelse",
som svarer til sentrum i byer. Hønefoss er en mindre by slik at denne satte forutsetningen er relativt
streng.

Beregningene i VLUFT er generelt såkalt ”konservative”, dvs at de beregner med god sikkerhetsmargin.
De beregnede resultater blir derfor gjerne noe høyere enn det en vil kunne måle over tid.

VLUFT beregner i forhold til statistiske værsituasjoner over mange år. Det medfører at en i år med
unormalt lange inversjonsperioder kan få høyere verdier for verste døgn- og timesmiddel enn her
beregnet.

En har gått ut fra en andel piggfrie dekk i år 2024 på 50%, dvs et forsiktig anslag.

I programmet er det forutsatt at effekten av renhold på dannelsen av svevestøv er meget beskjedent.

Forskrifter og grenseverdier

Det er nye retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging fra MD, T-1520.
De anbefaler grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny
virksomhet eller bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.

Komponent
Luftforurensningssone

Gul sone Rød sone
PM10 35 µg/m3. 7 døgn per år 50 µg/m3. 7 døgn per år
NO2 40 µg/m3. Vintermiddel 40 µg/m3. Årsmiddel

Helseeffekter Personer med alvorlig
luftveis- og hjertekarsykdom
har økt risiko for forverring
av sykdommen.

Friske personer vil
sannsynligvis ikke ha
helseeffekter.

Personer med luftveis– og
hjertekarsykdom har økt risiko for
helseeffekter.

Blant disse er barn med luftveislidelse
og eldre med luftveis- og
hjertekarlidelser mest sårbare.



Arnemannsveien Hønefoss AS. Øya-området. Støy og luftforurensning.         Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS   
 

Resultater luftkvalitet. 

 
Resultatene i detalj er vist i vedlagte programutskrift. 
 
Sammenstilling av resultatene: 

 
 
 
 
 

 
Resultatene viser at i forhold til retningslinjene vil den nye bebyggelsen mht PM10 (svevestøv) i 
hovedsak ligge i gul sone (dvs < 35µg/m3), mens den aller nærmeste bebyggelsen til Arnemannsveien i 
vest blir liggende i rød sone (54 µg/m3). Også inne i området får en et konsentrasjonsnivå som tilsvarer 
gul sone.  
 
Men i et sentralt byområde vil nesten all bebyggelse uansett ligge minimum i gul sone. Dessuten har en 
i beregningene satt høyeste bakgrunnskonsentrasjoner. Om en hadde satt nest høyeste ville en kommet 
lavere enn grenseverdiene for gul sone, også for bebyggelsen nærmest Arnemannsveien. 
 
Mht NO2 nitrogenoksider så finnes det ennå ikke program som beregner vinter- og årsmiddel, slik de 
nye retningslinjene definerer dem. Den 8. høyeste beregnede verdi pr år for NO2 er med VLUFT 
beregnet til ca 95 µg/m3. Det gjør det litt usikkert å fastslå om en med basis i denne beregningen kan si 
om boliger blir liggende i eller utenfor gul sone for NO2, men det er trolig at den blir liggende i gul 
sone. Det er imidlertid mindre trolig at den blir liggende i rød sone.  
 
Samme betraktninger mht de satte bakgrunnsverdiene gjelder også for nitrogenoksider. 
 
Samlet vurderer en at luftforurensningsnivåene ikke vil være til hinder for boligbebyggelse her. Men det 
anbefales at luftinntak legges på taket på bygningene og at det benyttes støvfilter. En bør spesielt unngå 
å ha luftinntak nær parkeringsplasser eller venteplasser for varebiler hvor det lokalt kan bli høye 
forurensningsnivå. 
 
 
 
 

Para-
meter 

Rundskriv T-1520 Resultat punkter 
Gul sone Rød sone 1 2 3 4 5 6 7 

PM10 35µg/m3.  7 døgn/år 50µg/m3.  7 døgn/år 54 41 40 41 41 39 40 
NO2.  40µg/m3.  Vintermiddel 40µg/m3.  Årsmiddel - - - - - - - 
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Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund 
Oppdrag: Øya - Trafikkutredning 
Dato: 26.5.2014. 
Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS 
  

Øya - Trafikkutredning 

Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter, avgrenset av Hønefoss bru, Arnemannsveien og 
Hønefossen.  På nedre del av området ligger Ringerike Stormarked, som har egen atkomst for 
varetransport fra Arnemannsveien.  Parkeringen for Ringerike Stormarked ligger på østsiden av 
Hønefoss bru, med egen atkomst fra Kongens gate med signalkryss. 

Øya er i dag utnyttet med 1.200 m2 byggevare og 350 m2 VVS- og Flishandel, og parkeringen har ca 
30 bilplasser.  Atkomsten til Øya er via en avkjørsel fra Arnemannsveien.  Figuren nedenfor viser Øya, 
mellom Arnemannsveien, elva og Hønefoss bru. 

 

Øya planlegges utbygget 26.150 m2, fordelt på 15.160 m2 boliger, 4.030 m2 kontor og 6.960 m2 
servicenæring. Parkeringen planlegges med 432 bilplasser under bebyggelsen. 

Biltrafikken til-fra Øya er beregnet til 2.040 biler på hverdager og til 1.780 biler ÅDT etter utbygging. 
Biltrafikken i dimensjonerende ettermiddagstime er beregnet til 160 biler til Øya og 150 biler fra Øya.  
Denne biltrafikken kan avvikles i et vikepliktkryss med Arnemannsveien.  

Trafikkveksten som følge av utbyggingen på Øya, og en generell trafikkvekst på 9 %, kan også 
avvikles i dagens signalkryss Arnemannsveien - Kongens gate.  Trafikken til-fra Øya kan avvikles i en 
atkomst med vikeplikt for Arnemannsveien.  
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Øya  - Trafikkutredning  
 

1 DAGENS TRAFIKKSITUASJON 

1.1 Planområdet 

Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter, avgrenset av Hønefoss bru, Arnemannsveien og 
Hønefossen.  På nedre del av området ligger Ringerike Stormarked, som har egen atkomst for 
varetransport fra Arnemannsveien.  Parkeringen for Ringerike Stormarked ligger på østsiden av 
Hønefoss bru, med egen atkomst fra Kongens gate med signalkryss. 

Øya er i dag utnyttet med 1.200 m2 byggevare og 350 m2 VVS- og Flishandel, og parkeringen har ca 
30 bilplasser. Atkomsten til Øya er på en avkjørsel fra Arnemannsveien.   

Figuren nedenfor planområdet på Øya omkranset med en rød strek, og dagens utnyttelse av området 
ned til Hønefoss bru.   

 
Figur 1.1.  Planområdet på Øya vist med rød ramme, og dagens utnyttelse av området ned til Hønefoss bru. 

1.2 Trafikk til-fra dagens virksomhet på Øya 

Trafikken til-fra dagens og planlagt virksomhet på Øya er beregnet i følgende trinn. 

• Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag som blir generert av virksomhetene 
• Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil, kollektiv benyttes til-fra virksomhetene 
• Reisemønster - hvordan fordeler biltrafikken seg på vegene rundt planområdet 

I beregningen av dagens trafikk til-fra Øya er det regnet med følgende turproduksjon. 

• Byggevare - 0,7 ansatte pr 100 m2, 22 personturer pr 100 m2 

• VVS og fliser - 2 ansatte pr 100 m2, 22 personturer pr 100 m2 

Turproduksjonen for dagens handel på Øya er fra Alna bransjesenter i Oslo (basert på en 
undesøkelse i utvalgte butikker). 

Reisemiddelfordelingen til-fra Øya er anslått til 15 % G/S, 5 % kollektiv og 80 % bil. 
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Dagens trafikk til-fra planområdet på Øya er beregnet til 350 personturer på hverdager, som fordeler 
seg på 52 G/S-turer, 17 kollektivturer og 280 bilturer. Figuren nedenfor viser beregningen av dagens 
trafikk til-fra planområdet på Øya.  

 
Figur 1.2.  Beregnet trafikk til-fra dagens handel i planområdet på Øya. 

Biltrafikken til-fra planområdet på Øya er beregnet til 233 biler på hverdager og til 181 biler ÅDT. 

Parkeringsbehovet er beregnet til 30 bilplasser på hverdager, tilgjengelig parkering er ca 30 plasser. 
Det er regnet med 1,0 times P-tid for dagligvare og at ansatte parkerer i planområdet. 

1.3 Dagens biltrafikk i gatene ved Øya  

Dagens biltrafikk på hovedvegene er fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB), trafikk på sidegater og 
avkjørsler er beregnet.  Trafikken til-fra Øya er fordelt i tråd med dagens ÅDT på de tre atkomstene. 

Gang-/sykkeltrafikken i Hønefoss ble registrert med tellinger i juni 2013. På Hønefoss bru ble det 
registret ca 210 gående og syklende pr time i rushtid, og langs Arnemannsveien vest for Øya ca 20 
gående og syklende. Resultater fra disse tellingene er tatt med i kapasitetsberegningen av kapasiteten 
i de kryssene som blir berørt av kryssende gang-/sykkeltrafikk. 

Figuren nedenfor viser beregnet ÅDT og timetrafikk i E-time 2013, blå tall viser biler til-fra Øya, grønne 
tall viser gang-/sykkeltrafikk.   

 
Figur 1.3.  Dagens trafikk biler ÅDT 2013, blå tall viser biler ÅDT til-fra Øya, grønne tall viser gang-/sykkeltrafikk. 

Øya 2013 Areal Bosatte Personturer hverdager Biltrafikk døgn      Parkering
Arealbruk m2 Ansatte 100 m2 G/S Kollektiv Bil Sum Bilbelegg Hverdag Lørdag ÅDT Hverdag Lørdag
Byggvare 1 200 8 22 48 16 257 322 1,20 214 272 166 23 29
VVS og f liser 350 7 22 4 1 22 28 1,20 19 24 15 7 9
Sum 1 550 15 52 17 280 350 1,20 233 295 181 30 38
Reisemiddelfordeling 15 % 5 % 80 %

15 % Arnemannsveien Arnemannsveien

21 318 374

6 700 30 316 3

0,18 0,04 3

180 Øya 2 sek 12 sek 15 17 Øya

30 P 0,22 17 30 P

21 0 sek

6 800 150 330 371 15

9 322 386

0,18

Fossveien 960 Fossveien 58 21 0 sek

80 P 80 P 38 6 0,04 0,22

33 10 sek 1 sek

354 49 380

7 400 150 354 1 429

0,40 0,02 1

160 Arnemannsv 3-5 1 sek 13 sek 8 10 Arnemannsv 3-5

70 P 0,48 4 70 P

1 sek

362 428 4

7 500 150 157 205 431

I gangkulvert 213 0,76 0,74 300 213 I gangkulvert

Kongens gate 20 200 22 200 Hønefoss bru Kongens gate 811 36 sek 19 sek 654 954 Hønefoss bru

40 % 70 80 44 % 799 131 0,67 60 sek 872

667 17 sek 3-fase

Øya - Trafikkutredning 213 Gang-/sykkeltrafikk Øya - Trafikkutredning

Dagens trafikk - ÅDT 2013 108 % 20 høyeste time Dagens trafikk - E-time 2013

70 Trafikk til-fra Øya Asplan Viak AS 23.10.2013 3,2 % Generell trafikkvekst 2011-2013 Asplan Viak AS 23.10.2013
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Timetrafikken er beregnet ut fra trafikktelling i krysset Arnemannsveien – Kongens gate 12.4.2011.
Trafikken fra tellingen er oppjustert til 20. høyeste time med 108 %. Trafikken er fremskrevet til 2013
med 3,2 % generell trafikkvekst iht offisiell prognose for Buskerud.

Kryssbelastningen er beregnet med programmet SIDRA, versjon 6.0, og følgende data er vist.

• Kapasitetsutnyttelse på tilfarter (trafikk/teoretisk kapasitet) – eksempel 0,45
• Forsinkelse i sekunder pr bil (gjennomsnitt i timen) – eksempel 3 sek

Høyest belastning er det i signal krysset Arnemannsveien–Kongens gate–Hønefoss bru. Her er
kapasitetsutnyttelsen beregnet til 0,67-0,76, og forsinkelsen til 17 og 38 sekunder pr bil. Forsinkelsene
er små fra både Kongens gate og fra Hønefoss bru. Krysset er beregnet med 60 sekunder omløpstid
og med tre signalfaser med venstresvingende trafikk fra Kongens gate i egen fase.

Figuren nedenfor viser faseinndelingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signal-
krysset Arnemannsveien – Kongens gate – Hønefoss bru.

Figur 1.4. Faseinndeling som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signalkrysset med Arnemannsveien.

I de tre øvrige kryssene , som er beregnet med vikeplikt for Arnemannsveien, er belastningene lave
og forsinkelsene små.

Figuren nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de 3
vikepliktkryssene langs Arnemannsveien.

Figur 1.5. Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av vikepliktkryssene langs Arnemannsveien.

Atkomst Øya Fossveien Arnemannsv 3-5
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Figuren nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av dagens 
signalkryss Arnemannsveien - Kongens gate – Hønefoss bru, med gangkulvert. 

 
Figur 1.6. Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signalkrysset med Kongens gate. 

1.4 Trafikksikkerhet 

10 trafikkulykker med personskade er registrert i langs Kongens gate og de sentrale deler av 
Hønengata-Hønefoss bru i 2007 – 2011, som får litt trafikkvekst fra utbyggingen av Øya.  I denne 
perioden har det ikke vært noen ulykker langs Arnemannsveien.   

Figuren nedenfor viser hvor ulykkene har skjedd (fra NVDB), grøn prikk viser lett personskade. 

 
Figur 1.7. Ulykker med personskade i Hønefoss sentrum i perioden 2007 - 2011, fra Nasjonal Vegdatabank. 
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Ulykkene i Hønefoss sentrum er fordelt som følger på ulykkeskategori.  

• Fotgjengerulykke F - 1 ulykker, 1 skadet 

• Sykkelulykke S  - 2 ulykker, 2 skadde 

• MC-ulykke  - 2 ulykker, 2 skadde 

• Bilulykke   - 5 ulykker, 9 skadde 

Figuren nedenfor viser beregnet ulykkesfrekvens i Kongens gate og på de sentrale deler av 
Hønengata-Hønefoss bru som får noe trafikkvekst med utbyggingen av Øya. 

 
Figur 1.8. Beregnet ulykkesfrekvens i gater i Hønefoss med flest ulykker. 

I både Kongens gate og i de sentrale delene Hønengata - Hønefossbru er beregnet ulykkesfrekvens 
godt under gjennomsnittet for tilsvarende gater i Norge. 

  

Ulykkesfrekvens Ulykker 5-år ÅDT Gatelengde U-frekvens Snitt Norge

Kongens gate 3 16 850 0,66 0,15 0,75

Hønegata - Hønefoss bru 7 19 950 0,70 0,27 0,75
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2 TRAFIKKSITUASJON 2020 ETTER UTBYGGING 

2.1 Planlagt utbygging 

Øya planlegges utbygget til ca 26.150 m2, fordelt på følgende virksomheter. 

• Boliger  - 15.160 m2 

• Kontor  -   4.030 m2 

• Servicenæring -   6.960 m2 

2.2 Turproduksjon, reisemiddelfordeling og reisemønster 

• Boliger  - 3,0 bosatte pr 100 m2, 10,3 personturer pr 100 m2 

• Kontor  - 3,8 ansatte pr 100 m2, 11,8 personturer pr 100 m2 

• Servicenæring - 3,0 ansatte pr 100 m2, 16,9 personturer pr 100 m2 

Turproduksjonen for boliger er fra PROSAM-rapport 152 (RVU Oslo og Akershus 2005), hvor det er 
brukt data fra Asker og Bærum.  Turproduksjonen for kontor er fra PROSAM-rapport 103 
(Turproduksjon fra 40 kontorbedrifter i Oslo og Akershus).  Turproduksjonen servicenæring er data fra 
tilsvarende virksomheter. 

Reisemiddelfordelingen til-fra Øya i 2020, etter utbygging, er beregnet med utgangspunkt i dagens 
kollektivandel for Oslo Ytre by (PROSAM-rapport 152, RVU Oslo og Akershus 2005). Det er regnet 
med en 5 % økning av kollektivandelen i 2023. 

• Boliger  - 30 % G/S - 10 % kollektiv – 60 % bil 

• Kontor  - 15 % G/S - 10 % kollektiv – 75 % bil 

• Servicenæring - 30 % G/S - 10 % kollektiv – 60 % bil 

Reisemønsteret for biltrafikken til-fra Øya er anslått ut fra dagens ÅDT på de tre atkomstvegene. 

• Arnemannsveien vest - 15 % 

• Kongens gate   - 40 % 

• Hønefoss bru  - 44 % 

2.3 Trafikken til-fra Øya etter utbygging 

Trafikken til-fra nye Øya etter utbygging er beregnet til 3.215 personturer på hverdager, 659 G/S-
turer, 322 kollektivturer og 2.235 bilturer. Figuren nedenfor viser beregningen av trafikken til-fra Øya 
etter utbygging. 

 
Figur 2.1.  Beregnet trafikk til-fra planlagt utbygging Øya, og beregnet parkeringsbehov. 

Biltrafikken til fra Øya er beregnet til 1.703 biler på hverdager og til 1.445 biler ÅDT.  I ettermiddags-
timen er biltrafikken beregnet til 123 biler til og 121 biler fra senteret. For kontor er det regnet 30 % 
virksomhet på lørdager. 

Parkeringsbehovet er beregnet til 429 bilplasser på hverdager og til 358 bilplasser på lørdager. 
Planlagt parkering på Øya gir plass til 432 biler. 

Øya 2020 Areal Ansatt Personturer hverdager Biltrafikk døgn       P-behov

Arealbruk m2 Pers. 100 m2 G/S Kollektiv Bil Sum Bilbelegg Hverdag Lørdag ÅDT Hverdag Lørdag

Boliger 15 160 455 10,3 235 156 1 173 1 565 1,3 903 903 864 190 190

Kontor 4 030 155 11,8 71 47 356 474 1,2 296 89 199 101 30

Sevicenæring 6 960 210 16,9 353 118 706 1 176 1,4 504 504 382 139 139

Sum 26 150 820 659 322 2 235 3 215 1,3 1 703 1 496 1 445 429 358

Reisemiddelfordeling 20 % 10 % 70 %
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3 KONSEKVENSER  

3.1 Trafikkavvikling etter utbygging 

Dagens biltrafikk er fremskrevet med en generell trafikkvekst på 9,1 % fram til 2020, og beregnet 
biltrafikk til-fra Øya med planlagt utbygging lagt til.  Trafikken fra utbyggingen av Øya gir en relativt 
liten trafikkvekst på ca 2,9 %, sammenlignet med den generelle trafikkveksten på 9,1 %.  

Gang-/sykkeltrafikken i 2013, som er vist i figur 1.3 er økt med 50 % frem til 2020.   

Figuren nedenfor viser beregnet ÅDT og timetrafikk i ettermiddagstime 2020, i gatene ved Øya.  Blå 
tall viser trafikk til-fra øya, blå prosenttall viser beregnet fordeling av biltrafikken til-fra Øya. Grønne tall 
viser gang-/sykkeltrafikk med 50 % vekst fra 2013. 

 
Figur 3.1. Trafikk etter utbygging av Øya ÅDT 2020, blå tall viser biler ÅDT til-fra Øya, grønne tall viser G/S-
trafikk. 

Høyest belastning blir det i signal krysset Arnemannsveien–Kongens gate–Hønefoss bru.  Her er 
kapasitetsutnyttelsen beregnet til 0,81-0,85, og forsinkelsen til 21-40 sekunder pr bil.  

Det er regnet med 320 gående og syklende på gangfeltet over Arnemannsveien. Antall gående og 
syklende vil imidlertid i liten grad påvirke belastningen i krysset. Beregnet kapasitetsutnyttelse og 
forsinkelser i krysset blir den samme uten gang-/sykkeltrafikk og med tre signalfaser.   

Krysset er beregnet med 4 signalfaser, med gang-/sykkeltrafikken på gangfeltet over Arnemannsveien 
i egen fase. Figuren nedenfor viser faseinndelingen som er lagt til grunn for beregningen av 
signalkrysset.  

15 % Arnemannsveien Arnemannsveien

30 363 423

7 500 220 344 18

0,21 0,27 18

1 440    Øya trafikk 4 s 14 s 103 121  Øya trafikk

ÅDT 1 440 0,30 123 E-time 240

30 2 s

8 500 1220 448 405 104

130 9 438 509 200 På plankryssing

0,25

Fossveien 1 000 Fossveien 63 100 0 s

42 6 0,07 0,35

36 11 s 4 s

100 474 53 503

9 100 1220 473 1 556

0,26 0,04 2

160 Arnemannsv 3-5 4 s 16 s 9 10 Arnemannsv 3-5

70 P 0,31 4 70 P

0 s

482 555 4

9 300 1220 320 213 269 559 320 På plankryssing

0,81 0,85 373

Kongens gate 22 600 24 800 Hønefoss bru Kongens gate 927 40 s 29 s 714 1 087 Hønefoss bru

40 % 580 640 44 % 914 186 0,81 70 sek 998

728 21 s 4-fase

Øya - Trafikkutredning Øya - Trafikkutredning

580 Trafikk til-fra Øya Ny trafikk - ÅDT 2020 320 Gang-/sykkeltrafikk Ny trafikk - E-time 2020

9,1 % Generell trafikkvekst Asplan Viak AS 23.10.2013 9,1 % Generell trafikkvekst Asplan Viak AS 23.10.2013
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Figur 3.2. Faseinndeling som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signalkrysset med Arnemannsveien.

I de tre øvrige kryssene , som er beregnet med vikeplikt for Arnemannsveien, er belastningene lave
og forsinkelsene små. Figurene nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for
kapasitetsberegningen av de fire kryssene langs Arnemannsveien.

Figur 3.3. Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av vikepliktkryssene langs Arnemannsveien.

I Fossvegen er det regnet med gangfelt over Arnemannsveien vest og over Fossveien. Gangfeltet
over Arnemannsveien er

Figuren nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av dagens
signalkryss Arnemannsveien - Kongens gate – Hønefoss bru, med gangkulvert.

Atkomst Øya Fossveien
Arnemannsv 3-5
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Figur 3.4.  Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signalkrysser med Kongens gate. 

3.2 Trafikksikkerhet 

Trafikkulykker vil statistisk øke med ca 0,9 x trafikkøkningen, når ingen andre forhold endrer seg. 
Figuren nedenfor viser hvordan ulykkesøkningen er beregnet å bli på de 2 vurderte gatestrekningene, 
i Kongens gate og på de sentrale delene av Hønengata-Hønefoss bru. 

 
Figur 3.5.  Beregnet ulykkesøkning i Kongens gate og i Hønengata-Hønefoss bru som følge av trafikkøkningen. 

Antall ulykker med personskade er beregnet å øke med 0,24 ulykker pr år til 2,00 ulykker pr år, som 
følge av trafikkøkningen i Kongens gate og på de sentrale deler av Hønengata-Hønefoss bru. 
Ulykkesøkningen er størst på Hønengata-Hønefoss bru, med 0,16 ulykker pr år.  Kun 25 % av 
beregnet trafikkvekst i Kongens gate og på Hønefoss bru – Hønengata skyldes ny trafikk til-fra Øya. 

Lavere kjørehastighet i gatene kan redusere antall ulykker. Med 10 km/t fartsreduksjon de 4 vurderte 
gatestrekningen kan ulykkene reduseres med 0,6 ulykker pr år.  Den vurderte strekningen av 
Hønengata har nylig redusert fartsgrensen til 30 km/t med nye fartsregulerende tiltak i gaten.  

3.3 Skoler og skolevei 

Hønefoss barneskole, ved Hønengata er den skolen som ligger nærmest Øya.  Hit vil det være en 
relativt grei skoleveg fra boliger på Øya, langs Arnemannsveien, Hønefoss bru og Torvgata, frem til 
sikrede gangkryssinger ved Hønefoss skole.  Den nye gangbrua på østsiden av Hønefoss bru vil ikke 
være tilgjengelig som skoleveg fra Øya, fordi det ikke er plankryssing over Hønefoss bru ved Øya. 

Figuren nedenfor viser 2 alternative skoleveger fra Øya til Hønefoss skole, Grøn skoleveg med 
plankryssinger ved Hønefoss skole og rød veg som er uten kryssing av gater.   

Ulykkesendring Ulykker       Ulykkesendring Ulykkesreduserende tiltak Resultat

Vegstrekning pr år i dag ÅDT endring Ulykker pr år Tiltak Effekt Ulykkesred. Ulykker pr år

Kongens gate 0,60 2 400 0,08 -10 km/t -20 % -0,12 0,56

Hønefoss bru - Hønegata 1,40 2 600 0,16 -10 km/t -20 % -0,28 1,28

Sum 2,00 0,24 -10 km/t -20 % -0,40 1,84
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Øya  - Trafikkutredning  
 

 
Figur 3.6.  Alternative skoleveger fra Øya til Hønefoss barneskole. 

Bildet nedenfor viser sikrede gangkryssinger ved Hønefoss skole, som nylig er gjennomført.  Det er 
opphøyde gangkryssinger over Strandgata (som er vist på bildet), og over Torvgata til venstre. 

 
Figur 3.7.  Sikrede gangkryssinger ved Hønefoss barneskole.  
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Øya  - Trafikkutredning  
 

4 UTFORMING AV ARNEMANNSVEIEN 

Atkomsten til Øya foreslås lagt ca 50 m ovenfor krysset med Fossveien.  Her er det et slakt parti i 
Arnemannsveien med stigning ca 3 %, som gir gode forhold for et kryss.  Lokalisering av atkomsten i 
det vestre hjørnet av Øya er ugunstig da Arnemannsveiens her stiger med ca 7,5 %.  Kryssene med 
Fossveien og atkomsten til Arnemannsveien 3-5 er beholdt der de er i dag.  Avstanden mellom 
kryssene (senter) blir med dette 46-50 m. 

Figuren nedenfor viser en planskisse med forslag til utforming av Arnemannsveien, med fortauer, 
sykkelveger og gangkryssinger. 

 
Figur 4.1.  Planskisse av Arnemannsveien med atkomster til Øya og gangveger og sykkelveger- mål 1:2000. 

Arnemannsveien er beholdt med dagens bredde fra Fossveien til Kongens gate. Mellom  atkomsten 
til Arnemannsveien 3 og 5 og Kongens gate er det to 3,0 m brede felt mot signalkrysset.  Langs 
nordsiden av Arnemannsveien er det lagt inn et 3 m bredt fortau.   

Plankryssing for gang-/sykkeltrafikk er foreslått ved signalkrysset med Kongens gate og Hønefoss 
bru. Rett vest for Fossveien, hvor Arnemannsveien har et fall på ca 5 %, er det foreslått en opphøyd 
gangkryssing til fortauet på nordsiden. Dette forutsetter en fartsgrense på 30 eller 40 km/t på den 
nedre delen av Arnemannsveien. Den opphøyde gangkryssingen må utformes med hensyn til 
busstrafikken. 

Signalkrysset med Kongens gate og Hønefoss bru foreslås med noe endret utforming for å få 
gangfeltet for kryssende gang-/sykkeltrafikk så nær krysset som mulig.  Av hensyn til kryssende gang-
/sykkeltrafikk er det lagt inn en 2 m bred trafikkøy. 

Bussholdeplass i Arnemannsveien er lagt rette etter atkomstkrysset til Øya for vestgående buss. For 
østgående buss er holdeplassen lagt rett før gangfeltet over Arnemannsveien. Ved begge 
holdeplassene har Arnemannsveien i dag en stigning/fall på ca 2,5 %. Dette vil gi god igangsetting og 
nedbremsing for bussene på glatt føre. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605-387: Detaljregulering for ”Øya”  

 
Utarbeidet av konsulent Ove Mork, 06.07.14 
Sist revidert: 25.08.14 
 
 
1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning xx.xx.xxxx, sak xx 
Høring og offentlig ettersyn xx.xx.xxxx- xx.xx.xxx 
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01 Revidert rekkefølgebestemmelse 25.08.14 om 
    
 
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. 
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan  - både ordinære og «mindre 
endringer». 

 Reguleringsformål 
 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
 
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 
 
1. BYGGEOMRÅDER.  §12-5.1 
 
        -  Formål forretning      Område BF 
        -  Sentrumsformål      Område BS 

-  Komb. formål sentrumsformål/energianlegg.   Område BSE 
-  Energianlegg:        Område BE 
-  Gårdsplass        Område BGP  
-  Lekeplass:        Område BLK  
 
 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR. Pbl. §12-5.2 
- Kjøreveg:        Område SKV 
- Veg:         Område SV 
- Gangveg/gangareal/gågate:      Område SGG 
- Fortau:         Område SF 
- Parkeringskjeller:       Område SPH 
- Busslomme:        Område SKH 
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3. GRØNNSTRUKTUR. Pbl. §12-5.3 
 

- Grønnstruktur:        Område G 
- Turdrag:       Område GTD 
- Park:         Område GP 

 
 
4. SIKRINGSSONER. Pbl. §11-8.a 

- Frisikt  
 

 
 
§ 1. BEBYGELSE OG ANLEGG 
 
§ 1.0 Bebyggelse og anlegg – Fellesbestemmelser 
 
 
1. Støy 
Pbl § 12-7, pkt 4. Et flertall av rom for varig opphold inkludert soverom, skal sikres vindu i 
fasade med grenseverdier i tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinjer T 1442 
Grenseverdiene skal også tilfredsstilles for utvendig uteoppholdsplass. Dokumentasjon som 
viser at foranstående er ivaretatt skal følge rammesøknad. 
 
 
2. Utearealer, kjøring og parkering  
Pbl § 12-7, pkt 4. Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i skal være dokumentert 
ved utomhusplan som vedlegges rammesøknaden. Felles uteoppholdsareal skal innbefatte 
lekeplass. For boliger skal det tilrettelegges uteoppholdsareal.  
 
Nødvendig adkomst for drift og vedlikehold, samt utrykningskjøretøyer og varelevering skal 
være dokumentert ved rammesøknad. 
 
 
3. Oppvarming 
Området ligger i konsesjonsområdet for fjernvarme  
 
 
4. Byggegrenser 
Der byggegrense ikke er vist på plankartet gjelder formålsgrensen som byggegrense.  
 
 
5. Avfallshåndtering 
Det skal etableres anlegg for avfallshåndtering i henhold til retningslinjer gitt av HRA 
 
 
 
 
6. Overvann 
Overvann kan føres til elva uten fordrøyning.  
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§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – Forretning (BF) 
 
1. Formål 
Område BF skal benyttes til forretninger 
          
2. Utnyttingsgrad 
Utnyttingsgrad begrenses av formålsgrense.  
 
 
 

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – Sentrumsformål (BS)  
 
 
1. Formål 
Område BS 1-7 skal benyttes til sentrumsformål. 
 
For områdene BS 5-7 tillates ikke boligbebyggelse. 
 
          
2. Utnyttingsgrad 
Maksimalt tillatt utnyttelse er angitt på plankartet.  
 
3. Byggehøyde 
I område BS 1 skal maksimal byggehøyde være C+113,5. Byggene skal trappes ned mot sør til 
C+203 
 
I område BS 2 skal maksimal byggehøyde være C+116 Byggene skal trappes ned mot sør til 
C+203 
 
 
I område BS 3 skal maksimal byggehøyde være C+107,5. Byggene skal trappes ned mot sør til 
C+203 
 
 
I område BS 4 skal maksimal byggehøyde være C+113. Byggene skal trappes ned mot sør til 
C+203 
 
I område BS 5 skal maksimal byggehøyde være C+93.  
 
I område BS 6 skal maksimal byggehøyde være C+98.  
 
I område BS 7 skal maksimal byggehøyde være C+90.  
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4. Bebyggelsens utforming 
Bygninger skal utformes slik at de framstår med et helhetlig, tidsmessig arkitektonisk uttrykk. 
Byggene skal trappes ned mot sør. Bygningenes utforming skal følge intensjonene i 
planbeskrivelsen. 
 
Eksisterende bygg skal beholde karakteren i fasadeuttrykket. 
 
 
5. Eksisterende bygg 
Eksisterende bygg og anlegg som inngår i planen er vist på plankartet. 
 

 
§ 1.4 Bebyggelse og anlegg – Kombinert formål sentrumsformål og energianlegg (BSE 1) 
 
1. Formål 
Område BSE 1 skal benyttes til sentrumsformål og energianlegg. Det tillates ikke 
boligbebyggelse. 
 
          
2. Utnyttingsgrad 
Maksimalt tillatt utnyttelse er angitt på plankartet.  
 
3. Byggehøyde 
I område BSE 1 skal maksimal byggehøyde være C+93. Bygget tillates oppført i 2 etasjer. 
 
 
4. Bebyggelsens utforming 
Bygninger skal utformes slik at bygget framstår med et helhetlig, tidsmessig arkitektonisk 
uttrykk. Byggene skal trappes ned mot sør. Bygningenes utforming skal følge intensjonene i 
planbeskrivelsen.  
 
5. Eksisterende bygg 
 
Eksisterende bygg og anlegg som inngår i planen er vist på plankartet. 
 
 
§ 1.5 Bebyggelse og anlegg – Energianlegg (BE) 
 
1. Formål 
Område BE 1-4  skal benyttes til energianlegg  
 
          
2. Utnyttingsgrad 
Det tillates oppført nødvendige bygg og anlegg for energianlegg 
 
 
3. Eksisterende bygg 
Eksisterende bygg og anlegg som inngår i planen er vist på plankartet. 
 
4. Bebyggelsens utforming 
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 Ved nybygg, ombygging eller rehabilitering av bygninger og tekniske anlegg skal disse gis en 
utforming som tilfører området en arkitektonisk kvalitet. 
 

 
 
§ 1.6 Bebyggelse og anlegg Gårdsplass (BGP) 
 
 
1. Formål 
Område BGP 1-3skal benyttes til gårdsplass.  
 
          
2. Utnyttingsgrad 
Det tillates ikke bebyggelse 
 
3. Utforming 
Uteområdet skal gis en robust, bymessig utforming i tråd med intensjonene i planbeskrivelsen.   
 
Utforming skal fremgå av utomhusplan ved innsendelse av rammesøknad. 
 
 

 
§ 1.7 Bebyggelse og anlegg Lekeplass (BLK ) 
 
 
1. Formål 
Område BLK skal opparbeides som lekeplass 
 
          
2. Utforming 
Utforming skal fremgå av utomhusplan ved innsendelse av rammesøknad. 
 
 
 
§ 2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
§ 2.1 Kjøreveg (SKV) 
 
1.Formål 
Området SKV er eksisterende veg Arnemannsveien. 
 
 
§ 2.2 Veg (SV) 
 
1.Formål 
Området SV 1 skal benyttes som adkomst til parkeringskjeller og nødvendig adkomst til 
byggeområdene BS1-7 og gårdsplassene BGP1-3.  
 
Dimensjonering og utforming er vist på plankartet. 
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§ 2.3 Gangveg/Gangareal/gågate (SGG) 
 
1. Formål 
Området SGG1 skal benyttes til offentlig trafikkområde, gangveg/ gangareal/ gågate 
 
Området skal være en del av sammenhengende gangforbindelse mellom Hønefoss Bru og 
turdraget GTD1. 
 
 
§ 2.4 Fortau (SF) 
 
1. Formål. 
Området SF 1-3  skal benyttes til fortau. 
 
Dimensjonering og utforming er vist på plankartet.  
 
 
§ 2.5 Parkeringskjeller (SPH)  
 
1. Formål. 
På område SPH skal det bygges parkeringskjeller. 
 
Som del av parkeringskjeller tillates boder, tekniske rom og sykkelparkering. 
 
Arealet skal ikke medtas i grad av utnyttelse. 
 
Parkeringskjelleren skal dette parkeringsbehovet for all bebyggelse i planområdet. Dette 
beregnes etter Ringerike kommunes parkeringsnorm, og dokumenteres ved søknad om 
rammetillatelse. 
 
§ 2.6 Busslomme (SKH) 
 
1. Formål. 
Området SKH 1 kan benyttes til fortau. 
 
Dimensjonering og utforming er vist på plankartet, og skal detaljutformes i henhold til 
retningslinjer gitt av Statens Vegvesen. 
 
 
§ 3. GRØNNSTRUKTUR 
 
 
§ 3.1. Grønnstruktur (G) 
 
1.Formål 
Området G1 beplantes. Beplantning må hensynta kravene til frisikt.  
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§ 3.2. Turdrag (GTD) 
 
1.Formål 
Område GTD1 skal opparbeides og gis en utforming som gir naturlig gang- og 
sykkelforbindelse mellom SGG1 og parken GP1. Det skal opparbeids turveg langs elvekanten. 
Det må etableres forskriftsmessig sikring mot elva. 
 
 
§ 4.4. Park (GP) 
 
1.Formål 
Område GP  skal opparbeides som park og lekeplass 
 
2.Støyskjerming 
Det kan etableres støyskjerming mot Arnemannsveien slik at kravene til uteoppholdsareal 
iveretas. 
 

 
§ 5. HENSYNSSONER 
 
§ 5.1. Sikringssone frisikt 
 
1.Formål 
Pbl § 12-7, pkt 2 og 4. Atkomst til parkeringskjeller og avkjøring til tomt skal utformes etter 
gjeldende vegnormaler for fylkesvei.  Sikringssone frisikt skal ivareta vegnormalens krav til 
frisikt. Det skal ikke forekomme vegetasjon eller installasjoner som begrenser sikten i 
forbindelse med av og påkjøring. 
 
§ 5. FUNKSJONS OG KVALITETSKRAV 
 
 
§ 5.1 Kulturminner 
 
1.Formål 
Dersom kulturminner skulle dukke opp under gravearbeider skal arbeidet stanses og fylket 
varsles. 
 
 
§ 6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Bestemmelsene i § 5 rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i pbl § 12-7 pkt 10 
 

1 Ved søknad om brukstillatelse skal følgende være dokumentert: 
 Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av   
       kommunen før brukstillatelse for boliger gis. 
 
 

2 Ved rammesøknad skal følgende være dokumentert: 
 Byggets plassering. 
 Planlagte forstøtningsmurer. 
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 Planlagt støyskjerming:  
      - Det skal dokumenteres at innendørs støyskjerming tilfredsstiller retningslinjene i   
        T 1442.  

-       - Støyskjermingstiltak på UT1 skal framgå av planen.  
 Parkeringsareal. 
 Sykkelparkering. 
 Lekeplass. 
 Geometri på avkjøringer 
 

3 Ved søknad om igangsetting skal følgende være dokumentert: 
 Tiltak for å hindre støy og rystelser. Kfr. § 5.1, (Funksjons og kvalitetskrav.) 

 
      4 Sikring langs elva skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for boliger.  

 



 Ringerike kommune 

 Miljø- og arealforvaltning 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oppsummering av uttalelser til 
 

planprogram for reguleringsplan nr. 0605_387 ØYA 
 
 

19.12.2013 
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Innhold 
I forbindelse med utleggelse til offentlig ettersyn, har det kommet inn 7 innspill.  
1. Brakar 
2. Ringerike næringsforum 
3. Statens vegvesen 
4. Ringerikskraft Net 
5. Norges vassdrags- og energidirektorat  
6. Fylkesmannen i Buskerud  
7. Trafikkrådet 
8. Folkemøte  
 
Nedenstående er oppsummering av innkomne merknader, med forslagsstillers kommentar i 
kursiv. Rådmannens kommentar følger forslagsstillers kommentar.  

Uttalelse fra Brakar 19.11.2013 
I en ettersendt uttalelse mener Brakar det er behov for busslommer langs Arnemannsveien. 
Det er spesielt grunnet forsinkelse i trafikken at passasjerer ønsker å gå av i Arnemannsveien. 
Det er flere linjer som passerer her og spesielt linje 222 Heradsbygda har hyppige avganger. I 
forslaget skisseres et opp fire mulige lokaliseringer langs Arnemannsveien. 
 
Tronrud Eiendom:  
Avstanden fra Øya området til Sentrum stopp er kort. Brakar melder likevel at det oppleves 
en etterspørsel etter stopp også i Arnemannsveien. Trafikkbildet i Arnemannsveien er 
komplisert med kryssende trafikk og avkjøringer til Brutorget og Øya-området. Vi ser at det i 
en by, med forsinkelser i trafikken, kan være hensiktsmessig å etablere mange buss stopp, 
men anser at trafikksikkerhet må være avgjørende for plassering av holdeplass. 
Vi anbefaler at en fast holdeplass i Arnemannsveien bør vurderes spesielt i forhold til 
reguleringsplanarbeider som pågår i Arnemannsveien, men vil ta med en vurdering av 
mulighet for holdeplass også i trafikkanalyse som følger planarbeidet. 
  
Rådmannens kommentar: 
Reguleringsplan for Arnemannsveien skal utrede mulighetene for selve plasseringene av 
busslommer. Men dette må ses i sammenheng med planene for Øya.  

Uttalelse fra Ringerike næringsforum, 04.10.2013 
Ringerike næringsforum er positive til planene. 
 
Tronrud Eiendom: 
Vi er glade for at Ringerike næringsforum er positive til planene og har som målsetting at 
utviklingen av området skal gi positive ringvirkninger. 
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Uttalelser fra offentlige myndigheter 

Uttalelse fra Statens vegvesen, 14.10.2013: 
Arealbruk: 
SVV uttaler at arealbruken i området skal bygge opp under Hønefoss sentrum som kommune 
- og regionssenter, og mener at det derved ikke har vært intensjon i kommuneplan at det skal 
bygges bolig i området. 
 
Tronrud Eiendom: 
I Ringerike kommunen sin gjeldende kommuneplan er det nedfelt i hovedmål pkt. 1.1 
bla: 

 Hønefoss skal videreutvikles som et attraktivt sentrum med variert tilbud av 
aktiviteter, handel, service, utdannings- og kulturtilbud. 

 Hønefoss skal videreutvikles som bosted for alle befolkningsgrupper. 
 Befolkningsvekst i sentrum 
 Hønefoss skal fremstå som en kompakt miljøby basert på bærekraftig 

utvikling. Mm. 
 
Ringerike kommune har videreført denne målsetningen i «Kommuneplanstrategien», 
vedtatt 20.06.13. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt 24. 
juni 2011 signaliserer også at fortetting med boliger i byer og tettsteder er i tråd med 
nasjonale føringer. 
 
Tronrud Eiendom stiller seg på denne bakgrunn uforstående til en påstand om at en 
utbygging av boliger i sentrumsområdet av Hønefoss, nær kollektivknutepunktet, med 
«gåavstand» til byens fasiliteter, ikke er en ønsket utvikling. 
 
Rådmannens kommentar: 
Tiltaket er ikke i strid med kommuneplanen slik det er nedfelt i bestemmelsene, det støtter 
opp under sentrumsfunksjonene i Hønefoss, noe som også inkluderer boligutvikling. Det er 
også tråd med prinsippet om fortetting i bykjernen.  
 
Plantype: 
SVV ber om at grunnlag for reguleringsplanen bør være godkjent kommune(del)plan. 
 
Tronrud Eiendom: 
Tronrud Eiendom viser til at tiltaket er i tråd med eksisterende kommuneplan og kan 
ikke se at det er behov for utarbeidelse av ny kommuneplan/kommunedelplan for 
området. 
 
Rådmannens kommentar 
Tiltaket ligger innenfor kommuneplanens senterområde og vil være i tråd med 
kommuneplanen. 
 
Trafikkbelastning/adkomst mm. 
SVV viser til at utbyggingen medfører økt trafikkbelastning i området og uttaler seg 
også konkret om fremtidig avkjørsel til området. SVV forutsetter videre at kulvert 
under Arnemannsveien opprettholdes og at det ikke planlegges med kryssing i plan. 
 
Tronrud Eiendom; 
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Tronrud Eiendom vil som en del av planarbeidet utarbeide trafikkanalyse med fagkyndig 
trafikkplanleggere som vil danne grunnlag for vårt forslag til løsning av adkomst og vurdering 
av områdets trafikkbelastning. Vedrørende kryssing av Arnemannsveien behandles dette i 
egen reguleringsplan. 
 
Rådmannens kommentar: 
Trafikkutredningen for Øya vil være faglig forankret og må vurdere forslag for tilkomst som 
SVV foreslår. Det pågår en parallell planbehandling for Arnemannsveien som har nær 
sammenheng med denne planen for Øya. Det er blant annet forhold knyttet til tilkomst og 
trafikksikkerhet som vil være avgjørende. Reguleringsplan for Arnemannsveien vil utrede og 
vurdere mulighetene for kryssing i plan.  
 
Planavgrensning: 
SVV påpeker at planavgrensning mellom reguleringsplan «Øya» og 
«Arnemannsveien» ikke sammenfaller. 
 
Tronrud Eiendom: 
TEAS vil i samråd med Ringerike kommune justere planavgrensningen mellom de to 
planene slik at disse harmonerer. 
 
Rådmannens kommentar: 
Planavgrensningen for Arnemannsveien må ta nøye hensyn til reguleringsplan for Øya.  
Videre planarbeid med reguleringsplan vil måtte «sy sammen» planene. 
  
Utredningsbehov: 
SVV mener at tiltaket utløser krav om behandling og ikke «bare» vurderes etter 
forskrift om konsekvensutredning pga. endring av kommuneplanen. 
 
Tronrud Eiendom: 
Tronrud Eiendom forholder seg til planregime avtalt med Ringerike kommune og 
anser videre at tiltaket er i tråd med kommuneplanen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Sammen med forslag til planbeskrivelse vil det følge en konsekvensutredning etter 
forskriften.  
 
Støy: 
SVV viser til at det må utarbeides støyfaglig utredning. 
 
Tronrud Eiendom: 
Støyfaglig utredning vil bli gjennomført og følge planforslaget. 
 
Universell utforming: 
SVV viser til at det er viktig at området som helhet gjøres tilgjengelig for alle 
samfunnsgrupper. 
 
Tronrud Eiendom: 
Planforslaget vil forholde seg til gjeldende lover og forskrifter, bla TEK10. 
 
 
Nærmiljø/bomiljø: 
SVV forutsetter at prinsippet om «shared space» som er omtalt i planprogrammet 
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ikke omfatter areal som forvaltes av SVV. 
 
Tronrud Eiendom: 
Planforslaget vil legge opp til kjørbare torgareal inne i planområdet. 
 
Skoleveg: 
SVV ber om at skoleveg for barn i området skal vurderes som en del av planarbeidet. 
 
Tronrud Eiendom: 
En slik vurdering vil bli innarbeidet i planbeskrivelsen. 
 
Parkering: 
SVV forutsetter at det vil bli opparbeidet tilstrekkelig parkering innenfor planområdet. 
 
Tronrud Eiendom: 
Parkeringsplasser vil bli opparbeidet iht. Ringerike kommune sin forskrift om 
parkering. 
 
Rådmannens kommentar: 

Tiltaket skal vurderes iht. kommunens parkeringsforskrift. FOR-2009-10-29-1351. 

 
Grøntareal: 
SVV tolker planprogrammet til at det ikke vil bli lagt opp til grøntareal innenfor planområdet 
og presiserer at det må legges opp til sikre trafikkløsninger for bruk av grønne områder 
innenfor planområdet. 
 
Tronrud Eiendom: 
Tronrud Eiendom kan ikke se at grøntstruktur innenfor planområdet berører SVV sitt 
myndighetsområde, men utforming av torgareal og vurdering av tilstrekkelig 
«uteoppholdsareal» vil inngå i planarbeidet.  
 
Tronrud Eiendom ser at SVV har mange innspill som gjennom god dialog må innarbeides i 
planforslaget. Vi anser at den planlagte utbyggingen i hovedtrekk oppfyller de overordnede 
mål som er nedfelt i nasjonale retningslinjer for arealplanlegging og Ringerike kommune sin 
kommuneplan. Vi opplever i tillegg at SVV signaliserer gjennom KVU arbeidet for «Bypakke 
Hønefoss» at fortetting med boliger i sentrum er en ønsket utvikling for by og tettsteder som 
SVV må bidra til å legge til rette for. Vi ber om at kommunen tar initiativ til et møte med 
SVV i fm. Høring. 
 
Rådmannens kommentar: 
Slik planforslaget legger opp til vil det være viktig å kunne ferdes igjennom området på en 
hensiktsmessig måte. Etter som det kun er tenkt mindre trafikk innenfor planområdet 
(varelevering o.l.) anses ikke «shared space» som mer utfordrende her sammenlignet med 
andre steder. Det vil være viktig at området blir oversiktlig.   
 
 
Fortetting i byer og tettsteder, samt økt satsing på gange, sykkel og kollektiv er i tråd med 
nasjonale føringer. Det vil være viktig for kommunen å holde en tett dialog om løsningene 
både for dette planforslaget, Arnemannsveien og i forbindelse med en konseptvalgutredning 
(KVU).  
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Statens vegvesen er ansvarlig for utarbeidelse av KVU-en for Hønefoss. Ringerike kommune 
deltar i KVU-arbeidet med representanter fra administrasjonen i arbeidsgruppa, samt politisk 
og administrativ deltakelse i KVU-ens dialogforum. Ringerike kommune vil også være en 
høringspart når utredningen er på høring. 
 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen, 14.10.2013: 
Fylkesmannen viser til «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging», 
vedtatt 24.6.2011 og ber om at følgende tema innarbeides i planarbeidet og blir redegjort for. 
 
Fokus på boligbygging: 
Fylkesmannen viser til at det skal legges vekt på boligbygging med høy 
utnyttingsgrad og viser til at en høy andel boliger bygger opp under kommuneplanens 
mål om at hovedtyngden av nye boliger skal komme i sentrumsområdene. 
 
Tronrud Eiendom: 
Vi viser til tidligere omtale av SVV sitt innspill om arealbruk, som vi oppfatter som 
motstridende til uttalelse fra Fylkesmannen. Vi anser at forslaget vil være i tråd med 
Fylkesmannens forventninger. 
 
Rådmannens kommentar: 
Planen vil bidra til å støtte opp under kommuneplanens mål om at hovedtyngden av 
boligetableringen skal komme i sentrum. 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging: 
Tilgjengelighet til øvrige sentrumsområder og kollektivtransporten må belyses og 
ivaretas i planarbeidet. Fylkesmannen ber om at dette temaet kommer tydeligere 
frem i planprogrammet. 
 
Tronrud Eiendom: 
Tilgjengelighet til sentrumsområder vil bli vurdert i planarbeidet, men dette forholdet 
vil i tillegg bli vurdert i fm reguleringsplan for Arnemannsveien som er igangsatt. 
Beliggenhet i forhold til kollektivknutepunkt vil bli innarbeidet i planprogrammet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Det er innarbeidet i planprogrammet at man skal se nærmere på kollektivtrafikk. 
Reguleringsplan for Arnemannsveien må se nærmere på lokalisering av busslommer.  
 
Handel: 
Fylkesmannen viser til at planområdet inngår i «sentrumsområde» i Fylkesdelplan for 
handel-, service og senterstruktur der kjøpesenter er tillatt, men ber kommunen 
vurdere hva slags handelsvirksomhet som er ønskelig i dette området i forhold til 
øvrige deler av Hønefoss. 
 
Tronrud Eiendom: 
Type handel er ikke avklart i denne fasen av eiendomsutviklingen. Det legges 
imidlertid opp til en reguleringsplan som åpner for variert næring/handel/kultur som vil 
formes ut fra markedets behov. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen mener det bør tenkes på næring som normalt genererer mindre trafikk enn 
plasskrevende varer. Det har vært et ønske å få til en form for kulturtilbud, og ulike former for 
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næring som blandes med kultur. Men det er forståelig at det på dette stadiet er vanskelig å si 
så mye mer konkret om mulig etablering av bestemte næringer. 
 
Energi: 
Fylkesmannen viser til at planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme og minner om at tilknytningsplikten inntrer når dette bestemmes i 
reguleringsplan. 
 
Tronrud Eiendom: 
Tronrud Eiendom forholder seg til Forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i 
Hønefoss av 21.4.2005. 
 
Rådmannens kommentar: 
Reguleringsplanen må vurdere tilknytningsplikten etter forskriften. 
  
Barn og unge: 
Fylkesmannen viser til at rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser må 
legges til grunn for planleggingen og peker spesielt på kravet til tilstrekkelig lekeareal 
for barn i alle aldre. I tillegg til at planarbeidet må legge vekt på trafikksikre løsninger 
og trygge skoleveien. 
 
Tronrud Eiendom: 
Planarbeidet tar sikte på å ivareta barn- og unges interesser. 
 
Rådmannens kommentar: 
Det er et krevende område å finne nok areal til lekeplasser og ulike typer lekeplasser. Normen 
for lekeareal tilsier 25 m² per boenhet. Forslagsstiller må gjøre en vurdering av type 
lekeplasser. På grunn av sin sentrumsnære beliggenhet vil det være mer aktuelt å se på 
hvordan offentlige områder, torg og plasser kan kombineres med lekeareal innenfor et byrom.  
 
Naturmangfold: 
Fylkesmannen ber om at det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene i §§ 
8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og oppfylt i planarbeidet. 
 
Tronrud Eiendom: 
Innarbeides i planbeskrivelsen og forslag til reguleringsplan. 
 
Rådmannens kommentar: 
Området består av lite natur og naturbasen viser ingen registrerte arter for området. 
Naturmangfold må beskrives og vurderes i det videre planarbeidet jfr., nml. §§8-12. 
 
Grøntstruktur og vassdrag/Landskap: 
Fylkesmannen peker på at planarbeidet må sikre en god sammenhengende grøntstruktur og 
legge vekt på muligheten for rekreasjon og allmenn ferdsel. De er positive til at allmennheten 
sikres tilgang til Begna. Videre pekes det på at de landskapsmessige og estetiske forhold må 
ivaretas. 
 
Tronrud Eiendom: 
Snøhetta arkitektkontor har utarbeidet «Mulighetsstudie» som grunnlag for 
reguleringsplan, der tilpasning til eksisterende bebyggelse og det omkringliggende landskap 
har vært viktige føringer. 
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Rådmannens kommentar: 
Det vil være en vesentlig kvalitet ved området derom det blir lagt til rette for allmenn ferdsel 
og rekreasjon igjennom og videre ut av området. Det vises til landskapskonvensjonen og 
landskapsanalyser i følge kapittel 3.1 i planprogrammet. Det må tas hensyn til 
vassdragslandskap og øvrige landskapsvirkninger. Samtidig skal det legges til rette for en 
relativt høy utnyttelse av området. 
 
Støy og luftforurensning: 
Fylkesmannen viser til MDs retningslinje T-1442/2012 og varsler at de ut fra 
områdets sentrale beliggenhet kan akseptere avvik fra de anbefalte støygrenser i 
tabell 3 forutsatt at det blir stilt konkrete krav til utformingen, jf. punkt 3.2.1 i 
retningslinjen. Fylkesmannen minner også om retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
planleggingen. 
 
Tronrud Eiendom: 
Egne utredninger om støy og luftkvalitet vil bli gjennomført som en del av 
planarbeidet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Vurdert og omtalt i planprogrammet kapittel 4.4. 
 
Universell utforming: 
Fylkesmannen minner om prinsippene for universell utforming må legges til grunn og 
at det må redegjøres spesielt for dette i saken. 
 
Tronrud Eiendom : 
Planforslaget vil forholde seg til gjeldende lover og forskrifter, bla TEK10. 
 
Rådmannens kommentar  
Det vil være viktig for tilrettelegging og attraktiviteten til området at prinsippene om 
universell utforming legges til grunn. Planforslaget vil måtte forholde seg til gjeldende lover 
og forskrifter, bla TEK10. 
 
Forurenset grunn: 
Fylkesmannen minner om at det dersom det er mistanke om forurenset grunn som 
følge av tidligere aktivitet i området må dette utredes spesielt og håndteres i tråd med 
forurensningslovens bestemmelser. 
 
Tronrud Eiendom: 
Vi har ingen opplysninger om at det skal være forurenset grunn i området, temaet vil 
bli omtalt i planbeskrivelsen. 
Rådmannens kommentar:  
Innarbeidet i planprogrammet.  

Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat, 01.10.2003: 
NVE viser til at det må gjøres en vurdering av grunnforhold på stedet av oppfylte masser. 
NVE anbefaler videre å ta kontakt med regulanten i vassdraget for å avdekke flomfare. I 
tillegg listes det opp ulike tema som kan være aktuelle i planarbeidet 
 
Tronrud Eiendom: 
Vi vil ta kontakt med Foreningen for Bægnavassdragets regulering for av avdekke flomfare 
oppstrøms Hønefossen og for øvrig innarbeide relevante tema i planbeskrivelsen. 
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Uttalelser fra kommunale råd og tjenesteområder 
 

Uttalelse fra Trafikkrådet, 2013: 
Vedtak i Trafikkrådet: 
 
Trafikkrådet mener kryssing av Arnemannsveien i kulvert er en langt mer trafikksikkert enn 
kryssing i gateplan. 
 
Tronrud Eiendom 
Mener at deler av saken ikke er belyst godt nok. Det er forhold som eksisterende kryssing av 
Arnemannsveien og forventet framtidig bruk som er viktig forhold som ikke blir belyst i 
saken. Rapport fra Asplan Viak anbefaler at kryssing kan aksepteres. Tronrud Eiendom 
oppfattet møtet i trafikkrådet som en «uformell» presentasjon og sendte derfor ikke over 
grunnlagsdokumenter til møtet. 
 
Rådmannens kommentar:  
Rådmannen tar vedtaket til orientering og framhever viktigheten av at kryssing i plan må være 
trafikksikker før reguleringsplan for Arnemannsveien kan godkjennes. Faglig dokumentasjon 
må vise at kryssing av veien i plan vil være trafikksikker.  
 

Uttalelser fra andre 

Uttalelse fra Ringeriks-Kraft AS, 11.09.2013: 

Ringeriks-Kraft ber om å bli informert videre i planfasen og har oversendt oversikt over 
kabelføring i området. 
 
Tronrud Eiendom: 
Vi vil ivareta Ringeriks-Kraft Nett sine interesser i området og avklare eventuelle behov for 
flytting av ledninger med netteier. 
 
Rådmannens kommentar:  
Det ligger mye infrastruktur innenfor og gjennom planområdet som må ivaretas. Oversikten 
viser både lavspent og høyspentrase og nettstasjon for transformator.  
 
Folkemøte 16.09.2013: 
 
Ringerike Næringsforum arrangerte i samarbeid med Tronrud Eiendom folkemøte om 
planarbeidet den 16. september 2013. Det var ca. 70 personer tilstede på møtet. Snøhetta sin 
mulighetsstudie ble presentert i tillegg til at det ble informert om planprosessen for 
reguleringsplan for Øya før det ble åpnet for innspill/dialog med de fremmøtte om prosjektet. 
Vår oppfatning er at alle fremmøtte var svært positive til utviklingsplanene. De fremmøtte var 
mer opptatt av hva området kunne innehold av tilbud og «konsept» for området. Av innspill 
kan nevnes: 

 Det er viktig å få vann (gjerne i bevegelse) inn i prosjektet. 
 Det er viktig at historien i området blir en del av prosjektet. 
 Ønske om aktiviteter som trekker barn og unge til området. 
 Viktig at tilgjengelighet for sykkel tas med som en viktig del av planleggingen. 
 I tillegg kom det en del ønsker som konkrete tilbud, for eksempel bowlinghall, SPA, 
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romersk bad og verksted for kunstnere. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen ser positivt på at forslagsstiller har invitert inn lokalbefolkningen til medvirkning 
i planprosessen, og håper at prosjektet kan tilføre byen positive kvaliteter ut over et rent 
boligprosjekt.  
 
 
 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 14/179-1   Arkiv: PLN 298-05  

 

298-05 Schjongslunden - Endring av reguleringsplan  

 

Forslag til vedtak: 
 

 Forslag til mindre endring av reguleringsplan 298-05 "Schjongslunden" vedtas 

 

 Frist for ferdigstilling av følgende tiltak endres fra "før det kan gis brukstillatelse" til 

"før 01.01.2016":  

-Ferdigstilling av rundkjøring i krysset mellom Schjongs 

gate/Osloveien/Owrens   gate/storgata 

-Gang- og sykkelvei fra rundkjøringa og ned til fotgjengerovergang ved 

flomsteinen 

-Støyskjerming i Tyristrandgata 

-Etablering av følgende kjøre og gangveier rundt flerbrukshallen: SV 4,5 og 

6, SG  10, 11, 12, 14, 15, 16 og 17 

 

 Arealet GV-5 endres fra grøntareal til parkering i tråd med varsel om endring. 

Rådmannen oppdaterer plantegningen med endring av formål ved vedtak. Det 

forutsettes at løsning for overvannshåndtering blir godkjent av kommunen før 

igangsetting 

 

 Rådmannen igangsetter arbeid med avbøtende tiltak umiddelbart. Avbøtende tiltak 

inkluderer hindring av gjennomgangstrafikk gjennom stenging av veier samt 

etablering av fartsdempende tiltak og tilrettelagte krysningspunkt som vist i 

forslaget. 

 

 Rådmannen får i oppgave å i samarbeid med SVV å vurdere nærmere valg av,  

plassering og utførelse av tiltakene. 

 

 Dersom det i arbeidene med utførelsen av avbøtende tiltak kommer frem 

hensiktsmessige løsninger som antas å gi god effekt trafikksikkerhetsmessig og som 

ikke anses å ha vesentlige ulemper for berørte parter kan Rådmannen iverksette 

tiltakene uten videre godkjenning.  

 

 Rådmannen gis i oppgave å vurdere løsningen for myke trafikanter fra rundkjøringen 

til flomsteinen og igangsette prosess for endring av plan dersom det konkluderes 

med at gjeldende løsning er uhensiktsmessig. 

 

 



 

Sammendrag 
Ringerike kommune varslet forslag til mindre endring av reguleringsplan 298-04 

Schjongslunden ved annonse i Ring blad og ved brev datert 17.07.2014. Endringa innebærer 

at tidsfrist for gjennomføring av noen av kravene i rekkefølgebestemmelsene som nå er 

tilknytta bruk av flerbrukshallen endres slik at flerbrukshallen kan tas i bruk selv om alle 

rekkefølgebestemmelsene ikke er ivaretatt. I tillegg foreslås det at parkeringsarealene ved 

flerbrukshallen utvides.  

 

Behovet for endringen av tidsfristen kommer av uforutsette problemer med framdriften for 

anlegg utenfor planområdet. Ettersom rekkefølgebestemmelsene setter krav om at tiltakene 

må være gjennomført før åpning av flerbrukshallen vil det ikke være anledning til å ta denne 

i bruk når den står ferdig dersom bestemmelsene ikke endres. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Ny flerbrukshall er under bygging og planen er at denne skal åpne senest 1.februar 2015. 

Den skal benyttes av Buskerud Fylkeskommune på dagtid og lagene i Jevnaker, Hole og 

Ringerike på kveldstid. I tillegg bygges en næringsdel hvor blant annet Læringssenteret og 

Idrettslinja til fylkeskommunen skal flytte inn. 

 

Før brukstillatelse, ligger det flere rekkefølgebestemmelser over tiltak som skal være på 

plass før flerbrukshallen kan tas i bruk. Dette gjelder blant annet: 
 

 Rundkjøring i krysset mellom Schjongs gate/Osloveien/Owrens gate/Storgata 

 Gang- og sykkelvei fra rundkjøringa og ned til fotgjengerovergang ved flomsteinen 

 Støyskjerming i Tyristrandgata 

- Etablering av kjøreveier og gang- og sykkelveier rundt flerbrukshallen 

SV 4, 5 og 6 

- SG 10, 11 og 12 

- SG 14, 15, 16 og 17 

 Etablering av fortau i Dronningensgate  

 

Det ble i saken også varslet omregulering av et mindre grøntområde til parkering. 

 

Beskrivelse av saken 
Begrunnelse for forsinkelse av tiltakene og status for arbeidet med disse: 

 

Statens Vegvesen kom ikke til enighet med grunneier innen fristen for å bygge rundkjøring i 

2014.  

 

 Statens vegvesen har nå startet opp arbeidet med en skjønnsbegjæring for å få 

nødvendige retter til bruk av området. I fremdriftsplanen er det lagt opp til 

ferdigstillelse av rundkjøringen før skolestart høsten 2015. 

 Det er problematisk å etablere gang- og sykkelvei ned fra rundkjøring mot flomstein. 

Dette henger sammen med at den må tilpasses rundkjøringa som ikke er bygget og at 

det drives verkstedsvirksomhet der som gjør at et betydelig antall biler vil krysse 

over gang- og sykkelveien. Gang og sykkelveien vil også bli vurdert i forhold til om 



etablering langs østsiden av Schjongs gate med kryssing gir en tilfredsstillende 

løsning. 

 Det har vært vanskelig å få tilbud på å utføre støytiltakene i Tyristrandgata. Det er nå 

vedtatt å gå videre med mottatt tilbud på arbeidene men det er usikkerhet om 

arbeidene kan ferdigstilles innen åpning av hallen. I følge støyanalysene som ble 

utført i forbindelse med utarbeidelsen av planen vil støy fra Tyristrandsgata i seg 

selv ikke utløse behov for skjerming av boligene langs gata. Endringen i støybildet 

vil heller ikke bli særlig stor. Sammen med støy fra Osloveien vil imidlertid støyen 

overskride tillatte verdier noe som utløste krav om støyskjerming.  

 

Med bakgrunn i dette, ble det i juli sendt ut varsel om endring av reguleringsplan for å 

justere rekkefølgebestemmelsene slik at de skal være opparbeidet innen ett år fra 

flerbrukshallen åpner. Fortau i Dronningensgate var ikke del av høringen. 

 

Om tiltakene 

Etter at saken om rekkefølgebestemmelsene var sendt på høring, ble det oppdaget at en 

samtidig utsettelse av ombyggingen av Dronningensgate kunne gitt mer fleksibilitet i 

forhold til å vurdere alternativer for trafikkavvikling i området frem mot rundkjøringen står 

ferdig. 

Fysisk etablering av fortauet var da allerede i gang og sett opp mot åpning av 

Flerbrukshallen var det ikke mulig å endre dette. 

 

Kommunestyret vedtok 25/9-14, sak 117/14, å anta tilbud om støyskjerming av 

Tyristrandgata. Det er foreløpig usikkert hvor raskt arbeidene med støyskjerming kan 

ferdigstilles, men det er ønske fra kommunens side om å igangsette arbeidene i høst. 

Internveiene SV-4 og SV-5 samt gangarealene SG-11, SG-12 og SG-17 ligger an til å bli 

ferdigstilt før åpning av flerbrukshallen.  

 

Transportansvarlig i Kruse Smith har etter møtet med Ringerike kommunale foreldreutvalg 

pålagt anleggstrafikken som kjører til/fra anlegget på flerbrukshallen om å benytte 

Tyristrandgata. Dette er imidlertid en utfordring for de som kommer nordfra slik at det vil 

fortsatt være noe anleggstrafikk på internveiene i området. 

 

Om situasjonen på Schjongslunden 

Et viktig moment er at rekkefølgebestemmelsene kun foreslås utsatt ett år.  

 

 Basert på signalene fra Statens Vegvesen, er rådmannen trygg på at ny rundkjøring er 

etablert i løpet av 2015. 

 Kommunestyret har fattet vedtak om å anta tilbudet om støyskjerming og rådmannen har satt 

i gang prosessen med å få avtalene på plass. Det forventes derfor at disse arbeidene vil kunne 

gjennomføres snarlig. Ut i fra støyanalyser utført i forbindelse med regulering av 

Schjongslunden ser det ut til at mertrafikken flerbrukshallen generer ikke medfører vesentlig 

økning av støy i seg selv og rådmannen anser at ulempen som påføres berørte beboere ved at 

hallen tas i bruk derfor må anses å være akseptabel i en overgangsperiode dersom arbeidene 

ikke kan ferdigstilles før hallen kan tas i bruk. 

 Fortauet i Dronningensgate er ikke tatt med i dispensasjonssaken om utsettelse av 

rekkefølgebestemmelsene og må derfor bygges for at flerbrukshallen skal kunne åpnes 

 Fartshumper i Anna Colbjørnsdatters gate er ett av flere mulige tiltak for å løse 

trafikksituasjonen på Schjongslunden. Anna Colbjørnsdatters gate er imidlertid sterkt 



negativt berørt uavhengig av endringsforslaget da stengingen av Dronningens gate medfører 

at en stor andel av trafikken til Schjongslunden går denne veien. Dette ventes å endre seg når 

Dronningens gate står ferdig og sørgående trafikk kan bevege seg ned denne. 

 Internveiene SV-4 og SV-5 samt gangarealene SG-11, SG-12 og SG-17 ligger an til å bli 

ferdigstilt før åpning av flerbrukshallen.  

 

 

Merknader 

Merknadsbehandlingen er delt ved at tilsvar er gitt i eget vedlegg til saken. Ettersom flere av 

merknadene er sammenfallende og også har vært illustrert finner rådmannen det 

hensiktsmessig å sammenfatte forslag til løsninger og illustrere disse sammen med 

vurderingene i saken. 

 

Regionale myndigheter 

 

Fylkesmannen forutsetter i sin uttalelse at kommunen fortsatt arbeider for at tiltakene skal 

blir gjennomført så raskt som mulig. Fylkesmannen vektlegger at kommunen må ta særlig 

hensyn til ulempe for barn. 

 

Statens Vegvesen har i sin uttalelse bedt om at det gjennomføres avbøtende tiltak i 

tilknytning til krysset hvor rundkjøringen skal være;  

 Etablering av 40 km/t sone og fartshump på rådhussiden, etter brua 

 Etablering av opphøyd gangfelt før neste sving på fv. 35 retning sentrum 

 Bedre sikt ved Sverre Haugli 

Statens vegvesen har bestilt anleggelse av humper og tar sikte på å starte arbeidene med 

etableringen av hump og krysningspunkt i høst med ferdigstillelse i løpet av oktober.  

 

Andre innspill 

 

Det har kommet flere innspill på hvordan trafikksituasjonen skal håndteres; 

 Stenge 2 gater på Schjongslunden (Aabenraagata, Thornes gate) eventuelt kun stenge / skilte 

innkjøring forbudt for kjøring nordover slik at beboere lengst sør og brukere av 

flerbrukshallen må benytte Tyristrandgata. Ådalsgata er allerede stengt og stenging av de to 

gatene vil dermed hindre all nordgående gjennomgangstrafikk. 

 Etablere fartshumper i Anna Colbjørnsdatters gate 

 Justere fartshump i Schjongsgate / Tyristrandgata for trygg kryssing for fotgjengere. 

 Skilte tydelig at trafikk til/fra flerbrukshallen følger Tyristrandgata (de fleste vil følge 

skiltingen) 

 Etablere gangfelt langs Anna Colbjørnsdatters gate og gjøre denne enveiskjørt i nordgående 

retning 

 Gjenåpne Schjongs gate mot vest for å avlaste Anna Colbjørnsdatters gate. 

 Snu kjøreretningen i Dronningens gate slik at trafikk ut av området ledes ut i lyskrysset 

Sundgata X Kongens gate. 

 Etablere gangsti over grøntområdet ved Kahrs gate for å sikre myke trafikanter og holde 

Dronningens gate toveiskjørt. 



Noen av tiltakene kan være midlertidige slik at de kun gjelder i perioden frem til ny 

rundkjøring står på plass mens noen av tiltakene kan også vurderes som varige tiltak. SVV 

tar sikte på å ha rundkjøringen ferdig før skolestart høsten 2015. Tiltak som vil kunne 

gjennomføres raskt bør derfor prioriteres slik at de får reell effekt i overgangsperioden frem 

mot at veisystemet blir etablert slik det tenkt på lang sikt.  

 

Forholdet til overordnede planer 
 Forslaget endrer ikke bruken av området, kun innslagspunktet for gjennomføringen av noen 

av rekkefølgebestemmelsene, slik at forholdet til overordnede planer er uendret. 

 

Juridiske forhold  
 Ved vedtak av avbøtende tiltak gjennom stenging av gater er kommunen avhengig av 

vedtak fra skiltmyndighet som vil være Statens Vegvesen. 

 

Økonomiske forhold 
 Avbøtende tiltak som skilting og etablering av fartsdumper, bom, belysning eller fortau vil 

kunne ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Rådmannen vil eventuelt fremme ny 

sak dersom det viser seg nødvendig med større investeringer til avbøtende tiltak.  

Det er ikke gjort beregning av de økonomiske konsekvensene for kommunen dersom 

Flerbrukshallen ikke kan tas i bruk som forventet. 

 

Behov for informasjon og høringer 
 Informasjon til berørte anses ivaretatt gjennom offentlig ettersyn av endringsforslaget. 

Avbøtende tiltak vil kunne få konsekvenser for berørte beboere i området. I 

trafikkregulerende saker som stenging av vei ved bruk av skilt er imidlertid kun kommunen 

og politi høringsinstanser. 

 

Alternative løsninger 
 Rådmannen ber om fullmakt til, i samarbeid med Statens vegvesen, vurdere avbøtende 

tiltak. Gjennom høringsprosessen og møte har det kommet frem alternativer som virker 

gunstige i forhold til å iverksette tiltak med god effekt så hurtig at de vil være virksomme 

når hallen skal tas i bruk. Rådmannen anser at valg av løsninger for å begrense ulempe i 

perioden frem til vegsystemet rundt flerbrukshallen er ferdig ikke bør låses helt for å gi 

nødvendig fleksibilitet i valg av endelig løsning.  

 

Det kan vedtas endring av rekkefølgebestemmelsene i forhold til område BAK-1/BIS -1 slik 

at det blir krav om gjennomføring av tiltakene nevnt i rekkefølgebestemmelsene før det gis 

igangsettingstillatelse for tiltak innen området. Effekten av dette vil være at man skaper 

forutsigbarhet om at tiltakene vil være gjennomført slik at vegsystemet er opparbeidet før 

det tillates ny anleggstrafikk inn i området. For BIS-1 bør begrensning av 

igangsettingstillatelse kun gjelde igangsetting av bygging av resterende tribuneplasser slik at 

ikke drift av eksisterende anlegg vanskeliggjøres. 

 

Prinsipielle avklaringer 
 I denne saken er det en klar motsetning mellom hensynet til framkommelighet og god 

trafikkavvikling og trafikksikkerhet og hensynet til barn og unges sikkerhet i et etablert 

boligområde. Det er sannsynlig at tiltak som gjøres for å begrense ulempe som følge av 



gjennomgangstrafikk også vil føre til ulempe for beboere i form av redusert 

framkommelighet. 

 

Rådmannens vurdering 
 Rådmannen anser at utsettelse av bruken av flerbrukshallen vil være svært negativt for 

mange. Særlig vil elever og unge miste et godt og sentralt tilbud frem til Flerbrukshallen kan 

tas i bruk.  

 

Samtidig vil beboere i området kunne få en stor ulempe gjennom forverrede trafikkforhold i 

sitt nærområde. Planen legger opp til at all trafikk skal ledes inn og ut av området langst to 

hovedakser. Dette begrenser konfliktområdene og gjør det også enklere å prioritere tiltak. På 

grunn av utsettelsen av etableringen av rundkjøringa vil imidlertid trafikkavviklingen i en 

begrenset periode bli mindre tilfredsstillende. Uten tiltak vil det bety både økt trafikkfare og 

dårligere framkommelighet inn og ut av området, særlig ved større arrangementer. Det er 

sannsynlig at området vil bli belastet med mye gjennomgangstrafikk til områdene ved 

flerbrukshallen. Beboere i området har også uttrykt bekymring over at dette ofte er trafikk 

med relativt høy hastighet og dårlig kjennskap til lokale forhold. Tiltak som tar sikte på å 

bedre trafikksikkerhetsforholdene vil kunne føre til en enda større ulempe for 

framkommeligheten.  

 

Det er kommet ulike innspill til bruk av gatene i området for å bedre trafikkavviklingen. 

Felles for de fleste er imidlertid at de enten skaper økt gjennomgangstrafikk eller, som ved 

gjenåpning av Schjongs gate, fører trafikken ut på et annet sted i trafikksystemet uten å løse 

te trafikale utfordringene som i dette tilfellet er krysset mot Rv.35.  

 

Å snu kjøreretningen i Dronningens gate vil kunne ha noen positive konsekvenser i forhold 

til trafikkavviklingen, særlig for trafikk som skal mot sør ved at de slipper å kjøre rundt 

Fordkvartalet. Rådmannen anser likevel at fordelen totalt vil bli begrenset da det vil føre til 

mer gjennomgangstrafikk fordi kjørende fra nord mot flerbrukshallen da ventes å benytte 

sidegatene til Dronningens gate på vei mot Flerbrukshallen. Det vil også kunne bli en til dels 

betydelig konflikt med syklister som oppnår stor fart nedover Dronningens gate. Disse bør 

ligge i kjørebanen for ikke å komme i konflikt med gående og biler på vei inn og ut fra 

eiendommene. Problemet vil ikke være stort ved kjøreretningen sørover da syklister på vei 

nordover vil ha betydelig lavere fart. 

 

Rådmannen anser at av de avbøtende tiltakene som er foreslått vil en stenging av 

Aabenraagata og Thornes gate være et tiltak som vil kunne gjennomføres raskt og med god 

effekt i forhold til trafikksikkerhet og ulempe ved gjennomgangstrafikk. Beboere i området 

vil imidlertid få en ulempe gjennom at også deres egen ferdsel med bil i området begrenses. 

Særlig vil beboere sør for sperringen bli hindret da de må benytte Tyristrandgata/Schjongs 

gate og dermed blir særlig påvirket av trafikkavviklingen til og fra hallen. Dette vil man 

unngå dersom man kun tillater kjøring til eiendommene. Slike begrensninger har imidlertid 

liten respekt og er vanskelige å følge opp. Det er også mulig å benytte bom for å begrense 

ferdsel, men dette stenger veien og kan være uhensiktsmessig der problemet er trafikk fra en 

retning. 

 

Det er også aktuelt å se på muligheten for innkjøring forbudt ved alle utkjørslene til 

Ringeriksgata unntatt til Tyristrandsgata og eventuelt Roald Amundsens gate. Dette vil gi en 

situasjon der all trafikk inn til boligområdene vil gå inn Sundgata og der beboerne kan velge 



den mest hensiktsmessige utkjøringen ut i fra forholdene. Dette vil fjerne problemer med 

gjennomgangstrafikk og ved at beboere i området kan kjøre nordover vil de i mindre grad 

bli negativt berørt som følge av trafikkavviklingsproblemer ved arrangementer. Rådmannen 

ønsker derfor aksept for løsningen med å begrense gjennomgangstrafikk og i samråd med 

Statens vegvesen og politi/ utrykningsenheter vurdere hvilke løsning som er mest 

hensiktsmessig for å oppnå dette. 

 

Rådmannen anser at behovet for løsningen med gangvei på vestsiden av Schjongs gate 

sannsynligvis er svært lite og at ulempene ved å krysse Schjongs gate ved rundkjøringen 

kanskje blir mindre enn å krysse innkjøringene til verkstedområdet. For eiendommen 

grunnen må erverves fra for bygging av gangveien vil dette kunne begrense muligheten for 

bruk og skape en uheldig trang situasjon. I endringsforslaget er krav om gjennomføring av 

gangveien utsatt til 1.1.16. Rådmannen ønsker imidlertid å vurdere behovet nærmere og har 

derfor lagt til forslag til vedtak om å se nærmere på og eventuelt endre løsningen. 

Rådmannen tar sikte på å samarbeide med Statens vegvesen i dette arbeidet slik at eventuell 

endring tilpasses trafikkmønstre i rundkjøringen. 

 

Rådmannen anser omreguleringen av grøntarealet GV-5 til parkering fornuftig ut i fra at 

dette minsker behovet for å ta i bruk annet areal, SP3 og dermed ikke bidrar til reduksjon av 

flater som brukes til fritidsaktivitet. Det forutsettes at arealet gis en utforming som gir god 

avgrensning av parkeringsarealet mot gangveien og Ringeriksgata samt at det dokumenteres 

at overvann kan håndteres før arbeidene igangsettes. 

 

Vedlegg 
 Forslag til nye bestemmelser (med utheving i gult)  

 Illustrasjon av endring av parkeringsareal 

 Vurdering av merknader 

 Oppsummering av møte om avbøtende tiltak med kartvedlegg 

 Illustrasjon av utsatte tiltak i planområdet 

 Støyanalyse Schjongslunden (I forbindelse med tidligere regulering) 

 Brev og merknader 

 

Lenker 
Forslag til mindre endring av reguleringsplan 298-05 "Schjongslunden" 

 

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, 30.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

for reguleringsplan nr. 0605_298-03 ”SCHJONGSLUNDEN”  
 

Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 03.05.2004. Sist endret 08.08.2011 
 

1.gangs behandling i planutvalget 28.06.2004, sak 0091/04 

Offentlig høring 03.07.2004 – 20.08.2004. 

2.gangs behandling i planutvalget  05.09.2005, sak 0124/05  

Formannskapet  05.09.2005, sak 0139 

Vedtatt av kommunestyret 15.09.2005, sak 0106 

Mindre vesentlig endring 11.09.06, sak 150/06 (kun endring på plankart, ikke i bestemmelsene) 

Mindre vesentlig endring 31.10.07, sak 14/07 (kun endring i bestemmelsene, ikke på plankartet)  

Vesentlig endring: 

1.gangs behandling i planutvalget 07.09.09, sak 90/09 

1.gangs behandling i formannskapet 13.10.09, sak 107/09 

Offentlig høring 04.10.09 – 16.11.09. 

Ny 1.gangs behandling i planutvalget 14.02.11,  sak 15/11. 

Nytt Offentlig høring 19.02.11 – 02.04.11. 

2.gangs behandling i planutvalget 22.08.11, sak 95/11 

Formannskapet 23.08.11, sak 136/11  

Vedtatt av kommunestyret 01.09.11, sak 118/11 

 

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,   

 Offentlig eller privat tjenesteyting (BT – 1-5) 

 Idrettsstadion (BIS – 1) 

 Andre idrettsanlegg (BAI – 1-7) 

 Avløpsanlegg (BAV – 1) 

 Forretning/ kontor/ andre idrettsanlegg (BAK – 1-2) 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Veg (SV – 1-8) 

 Gangveg/ gangareal (SG – 1-20) 

 Parkeringsplasser (SP – 1-9) 

 Bussparkering (SPB – 1-3) 

 

3. Grønnstruktur 

 Friområde (GF – 1) 

 Vegetasjonsskjerm (GV – 1-5) 

 Friområde/ parkeringsplasser (GAK – 1) 

 

4. Hensynssoner 

 Flomfare 
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I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1 – 14 i 

plan – og bygningslovens § 12-7. 

§ 1. Fellesbestemmelser 

§ 1.0 Fellesbestemmelser for samtlige formål innenfor planområdet 

Bestemmelsene gjelder for samtlige formål innenfor planområdet der temaet er aktuelt. 

1. Kulturminner (6) 

Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid 

eller annen virksomhet i planområdet, må arbeidene straks stanses og fylkeskommunen 

varsles, jmf. Kulturminneloven § 8.2. 

2. Gjerder (2) 

Det tillates ikke oppført gjerder innenfor planområdet utover unntakene som er listet opp 

under: 

 I områder avsatt til vegetasjonsskjerm langs Ringeriksgata kan det oppføres gjerde. 

 Det kan oppføres gjerde rundt område BAI-3. 

 Det skal være gjerde rundt område BAI-6 så lenge det nyttes til friluftsbad. 

 Det kan oppføres gjerde mot kjøreveg i friområdet GF-1. 

 Det kan oppføres gjerde rundt område BIS -1. 

 Det kan føres opp gjerde mot trafikkarealer i område BAI-1, 2 og 4.  

 

Gjerdene kan være inntil 3,0 m høye.  

Gjerdene skal være flettverksgjerder og ikke hindre innsyn. 

3. Skilt, reklame o.l. (1) 

Tekniske innretninger, herunder også skilt og reklame, kan ikke settes opp uten at kommunen 

har gitt samtykke. Særlig skjemmende tiltak av denne art er ikke tillatt. Slike innretninger skal 

gis en diskret utforming, ha en plassering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med 

områdets karakter og tradisjon. 

§ 2. Bebyggelse og anlegg 

§ 2.0 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 

1. Radon (4) 

Det må gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjonen av radon i oppholdsrom ikke 

blir større enn 100 Bq/m
3
 med mindre det er gjennomført radonundersøkelser av 

byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er nødvendig. 

2. Parkeringsdekning (7) 

Det stilles ikke krav om parkeringsdekning i henhold til kommunal vedtekt.  

Det kreves ikke opparbeidet parkeringsplasser innenfor det enkelte byggeområde. 

Det skal opparbeides parkeringsplasser på egne områder avsatt til formålet. 

3. Utomhusplan (4) 

Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i offentlig tilgjengelige byggeområder skal 

være dokumentert ved utomhusplan som framlegges ved byggesøknad. Utomhusplanen skal 

vise: 

 Forholdet til universell utforming, herunder universell tilgjengelighet fra HC – 

parkeringer til inngangsparti for de ulike bygg/ idrettsanlegg. 
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 At det er tilstrekkelig plass til sykkelparkeringer og at dette legges nærmere innganger 

enn parkeringsplasser for biler. 

 At trær merket i plankartet som ”Eksisterende tre som skal bevares”, blir bevart. 

 Planlagt skilting og plassering av flaggstenger. 

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – offentlig eller privat tjenesteyting 

1. Formål (1) 

Område BT – 1 – 5 skal nyttes til bebyggelse og anlegg, underformål offentlig eller privat 

tjenesteyting. Primærfunksjonen skal være tilknytta idrettslige aktiviteter. Innenfor BT-5 er 

det tillatt med messevirksomhet. Bruk til messevirksomhet skal ikke komme i konflikt med 

primærfunksjon som flerbrukshall. Innenfor BT-2 tillates flytting/ utvidelse av driftsbygg/ 

garasje.   

2. Utnyttingsgrad (1) 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%BYA).  

Maksimal utnyttelse i område BT-1 = 90 % BYA 

Maksimal utnyttelse i område BT-2 = 50 % BYA 

Maksimal utnyttelse i område BT-3 = 80 % BYA 

Maksimal utnyttelse i område BT-4 = 90 % BYA 

Maksimal utnyttelse i område BT-5 = 100 % BYA 

3. Byggehøyde (1) 

Maksimal byggehøyde for laveste gesims og for møne/ høyeste gesims beregnes i forhold til 

gjennomsnittlig terrengnivå. Luftinntak / -utkast o.l. kan tillates inntil 1,0 m over de angitte 

høyder. 

 

I område BT-1 er maksimal byggehøyde 7,0 m for laveste gesims og 11,0 m for møne/ 

høyeste gesims. 

I område BT-2 er maksimal byggehøyde 6,0 m for laveste gesims og 9,0 m for møne/ 

høyeste gesims. 

I område BT-3 er maksimal byggehøyde 6,0 m for laveste gesims og 10,0 m for møne/ 

høyeste gesims. 

I område BT-4 er maksimal byggehøyde 9,0 m for laveste gesims og 10,0 m for møne/ 

høyeste gesims. 

I område BT-5 er maksimal byggehøyde 10,5 m for laveste gesims og 12,5 m for møne/ 

høyeste gesims. 

4. Byggegrense (2) 

Bygninger skal plasseres innenfor formålsgrensen, med minimum 1 meter avstand fra 

formålsgrensa. For BT-5 kan det bygges helt ut til formålsgrensa. 

5. Takform (1) 

For område BT-5 skal takform være pulttak, saltak eller krumt/ buet tak. Takformen skal 

bidra til å nedskalere inntrykket av bygningen. 

6. Materialbruk og fargevalg (1) 

I området BT-5 tillates kun materialer som tre, stein, tegl, glass og betong. Øvrige 

miljøvennlige naturmaterialer kan vurderes. Valg av materiale og utforming skal benyttes for 

å nedskalere inntrykket av bygningen samt for å få den til å harmonere med de 

omkringliggende naturlige omgivelsene. Fargevalg skal tilpasses naturen rundt samt 

stadionbygget. 
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7. Flaggstenger (2) 

Det tillates oppført flaggstenger innenfor byggeområdene. Antall og plassering skal vurderes 

nærmere i byggesaken. 

8. Bevaring av vegetasjon og terreng (6) 

Eksisterende trær i byggeområde BT-2 skal bevares. 

9. Utforming 

BT-5 tillates sammenbygd med BAK-2. 

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – idrettsstadion 

1. Formål (1) 

Område BIS – 1 skal primært nyttes til hovedarena for fotball 

Område BIS – 1 kan sekundært nyttes til: 

- byggeområder for forretning 

- byggeområde for kontor 

- anlegg for idrett og sport 

Formålene forretning og kontor skal være relatert til friluftsliv, sport og idrett, og 

virksomheten skal ikke gi konflikt med det primære formålet.  

2. Utnyttingsgrad (1) 

Utnyttingsgrad i område BIS – 1 beregnes som tillatt bruksareal (BRA) for kontor og 

forretning, og maksimalt antall tilskuerplasser for tribuneanlegg. 

Maksimalt tillatt bruksareal for kontor og/eller forretning BRA = 2.000 m
2
. VIP – fasiliteter

1
 

regnes ikke med som en del av dette arealet.  

Maksimalt antall tilskuerplasser = 6000 stk. 

3. Byggehøyde (1) 

Maksimal byggehøyde for laveste gesims og for møne/ høyeste gesims beregnes i forhold til 

gjennomsnittlig terrengnivå. Luftinntak / -utkast o.l. kan tillates inntil 1,0 m over de angitte 

høyder. 

I område BIS – 1 er maksimal byggehøyde 12,0 m for laveste gesims og 12,5 m for 

møne/ høyeste gesims. 

4. Byggegrense (2) 

Bygning / tribuneanlegg kan ikke plasseres utenfor byggegrensene som er vist på plankartet.  

Der det ikke er angitt byggegrense kan tribunen plasseres helt inntil formålsgrensen. 

5. Takform (1) 

I område BIS – 1 skal bygningene / tribuneanleggene ha pulttak eller flatt tak. 

6. Materialbruk og fargevalg (1) 

I området BIS-1 tillates kun materiale som tre, stein, tegl, glass og betong. Øvrige 

miljøvennlige naturmaterialer kan vurderes. Valg av materiale og utforming skal benyttes for 

å nedskalere inntrykket av bygningene. Materiale og fargevalg bør harmonere mellom de 

ulike tribunene. Fargevalg skal tilpasses naturen rundt samt flerbrukshallen.  

7. Parkeringsdekning (7) 

Det stilles ikke krav om parkeringsdekning i henhold til kommunal vedtekt.  

Eventuelle parkeringsplasser innenfor område BIS – 1 må inkorporeres i tribuneanlegget. 

                                                 
1 VIP- fasiliteter defineres som møte – og konferanserom, losjer og tilhørende restaurant, kjøkken, toaletter og 

garderober, som er i direkte tilknytning til tribuneanlegget. 
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8. Flaggstenger (2) 

Det tillates oppført flaggstenger innenfor område BIS – 1. Antall og plassering skal vurderes 

nærmere i byggesaken. 

 

§ 2.3 Bebyggelse og anlegg – andre idrettsanlegg 

1. Formål (1) 

Område BAI-1 skal primært nyttes til ball-løkke 

Område BAI-2 skal primært nyttes til ball-løkke 

Område BAI-3 skal primært nyttes til friidrettsarena med tribuner, sekundært til fotball 

Område BAI-4 skal primært nyttes til ball-løkke om sommeren og skøytelek om vinteren. 

Område BAI-5 skal primært nyttes til sandvolleyballbaner 

Område BAI-6 skal primært nyttes til friluftsbad, lek eller idrett. 

Område BAI-7 skal primært nyttes til fotballbane 

 

Annen bruk kan tillates i den grad den ikke er til vesentlig hinder for den primære bruken. 

2. Banemateriale (4) 

Arealet innenfor løpebanen i område BAI-3 skal ha naturgress. Arealet innenfor BAI-4 skal 

ha en overflate som egner seg for islegging om vinteren. 

3. Bygninger på området (2) 

Det tillates ikke oppført bygninger på områdene BAI-1, BAI-2, BAI-4, BAI-5, BAI-6 eller 

BAI-7. 

På område BAI-3 kan det oppføres tribuneanlegg. 

På område BAI-6 kan det oppføres mindre konstruksjoner som bygger oppunder formålet.  

 

4. Tribuneanlegg (1) 

I område BAI-3 kan det oppføres tribuner. 

Maksimal byggehøyde for laveste gesims og for møne/ høyeste gesims beregnes i forhold til 

gjennomsnittlig terrengnivå. Maksimal byggehøyde er 5,0 m for laveste gesims og 6,0 m for 

møne/ høyeste gesims. 

5. Bevaring av vegetasjon og terreng (6) 

Eksisterende trær inntegna i plankartet innenfor område BAI-3 og 6 skal bevares.  

§ 2.4 Bebyggelse og anlegg – avløpsanlegg 

1. Formål (1) 

Område BAV-1 skal nyttes til avløpsanlegg, pumpestasjon. 

2. Utnyttingsgrad (1) 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%BYA).  

Maksimal utnyttelse i område BAV-1 = 35 % BYA 

3. Byggehøyde (1) 

Maksimal byggehøyde for laveste gesims og for møne/ høyeste gesims beregnes i forhold til 

gjennomsnittlig terrengnivå. Luftinntak / -utkast o.l. kan tillates inntil 1,0 m over de angitte 

høyder. 

 

I område BAV-1 er maksimal byggehøyde 4,0 m for laveste gesims og 4,0 m for møne/ 

høyeste gesims. 
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4. Takform (1) 

I område BAV-1 skal bygningene ha saltak eller flatt tak. 

§ 2.5 Bebyggelse og anlegg – forretning/ kontor/ andre idrettsanlegg 

1. Formål (1,2) 

Område BAK-1-2 kan nyttes til følgende formål: 

- byggeområder for forretning 

- byggeområde for kontor 

- anlegg for idrett og sport 

Formålene forretning og kontor skal være relatert til friluftsliv, sport og idrett. Treningssenter 

tillates og kiosk/kafé tillates. Ordinær sportsbutikk og øvrig detaljhandel, samt 

dagligvarehandel tillates ikke. Salg av diverse klubbeffekter er imidlertid tillatt. 

2. Utnyttingsgrad (1) 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%BYA).  

Maksimal utnyttelse til sammen innenfor område BAK-1 - 2 er 6000 m
2
 BRA. 

 

Maksimalt tillatt bruksareal for treningssenter/ lege/ fysioterapi er 1500 m
2
 BRA. 

Maksimalt tillatt bruksareal for forretning er 1500 m
2
 BRA. 

3. Byggehøyde (1) 

Maksimal byggehøyde for laveste gesims og for møne/ høyeste gesims beregnes i forhold til 

gjennomsnittlig terrengnivå. Luftinntak / -utkast o.l. kan tillates inntil 1,0 m over de angitte 

høyder. 

I område BAK-1 og 2 er maksimal byggehøyde 10,5 m for laveste gesims og 12,5 m for 

møne/ høyeste gesims.  

4. Byggegrense (2) 

Byggegrensa er identisk med formålsgrensa. 

5. Takform (1) 

I område BAK-1- 2 skal bygninger ha pulttak, saltak eller buet/ krumt tak. Takformen skal 

bidra til å nedskalere inntrykket av bygningen samt gi en myk start på henholdsvis 

flerbrukshallen og tribuneanlegget, mot boligområdet. 

6. Materialbruk og fargevalg (1) 

I området BAK-1- 2 tillates kun materiale som tre, stein, tegl, glass og betong. Øvrige 

miljøvennlige naturmaterialer kan vurderes. Valg av materiale og utforming skal benyttes for 

å nedskalere inntrykket av bygningen samt for å få den til å harmonere med de 

omkringliggende naturlige omgivelsene. Fargevalg skal tilpasses naturen rundt samt 

flerbrukshallen og stadionbygget. 

7. Flaggstenger (2) 

Det tillates oppført flaggstenger innenfor område BAK – 1 og 2. Antall og plassering skal 

vurderes nærmere i byggesaken. 

8. Eksisterende bebyggelse (10) 

Eksisterende bygninger innenfor BAK-2 kan rives. 

9. Utforming 

BAK-2 tillates sammenbygd med BT-5. 
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§ 3. Samferdselsanlegg og infrastruktur 

§ 3.0 Felles bestemmelser samferdselsanlegg og infrastruktur 

1. Formål (1) 

Områdene kan nyttes til formål samferdselsanlegg og infrastruktur, med underformål som 

angitt på plankartet. Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til samferdselsanleggene og 

infrastrukturen. 

2. Tekniske planer (4) 

Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som 

på forhånd er godkjent av kommunen.  

3. Vegstandard (4) 

Vei med tilhørende avkjørsler o.l. skal være utformet med en standard som det fremgår av 

kommunalteknisk veinorm utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund 1981, eller bedre. 

Dette kravet gjelder ikke kjøreveg SV-7. 

4. Avkjøringsforhold (4) 

Avkjørsler skal være iflg kommunal norm. 

5. Utførelse av terrengbehandling (1) 

Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 

§ 3.1 Veg 

1. Formål (1) 

Områdene SV1-8 kan nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål veg. 

2. Stenging (7) 

Det tillates oppført port / bom for stenging av vegene SV-2, SV-3 og SV-4 ut mot 

Ringeriksgata (SV-1). 

3. Overbygging (1, 2) 

SV-5 kan overbygges med BYA inntil 100 %. Dette skal ikke gå på bekostning av formålet 

som kjøreveg. Høyde fra gatenivå til underkant gulv på overbygget skal være minimum 6 m. 

Dersom det overbygges, skal det i byggesaken dokumenteres tilstrekkelige lysforhold i 

passasjen. 

§ 3.2 Gangveg/ gangareal 

1. Formål (1) 

Områdene SG – 1-20 kan nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål 

gangveg/ gangareal. 

2. Overbygging (1, 2) 

SG-12 kan overbygges med BYA inntil 100 %. Dette skal ikke gå på bekostning av formålet 

som gangveg/ gangareal. Høyde fra gatenivå til underkant gulv på overbygget skal være 

minimum 6 m. Dersom det overbygges, skal det i byggesaken dokumenteres tilstrekkelige 

lysforhold i passasjen. 

3. Hensyn til eksisterende bebyggelse 

Ved bygging av SG-14 skal det gjøres tilpasninger for å ta hensyn til eksisterende 

trafostasjon. 
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§ 3.3 Parkeringsplass 

1. Formål (1) 

Områdene SP – 1-9 kan nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål 

parkeringsplasser. Parkeringsplassene er beregnet for offentligheten. I forbindelse med 

arrangementer kan kommunen legge restriksjoner på parkeringen innenfor planområdet. De 

enkelte parkeringsplassene er vist som illustrasjoner i plankartet og er ikke juridisk bindende. 

2. Frisikt (2) 

Parkeringsplasser skal ikke anlegges slik at parkeringen blir til hinder for sikt i kryss og 

avkjørsler. Frisiktlinjer er vist på plankartet. 

3. Eksisterende bebyggelse (10) 

Eksisterende bygninger innenfor SP-4 kan rives. 

4. Fysisk skille (2) 

Det skal etableres et fysisk skille mellom SP-3 og BAI-4. 

§ 3.4 Bussparkering 

1. Formål (1) 

Områdene SPB – 1-3 kan nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål 

bussparkering. 

2. Frisikt (2) 

Parkeringsplasser skal ikke anlegges slik at parkeringen blir til hinder for sikt i kryss og 

avkjørsler. Frisiktlinjer er vist på plankartet. 

§ 4. Grønnstruktur 

§ 4.1 Friområde  

1. Formål (1) 

Område GF-1 kan nyttes til friområde. Området skal være skogkledd med naturlig vegetasjon 

og høye trær. Det er ikke tillatt å drive virksomhet som er til hinder for områdets bruk som 

friområde. 

2. Bygg og anlegg (1, 2) 

Gangstier og benker tillates opparbeidet i friluftsområdet. 

Det kan ikke anlegges brygger eller båtutsettingsplasser i friluftsområdet.  

Bygninger tillates ikke oppført i friluftsområdet. 

3. Skogsdrift (9) 

Skogsdrift tillates ikke i friluftsområdet. 

Inngrep i terreng og vegetasjon ut over alminnelig skjøtsel er ikke tillatt. Dette gjelder også 

lagring, tilrigging, massedeponering og annen bruk av arealene, når det etter kommunens 

skjønn vil komme i strid med reguleringsplanens målsetting. 

4. Kantvegetasjon langs elva (6) 

Det er spesielt viktig å ta hensyn til kantvegetasjon langs elva. Inngrep som berører 

elvekanten tillates i utgangspunktet ikke. Dersom det likevel er behov for inngrep, skal 

naturverdiene og inngrepets konsekvens for disse verdiene, dokumenteres. Det skal også 

redegjøres for alternative muligheter for løsning av behovet som er årsaken til inngrepssaken.  

5. Bevaring av vegetasjon (6) 

Eksisterende trær inntegna i plankartet innenfor GF-1 skal bevares.  
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§ 4.2 Vegetasjonsskjerm 

1. Funksjon (1) 

Områdene som er vist som vegetasjonsskjerm på plankartet skal være parkmessig sone 

mellom trafikkområde og annet område. Områdene skal inneholde trerekker. Eksisterende 

trær skal bevares og nye trær skal plantes i tilsvarende rytme som eksisterende trær. 

2. Bygg og anlegg (2) 

Bygninger eller anlegg tillates ikke oppført i vegetasjonsskjerm. Unntak gjelder lyktestolper 

og i noen områder gjerder (gjerder: se § 1.0, punkt 2). 

3. Bevaring av vegetasjon (6) 

Eksisterende trær inntegna i plankartet innenfor GV-1-4 skal bevares.  

§ 4.3 Friområde/ parkeringsplasser 

1. Formål (1, 7) 

Område GAK-1 er primært friluftsområde. Bestemmelsene knyttet til friluftsområde GF-1 

skal derfor også gjelde for område GAK -1. Se § 4.1. Område GAK -1 kan nyttes til parkering 

i forbindelse med enkeltarrangementer innenfor planområdet. I forbindelse med 

arrangementer kan kommunen imidlertid også legge restriksjoner på parkeringen innenfor 

planområdet.  

2. Bevaring av vegetasjon og terreng (6) 

Eksisterende trær i område GAK -1 skal bevares.  

3. Opparbeiding (2) 

Området skal ikke opparbeides til parkeringsplass. Parkering må i tilfelle skje på eksisterende 

skogsbunn mellom trærne. 

4. Avkjøringsforhold (2) 

Det skal ikke opparbeides egne avkjørsler til område GAK -1 

5. Bygninger på området (2) 

Det tillates ikke oppført bygninger på område GAK -1. 

§ 5. Hensynsoner 

§ 5.1 Flomfare 

1. Funksjoner/bruk (4) 

Område med flomfare er vist på plankartet med skravur. Skravuren angir 200-års flom. 

Dersom det skal oppføres bygninger i fareområdene, må punkt 2, under, oppfylles. 

2. Vilkår (4) 

Vilkår for å etablere virksomhet på område med flomfare, er at flomsikringstiltak 

gjennomføres. + 69,2 er nivået for 200-årsflom på stedet. Alle bygg og installasjoner utføres 

med sikkerhetsmargin 0,5 m slik at de tåler flom opp til kote + 69,7. For gressbaner til fotball 

stilles det ikke krav om flomsikringstiltak, men banen må ikke ligge lavere enn kote 68.0. 
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BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

§ 6. Rekkefølgebestemmelser  

1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer (10) 

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene. 

2. Brannvann (10) 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

3. VA-anlegg (10) 

Det skal være minimum 4 meters avstand fra kommunens VA-ledninger og signalkabler til 

bygninger og faste konstruksjoner. Hvis bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med 

eksisterende VA-anlegg, må disse flyttes. Det kan ikke gis igangsettingstillatelser før disse er 

flyttet og opparbeidet i henhold til utbyggingsavtale med kommunen. 

4. Flomsikring (10) 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at alle bygg og 

installasjoner sikres mot 200-årsflommen inkludert en sikkerhetsmargin på 0,5, slik at de ikke 

tar skade av flom opp til kote + 69,7. 

 

Før det blir gitt igangsettingstillatelse for veier og bygninger må det dokumenteres at veier 

fungerer som sikre rømningsveier ved eventuell flom. 

5. Sykkelparkering (10) 

Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger eller anlegg innenfor reguleringsplanen, før det 

er etablert parkeringsplasser for sykler. Minimumskrav: 

0,05 sykkelparkeringsplass pr tilskuerplass.  

0,2 sykkelparkeringsplasser pr utøver, funksjonærer og andre. 

 

Parkeringsplasser for sykler skal ligge nærmere inngang enn parkeringsplasser for biler. 

6. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (10) 

 Følgende anlegg må være i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent av kommunen 

innen 01.01.16 

 Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger innenfor BIS – 1, BT – 5 og BAK 1-2 

før de følgende anlegg er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent av kommunen: 

SP – 3-4 

 Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger innenfor BAK – 1 og BIS – 1 før 

følgende anlegg er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent av kommunen: SG – 

8-9. 

 Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger innenfor BIS – 1 før følgende anlegg er i 

samsvar med utbyggingsavtale og godkjent av kommunen: SV – 2, SV – 8, SG – 1-5, 

SG – 20, SPB – 1-3, SP – 1-2. 

 Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for SG-20 før driftsbygg er flytta/ ombygd 

innenfor BT-2. 

 Rundkjøring i krysset Owrens gate/Storgata/schjongs gate må være etablert og i 

samsvar med utbyggingsavtale og godkjent av Statens Vegvesen innen 01.01.16 
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 Oppgradering av Tyristrandgata/Schjongs gate fra kryss med rv.35 til Ringeriksgata 

må være gjennomført og i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent av kommunen 

før det gis brukstillatelse for bygninger innenfor planområdet. 

 Gang -/ sykkelvei på strekningen fra kryss med rv. 35 frem til sørøstlige hjørne av 

gnr./ bnr. 318/337 må være gjennomført og i samsvar med utbyggingsavtale og 

godkjent av kommunen innen 01.01.16 

 Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger innenfor planområdet, før følgende er 

gjennomført og i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent av kommunen: 

o Oppgradering av Tyristrandgata/ Schjongsgate fra kryss med rv. 35 til 

Ringeriksgata. 

 

7. Spesielle forutsetninger for BAK-1 og 2, BIS-1 og BT-5. (10) 

Før det gis brukstillatelse for BAK-1 og2, BIS-1 og BT-5 skal følgende være gjennomført i 

samsvar med utbyggingsavtaler og godkjent og eventuelt overtatt av kommunen: 

- Stenging av Schjongs gt. for gjennomkjøringstrafikk og skilting i henhold til dette. 

- Skilting av soneparkering for boligområdet Løkka og Schjongstangen. 

- Fortau langs Dronningens gate fra Sundgata til Thornes gate. 

8. Spesielle forutsetninger for BAK-2 (10) 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for arealer til forretning/ kontor/ andre idrettsanlegg 

innenfor BAK-2 uten at det samtidig foreligger planer for flerbrukshallen. 

9. Støy (10) 

Lokale støytiltak skal være planlagt og gjennomført for følgende eiendommer innen 01.01.16: 

gnr.318/ bnr. 363, 366, 341, 340, 342, 268, 343, 344, 335, 336, 322, 323  

Tiltak skal være i henhold til T-1442 ”Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging” i form av at støy på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk ikke skal 

overskride 55dB. Hva slags type tiltak som skal gjennomføres for å oppnå ønsket effekt, må 

vurderes for hver enkelt eiendom. 
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OVERSIKT OVER REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

  BAK - 1 BAK - 2 BIS - 1 BT - 5 
Ingen 

rekkef.best. Igangsettingstillatelse Brukstillatelse 

Rundkjøring X X X X     X 

Oppgradering 
Tyristrandgata X X X X     X 

Støytiltak Tyristrandgata X X X X   X   

G/s på fv.35 - 318/337 X X X X     X 

Fortau Dronningens gate X X X X     X 

Stenging av 
Schjongsgate X X X X     X 

Skilting av soneparkering X X X X     X 

SP-1-2     X       X 

SP-3-4 X X X X     X 

SP-5-9         X     

SV-2     X       X 

SV-3-6 X X X X     X 

SV-7         X   X 

SV-8     X       X 

SG-1-5     X       X 

SG-6         X   X 

SG-7         X   X 

SG-8-9 X   X       X 

SG-10-12 X X X X     X 

SG-13         X     

SG-14-17 X X X X     X 

SG-18         X     

SG-20     X       X 

SPB-1-3     X       X 

Planer for flerbrukshall   X       X   

Flytting av driftsbygg, 
BT-2     X       X 

Sykkelparkering X X X X     X 

Flomsikring   X X X   X   

VA - anlegg X X X X   X   

Brannvann - 
dokumentasjon X X X X     X 

Utbyggingsavtale X X X X   X   

 

 

 

Tabellen er kun ment som en skjematisk oversikt for å lette arbeidet med fremtidige 

byggesaker. Den må dermed ses i sammenheng med rekkefølgebestemmelsene i § 6. 



Kartutsnitt som viser endring av arealet GV-5 

Det legges opp til å gi området et grønnere preg for å skape et skille mellom gata og plassen. Det 

forutsettes at løsningen må gi tilfredsstillende overvannshåndtering. 

 

 



Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: 

 

Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun 

kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har vurdert forslagene og innspillene nærmere i 

forbindelse med arbeidet for å redusere ulemper og bedre trafikksikkerheten som helhet. 

 

 

Beboere 

 

Terje Rolfsøn 

Owrensgate 21 

Anser utsettelse av rekkefølgebestemmelsene som svært uheldig. 

Kritikkverdig at varsel kun er sendt de som angås av støy. 

Påpeker at området er et boligområde og mener at gjennomgangstrafikk vil være svært uheldig i 

forhold til barn og unge.  

Hevder en del bilister holder alt for høy fart i Sundgata og Dronningens gate. 

Utfordring med trafikk til nye tider, barn/unge som sykler uten hjelm på vilkårlig side av veien, dårlige 

lysforhold vinterstid og mulighet for økt trafikk fra videregående elever. 

Viser til at barn/ungdom i området i stor grad beveger seg langs øst-vest aksen mens 

gjennomgangstrafikk i stor grad skjer langs nord-syd aksen, noe som skaper konflikt og et komplisert 

trafikkbilde for barna. 

Foreslår følgende tiltak: 

Stenging av Aabenraagata ved Ådalsgata 10 og Thornes gate ved Thornes gate 13 for å unngå kjøring 

mot nord gjennom villastrøket.  

Tiltak for trygging av myke trafikanter ved krysset Osloveien/Storgata/Owrensgate/Tyristrandsgata, 

samt trygging av krysningspunkt over Tyristrandsgata ved flomsteinen. 

Sikre god sikt i krysset Tyristrandsgata/Owrensgate. 

Vurdere tiltak som fartsreduksjon ved krysset Osloveien/Storgata/Owrensgate/Tyristrandsgata og 

begrense mulighet for bruk av bil ved arrangementer dersom det viser seg å bli kapasitetsproblemer på 

veinettet. 

Rådmannens kommentar: 

Beklager at varsel kun ble sendt de som angås av støy. Bakgrunnen for dette er at disse blir direkte 

berørt av endringen gjennom manglende tiltak på egen eiendom. I forhold til negative konsekvenser 

som følge av trafikk er dette noe som vil berøre beboere i området negativt. Andre som bruker 

områdene på Schjongslunden vil også bli negativt berørt, og rådmannen valgte derfor å varsle 

endringen gjennom annonsering i ring blad samt at fristen for uttalelse ble forlenget vesentlig i forhold 

til normal høringsfrist ved mindre endring. 

Når det gjelder betraktningene rundt utfordringene i området og forslag til løsning har disse vært 

benyttet i vurderingene og sammenfaller med rådmannens konklusjon i saken. 

 

Bjarte Rømmesmo 

Schjongsgate 3 



Mener endringsforslaget gir liten forutsigbarhet om gjennomføring av støytiltak og uttrykker 

bekymring for barn og myke trafikanter. 

Protesterer mot at bygging av rundkjøring, gang og sykkelvei og støyskjerming utsettes. 

Ingen forslag til avbøtende tiltak. 

Rådmannens kommentar. 

Rådmannen har forståelse for merknadsstillers bekymring i forhold til forutsigbarheten ved senere 

gjennomføring. Å stenge Flerbrukshallen 1.1.2016 er nok verken ønskelig eller særlig realistisk. 

Rådmannen har derfor jobbet for å avklare forutsigbarheten og sannsynlig fremdrift ved de ulike 

tiltakene. Forslaget som nå legges frem til behandling forsøker i stor grad å ta vare på barna og 

trafikksikkerheten. 

 

 

Anne Magler 

Kvernberggaten 33A 

Mener støyskjerming bør iverksettes før flerbrukshallen åpner. 

Vil ikke godta ytterligere utsettelser. 

Ingen forslag til avbøtende tiltak. 

 

Rådmannens kommentar: 

Etter varsling av endringen har Kommunestyret vedtatt å anta tilbud om støyskjerming. Ettersom dette 

tilbudet lå langt høyere enn forventet hadde Rådmannen ikke anledning til å anta tilbudet uten politisk 

vedtak. Dette gir stor sikkerhet om at støyskjermingen vil bli gjennomført snarlig. Rådmannen har 

imidlertid ikke full klarhet i ferdigdato og det er derfor fortsatt mulig at støytiltakene ikke er ferdigstilt 

når hallen er klar til å tas i bruk. Trafikk og støyanalysene som er utarbeidet i forbindelse med 

regulering av området har imidlertid konkludert med at trafikkstøy fra Tyristrandgata/ Schjongs gate 

alene ikke utløser krav om støyskjerming samt at mer-støyen som følge av økt bruk er svært liten. 

Sammen med støy fra Osloveien gjør dette imidlertid at støybelastningen overstiger tillatt grenseverdi 

og det derfor ingen spørsmål om det skal støyskjermes. Ulempen består etter Rådmannens syn i den 

forsinkede gjennomføringen av støyskjermingstiltakene uavhengig av om Flerbrukshallen tas i bruk og 

anser det derfor som lite formålstjenelig å utsette bruken av hallen på grunnlag av støy. 

 

 

Trond Jørgensen 

Dronningens gate 30 

Protesterer på at rekkefølgebestemmelsen om opparbeiding av rundkjøring utsettes. Begrunner dette 

med at mertrafikken utbygginga i Schjongslunden medfører vil være til stor ulempe for beboerne i 

området samt at trafikkløsningen som vil eksistere i mellomtiden med utkjøring fra Schjongs gate til 

Rv. 35 er lite trafikksikker. Påpeker at enveiskjøring i Dronningens gate vil flytte trafikken over til den 

mindre egnede Anna Colbjørnsdatters gate. Foreslår i vedlegg løsning for trygging av myke trafikanter 

samt hvordan Anna Colbjørnsdatters gate kan avlastes gjennom å gjenåpne den stengte delen av 

Schjongs gate. 

 

Rådmannens kommentar: 



Forslagene til trasè for gående og syklende vil kunne være et fornuftig supplement til hovedløsningen. 

Før dette kan vurderes nærmere må imidlertid potensialet for ferdsel langs trasèen og den nåværende 

bruken av området kartlegges nærmere. 

Rådmannen ser at nåværende stenging og senere enveiskjøring av Dronningens gate er en ulempe i 

forhold til nåværende trafikksituasjon uten rundkjøring. Stengingen av Dronningens gate er 

midlertidig og Rådmannen anser at det er mulig med avbøtende tiltak som bedrer trafikksikkerheten 

slik at løsningen kan aksepteres som en midlertidig løsning fram til rundkjøring ved krysset Schjongs 

gate X rv.35 står ferdig. 

 

 

Foreninger/ repr. For utvalg 

 

RKFU (Ringerike kommunale foreldreutvalg) v/Herman Henrik Bay 

Protesterer mot at rekkefølgebestemmelse om bygging av rundkjøring utsettes, og mot at bygging av 

gang/sykkelveg utsettes og vurderes bortfalt senere. 

Krever ny frist for uttalelse til planen og mener det foreligger manglende varsling av spesielt berørte 

parter i saken. (Eikli FAU og RKFU) 

Ingen forslag til avbøtende tiltak. 

 

Rådmannen beklager at RKFU ikke har blitt varslet. Rådmannen har formidlet at RKFU anses som en 

naturlig høringspart i plansaker dersom deres organisasjon og struktur gjør det mulig å respondere på 

plansaker innen fristene etter Plan og Bygningsloven. Rådmannen har etter høringsfristen hatt møte 

med representant fra RKFU for å redegjøre for vurderingene rundt endringsforslaget og diskusjon av 

avbøtende tiltak. RKFU fikk samtidig utsatt frist og leverte ny merknad i saken. 

RKFU presiserte her at de mente trafikksikkerheten for skolebarn vil bli uholdbar så fremt det ikke blir 

gjennomført avbøtende tiltak. RKFU mente videre endringsforslaget kunne aksepteres under 

forutsetning om at de avbøtende tiltak som ble vurdert som fornuftige og realistiske i møtet blir 

gjennomført. Dette innebærer at gjennomgangstrafikken gjennom boligområdene hindres ved stenging 

av veier, samt at strategiske krysningspunkter etableres. Tiltakene er i tråd med rådmannens anbefaling 

til vedtak. 

 

Barnerepresentanten: v/geir Svingheim 

Mener rekkefølgebestemmelsene ikke bør utsettes dersom det ikke kan gis bestemmelser som sikrer 

senere utførelse. Mener Ringerikshallen kan driftes videre i en periode for dekke hallbehovet. 

Forutsetter opparbeidelse av erstatningsarealer dersom grønne arealer tas. 

Ellers ingen forslag til avbøtende tiltak. 

Barnerepresentanten deltok på møtet med RKFU. Rådmannen og Statens vegvesen redegjorde for 

prosessen og planlagt fremdrift for utførelse av tiltakene. Rådmannen anser at Barnerepresentanten må 

involveres i arbeidet med den fysiske utførelsen av avbøtende tiltak og tilrettelegging for myke 

trafikanter i tråd med Fylkesmannens anbefaling. 

 

Miljørettet Helsevern: v/Unni Suther 

Opptatt av at atkomsten til og fra området får universell utforming samt at gang/sykkelveiatkomst 

samt kollektivtransport prioriteres. Anbefaler tydelig skilting av atkomst fra Hønefoss sentrum inn i 

området. 



Forslag til avbøtende tiltak 

Skilting av atkomst. 

Rådmannens kommentar: 

Skilting av atkomst tas med som innspill. Rådmannen anser at dette kan være fornuftig for å etablere 

ønsket bruk av veisystemet. 

 

SLT-koordinator Ringerike kommune v/Karianne Berg (SLT= Samordningsmodell for Lokale 

forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet) 

Viser til betydningen av aktivitet i rus og kriminalitetsforebyggende arbeid. Mener tilgjengelig areal 

for uorganisert fritidsaktivitet vil bli vesentlig redusert som følge av regulerte tiltak, parkering og 

gang/sykkelveier og mener det bør opparbeides erstatningsarealer i tilknytning området rundt 

friluftsbadet og ved klubbhuset. Drar frem knøttefestivalen som skadelidende av endringene i området. 

Forslag til avbøtende tiltak 

Etablere to nye baner ved friluftsbadet og en ved klubbhuset, fortrinnsvis 7`er baner. 

Rådmannens kommentar.  

Rådmannen har forståelse for synet om at uorganisert fritidsaktivitet mister areal som følge av 

utbygginga. Rådmannen anser imidlertid at Flerbrukshallen vil kunne føre til økt generell bruk av 

området og at dette kan ha synergieffekt også mot uorganisert fritidsaktivitet. I forhold til innspillene 

til endring av gang/sykkelveier som deler opp grønne områder deler rådmannen SLT-koordinators syn. 

Det foreligger ikke planer om opparbeidelse av gangveiene og Rådmannen. Av hensyn til krav om 

fremdrift i saken anser Rådmannen at det ikke er aktuelt å endre dette i planen da dette vil medføre en 

ny høring av endringsforslaget. 

I forhold til kapasitetsproblemer ved avvikling av Knøttefestivalen er Rådmannen åpen for dialog med 

arrangøren i forhold til å se på utvidelse av arealene. Rådmannen anser imidlertid at ettersom 

planendringen ikke medfører ytterligere beslag av arealer brukt til fotballbaner må dette skje i en egen 

prosess der alternativ bruk vurderes. 

 

Regionale myndigheter 

 

Statens vegvesen (SVV) 

Ber om at følgende avbøtende tiltak gjennomføres  

Bedring av sikt gjennom fjerning av biler nord på eiendom 318/92 (Sverre Haugli) 

Etablering av 40km/t sone og fartshump fra rådhussiden, etter brua 

Etablering av opphøyd gangfelt før neste sving på fv.35 retning sentrum. 

Det må i tillegg sjekkes ut at belysningen er tilfredsstillende på begge disse krysningspunktene. 

Statens vegvesen ber også kommunen vurdere ytterligere tiltak på det kommunale veinettet. 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen anser forslagene til avbøtende tiltak som fornuftige og har dialog med SVV om 

gjennomføring og fysisk utforming av tiltakene. Rådmannen opplever at SVV har bidratt svært 

konstruktivt også i vurderingen av avbøtende tiltak på kommunalt veinett. 

 

Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) 



Positiv til sentral plassering av hallen forutsatt trafikksikker atkomst for gående og syklende. 

FMBU har tillit til at kommunen i samarbeid med SVV og barnerepresentanten vurderer saken 

nærmere og finner gode og praktiske løsninger der hensynet til trafikksikkerhet og tilgjengelighet for 

myke trafikanter blir vektlagt. 

Forutsetter videre at kommunen fortsatt arbeider for at støytiltakene angitt i rekkefølgebestemmelsene 

skal bli gjennomført så raskt som mulig. 

Rådmannens kommentar. 

Rådmannen anser at hensynet til sikkerhet for myke trafikanter har vært tungt vektlagt i forslaget til 

vedtak.  

Kommunestyret har fattet vedtak om å anta tilbud om støyskjerming og rådmannen er i gang med det 

praktiske arbeidet med avtaler og kontrakter.  

 

Etter høringsperioden mottok rådmannen brev fra en beboer i området som protesterte mot forslag om 

stenging. 

 

Trond Jørgensen 

Dronningensgate 30 

Protesterer mot stenging av Aabenraagata og Thornesgate. Mener stenging vil kunne føre til 

ghettotilstander med store ulemper for store deler av beboerne på Schjongstangen som ikke vil kunne 

kjøre der de er vant til å kjøre. Viser til tidligere stenginger og mener avbøtende tiltak i stedet kan 

være å gjenåpne Schjongs gate mot vest, etablere fortau og enveiskjøring i nordgående retning for 

trafikk i Anna Colbjørnsdatters gate samt at Aabenraagata vil kunne avlaste trafikken. 

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen har forståelse for at forslag om stenging av Aabenraagata og Thornesgate vil medføre 

ulempe for mange beboere i området. Særlig vil det, som merknadsstiller viser, være til ulempe for de 

som bor i den sørlige delen og som må kjøre ut via Tyristrandgata/ Schjongs gate. I forhold til å 

ivareta trafikksikkerheten i boligområdene, og særlig myke trafikanter anser rådmannen stenging som 

et fornuftig alternativ.  

Rådmannen har vansker med å se fordelen ved gjenåpning av Schjongs gate da det uansett er krysset 

mot Rv.35 som anses problematisk og vil blokkere avviklingen. 

Enveiskjøring nordover og fortau langs Anna colbjørnsdatters gate kan være en fornuftig løsning for 

trafikkavviklingen fram til rundkjøringen gjør avviklingen langs Tyristrandsgata bedre. Det vil 

imidlertid medføre ulemper for beboere i gata som må kjøre omveier for å nå eiendommen. Det 

viktigste ankepunktet mot forslaget er likevel at dette vil kreve planlegging, finansiering, anbud og 

utførelse og dermed er en prosess som raskt kan ta lenger tid enn ferdigstillelse av rundkjøringen den 

skal avlaste. Tiltaket vil i tillegg bli kostbart og det vil være aktuelt å utrede for støy med påfølgende 

skjerming.  

 

Rådmannen informerte om trafikksituasjonen på Schjongstangen i kommunestyremøtet_____. Det 

kom da spørsmål om å snu kjøreretningen i Dronningens gate slik at trafikk ut av området ledes denne 

veien. Rådmannen har vurdert forslaget og konkludert med følgende. 

Rådmannen anser at endring av kjøreretning i Dronningens gate vil kunne gi bedre trafikkavvikling ut 

av området ved at trafikken fordeles på to veier som i dag. Størst bedring antas endringen å ha for 

kjørende som skal sørover ettersom disse da slipper å snu ved å kjøre rundt Fordkvartalet. 

Konsekvensene er ikke beregnet og effekten er derfor usikker. 



Rådmannen ser det sannsynlig at Anna Colbjørnsdatters gate vil bli negativt berørt gjennom slik 

endring ved at kjørende nordfra vil velge denne veien ettersom venstresving ned til Schjongsgate/ 

Tyristrandgata ikke er tillatt. Omkjøring rundt Fordkvartalet anses som en dårlig løsning. 

Endring av kjøreretning vil gi mulig konflikt mellom syklende (i stor fart) og kjørende med ulik 

retning. 

Endret kjøreretning i Dronningens gate er ikke utredet i forhold til den fysiske utformingen av gata. 

Det kan være forhold ved utformingen, for eksempel i forhold til plassering av fortau og siktforhold, 

som gjør at sikkerheten endres ved å snu kjøreretningen. 

Rådmannen ser det også som betenkelig at svært mye av trafikken kan bli ledet gjennom boligområdet 

samt at kjøremønsteret kan vedvare når rundkjøringen står ferdig og danner hovedatkomst til området. 

Rådmannen anser at fordelene ved endring av kjøreretningen i Dronningens gate er begrenset, også 

med tanke på at det er en midlertidig situasjon. Rådmannen anser at det kan være at løsningen kan gi 

noe bedre trafikkavvikling, men ser likevel løsningen med enveiskjøring sørover kombinert med 

stenging av Aabenraagata og Thornes gate som en bedre løsning trafikksikkerhetsmessig. Rådmannen 

mener kommunen har et særskilt ansvar for å ta vare på sikkerheten til beboere i området og anser at 

dette hensynet bør veie tyngre enn ulempe for brukere av flerbrukshallen. 

Dersom rundkjøringen hadde lagt lenger frem i tid ville rådmannen innstilt på å utrede forslaget 

nærmere. Med forventet åpning av rundkjøringen medio 2015 anser rådmannen det sannsynlig at 

utredning av alternativet vil føre til at tiltaket ikke vil kunne gjennomføres så raskt at det får ønsket 

effekt selv om løsningen skulle vise seg å være akseptabel med tanke på trafikksikkerhet. 

 

 

Dagens situasjon 



 

Dagens situasjon 

Illustrasjonen viser dagens situasjon med eksisterende gangmønster. Ut i fra denne situasjonen vil 

etablering av gangvei på vestsiden av Schjongs gate ha noen fordeler i forhold til et naturlig 

bevegelsesmønster. 



 

Ved etablering av avbøtende tiltak i tråd med Statens vegvesens anbefalinger endres situasjonen. 

Rådmannen anser at tiltakene gir en stor forbedring i forhold til sikkerheten for myke trafikanter i 

krysset. Det antas også at lavere fart i krysset, som følge av fartsdempende tiltak vil lette utkjøringen 

og dermed også bedre den trafikale avviklingen og trafikksikkerheten for kjørende i krysset. 

 



 

Ved etablering av rundkjøring anser rådmannen at den regulerte gangveien på vestsiden av Schjongs 

gate vil bli benyttet av svært få. De som naturlig ville valgt denne vil kun få en svært begrenset 

ulempe ved å følge nytt gangmønster samtidig som det gir færre konfliktpunkter mellom myke 

trafikanter og kjørende som svinger over gangveien. Rådmannen  

 



I illustrasjonene under er rødt brukt for trafikk ut av området og blått viser trafikk inn i området. 

Fotgjengere er vist med grønt i ferdig situasjon med rundkjøring.

 

Nåsituasjon: Kjørende inn i området tenkes fordelt på Schjongs gate/ Tyristrandgata og Dronningens 

gate, som forutsettes ferdigstilt før åpning av flerbrukshallen. Utkjøring fra anleggene ved 

Schjongslunden ønskes ledet ut via Tyristrandgata/ Schjongs gate. 



 

Det forventes at problemer med trafikkavviklingen i krysset Schjongs gate X Rv.35, og da særlig for 

kjørende mot sør som får ulempen av å måtte kjøre rundt Ford-kvartalet, vil føre til at flere kjører 

langs Anna Colbjørnsdatters gate eller Aabenraarata og ut Sundgata. Ved større arrangementer er 

det sannsynlig at trafikken også vil fordele seg på flere gater, men farten vil da være lav og dette 

anses derfor ikke som et like stort problem. 



 

Snudd kjøreretning i Dronningens gate. 

Ved å snu kjøreretningen vil trafikkavviklingen ut av området bli bedre. Grunnet svært uheldig 

utforming av krysset Schjongs gate/rv.35 anses det sannsynlig at det vil vesentlig 

gjennomgangstrafikk for kjørende nordfra på vei mot områdene ved hallen. Løsningen gir også 

konflikt med syklister i stor fart som bør ferdes i kjørebanen av hensyn til gående og utkjørende biler 

fra eiendommer langs Dronningensgate. Dette antas ikke å skape en tilsvarende konflikt ved 

kjøreretning sørover da syklister på vei oppover har lavere fart og lettere kan benytte fortau. 



 

Endelig situasjon 

Ved ferdigstillelse av rundkjøringen anser rådmannen at det blir etablert et enkelt robust og egnet 

trafikksystem i området. Statens vegvesen tar sikte på at rundkjøringen skal være etablert før 

skolestart høsten 2015. Det vil da i mindre grad være behov for tiltakene som nå foreslås og 

rådmannen anser det derfor fornuftig å vurdere forslag til tiltak også ut i fra dette. 



 

Illustrasjonen viser hvordan all gjennomkjøring kan hindres ved å stenge to veier. Når 

Dronningensgate er ferdigstilt vil det kunne være fornuftig å kun stenge innkjøring for nordgående 

trafikk slik at disse må kjøre ut Tyristrandgata/Schjongs gate. Beboere sør for stengningene vil måtte 

benytte samme vei ut av området. 

 



Stenging av alle innkjørsler fra Ringeriksgata. Løsningen hindrer også gjennomgangstrafikk og vil 

kunne gi noe mer fleksibilitet internt i området. Løsningen gir imidlertid en mer kompleks situasjon og 

må vurderes i forhold til eventuelle uforutsette konsekvenser. 

 

 



Møte for vurdering av avbøtende tiltak i forbindelse med endring av plan for 
Schjongslunden 18.09.2014 
 
 
Presentasjon av møtedeltakere. 
Knut Helland Kommunalsjef tekniske tjenester/Ringerike kommune (RKO 
Geir Svingheim: Barnerepresentant RKO 
Per Ragnar Sivertsen: Tekniske tjenester RKO (Ansvar Dronningens gate) 
Geir Bratlund: Leder Flerbrukshallen 
Herman Henrik Bay: RKFU (Ringerike kommunale foreldreutvalg) 
Kristian Eide: Prosjektleder Kruse Smith 
Johan Johnsen: Tekniske tjenester (leder vei park og idrett) RKO  
Per Kristiansen: Prosjekteringsleder Kruse Smith 
Arne Gunnar Sem: Statens vegvesen SVV (I dette møte innkalt med bakgrunn i kjennskap til 
rundkjøringen og trafikksikkerhet generelt, ikke endringsforslaget direkte) 
Lars Lindstøl: Areal og byplan RKO (Saksbehandler endringsforslag) 
 
Presentasjon av saken (forslag til mindre endring) v/Knut Helland. 
Gjennomføringen av rekkefølgebestemmelsene vedrørende rundkjøring og 
støyskjerming har blitt forsinket. Øvrige tiltak, deriblant gangvei fra rundkjøring har 
liten hensikt uten selve rundkjøringen og er derfor også utsatt.  
Forsinkelsen fører til at vilkårene for åpning av hallen ikke oppfylles og det vil ikke 
være anledning til å ta hallen i bruk når den står ferdig til nyttår dersom planen ikke 
endres. Møtet tar sikte på å se på avbøtende tiltak som bedrer forholdene for beboere i 
området og myke trafikanter som ferdes til og fra flerbrukshallen. 
Hovedgrunnen til forsinkelse av støyskjerming er at tilbud på gjennomføring lå ca 
100% høyere enn budsjettert og grunnet investeringsstopp må det fattes en politisk 
avgjørelse på om kommunen skal gjennomføre ny anbudsrunde eller akseptere 
tilbudet. Det er fremmet politisk sak og vedtak ventes å foreligge snarlig. 
Hovedgrunnen til forsinkelse av rundkjøring er uforutsette problemer med nødvendig 
grunnerverv for gjennomføring. 
 
Barnerepresentanten stilte spørsmål ved sikkerheten for at rekkefølgebestemmelsene 
blir fulgt opp og at datoen 1.1.2016 ikke blir videre forskjøvet. Ytret ønske om at 
Ringerikshallen blir drevet videre inntil anleggene er på plass dersom gjennomføring 
av tiltakene ikke kan sikres tilfredsstillende. 
 
SVV V/Sem informerte om at sak om grunnerverv er i prosess og at det forventes at 
Statens vegvesen vil kunne starte opp våren 2015 med forventet ferdigstilling av 
rundkjøringen i løpet av sommeren 2015.  
  
RKFU V/Bay 
Viser til at trafikkforholdene er særdeles viktig for skolebarn og deres foreldre og 
etterspør bedre informasjon i saker som angår trafikkforhold. Mener problemene med 
rundkjøringen har vært kjent lenge og burde vært løst tidligere. Viser til at stengingen 
for trafikk i begge retninger i Dronningens Gate skaper ytterligere problemer ved at 
trafikken da i større grad benytter boliggatene som ikke er egnet for slik trafikk. 
Helland kommenterte at dette ble oppdaget og vurdert utsatt, men at dette dessverre 
ble oppdaget så sent at det ikke lot seg gjøre å stoppe arbeidene. 
Bay mente videre at mange var redde, særlig for sine barns sikkerhet. Dårlige 
siktforhold med hekker/visuelle hindringer nær veien kombinert med anleggstrafikk 
og biler i for stor hastighet medfører liten margin for å unngå ulykker. 



Bay tok videre opp spørsmål om hvilke tiltak som var tenkt for å unngå ulempe og hva 
som kan gjøres for å stopp trafikken gjennom området. På spørsmål antydet Bay at det 
mest hensiktsmessige kan være å stenge gatene for gjennomgangstrafikk litt nord for 
Ringeriksgata slik at de lengst sør kjører ned og ut Tyristrandsgata. 
I forhold til nye anlegg for myke trafikanter og deres bevegelsesmønster mente Bay at 
trappen ved Kvernbergsund bru ofte blir uegnet for ferdsel vinterstid grunnet snø og is 
samt at anlagt krysningspunkt i Tyristrandsgata anses plassert for langt opp. Det ble 
også fremholdt at det er svært viktig at konfliktpunktene blir samlet slik at de er 
oversiktlige. (Bedre med kryssing av tungt trafikkert vei i ett punkt enn mange mindre 
definerte konfliktpunkt. 
G. Bratlund informerte at de ikke har mottatt klager i forbindelse med anleggstrafikken 
og oppfordret til å ta kontakt dersom det var misnøye med situasjonen. 
SVV/ Sem informerte om at grunneiere med sikthindrende element ved egen avkjørsel 
selv har et ansvar for dette. 
 
Avbøtende tiltak: 
Lars Lindstøl (Saksbehandler for endringsforslaget) viste kart med forslag til 
avbøtende tiltak som er foreslått i forbindelse med høringen av endringsforslaget. 
(vedlagt ) 
 
Stenging av gater. 
Det ble konkludert med at forslagene til stenging av veier var fornuftig og tilstrekkelig 
ut i fra hensynet om å hindre gjennomgangstrafikk.  
Valg mellom skiltet sperring eller fysisk sperring må avklares med 
utrykningsenhetene. RKFU mente fysisk sperring er nødvendig og at sperringene bør 
gjøres permanente. (Ikke kun til rundkjøring/Dronningens gate er ferdigstilt.  
Tidsperspektiv for utførelse må undersøkes. Det kan være nødvendig med en høring 
av forslag til skilting (Politiet skal alltid høres i slike saker). Vedtak av skilt må fattes 
av skiltmyndigheten som for aktuelle skilt er SVV. Det må videre undersøkes 
muligheter for behandling av midlertidig/akutt stenging i påvente av vedtak. 
SVV undersøker nærmere om prosess/tidsperspektiv ved oppsetting av skilt/sperring 
av gate og gir tilbakemelding. –Ansvar SVV v/Sem 
Kryssing for fotgjengere. 
Det ble konkludert med at krysningspunkt ved Tyristrandsgata var fornuftig. RKFU 
mener den fysiske utførelsen har ført til at denne kommer for langt opp. Ringerike 
kommune vurderer løsningen i forhold til om plasseringen er hensiktsmessig. –ansvar 
RKO v/Lindstøl 
Det ble stilt spørsmål ved om kryssingen av rv35. var hensiktsmessig. Det ble vist til 
at den kan være mindre gunstig med tanke på trafikksikkerhet, at den vil kunne 
forsinke trafikkavviklingen og det ble stilt spørsmål ved om behovet for kryssing her 
kan tilfredsstilles ved å følge gangveien under Rv 35.  
Krysningen ligger foreløpig inne som en anbefaling/forutsetning fra SVV og eventuell 
endring av dette må avklares med saksbehandler i SVV. –ansvar RKO v/Lindstøl & 
SVV. 
Fartshump før krysset ned til stadion og bedring av siktforholdene i krysset antas å 
bedre trafikksikkerheten for biler samt bedre trafikkavviklingen fra stadion men anses 
ikke å ha betydning for myke trafikanter inne i området. 
 
Lindstøl mente at forholdene sannsynligvis vil bli noe bedre når anleggstrafikken i 
forbindelse med flerbrukshallen forsvinner ved nyttår kombinert med at 



Tyristrandsgata nå er utbedret og åpnet. For å sikre seg mot muligheten for at det igjen 
blir økt anleggstrafikk i forbindelse med utbygging av resterende næringsarealer eller 
tribuneanlegg vil en mulighet være å endre rekkefølgebestemmelsene til at 
igangsettingstillatelse for disse anleggene ikke gis før rundkjøring og Dronningens 
gate er ferdigstilt.  
Helland mente det kan være naturlig å informere beboere i området om forholdene 
rundt Flerbrukshallen. Dette kan være informasjon om tenkt trafikkavvikling/ ønsket 
kjøremønster, tilbudene ved flerbrukshallen, trafikksikkerhet og ansvar. RKFU mente 
det bør vurderes om slik informasjon bør skilles fra den pågående prosessen.  
  
Etter møtet 
Stubberud (HR prosjekt) informerte om at de ikke har fått tilbakemelding på 
problemer med at anleggstrafikken gikk gjennom boliggater før, men at de vil pålegge 
anleggstrafikken å benytte Tyristrandsgata. –ansvar Stubberud. 
Saksbehandler har undersøkt rutiner ved varsling av plansaker. Dersom RKFU anser å 
ha mulighet til å vurdere og videresende plansaker til de berørte foreldreutvalgene 
anser planavdelingen dette som en svært god løsning. Krever dialog mellom 
planavdelingen og RKFU om praktisk håndtering av rutinene. –Ansvar Lindstøl & 
RKFU 
 
Videre prosess 
Ettersom det er kommet merknader til endringsforslaget, men ingen innsigelser fra 
regionale myndigheter anses det at endringsforslaget kan behandles politisk som en 
mindre endring. 
Forslagene til avbøtende tiltak vil bli forelagt politikerne i saken. Det tas sikte på å 
avklare fremdrift og konsekvenser ved de ulike tiltakene før saken fremmes. 
 
Referent 
Lars Lindstøl 
 







Ringerike kommune. Oppgradering Tyristrandgata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RINGERIKE KOMMUNE.  
OPPGRADERING AV TYRISTRANDGATA. 

TEKNISK PLAN OG 
STØYVURDERING. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COWI AS, 03.07.2009 

Siv.ing Bjørn Leifsen 



Ringerike kommune. Oppgradering Tyristrandgata.   
 
 

 

Forord 
 
Cowi AS har fått i oppdrag av Ringerike kommune ved Miljø- og arealforvaltning å foreta en vegteknisk 
vurdering av Tyristrandgata/øvre del av Schjongs gt i forbindelse med at kommunen har fått midler til 
asfaltering av gata. (Vi har her i rapporten av letthetshensyn omtalt hele strekningen som Tyristrandgata). 
 
Da denne gata også naturlig peker seg ut som fremtidig hovedatkomst til Stadion, spesielt om/når det blir 
laget nytt kryss med Owrens gt/arm av Rv35, ønsker kommunen samtidig å få vurdert en standardheving av 
gata.  
 
Vegplan og støyutredning skal også være grunnlag for pågående reguleringsplan for Schjongstangen. 
 
Kontaktperson i kommunen har vært Gunnar Hallsteinsen. 
 
Vegtekniske vurderinger og beregninger av støy er utført av siv.ing Bjørn Leifsen og ing Per R Sivertsen. 
 
 
Hønefoss, 3.07.09. 
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 VEG.  
 
En har lagt følgende til grunn for de vegtekniske vurderingene: 
  

• Vegn bør holde en bredde som en god tofeltsveg der det er greit å kjøre busser begge veier. Dvs 
kjørefelt på 2,75m + 0,25m skulder.  

 
• På deler av traseen skal det etableres nytt fortau som foreslås til 2,25m asfalt og 0,25m skulder. Vi 

henviser til normalprofiler for de ulike delene av traseen F01,F02 og F03. Videre henvises det til U1-
2 og U1-3 som viser redusert grøft fortau samt helling skjæring/fylling for tilpasning til terreng. 

 
• Pga årlig flom bør vegen heves i de laveste partier. En har valgt en høyde som tilsvarer 20-års 

flomhøyde. Da vil vegen de fleste sesonger være kjørbar. Det finnes alternative ruter (om 
Dronningens gt), slik at en ikke trenger høyere veg. 20-års flomhøyde tilsvarer kote 67,5. 

 
• I forbindelse med utbygging av ”Fordkvartalet” er det planlagt rundkjøring i Owrens gt x Storgata x 

Schjongs gt. Planen er tilpasset denne rundkjøringen. 
 

• En har tilstrebet at vegutvidelse berører tilliggende eiendommer så lite som mulig. 
 

• Nødvendige arealer for gående/syklende er vist som fortau, der den eksisterende gang-/sykkelvegen 
langs elva ikke dekker behovet for disse brukerne. 

 
• Trafikkgrunnlaget for støyberegningene er tilpasset at denne gata kan bli hovedatkomst til Stadion. 

 
Planen er presentert som en detaljplan med C-tegning i plan og lengdeprofil. (I A1 og A3). 
 
Fortauet som i dag avsluttes i sydspissen langs gnr 318/363 (gml Skrivergården) har vi forlenget til der 
Schjongs gt går østover fra Tyristrandgata.  Her, for gnr 318/366 og 318/341, vil det bli noen 
eiendomsinngrep, slik som det blir for gnr 318/340 (gml trykkeri) og 318/343 der det er for liten bredde for 
utvidet veg. Eiendommene syd for disse har vi unngått å gå inn på da utvidelsene er vest for disse.  
 
Pga forhøyet vegnivå vil en måtte justere høyden for innkjøringen til eiendommen 318/335. 
 
Overvann håndteres delvis som åpne grøfter og delvis som lukket system med rister langs kantsteinene. 
 
Vi har laget vegplanen med slak fylling (1:5) der den heves pga flom, men vi vil anbefale at kommunen 
vurderer en mer tiltalende terrengutforming for arealene mot den eksisterende gang-/sykkelvegen ved elva. 
 
 
STØY 

Metode. 

Vi har benyttet programmet NovaPoint støy til beregningene. 
 
Vi har beregnet dagens vegutforming med trafikk fra hele stadion og samme trafikk der vegen er utbedret. 
Da vil en se de støymessige følgende av vegutbedringen. 
 
Da så mye av støyen kommer fra Kvernbergsund bru har vi spesielt analysert bidraget derfra. 
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Trafikktall. 

Det er benyttet trafikktall som er basert på tidligere trafikkutredning om Stadion, og tilpasset en mulighet for 
at Tyristrandgata blir hovedatkomst dit og dermed tar det meste av trafikken. (Tyristrandgata har i dag en 
ÅDT på ca 450). 
 
Støy i området er også strekt påvirket av trafikken over Kvernbergsund bru, som har mye trafikk. 
 
Trafikken (årsdøgntrafikk=ÅDT) er fremskrevet 10 år frem i tid. De er som vist i tabellen: 
 
 ÅDT Hastighet km/t Andel tunge kjt. % 
Rv35 Kvernbergsund bru 19 300 50 10 
Tyristrandgata/Schjongs gt ny trafikk 800 30 5 

 
Vegene er gitt normal døgnfordeling av trafikken.  
 
Øvrige veger har så liten trafikk at de ikke vil gi nevneverdige støybidrag. 
 
Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endringer til for at trafikkmengdene skal medføre 
vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dBA for ekvivalentnivået.  
 
 
Retningslinjer. 
 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 fra SFT.  

Anbefalte støygrenser for vegtrafikk er vist i tabellen nedenfor. De gjelder ved etablering av ny støyende 
virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall 
er oppgitt i dB, frittfeltsverdier.  

Støynivå på uteplass og utenfor 
rom med støyfølsom bruk  

Støynivå utenfor soverom,  
natt kl. 23 – 07  

55 Lden 70 L5AF 

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen av Lden og 
Lnight.  

• Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.  
• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner på bygning 

gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (For boliger vil det si Leq=30 dBA og Lmaks=45 
dBA). 

• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som er 
avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6 i T-1442.  

Enheten Lden er en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19-23) gis 5 dBA tillegg, og støy på natten (23-07) 10 
dBA tillegg. 
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Resultater, tiltak og konklusjoner. 
 
Resultater. 
 
Vi har beregnet utestøy ved fasadene i høyde 1.etg/2m over utvendig bakkenivå. Punktene er vist på vedlagte 
resultatkart. 
 
Nedenfor er vist en tabell med støynivå for 1.etg med ny trafikk i Tyristrandgata med dagens geometri 
og med ny, utbedret geometri, samt differensen mellom disse to situasjonene. 
 
Effekten av at Tyristrandgata utbedres. 

Dagens Ny Diff. ny-dagens 
Pkt Lekv Lden Lmaks Lekv Lden Lmaks Lekv Lden Lmaks 
P 01 56,3 58,1 77,6 57,2 59,0 79,2 0,9 0,9 1,6 
P 02 55,1 55,9 67,9 54,9 55,7 68,3 -0,2 -0,2 0,4 
P 03 55,8 56,4 68,8 54,7 55,5 68,8 -1,1 -0,9 0,0 
P 04 54,3 54,9 68,7 52,6 53,2 68,6 -1,7 -1,7 -0,1 
P 05 49,9 50,3 64,1 51,0 51,7 64,6 1,1 1,4 0,5 
P 06 55,1 56,3 79,9 54,7 56,2 79,9 -0,4 -0,1 0,0 
P 07 54,5 55,3 76,3 53,6 54,4 76,4 -0,9 -0,9 0,1 
P 08 54,5 55,2 78,8 53,7 54,5 78,7 -0,8 -0,7 -0,1 
P 09 54,2 55,0 78,3 53,4 54,2 78,3 -0,8 -0,8 0,0 
P 10 54,4 55,4 80,5 53,5 54,8 80,5 -0,9 -0,6 0,0 
P 11 53,5 54,3 78,8 53,0 53,8 78,8 -0,5 -0,5 0,0 
P 12 54,3 55,4 82,4 54,8 56,0 82,4 0,5 0,6 0,0 
P 13 52,4 53,4 79,5  53,8 54,5 79,4  1,4 1,1 -0,1 

 
Som en kan se er effekten av at Tyristrandgata utbedres at støynivået i de utsatte fasadene endres inntil 
ca ±1,5. For de fleste blir endringen svært minimal (<1dB). 
 
Tiltak. 
 
Tiltak vil kunne være berettiget om støynivået målt i Lden overstiger 55 dBA. Hvilke 
beregningspunkter dette er fremkommer i tabellen nedenfor: 
 
Støyverdier etter at Tyristrandgata utbedres. 
Pkt Lekv Lden Lmaks Kommentar Gnr/bnr 
P 01 57,2 59,0 79,2 Lden over 55 dBA 318/363 
P 02 54,9 55,7 68,3 Lden over 55 dBA 318/366 
P 03 54,7 55,5 68,8 Lden over 55 dBA 318/341 
P 04 52,6 53,2 68,6   
P 05 51,0 51,7 64,6   
P 06 54,7 56,2 79,9 Lden over 55 dBA 318/343 
P 07 53,6 54,4 76,4   
P 08 53,7 54,5 78,7   
P 09 53,4 54,2 78,3   
P 10 53,5 54,8 80,5   
P 11 53,0 53,8 78,8   
P 12 54,8 56,0 82,4 Lden over 55 dBA 318/340 
P 13 53,8 54,5 79,4   
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Som en kan se er det 5 eiendommer der årsutjamnet, vektet støynivå Lden er over 55 dBA. Det er tre 
eneboliger, leilighetsbygg (gamle skrivergården) og en nedlagt bedrift som nå planlegges bygget om til 
annen bruk. 
 
For å vurdere eventuelle tiltak må en vite hvilken kilde som dominerer støybildet for hver eiendom. 
Dette kommer frem i tabellen nedenfor. 
 
Støybidrag fra hver av vegene; Tyristrandgata og Osloveien 

Kun Tyristrandgata Kun Osloveien 
Pkt Lekv Lden Lmaks Lekv Lden Lmaks 
P 01 52,1 53,6 79,2 55,7 57,6 64,6 
P 02 42,9 44,4 68,3 54,6 55,3 62,7 
P 03 44,3 45,7 68,8 54,3 55,0 60,2 
P 04 42,4 43,6 68,6 52,1 52,7 57,7 
P 05 37,1 38,3 64,6 50,8 51,5 56,0 
P 06 51,9 53,5 79,9 51,6 52,8 56,2 
P 07 50,0 50,8 76,4 51,1 51,9 55,7 
P 08 51,0 51,8 78,7 50,4 51,1 54,3 
P 09 50,9 51,6 78,3 49,9 50,6 53,3 
P 10 51,8 53,0 80,5 48,7 50,1 52,7 
P 11 51,5 52,4 78,8 47,8 48,4 52,4 
P 12 54,2 55,2 82,4 45,9 48,5 56,1 
P 13 53,3 54,0 79,4  44,2 45,2 55,1 
 
Som er kan se er det kun én eiendom som har et støybidrag på over 55 dBA Lden fra Tyristrandgata. Det 
er den bedriften som ligger ut mot elva på østsiden av gata, og som nå skal bygges om. Men støybidrag 
fra Tyristrandgata er med på å øke støynivået for den enkelte eiendom. 
 
En vurdering av støytiltak avhenger av om Tyristrandgata i seg selv gir et støynivå over 55 dBA Lden, 
eller om at den bidrar til at samlet støy overstiger nevnte grenseverdi. Det femkommer av tabellen 
nedenfor der nivå over 55 dBA målt i Lden er markert med gul farge: 
 
Støynivå og støybidrag over 55 dBA Lden: 
Pkt Tyristr.gt Oslovn Sum 

P 01 53,6 57,6 59,0 
P 02 44,4 55,3 55,7 
P 03 45,7 55,0 55,5 
P 04 43,6 52,7 53,2 
P 05 38,3 51,5 51,7 
P 06 53,5 52,8 56,2 
P 07 50,8 51,9 54,4 
P 08 51,8 51,1 54,5 
P 09 51,6 50,6 54,2 
P 10 53,0 50,1 54,8 
P 11 52,4 48,4 53,8 
P 12 55,2 48,5 56,0 
P 13 54,0 

 

45,2  54,5 



Ringerike kommune. Oppgradering Tyristrandgata.   
 
 
Av tabellen kan en lese at Tyristrandgata avgir støynivå over 55 dBA målt i Lden kun for én eiendom, gnr 
318/340 Schjongs gt 1 som nå bygges om, mens den gir et bidrag slik at samlet støynivå blir over 55 
dBA målt i Lden for én, gnr 318/343 Schjongs gt 3.  
De øvrige eiendommene langs Tyristrandgata/Schjongs gt som har støynivå over 55 dBA målt i Lden har 
det avgjørende støybidraget fra trafikken over Kvernbergsund bru. Disse eiendommene må i så fall 
skjermes for trafikken derfra. 
 
Førstnevnte eiendom, gnr 318/340 Schjongs gt 1, bygges som nevnt nå om og må forholde seg til 
eksisterende trafikk fra begge veiene i den nye byggesøknaden. Det er derfor ikke riktig at denne blir 
tilbudt støytiltak som følge av at Tyristrandgata utbedres. 
 
Den andre eiendommen, gnr 318/343 Schjongs gt 3, har høyere støynivå både før og etter vegutbedring 
og påvirkes i praksis ikke støymessig av tiltak. Men siden en vil måtte justere grensa pga vegutvidelsen 
er det naturlig at en tilbyr et lokalt støytiltak på tomten. Dette har vi ikke vurdert konkret her da det må 
være avtalt med grunneier og tilpasses bruken av eiendommen. 
 
Ingen eiendommer har et utvendig støynivå som skulle tilsi at innvendig støynivå er over 30 dBA Lekv. 
 
Konklusjon. 
 
En utbedring av Tyristrandgata/Schjongs gt vil i liten eller ingen grad forverre støyforholdene for tilliggende 
eiendommer, men én eiendom bør tilbys en lokal skjerming da vegen kommer nære huset og Tyristrandgata 
bidrar til at samlet støynivå her er blir over 55 dBA målt i Lden. 
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0605_385 DETALJREGULERING FOR ARNEMANNSVEIEN -   

1. GANGSBEHANDLING  

 
 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Forslag til detaljregulering for Arnemannsveien sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forhold knyttet til trafikksikkerhet må særlig høres og belyses.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan nr. 314-01 Brutorget og nr. 

64-2 Hønefoss sentrum som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, 

delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan nr.385, 

Arnemannsveien. 

 

 

 

 

Sammendrag 
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for at det kan etableres et lysregulert 

gangfelt over Arnemannsveien. Arbeidet tar sikte på å stenge eksisterende undergang som i 

dag ligger i kulvert under Arnemannsveien. Planen må tilfredsstille krav til trafikksikkerhet 

og bidra til å skape en helhetlig sammenheng for ferdsel mellom nord og sør. Hovedårsaken 

til den ønskede endringen er å kunne legge til rette for en mer bymessig og helhetlig 

utvikling av området Brutorget – Øya, ved å knytte disse områdene tettere sammen. Planen 

vil kunne gi området et mer sentrumspreg med byrom, gate, fortau og bebyggelse.   

 

Statens vegvesen har tidligere i planprosessen for Brutorget stilt seg faglig uenig til at det 

kan etableres kryssing i plan. Det henvises til trafikksikkerhet og nullvisjonen for antall 

drepte og skadde i trafikken. Vegvesenet viser til at dagens planskilte kryssing gir hundre 

prosent trafikksikkerhet, mens kryssing i plan aldri vil kunne bli like sikkert. Samtidig har 



Statens vegvesen uttalt at de trolig vil fremme en innsigelse til kryssing i plan uansett tiltak. 

Forhold knyttet til trafikksikkerhet må derfor særlig høres og belyses.  

 

Vurderinger gjennomført av Asplan Viak i mai 2014 viser at innpassing av plankryssing for 

gående og syklende i liten grad vil påvirke kapasiteten i krysset, og at en gangfeltkryssing i 

plan over Arnemannsveien ikke vil være trafikksikkerhetsmessig uakseptabel. Foreslått 

løsning forutsetter signalisering til bilistene om at nedre del av Arnemannsveien er en del av 

sentrum med lavere fart. Dette krever omfattende fartsreduserende tiltak i Arnemannsveien. 

Planen må derfor greie å kombinere tilfredsstillende trafikksikkerhet og ønsket byutvikling.  
 

Innledning 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for en trafikksikker kryssing av 

Arnemannsveien, bedre utnyttelse av området og opprettelse av nye boliger på deler av 

Brutorget i Hønefoss sentrum. Bakgrunnen for planarbeidet er tidligere vedtatt 

reguleringsplan nr. 314 for Brutorget, hvor man ønsket å få til en helhetlig utvikling av 

området. Planene for Brutorget har pågått i mange år og det er kjent at saken har hatt mange 

vanskelige avveininger, blant annet i forhold til vegnettet i Hønefoss. Kommunen og 

forslagsstiller for Brutorget ønsker å vedta ny plan for å løse trafikksituasjonen på et viktig 

krysningspunkt for myke trafikanter.  

 

Den vedtatte reguleringsplanen nr. 0605_314-01 Brutorget, er vedtatt med kulverten 

integrert i bygningsmassen, med utgang mot gaten Hønefoss Bru og samfunnshuset. Med 

denne løsningen gjør kulverten et stort innhugg i bygningsmassen og fasaden ut mot 

gatenivå får en heller dårlig estetisk løsning. Utbygger mister en del bygningsmasse, 

parkeringsplasser, det blir færre butikklokaler ut mot gata og kvaliteten på byrommet mot 

Hønefoss Bru og samfunnshuset blir dårligere.  

 

Planområdet er skolevei for barn opp til 13 år tilhørende Hønefoss skole. Det er beregnet at 

det daglig passerer 25 skolebarn langs veien. Det er antageligvis ikke alle disse som passerer 

Arnemannsveien da det finnes flere fortau og gangbru på østsiden av området.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning vedtok i møte 10.06.2013, sak 79/13, 

oppstart av detaljregulering for Arnemannsveien. 

Hovedkomiteen for miljø – og arealforvaltning fattet følgende vedtak: 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_385 detaljregulering for Arnemannsveien. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan NR 0605_314-01 

BRUTORGET, NR 0605_292-02 RUTEBILPLATA og NR 0605_64-02 

HØNEFOSS SENTRUM som overlappes av ny plan. 
 

3. Kommunen er forslagsstiller til planen forutsatt at Tronrud Eiendom tar ansvar for 

fremdrift og kostnader på lik linje med private reguleringsplanforslag. Herunder 

kommunale gebyrer.  
 

 



Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Innenfor planavgrensningen finnes det i dag kjørevei (Arnemannsveien/Fossveien/Hønefoss 

bru), parkering, fortau, fotgjengerfelt, gang - og sykkelvei, lyskryss, annen veggrunn 

grøntareal, samt rampe og trapp ned mot kulvert. Fortau og kanter er beplantet med store 

trær  

 

Veien Hønefoss bru er i dag en blindvei som benyttes som tilkomst til parkering, NAV – 

kontor, vinmonopol, varemottak osv.   

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Arnemannsveien er mottatt fra Tronrud Eiendom.  

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Arnemannsveien” i målestokk 1:1000, datert 25.08.2014. 

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 25.08.2014 

- Planbeskrivelse datert 07.08.2014 

 
Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64-02, Hønefoss sentrum vedtatt 

20.12.1976, og 314-01 Brutorget vedtatt 12.2012. Planområdet er i disse reguleringsplanene 

regulert til veg, gang – og sykkelveg, annen veggrunn, offentlig bebyggelse og 

bolig/forretning/kontor. Tillatt utnyttelsesgrad er 1000 m2 BRA og maksimal kotehøyde for 

gesims er 95 meter (6 etasjer).  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune er forslagstiller.  

 
Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 1035/1, 318/491, 318/450, 318/444, 318/427, 

318/457, 318/96, 318/442 og 318/443. 

   

Innkomne innspill til planoppstart 

Ringerike kommune varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 17.06.13 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

22.06.2013, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt seks uttalelser. Disse følger 

saken som vedlegg. Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert under. 

 

Uttalelse fra Trafikkrådet 08.10.2013: 

Planene for kryssing i plan ble presentert for Trafikkrådet og de har i sitt møte fattet 

følgende vedtak, sak 60/13:  

«Trafikkrådet mener kryssing av Arnemannsveien i kulvert er en langt mer 

trafikksikkert enn kryssing i gateplan».  

 

Tronrud Eiendom:  

Trafikkrådets oppfatning tas til etterretning.  

Vi presenterte planene muntlig i møtet før det var diskusjon bak lukkede dører. Det 

foreligger så vidt vi kjenner til ikke saksdokumenter som forberedelse til møtet. Det er 

derved vanskelig å vurdere merknaden.  

 



Rådmannens kommentar: 

Trafikksikkerhet er en sentral del av denne planen. Planforslaget må tilfredsstille krav til 

tilstrekkelig trafikksikkerhet og kvalitetssikres med trafikkfaglige vurderinger. Planforslaget 

legger opp til at trafikksikkerheten skal være tilfredsstillende. Kryssing i plan med 

lysregulering innebærer en risiko for ulykker i et hvert byområde.  Før 2. gangs behandling 

skal rådmannen kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling.  

  

Uttalelse fra Ringerike næringsforum, 12.08.2013: 

Det er viktig at det åpnes opp for «flyt» av mennesker i sentrum. De støtter forslaget om 

kryssing i plan.  

 

Tronrud eiendom:  

RNF sin oppfatning er i tråd med Tronrud Eiendom sine ønsker.  

 

Rådmannens kommentar:  

Kommentarene er i tråd med planens intensjoner for utvikling av Hønefoss sentrum 

 

Uttalelse fra Ringerikskraft, 16.07.2013  

Sender over kartgrunnlag og informerer om at de har nett innenfor planområdet. Vil bli tatt 

med videre i planarbeidet for å kunne planlegge evt. flytting av kabler.  

 

Tronrud Eiendom:  

Innarbeides i planforslaget.  

 

Rådmannens kommentar: 

Tronrud Eiendom må ta kontakt med Ringerikskraft og Ringerike kommune for å kunne 

håndtere hensynet til teknisk infrastruktur på en tilfredsstillende måte i forbindelse med 

utbyggingen og stenging av kulvert. Kulvert kan ikke stenges før fotgjengerfelt og sykkelfelt 

er opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen og kommunen. 

 

 

Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, 23.08.2013: 

Har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner.  

Ber om at det innarbeides tekst som sikrer kulturminnene dersom slike skulle dukke opp 

under arbeidet.  

 

Tronrud Eiendom:  

Innarbeides i planforslaget.  

 

Rådmannens kommentar: 

Merknadene er tilstrekkelig ivaretatt i planen.  

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen er positiv til at det igangsettes planarbeid for tiltak som bedrer 

trafikksikkerheten.  FM fremhever at det er viktig at det legges til rette for myke trafikanter 

og at det planlegges for gode og funksjonelle gang- og sykkelforbindelser i byen. De ber 

også om at hensynet til barn- og unge vektlegges.  

De viser videre til at planleggingen må følge opp prinsippene om universell utforming i 

tillegg til at estetiske hensyn må ivaretar.  



FM uttaler videre:  

 

«Vi er kjent med at det har tidligere vært innsigelse og klage fra Statens vegvesen ut fra 

mangelfull ivaretakelse av gang- og sykkeltrafikken ved kryssing av Arnemannsveien, blant 

annet i forbindelse med fjerning av gangkulvert. Vi ber om at kommunen i samarbeid med 

Statens vegvesen vurderer ulike alternativer og kommer frem til en løsning som i 

tilstrekkelig grad ivaretar ovennevnte hensyn.» 

 

Tronrud Eiendom: 

Det er en forutsetning at fremtidig løsning skal gi en trafikksikker kryssing av 

Arnemannsveien. Dagens løsning gir etter vår oppfatning ikke gode muligheter til å krysse 

fra «Brutorget» og over til «Øya», da kryssing i kulvert gir en omveg som sannsynligvis vil 

medføre mer kryssing i plan utenom sikret gangfelt. For kryssing fra Hønefoss Bru mot 

sentrum sør fungerer kulvert som en forlengelse av oppstrøms fortau, der det er blandet 

trafikk mellom syklister og gående. Oppstrøms fortau på Hønefoss bru er relativt smalt og 

fungerer ikke godt med blandet trafikk.  

 

På grunn av tilkobling til brua og Hønefoss kraftstasjon er i tillegg «rampe» mot nord så 

bratt at undergangen ikke kan benyttes av alle (for eksempel personer i rullestol).   

Kryssing i plan over Arnemannsveien vil kunne gi mulighet til å etablere sykkelfelt, 

universell utforming og i tillegg bli en mer bymessig løsning som også vil gi svært positive 

effekter for utforming av torgareal rundt «Brutorget». Dagens «rampe» til kulvert vil bryte 

opp torgarealet og gi dårligere mulighet til å forme gode byrom.  

 

Rådmannens kommentar: 

Forslagsstiller og utbygger vil ha dialog i med Statens Vegvesen videre i saken. Alle 

vurderinger og avgjørelser knyttet til trafikksikkerhet må kunne faglig begrunnes for å vedta 

kryssing i plan.  

 

Uttalelse fra Statens vegvesen 02.09.2013: 

 

Viser til at området i hovedsak er regulert til vegformål med tilhørende fortau og en 

undergang for myke trafikanter. SVV viser til at ønsket om kryssing i plan er i strid med 

tidligere vedtatt reguleringsplan for Brutorget og tidligere anbefalinger fra SVV. De har 

blant annet følgende motforestillinger:  

 denne delen av Arnemannsveien i dag er utformet som «landeveg» og ikke bygate og 

at et brått systemskifte i seg selv vil utgjøre en trafikkrisiko.  

 med bakgrunn i den vedtatt «nullvisjonen» ikke kan akseptere sanering av 

eksisterende kulvert.  

 Foreslått planavgrensning samsvarer ikke med forslag til plan for «Øya» 

 Det er ikke midler til opparbeidelse av / utbedre eksisterende veger i dagens budsjett.  

SVV varsler at de vil fremme innsigelse til et planforslag som innebærer kryssing av 

Arnemannsveien i plan.  

 

Tronrud Eiendom: 



Plan for kryssing av Arnemannsveien i plan ble i samråd med Ringerike kommune fremmet 

på nytt pga. at dette oppfattes som et viktig grep for å binde sammen «Øya» med øvrige del 

av sentrum. Dagens kulvert gir ikke en god løsning for adkomst til området nord for 

Arnemannsveien. Kulverten gjør i tillegg et stort inngrep i fasaden for det planlagte 

Brutorget og gir begrensninger for dette byrommet. Løsning med kryssing i plan vil i tillegg 

gi muligheter for å opparbeide sykkelfelt fra nord til syd i byen.  

 

Rådmannens kommentar: 

Planen skal nå harmonisere med forslag til reguleringsplan nr. 387 Øya. Denne planen er 

tilgrensende til Arnemannsveien på nordsiden. Dagens kulvertløsning anses ikke som 

optimal, og rådmannen mener at kryssing i plan vil gi den beste helhetlige løsningen for 

området. Trafikkvurderingene fra Asplan Viak (Trafikkutredning, datert 21.05.2014) 

konkluderer med at det er akseptabelt å krysse veien i plan. Ved å etablere lysregulering og 

fartsdempende tiltak anses det derfor som tilrådelig å vedta forslag til plan. Som vedlagte 

trafikknotat viser til, er kryssing i plan vanlig i flere større byer i landet med tilsvarende 

trafikkforhold.  

 

Løsningen med blindvei mot Hønefoss bru er ikke optimal etter som den vil kunne gi såkalte 

«villkryssinger» over veien. Denne utfordringen er forventet å kunne øke ved utbygging av 

Øyaområdet. Kulvertløsningen er ikke universelt utformet, noe som ikke gir tilfredsstillende 

løsninger for rullestolbrukere og bevegelseshemmede. Foreslåtte fartsreduserende tiltak vil 

redusere hastigheten og risiko for ulykker.  

 

Varsel om innsigelse 

Vegvesenet varsler innsigelser til planen dersom deres merknader ikke tas hensyn til. 

Ringerike kommune har som planmyndighet et ansvar om å løse varslede innsigelser så 

tidlig som mulig i planprosessen. Rådmannen mener at en helhetlig utvikling av byen i dette 

tilfellet er et viktig hensyn som veier tungt, dersom trafikksikkerhetsforholdene er godt nok 

ivaretatt. Det har ikke lyktes å oppnå enighet i saken, derfor ligger nye vurderinger til grunn 

for planforslaget som nå sendes til politisk behandling.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til vei- og sentrumsformål. 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Det aktuelle området omfattes 

også av kommunedelplan for gående - og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.1995. 

Planforslaget legger opp til eget sykkelfelt ved lysregulert kryssing. Planen er i tråd med 

folkehelsemeldingas intensjoner om å legge til rette for at flere kan benytte seg av 

sentrumsfunksjoner og tilrettelagt ferdsel på tilhørende gatenivå. Forhold som legger til rette 

for en kompakt byutvikling er også i tråd med kommunens klima – og energiplan. 

 

 

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en offentlig detaljregulering. Dette innebærer allikevel at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr etter avtale iht. gjeldende betalingsreglement. Tronrud Eiendom 

håndterer også utgifter knyttet til utarbeidelse av plan og utredninger. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune, men kan også ses i sammenheng 



med reguleringsplan for Brutorget og Øya som er knyttet til salg av kommunens eiendom 

(Conseptoravtalen). 

 

Alternative løsninger 
Statens vegvesen er sektormyndighet med fagansvar for saker som gjelder offentlig veinett. 

Statens vegvesens vurderinger om at trafikksikkerhetssituasjonen i området ikke vil være 

tilfredsstillende ved kryssing i plan, gjør at det er varslet innsigelse til planen. For å 

imøtekomme Statens vegvesens krav om å opprettholde kulverten slik den er i dag, foreslås 

det i alternativt forslag til vedtak følgende: 

 

 Forslag til reguleringsplan fremmes ikke. Gjeldende reguleringsplan NR 0605_314-

01 BRUTORGET og NR 0605_64-02 HØNEFOSS SENTRUM opprettholdes.  

 

Prinsipielle avklaringer 
Det er tidligere vært vurdert å flytte kulverten ut i gaten mellom Brutorget og 

samfunnshuset. Rådmannen anser ikke dette forslaget som gjennomførbart da det teknisk 

sett ikke vil være mulig å få til en løsning mot nordsiden på grunn av utformingen på 

bybroa. En slik løsning ødelegger uterommet og tilkomsten til samfunnshuset med brann og 

redningskjøretøy, samt varelevering. 

 

Det har også vært gjort vurderinger om kommunen skal fortsette å være forslagsstiller til 

planen, eller om Tronrud Eiendom skulle ha denne rollen. I tillegg ble det vurdert om planen 

i det hele tatt skulle fremmes, og at vedtatt plan for Brutorget fortsatt skal gjelde. Dette på 

grunn av trafikkforholdene i Arnemannsveien ble sett på som problematiske. Det ble vedtatt 

at kommunen fortsatt skulle være forslagsstiller, forutsatt at Tronrud eiendom tar 

kostnadene. Planen ble også vedtatt videreført, forutsatt at faglige vurderinger viste at 

planen dokumenterte tilfredsstillende trafikkforhold. 

 

Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 

Dagens situasjon i området er lite helhetlig og virker begrensende for byutviklingen. 

Situasjonen for gående og syklende i området Brutorget – Hønefoss Bru – Arnemannsveien 

har mange svakheter, og tilfredsstiller blant annet ikke krav til universell utforming i TEK 

10. Det er tenkt miljøgate med fartsregulerende tiltak hvor det gis et tydelig signal til bilister 

om at man befinner seg i en sentrumsgate. Løsning med kryssing i plan vil i tillegg gi 

muligheter for å opparbeide sykkelfelt fra nord til syd i byen.  

 

Det vises til reguleringsplan for Brutorget når det gjelder bygningsutforming og 

bygningsstil. Forslag til reguleringsplan for Arnemannsveien tilrettelegger for en mer 

sammenhengende bystruktur for området, ved at bebyggelsen trekkes ned på gatenivå og 

skaper et større bygatepreg.   

 

Rådmannen mener planforslaget ikke er en enkel sak når det gjelder trafikkforholdene. Etter 

en helhetlig vurdering er det allikevel vurdert at trafikksikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt i 

denne planen. Løsning med kryssing i plan vil gi muligheter for å opparbeide sykkelfelt fra 

nord til syd i byen. Arnemannsveien har i dag langt lavere biltrafikk og en annen vegstatus 

enn tidligere.   
 



Det må være et spesielt fokus på myke trafikanter og særlig i forhold til at strekningen er 

skolevei mellom søndre del av byen og til/fra Hønefoss skole. Dette er en gruppe myke 

trafikanter som er spesielt sårbare i trafikken. Trafikkrådet har i sak 60/13 vedtatt at de ikke 

anser kryssing i plan som like trafikksikkert som kulvertløsningen. 

 

Rådmannen foreslår å legge planen til høring og offentlig ettersyn slik den nå foreligger, 

framfor alternativt forslag til vedtak. 

Forslag til alternativt vedtak vil etter rådmannens syn ikke gi den beste løsningen for 

området. Dagens reguleringsplan vanskeliggjør en god utnyttelse av området på Brutorget, 

ved Hønefoss bru/Samfunnshuset og videre over til Øya. Vedtatte plan gir noe bedre 

trafikksikkerhetsforhold for fotgjengere og syklister ved at den skiller myke trafikanter i 

plan. Løsningen er allikevel ikke ansett som optimal for denne trafikantgruppen i forhold til 

tilgjengelighet og faren for villkryssing.  

 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

Omfanget er beskjedent, men Statens vegvesen har varslet innsigelse til planforslaget. 

 

Barn og unge 

Til daglig er det ca. 25 barneskoleelever som på en eller annen måte krysser elva mot 

nordsiden av Hønefoss. Noen krysser i gangbru over elva, mens en del av disse krysser 

Arnemannsveien via Brutorget. Statens vegvesen ber i møte med Ringerike kommune om at 

det rettes en spesiell oppmerksomhet mot disse trafikantene. Planen må derfor ta særlig 

hensyn til disse gjennom trafikksikkerhetskravene. Fartsreduserende tiltak og utforming av 

lyskryss må detaljeres slik at det reduserer konflikter mellom bilister og myke trafikanter til 

et minimum ved eventuelle feilkryssinger. Lysregulerte krysningspunkt langs skolevei 

finnes flere steder i byen, men det som bidrar til å gjøre krysset noe mer  

 

Infrastruktur 

Det er fylkeskommunal og kommunal vei innenfor planområdet. Det er tenkt gang – og 

sykkelvei siden av sentrumskvartalet og frem til Hønefoss bru.  

 

Ringerikskraft har noen nett innenfor og rundt planområdet. Det er også kommunalt 

overvann, brannkum, vann og avløpsnett på tvers og igjennom Arnemannsveien. Parkering 

og adkomst for de eksisterende boligene er ivaretatt gjennom eksisterende plan for 

Brutorget, mens varelevering tillates til sentrumskvartalet og Vinmonopol/NAV (Hønefoss 

bro 3).  Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 

Utbyggingsprosjektet faller innunder tilknytningsplikten. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Naturmangfoldloven, av 19.06.09, § 8 kunnskapsgrunnlaget er vurdert. Det er ikke registrert 

noen arter innenfor planområdet, i følge Miljødirektoratets naturbase. 

Det står en rekke med kastanjetrær langs rampen som går ned til undergangen. Disse ligger 

ikke inne i grønn plakat og er tillat revet i reguleringsplan for Brutorget.  

 
Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til utvikling av området som vil kunne tilføre Hønefoss sentrumsnære 

boliger og en mer bymessig utvikling av sentrum i området Brutorget – Arnemannsveien – 

Øya. Planene Øya, Brutorget og Arnemannsveien kan videre forventes å gi positive 



ringvirkninger for Ringerike kommune i form av en styrking og utvidelse av et mer kompakt 

sentrum, som på sikt vil kunne redusere behovet for biltransport og legge til rette for økt 

kollektiv og gang – og sykkeltransport.  

 

Kommunen står overfor en utfordring i forhold til å sikre at trafikksikkerhetsforholdene er 

gode nok. Dagens kulvertløsning anses ikke som optimal, både med tanke på universell 

utforming og i forhold til at villkryssing i større grad kan oppstå. Rådmannen mener at 

kryssing i plan vil gi den beste helhetlige løsningen for området. Trafikkvurderingene fra 

Asplan Viak konkluderer med at det er akseptabelt å krysse veien i plan, dette ved å etablere 

lysregulering og fartsdempende tiltak. Rådmannen anser derfor at det er tilrådelig å vedta 

forslag til plan. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_385 

detaljregulering for ”Arnemannsveien” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605- 385: Detaljregulering/ Områderegulering for ”Arnemannsveien”  

 
Utarbeidet av konsulent Bjørn Leifsen , 26.08.2014 
Sist revidert DATO 
 
Kunngjøring av oppstart 17.06.2013 
1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01    
    
 
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. 
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan  - både ordinære og «mindre 
endringer». 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 
(Tilføy underformål etter behov) 
 
1. Bebyggelse og anlegg,   

- Bolig/kontor/forretning – BKB1 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   
- Kjøreveg – SKV 
- Annen veggrunn, grøntareal – SVG 
- Sykkelfelt – SS 

 
 



REGULERINGSBESTEMMELSER  
 

§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 
§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – Bolig/Kontor/Forretning (BKB1)  
 
1. Formål 
På området kan det oppføres bebyggelse for boliger, forretninger, kontor og enhver 
kombinasjon av disse. Som forretning regnes handel, service og servering.  
      
2. Utnyttingsgrad 
Maksimalt tillatt bruksareal totalt skal være 1000 m2.  
Plan med himling lavere enn 0,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen 
regnes ikke med i bygningens bruksareal.  
 
3. Byggegrense 
Formålsgrense gjelder som byggelinje mot vei.  
 
Deler av bygning kan krages ut over offentlig trafikkområde. Fri høyde mellom utkraget 
bygningsdel og bakken skal være minimum 4,0 meter mot Hønefoss bru.  
 
4. Byggehøyde  
Bygninger skal ha flate tak. Gesimshøyde skal maksimalt være kote 95.  
 
 

§ 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur 
 
§ 2.1. Kjøreveg (SKV) 
Området SKV skal nyttes til offentlig trafikkområde, kjøreveg. Området er eksisterende veg 
Arnemannsveien.  
 
§ 2.2 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
 
1. Formål 
Området skal brukes til offentlig trafikkområde med underformål annen veggrunn. Arealet 
kan nyttes til adkomst, beplantning og snø opplagring.  
 
2. Utnyttelse 
Balkonger, baldakiner og lignende kan krage ut over annet trafikkareal dersom dette ikke er til 
hinder for frisiktlinjer eller offentlig ferdsel. Utkraging mot Arnemannsveien tillates ikke.  
 
I frisiktsoner tillates ikke beplantning høyrere enn 0,5 meter.  
 

§ 2.3 Sykkelfelt (SS) 
 
1. Formål 
Området SS skal benyttes til offentlig trafikkområde med underformål fortau/gågate og 
sykkelfelt. Området skal brukes til gang- og sykkeltrafikk. Det kan etableres sykkelveg med 



total bredde på 2,5 meter samt fortau på ca 2,5 meter. Gangvei og fortau skal skilles fra 
kjørebanen med en rabatt på 0,5 meter.  
 
Området kan også nytte av:  
 

 Kjøretøy for vedlikehold, brann og redning.  
 Kjøretøy for varelevering og søppelhåndtering i nærmere angitte tidsrom, hvor det er 

minst til hinder for gang- og sykkeltrafikk.  
 
§ 3 Funksjons og kvalitetskrav 
 
§ 3.1 Kulturminner 
 
1. Formål 
Dersom kulturminner skulle dukke opp under gravearbeidene skal arbeidet stanses og fylket 
varsles.  
 
§ 4 Rekkefølgebestemmelser  
 
Bestemmelsene i § 4 Rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i pbl § 12-7 pkt 10.  
 
1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 
tekniske planer mellom utbygger og kommune foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 
disse anleggene.  
 
2. Gjennomføringsavtale med Statens vegvesen.  
Før det utføres arbeider som berører offentlig vegareal må undertegnet gjennomføringsavtale 
med SVV foreligge.  
 
3. Veg, vann og avløp som skal overtas av kommunen 
Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som skal overtas av kommunen er i 
samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.  
 
4. Offentlige trafikkareal 
Offentlige trafikkareal innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for bygninger 
kan gis.  
 
5. Kulvert 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger og tilhørende infrastruktur før tilkomst 
til kulvert er ivaretatt og godkjent av kommunen. 
 
Kulvert kan ikke stenges før fotgjengerfelt og sykkelfelt er opparbeidet og godkjent av Statens 
vegvesen og kommunen. 
 



§ 5 Tilgjengelighet – Universell utforming 
 
Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både 
offentlige veganlegg og private byggeområder skal utformes slik at de kan benyttes på like 
vilkår.  
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1. KORT PRESENTASJON AV TILTAKET/  PLANOMRÅDET 
   

 

Figur 1 - Foto eksisterende undergang  

 

a) BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET- HISTORIKK 

I arbeidet med utvikling av reguleringsplan «0605_314 Brutorget», vedtatt 31.5.2012 og 

påbegynt arbeid med reguleringsplan «0605_387 Øya», planprogram fastsatt 11.02.2014 

fremkom det at eksisterende kryssing av Arnemannsveien i kulvert legger beslag på et stort areal 

og er en begrensende faktor for å skape tilgjengelige byrom på begge sider av Arnemannsveien. 

b) HOVEDINTENSJONEN I PLANEN/ PLANENS ”IDENTITET” 

Arbeidet med reguleringsplanen tar sikte på å legge til rette for å sanere eksisterende undergang 

i kulvert og erstatte denne med et lysregulert gangfelt over Arnemannsveien.  

c) ØNSKET PROFIL FOR OMRÅDET 

Det er ønskelig at området skal fremstå som et trafikksikkert og innbydende kryssningspunkt i 

bykjernen som er tilpasset alle.  
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d) ORTOFOTO 

 

Figur 2 - Fra Ringeriks kommunes kartside 

Flyfoto viser at området i dag i stor grad preges av biler og harde flater. Kulverten under 

Arnemannsveien er i dag hovedkryssningspunkt mellom sør og nord i byen. Det er imidlertid 

etablert ny gangbru nedstrøms Hønefoss bru. Denne brua gir et alternativ til Hønefoss bru som 

elvekrysning, men det mangler foreløpig god gangforbindelse i sammenheng fra gangbru til 

sentrum.  

e) KART MED FORSLAG TIL PLANAVGRENSNING 

 

Figur 3 - Planavgrensning - varsel om oppstart 
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f) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 

Ved utarbeidelse av forslag til reguleringsplan er området tilpasset forslag til 

reguleringsplan «0605_387 Øya» og det reelle arealet som berøres av kulverten.  

 

Figur 4 - forslag til reguleringsplan 

 

g) EIENDOMSFORHOLD 

 

Figur 5 - Kommunale eiendommer i planområdet  



Planbeskrivelse Arnemannsveien       Revisjon: FORSLAG  

Side 6 av 16  Dato: 15.08.2014 

Planforslaget berører følgende eiendommer:  

Eiendom: Hjemmelshaver: Eksisterende bruk:  

1035/1 Statens vegvesen Region Sør Offentlig vegareal 

318/491 Tronrud Eiendom AS Fortau 

318/450 Arnemannsveien Hønefoss  AS Fortau 

318/444 Ringerike kommune Offentlig vegareal 

318/427 Ringerike kommune Offentlig vegareal 

318/457 Ringerike kommune Offentlig vegareal 

318/96 Ringerike kommune Torg/offentlig vegareal 

318/442 Ringerike kommune Torg/offentlig areal/ 

318/443 Aslaksrud Eiendom AS Offentlig trafikkareal 

 

h) FORSLAGSSTILLER 

Tronrud Eiendom har i samarbeid med Ringerike kommune besluttet å utarbeide grunnlag for 

forslag til ny reguleringsplan.  

Trafikkvurdering er gjennomført av Asplan Viak på oppdrag fra Tronrud Eiendom.  

2. DAGENS SITUASJON 
Asplan Viak har utarbeidet en rapport «Kryssing av Arnemannsveien», datert 21.5.2014 som 

beskriver dagens situasjon og forslag til løsning.  

a) BILDER FRA SYD - DAGENS SITUASJON:  

Bildene under (foto: Ove Mork/SG arkitekter) viser dagens situasjon på sørsiden av eksisterende 

kulvert. Trafikkbildet er uoversiktlig og utflytende.  

Undergangen gjøre at det er mulig å krysse Arnemannsveien under biltrafikken, men fremstår 

ikke spesielt innbydende for fotgjengere.  
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Figur 6 - Utflytende trafikkbilde sør for undergangen  
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b) BILDER FRA NORD – DAGENS SITUASON:  

 

Figur 7 - Adkomst fra nord er klart definert, men lite innbydende  

 

Figur 8 - "Fortau" på nordsiden av Arnemannsveien som adkomst til Øya -området 

 

 

Figur 9 - 26. Juni 2014, ca 1 meter vann i undergangen 



Planbeskrivelse Arnemannsveien       Revisjon: FORSLAG  

Side 9 av 16  Dato: 15.08.2014 

 

Figur 10 - Kobling mellom rampe og Hønefoss bru  

3. FORHOLDET TIL GJELDENDE PLANER OG RETNINGSLINJER  
  

a) UNIVERSELL UTFORMING   

Offentlig handlingsplaner for universell utforming og tilgjengelighet skal bidra til et universelt 

utformet samfunn. Tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne er sentralt.  

Eksisterende undergang kan ikke regnes som tilgjengelig for alle, da kulvertens ramper har for 

bratt stigning. Rampe nord for Arnemannsveien har en stigning på ca 1:9, med enkelte partier 

som er brattere 1:8.  

Det har i planprosessen for Brutorget blitt utredet mange ulike alternativ for endring av 

eksisterende kulvert. Felles for alle forslag er at universell utforming ikke er mulig på grunn av 

stigningsforholdene nord for Arnemannsveien. En sikret kryssing av Arnemannsveien i plan vil 

imidlertid kunne tilpasset universell utforming.    

b) KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE 

Området er en del av sentrumsområde i Hønefoss. En planfri kryssing av Arnemannsveien vil 

legge til rette for en bedre kontakt mellom utbyggingsområdet «Øya» og resterende sentrum av 

Hønefoss 



Planbeskrivelse Arnemannsveien       Revisjon: FORSLAG  

Side 10 av 16  Dato: 15.08.2014 

 

Figur 11 - Uttdrag kommuneplan Ringerike kommune 

 

 

 

c) GJELDENDE REGULERINGSPLAN 

 

Figur 12- 64-02 Hønefoss sentrum, 20.12.76 
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Figur 13 - 0605_314 Brutorget 5.12.2012

d) KOMMUNEDELPLANFORGÅENDEOGSYKLENDE

Figur 14 . Ringerike kommunes plan for gående og syklende

Planenviserat hovedtrasefor sykkelgårgjennomeksisterendekulvert.Forå syklegjennom

kulvert måsyklisterpassereHønefossbru påoppstrømsfortau.

SVVgjennomførtei 2013 tellingavmyketrafikanter i Hønefosssentrumi forbindelsemedsitt

KVUarbeidet. Toavhovedtrekkenesomble fremheveti delrapporten1 er:
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- En klar nord-sør akse gjennom sentrum, mindre trafikk på tvers av denne 

- Rv 35 har en barrierevirkning for myke trafikanter som vil krysse nord-sør aksen, og presser i 

noen tilfeller disse trafikantgruppene sammen på smale fortau.  

I rapporten skriver SVV om Hønefoss bru: «Fortauene på bilbrua er adskilt fra bilvegen med 

gjerder langs deler av brua, og dette skaper også her tidvis plasskonflikter mellom syklister og 

fotgjengere. Gang- og sykkeltrafikk foregår nesten utelukkende på oppstrøms side av brua»   

 

 

Figur 15 - Fra SVV sin telling av myke trafikanter  

Rapporten viser at det er relativt stor trafikk av myke trafikanter på Hønefoss bru. Dagens 

situasjon med fotgjengere og syklister sammen på fortauet er ingen ideell løsning da det tidvis 

kan skape konflikter og virke avvisende på personer med nedsatt førlighet.  

e) RPR FOR Å STYRKE BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGING 

Det er et nasjonalt mål å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og 

psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosial og kulturelle kvaliteter som til enhver tid 

er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov.  

Kryssing av Arnemannsveien i kulvert er en trafikksikker løsning så lenge kulverten blir benyttet 

til kryssingen. Erfaring tilsier at spesielt unge «tar korteste veg» og i større grad vil krysse utenfor 

eksisterende kulvert for å komme til «Øya-området». Det er ikke mulig å gjøre tellinger av dette  

i dag, da det er liten eller ingen aktivitet på området. Tidligere da det i en periode var 

ungdomsklubb i Arnemannsveien var dette mer aktuelt, noe som bla  vises i Ulykkesdata for 

strekningen (fotgjenger påkjørt utenom gangfelt i 2006 (Asplan Viaks rapprort  s. 23)).   

Sanering av kulvert under Arnemannsveien berører slik vi vurderer det ikke barn- og unges 

interesser spesielt, evt. i svært liten grad. Kulvert vil evt. bli erstattet av en ny fotgjengerkryssing 

av Arnemannsveien.  
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4. HOVEDINNHOLD I PLANEN  
Asplan Viak har utarbeidet en rapport «Kryssing av Arnemannsveien», datert 21.5.2014 som 

beskriver dagens situasjon og forslag til løsning.  

 

5. VIRKNINGER AV PLANEN  
Effekten av planen vil være at det kan legges til rette for kryssing av Arnemannsveien i plan. 

a) POSITIVE EFFEKTER AV PLANEN 

- En slik «dagkryssing» vil bedre den visuelle forbindelsen mellom knutepunkter i byen. 

- Plankryssing vil bidra til at trafikkstrøm til/fra det nye utbyggingsområdet på Øya vil  bli 

bedre. 

- Plankryssing vil gjøre det mulig med universell utforming av gangforbindelsen over 

Hønefoss bru. 

- Plankryssning vil gi mulighet for å etablere sykkelfelt i kjørebanen slik at konflikter 

mellom gående og syklende kan unngås.  

- Området for rampe i reguleringsplan for Brutorget kan utnyttes bedre og gi et langt 

bedre byrom langs Brutorgets fasade.  

- Kryssing utenom gangfelt blir mindre. Med kulvert må det påregnes noe kryssing 

utenom kulvert og tilrettelagt gangfelt. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner.  

b) NEGATIVE EFFEKTER AV PLANEN  

- Planfri kryssing eliminerer mulighet for sammenstøt mellom bil og fotgjenger for de som 

benytter kulverten.  

6. INNSPILL 
 

a) TRAFIKKRÅDET 

Planene for kryssing i plan ble presentert for Trafikkrådet og de har i sitt møte fattet følgende 

vedtak, sak 60/13:  

«Trafikkrådet mener kryssing av Arnemannsveien i kulvert er en langt mer trafikksikkert enn 

kryssing i gateplan».  

Vår kommentar:  

Trafikkrådets oppfatning tas til etterretning.  
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Vi presenterte planene muntlig i møtet før det var diskusjon bak lukkede dører. Det foreligger så 

vidt vi kjenner til ikke saksdokumenter som forberedelse til møtet. Det er derved vanskelig å 

vurdere merknaden.  

b) RINGERIKE NÆRINGSFORUM 

De anser det som viktig at det åpnes opp for «flyt» av mennesker i sentrum. De støtter forslaget 

om kryssing i plan.  

Vår kommentar:  

RNF sin oppfatning er i tråd med Tronrud Eiendom sine ønsker.  

c) BUSKERUD FYLKESKOMMUNE:  

Har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner.  

Ber om at det innarbeides tekst som sikrer kulturminnene dersom slike skulle dukke opp under 

arbeidet.  

Vår kommentar:  

Innarbeides i planforslaget.  

d) FYLKESMANNEN I BUSKERUD: 

Fylkesmannen er positiv til at det igangsettes planarbeid for tiltak som bedrer trafikksikkerheten.  

FM fremhever at det er viktig at det legges til rette for myke trafikanter og at det planlegges for 

gode og funksjonelle gang- og sykkelforbindelser i byen. De ber også om at hensynet til barn- og 

unge vektlegges.  

De viser videre til at planleggingen må følge opp prinsippene om universell utforming i tillegg til at 

estetiske hensyn må ivaretar.  

FM uttaler videre:  

«Vi er kjent med at det har tidligere vært innsigelse og klage fra Statens vegvesen ut fra mangelfull 

ivaretakelse av gang- og sykkeltrafikken ved kryssing av Arnemannsveien, blant annet i forbindelse 

med fjerning av gangkulvert. Vi ber om at kommunen i samarbeid med Statens vegvesen vurderer 

ulike alternativer og kommer frem til en løsning som i tilstrekkelig grad ivaretar ovennevnte 

hensyn.» 

Vår kommentar: 

Det er en forutsetning at fremtidig løsning skal gi en trafikksikker kryssing av Arnemannsveien.  

Dagens løsning gir etter vår oppfatning ikke gode muligheter til å krysse fra «Brutorget» og over til 

«Øya», da kryssing i kulvert gir en omveg som sannsynligvis vil medføre mer kryssing i plan 

utenom sikret gangfelt.  
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For kryssing fra Hønefoss Bru mot sentrum sør fungerer kulvert som en forlengelse av oppstrøms 

fortau, der det er blandet trafikk mellom syklister og gående. Oppstrøms fortau på Hønefoss bru 

er relativt smalt og fungerer ikke godt med blandet trafikk.  

På grunn av tilkobling til brua og Hønefoss kraftstasjon er i tillegg «rampe» mot nord så bratt at 

undergangen ikke kan benyttes av alle (for eksempel personer i rullestol).   

Kryssing i plan over Arnemannsveien vil kunne gi mulighet til å etablere sykkelfelt, universell 

utforming og i tillegg bli en mer bymessig løsning som også vil gi svært positive effekter for 

utforming av torgareal rundt «Brutorget». Dagens «rampe» til kulvert vil bryte opp torgarealet og 

gi dårligere mulighet til å forme gode byrom.  

 

 

e) RINGERIKS-KRAFT NETT:  

Sender over kartgrunnlag og informere om at de har nett innenfor planområdet. Vil bli tatt med 

videre i planarbeidet for å kunne planlegge evt. flytting av kabler.  

Vår kommentar:  

Innarbeides i planforslaget.  

f) STATENS VEGVESEN:  

Viser til at området i hovedsak er regulert til vegformål med tilhørende fortau og en undergang 

for myke trafikanter. SVV viser til at ønsket om kryssing i plan er i strid med tidligere vedtatt 

reguleringsplan for Brutorget og tidligere anbefalinger fra SVV. De har blant annet følgende 

motforestillinger:  

 denne delen av Arnemannsveien i dag er utformet som «landeveg» og ikke bygate og at et 

brått systemskifte i seg selv vil utgjøre en trafikkrisiko.  

 med bakgrunn i den vedtatt «nullvisjonen» ikke kan akseptere sanering av eksisterende 

kulvert.  

 Foreslått planavgrensning samsvarer ikke med forslag til plan for «Øya» 

 Det er ikke midler til opparbeidelse av / utbedre eksisterende veger i dagens budsjett.  

SVV varsler at de vil fremme innsigelse til et planforslag som innebærer kryssing av 

Arnemannsveien i plan.  

Vår kommentar:  

Plan for kryssing av Arnemannsveien i plan ble i samråd med Ringerike kommune fremmet på 

nytt pga at dette oppfattes som et viktig grep for å binde sammen «Øya» med øvrige del av 

sentrum. Dagens kulvert gir ikke en god løsning for adkomst til området nord for 
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Arnemannsveien. Kulverten gjør i tillegg et stort inngrep i fasaden for det planlagte Brutorget og 

gir begrensninger for dette byrommet.  

Løsning med kryssing i plan vil i tillegg gi muligheter for å opparbeide sykkelfelt fra nord til syd i 

byen.  

 

 

 

 

 

 

15.08.2014 

Tronrud Eiendom 

 

Vedlegg:  

- Brutorget Hønefoss AS, Kryssing av Arnemannsveien, datert 21.5.2014 

                                                           

1
 Myke trafikanter i Hønefoss, Fotgjenger- og sykkelobservasjoner, SVV juni 2013 



Foto: Ove Mork, SG Arkitektur

Brutorget Hønefoss AS
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KRYSSING AV ARNEMANNSVEIEN 

2 INNLEDNING 

Tronrud Eiendom arbeider med planer for utvikling av Brutorget til næring / bolig. Brutorget 
har til alle tider vært et viktig knutepunkt i Hønefoss, i overgangen mellom sentrum, 
Hønefoss bro og bydelen på nordsiden av elva.  Slik er det fortsatt, og området vil kunne bli 
enda viktigere i framtida.  Området «Øya», som ligger på nordsiden av Arnemannsveien, 
mellom sentrum og elva, er det viktigste byutviklingsområdet for Hønefoss i de nærmeste 
årene.  En utbygging av «Øya» vil utvide sentrum helt opp til elva og vil kunne medføre 
endringer i folks bevegelsesmønstre gjennom byen, spesielt for gående og syklende.  Det er 
derfor viktig at ny byutvikling ivaretar kryssingen av Arnemannsveien for gående og syklister 
på en god måte og skaper en framtidsrettet løsning som kan brukes av alle. 

I arbeidet med utvikling av Brutorget har denne kryssingen vært diskusjonstema flere ganger.   
Dagens løsning med kulvert under vegen har, som vi vil gjøre nærmere rede for, flere 
uheldige sider, spesielt med tanke på nye krav til universell utforming, men også i forhold til 
bymessige sammenhenger.  Areal- og byplankontoret i Ringerike kommune og Tronrud 
Eiendom er enige om at det er ønskelig å se nærmere på muligheten for å erstatte dagens 
gangkulvert under Arnemannsveien med en gangfeltkryssing i plan.   

Med utgangspunkt i to tidligere trafikkutredninger har Asplan Viak fått i oppgave å se 
nærmere på slik løsning. Hovedpunktene fra disse utredningene er gjengitt i dette notatet. En 
løsning med kryssing i plan betinger fysiske endringer og fartsbegrensninger i nedre del av 
Arnemannsveien for å ivareta trafikksikkerheten i krysningspunktene. I tillegg må 
signalanlegget tilpasses slik at gående ikke får krysse gangfeltet når det foretas sving inn i 
Arnemannsveien. 
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2.1 Dagens trafikksystem

2.1.1 Overordnet vegsystem

Figur 2-1: Vegnettet i og rundt Hønefoss. Kilde Finn.no

E16 som er en av hovedveiene mellom Østlandet og Vestlandet går rundt Hønefoss. Både
Oslo veien, Askveien, Arnemannsveien/Soknedalsveien og Hønefoss bru/Hønegata er en
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del av Fv35 og går fra E16 og inn til Hønefoss sentrum fra henholdsvis syd, sydvest,
nordvest og nord.

Figur 2-2:Trafikktall på vegnettet i og rundt Hønefoss sentrum. Kilde NVDB.

Gjennom Hønefoss går hovedstrømmen av trafikk Kongensgate, over Hønefoss bru og
videre mot Hønegata. Arnemannsveien har betydelig mindre trafikk, og har i dag en helt
annen vegstatus og trafikkmengde etter at E16 ble lagt rundt Hønefoss.
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2.1.2 Overordnet sykkelvegnett i Hønefoss

Figur 2-3: Overordnet sykkelvegnett i Hønefoss. Kilde Ringerike kommune

Planutsnittet viser overordnet sykkelvegnett, eksisterende situasjon, i sentrale deler av
Hønefoss. (Plan utarbeidet av Ringerike kommune).

Eksisterende sykkelvegforbindelse ligger på sørsiden av Arnemannsveien fram til Fossveien
og følger deretter Soknedalsveien mot togstasjonen. Sykkelruten er lagt til felles gang- og
sykkelveg. Det er foreløpig ikke angitt framtidige sykkelveger i området.
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2.2 Bymessige sammenhenger

2.2.1 Avgrensning av tettsted

Figur 2-4:Senteravgrensning for Hønefoss regionsenter. Kilde Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur
i Buskerud (2003).

Planutsnittet er hentet fra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud
(2003), gjengitt i Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss (Asplan Viak 2012).

Utsnittet viser at Hønefoss sentrum her er definert helt opp til fossen og videre nordover på
den andre siden av brua. Sentrumsdefinisjonen tar også med seg arealene opp til
jernbanestasjonen. Arnemannsveien møter sentrum i svingen rett vest for «Øya»-området. I
et slikt perspektiv er det naturlig å se for seg at nederste del av Arnemannsveien ikke lenger
framstår som en landevei, men snarere som en bygate. «Portalen» til Hønefoss sentrum fra
nordvest vil da ligge et sted mellom jernbanestasjonen og Øya.
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2.2.2 Strategi for byutvikling

Figur 2-5:Områder for videre byutvikling i Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss. Asplan Viak 2012.

Brutorget og Øya-området er pekt ut som det høyest prioriterte området for videre byutvikling
i Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss (Asplan Viak 2012). 2015 er anslått som
tidsperspektiv for utbygging i strategi for byutvikling. Status her er at arkitektfirmaet
Snøhetta har fått i oppdrag å komme med forslag til videre utvikling av «Øya».

2.2.3 Videreutvikling av Hønefoss sentrum - oppsummering

- Sentrum utvides nordover – og det er behov for en enkel og logisk atkomst til Øya for
gående og syklende.

- Brutorget blir bindeledd mellom dagens sentrum og Øya. Innhold og utforming av
Øya-området er ikke avklart, men det er nærliggende å tenke seg at området vil
komme til å henvende seg til sentrum på flere punkter langs Arnemannsveien.
Vestre del av Fossgata kan da bli viktig som gangforbindelse mellom sentrum og
Øya, i tillegg til forlengelsen av Storgata i østre del av Brutorget

- Når sentrum utvikler seg nordover er det naturlig å se for seg at nedre del av
Arnemannsveien vil gå fra å være en landevei til å bli en integrert bygate og portal til
sentrum. Det er da naturlig å se nærmere på formgiving av gaterommet i forhold til
bredde og tverrsnitt, fartsdempende tiltak, opphøyde gangfelt og høyere prioritering
av gående og syklende, vegetasjonsbruk, etc.
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3 UNIVERSELL UTFORMING  

3.1 Definisjon og innhold  

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ble vedtatt i 2008 og stiller krav om universell 
utforming av samfunnet. Lovens formål er formulert slik i §1:  «Lovens formål er å fremme 
likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, 
uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre 
at nye skapes.» 

Universell utforming er definert slik i §9:   

«Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de 
fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.» 

§3 slår fast at «Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å 
fremme lovens formål.»  

Universell utforming handler i denne saken først og fremst om tilrettelegging for mennesker 
med redusert bevegelighet og orienteringsevne.  Tiltak for bevegelseshemmede omfatter 
blant annet krav til bratthet og håndlister i ramper og gateløp.  Orienteringsevne omfatter 
evnen til å se, høre og forstå sine omgivelser.  Bruk av kunstige ledelinjer og fargekontraster 
er et viktig tiltak for å gjøre byen forståelig for blinde og svaksynte.  Like viktig i 
bysammenheng er det imidlertid å skape logiske forbindelseslinjer der sammenhengene er 
forutsigbare og lette å forstå, uten bruk av kunstige virkemidler.  

Det er et viktig poeng at tilrettelegging for universell tilgjengelighet i de fleste situasjoner 
kommer alle mennesker til gode i form av lettere tilgjengelighet og orienterbarhet i et 
komplekst bymiljø. 

3.2 Tekniske krav – TEK 10 

Tekniske krav til universell utforming er gitt i TEK10 med veiledning.  TEK10 gjelder også for 
utforming av offentlige veganlegg. 

Kravet til stigning i TEK 10 er i utgangspunktet på maksimalt 1:20, eller 5%.   

1:12 aksepteres over korte strekk.   

1:10 er den aller bratteste stigningen som kan aksepteres, dette gjelder kun der terrenget 
ikke tillater andre løsninger. 

TEK10 inneholder også krav til markering av ledelinjer for å øke tilgjengeligheten for blinde 
og svaksynte. 
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3.3 Vegvesenets håndbok 278 – universell utforming av veger og 
gater  

Håndbok 278 ble utgitt i 2011, og er vegvesenets styringsverktøy for universell utforming.  
Håndboka inneholder detaljerte krav til blant annet stigningstall i ramper, rekkverk og 
håndlister samt  ledelinjer og kontrastmarkeringer for blinde og svaksynte.  Kravene er i 
hovedsak de samme som kravene som er gitt i TEK10, men håndboka inneholder langt mer 
detaljerte anvisninger for hvordan ulike situasjoner bør løses på en tilfredsstillende måte.   

For gangveger i sentrumsområder er stigningskravet maks 1:20 eller 5%.  1:12 aksepteres 
på korte strekninger (under 3m).  Brattere stigninger (inntil 1:10) aksepteres kun utenfor 
sentrumsområder. 

I innledningen kommenteres forholdet til vegvesenets øvrige temaveiledere.  Her slås det 
fast: «I mange av håndbøkene er hensyn til universell utforming ikke ivaretatt på en 
utfyllende måte siden de er laget før det ble lagt vekt på universell utforming.  Ved revisjon 
av disse håndbøkene vil universell utforming bli innarbeidet, men revisjon vil ta tid.  I praksis 
må en derfor bruke både de relevante temamessige håndbøkene og denne veilederen for å 
ivareta universell utforming.» 

 

4 TRAFIKKSIKKERHET 

 

4.1 Trafikksikkerhet – kryssing i plan kontra planskilt kryssing 

Gitt at alle myke trafikanter bruker en undergang, er planskilt kryssing sikrere enn kryssing i 
plan, og kryssing i signalregulert gangfelt er sikrere enn kryssing i vanlige gangfelt.  

I byområder er signalregulerte fotgjengerkryssinger i plan svært vanlig, og bør ikke komme 
overraskende på bilistene. Fordelen med slike kryssinger er at trafikksystemet blir logisk og 
lettlest, men kan føre til redusert framkommelighet for fotgjengere dersom ventetiden på 
«grønn mann» blir lang. 

Planskilt kryssing er et etterspurt tiltak, spesielt i forbindelse med skoleveg. Tiltaket er dyrt og 
ofte kan det være vanskelig å få gode, fysiske løsninger. Derfor blir planskilte kryssinger 
sjelden realisert.  

Effektkatalogen for trafikksikkerhetstiltak oppgir at etablering av planskilt kryssing der det før 
har vært kryssing i plan, medfører en stor reduksjon i antall fotgjengerulykker (82%) og en 
liten nedgang i ulykker med bil (9%).  Trafikksikkerhetshåndboka oppgir at signalregulering 
av et frittliggende gangfelt reduserer ulykkene med 5- 10 %. I signalregulerte kryss synes 
gangfelt bare å redusere antall ulykker der fotgjengere har separat grønn fase. 
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En undergang skiller fotgjengere og biler fysisk. Et signalkryss skiller myke trafikanter og 
biler i tid.  Signalkrysset vil være sikkert så lenge ingen går eller kjører på rødt lys, men 
erfaring tilsier at rødlyskjøring/-sykling/-gåing skjer. Det kan også oppstå tekniske feil slik at 
signalanlegget må settes i gulblink. En viktig forutsetning for god framkommelighet og 
trafikksikkerhet for gående og syklende i et signalregulert fotgjengerfelt, er at de har egen 
grønn fase i krysset. Felles grønn fase for biler og fotgjengere er en systematisk «feil» ut fra 
et trafikksikkerhetsperspektiv. En typisk uønsket hendelse i kryss med felles grønn fase er at 
syklister eller gående kommer i blindsonen til store kjøretøy som skal svinge til høyre og som 
har grønt lys samtidig med den myke trafikanten. 
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5 EKSISTERENDE SITUASJON

c

Eksisterende gang/sykkel-kulvert
under Arnemannsvegen.
Stigning på nordsiden 1:7 - 1:10
Stigning på sørsiden 1:12

Nedkjørsel til vernet bygg. Svært
trang og bratt situasjon i dag.

Fossvegen stengt mot
Arnemannsvegen for kjørende og
fotgjengere.

Strekningen Hønefoss bru –
Arnemannsvegens nordside:
Vanskelig tilkomst for fotgjengere
/ syklister og UU.

Eksisterende gangfelt i plan over
Arnemannsvegen.

Vedtatt reguleringsplan omgjør øvre
del av Fossvegen til parkeringsplass.
Sterkt redusert trafikk - ikke lenger
behov for venstresvingefelt i
Arnemannsvegen.

Høybrekk
2,7% 5,1%

Høybrekk
5,1% 7,8%

Tilkomst for gående, Hønefoss
bru – kjøpesenteret – Øya
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5.1 Eksisterende kulvert for gående og syklende 

5.1.1 Kulvertnedgang på sørsiden 

 

Bildene viser nedgangen til gangkulverten, sett fra sør.  Stigningen er på ca 1:12.     
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Fossgata er stengt for kjørende og gående mot Arnemannsveien. Som gående og syklende i 
retning nord kan man ikke følge det logiske gateløpet som defineres av bebyggelsen, men 
må finne fram til kulvertnedgangen på siden. Det foreligger ikke tall på antall villkryssinger i 
plan av Arnemannsveien, men det er observert et betydelig antall tidligere da det var aktivitet 
på nordsiden av Arnemannsveien som tiltrakk seg gående. 

Nedgangen til kulverten omkranses i dag av store trær. Vegetasjonen markerer nedgangen i 
et ellers nokså utflytende gatebilde, men sommerstid gir trærne også mye skygge, og bidrar 
til å skjule nedgangen.  I henhold til vedtatt reguleringsplan vil trærne bli erstattet av ny 
bebyggelse på Brutorget.  I denne situasjonen er det byggets fasade som vil fungere som en 
naturlig ledelinje mot kulvertnedgangen. 
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5.1.2 Kulvertnedgang på nordsiden 

 

Bildet over viser dagens nedgang til kulverten fra nordsiden.  Nedgangen har ifølge 
kartgrunnlaget en stigning på 1:10 i yttersving, men ligger på 1:7 i innersving, og overgangen 
til brofortauet er ikke godt løst (se bilde under).  Den slakeste delen av bakken (yttersvingen)  
er forbeholdt syklister.  Toveis sykkeltrafikk i et smalt felt med sterk stigning er generelt ikke 
noen god løsning hverken for syklister eller for fotgjengerne i feltet ved siden av.    
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Situasjonen på nordsiden tilfredsstiller ikke TEK10’s absolutte minimuskrav til universell 
utforming i feltet for gående.  Når stigningen blir brattere enn 1:10 nærmer man seg 
vippepunktet for enkelte rullestoler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengden på dagens kulvert er på ca  22m. På nært hold og i dagslys vil det normalt være sikt 
igjennom, men på avstand vil kulverten ofte framstå som mørk og uten gjennomgående sikt. 
Kulverten er dårlig opplyst, og blending er et problem.   

 

5.1.3 Uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede 

Situasjonen rundt gangkulverten ble behandlet i Rådet for funksjonshemmede 01.07.2010, 
som innspill til reguleringsplan for Brutorget. I reguleringsplanen legges det til grunn at 
situasjonen på nordsiden av Arnemannsveien ikke vil bli endret. I vedtaket fra møtet sies det 
blant annet: «Rådet beklager at stigningsforholdene på begge sider ikke lar seg løse 
tilfredsstillende for allmenn ferdsel. Rådet konstanterer at funksjonshemmede med manuelle 
rullestoler utelukkes for bruk av undergangen.»    

Funksjonshemmede med manuell rullestol blir dermed avhengige av bil for å forflytte seg i 
dette området.   
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5.2 Forbindelse for gående og syklende til Øya

Det er i dag en svært kronglete og dårlig forbindelse for gående og syklende til Øya både fra
Hønefoss bru og fra sentrum.

Den bratte innkjørselen til trafoen blir en del av gang- og sykkelforbindelsen til Øya, både for
de som kommer sørfra (fra Sentrum) og nordfra (fra Hønefoss Bru). Fra brua må man
halvveis ned den bratte rampen til kulverten, deretter krysse et bratt sykkelfelt og videre opp
den like bratte innkjørselen til bygget, for deretter å gå videre på gang- og sykkelvegen langs
Arnemannsvegens nordside. Se bilder under.
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Stigningen på både rampen og innkjørselen er på ca 1:7, noe som er et godt stykke unna 
minimumskravene til ramper i TEK10 og Vegvesenets håndbok 278. Forbindelsen er ikke 
logisk og lett lesbar i bybildet, og er vanskelig å legge til rette med ledelinjer for blinde og 
svaksynte. 

 

Gangvegen på nordsiden av Arnemannsveien har i dag en svært dårlig standard.  Det  bratte 
sidefallet i innkjøringen til trafoen gjør denne forbindelsen uframkommelig for de fleste 
rullestolbrukere, men også vanskelig å forsere for folk med barnevogn og andre som har 
redusert førlighet. Dersom det skal gjøres tiltak i Arnemannsveien bør det legges til rette for 
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en bedre løsning her. En ny løsning bør i alle tilfelle ikke sperre muligheten for en bedre 
løsning i fremtiden. 

 

Forbindelsen mellom brua og Arnemannsveiens nordside er kanskje ikke så viktig i dag, så 
lenge virksomhetene som er lokalisert i Øya-området i stor grad henvender seg til kunder 
med bil. Med en framtidig utbygging på Øya vil dette bildet kunne endre seg, og Øya vil 
kunne bli langt viktigere som målpunkt også for gående og syklister fra nord.   
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5.3 Kjøreadkomst til vernet bygg på nordsiden 

 

Kjøreadkomsten til bygget på nordsiden av Arnemannsvegen skal opprettholdes. Dagens 
nedkjørsel er svært trang og bratt, har dårlig sikt rundt hushjørnet og en arkitektonisk kinkig 
løsning langs fasaden til det vernede bygget. 
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5.4 Gangfeltkryssing av Arnemannsveien i plan lenger vest 

 

Dagens gangfelt over Arnemannsveien ligger i den delen av Arnemannsveien som har 
brattest helning. Gående som kommer nordfra (til høyre i bildet over) er lite synlige for 
kjørende som kommer vestfra (ovenfra i bildet) før man er ute i selve gangfeltet.  Kryssingen 
vurderes som uheldig plassert og lite trafikksikker. 
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5.5 Trafikksikkerhet – ulykkesdata

Det er innhentet data fra Statens vegvesens STRAKS-ulykkesregister for perioden 2003 –
2010. Ulykkene er vist i figuren under

Figur 5-1: Figur hentet fra Rambølls notat "Kvalitetssikring av trafikkanalyse Brutorget i Hønefoss. Kryss kapasitet
og kryssing for fotgjengere. 2011-09-08".

Erfaringsmessig er det en stor underrapportering på sykkelulykker i STRAKS-registeret. Det
inntraff 6 ulykker i løpet av de 8 årene; 2 bilulykker, 1 MC-ulykke, 2 sykkelulykker og 1
fotgjengerulykke. Alle ulykkene medførte lettere skade med unntak av fotgjengerulykken hvor
fotgjengeren ble alvorlig skadet.

Bilulykkene og ulykken med MC skyldtes påkjøring bakfra. I sykkelulykken (2004) kom
syklisten fra Hønefoss bru og skulle svinge ned Kongens gate. Bilen kom fra Kongens gate
og skulle svinge til venstre inn Arnemannsveien. Bilen overholdt ikke vikeplikten. I den andre
sykkelulykken (2003) kjørte syklisten rett ut i veien og ble påkjørt av en bil.
Fotgjengerulykken inntraff midt på dagen i mai 2006. En kvinne krysset kjørebanen utenom
gangfeltet og ble påkjørt av en bil.
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5.6 Arnemannsveien

5.6.1 Overordnet situasjon

Figur 5-2: Helning i Arnemannsveien.

Arnemannsveien munner i dag ut i krysset med Hønefoss bru og Kongens gate med en
stigning på rundt 3% nærmest krysset i følge kartgrunnlaget. På strekningen mellom dette
krysset og krysset med Fossveien er stigning på nærmere 8%. I følge vegvesenets håndbok
017 bør det på en strekning lik dimensjonerende kjøretøys lengde inn mot kryss ikke
overstige 3% helning. Det vil si at dagenes sitasjon ikke tilfredsstiller håndbokas krav i
krysset med Fossveien og bare så vidt er innenfor kravene i krysset med Hønefoss bru og
Kongens gate (krav 22m, lengde med 3% er 29m fra spissen av dele øya).
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5.6.2 Tekniske anlegg

Figur 5-3: Oversikt over tekniske anlegg i bakken. Kilde hjemmesidene til Ringerike kommune

Som kartutsnittet over viser ligger det både vannledning, spillvannsledning og
overvannsledninger i og på kryss av Arnemannsveien.
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5.6.3 Vegens tverrsnitt og karakter  

 

I dag framstår Arnemannsveien som en landevei. Vegbredde, autovern, grøftekanter, 
belysning og manglende fortau gir signaler om at dette er en gjennomfartsveg der de 
kjørende har prioritet.  Skiltet fart er 50km/t. 

 

Det ligger et venstresvingefelt i Arnemannsveien for de som skal kjøre av til Fossvegen og 
dagens parkeringsplass på Brutorget. I forbindelse med utvikling av Brutorget vil Fossvegen  
bli omgjort til en imndre parkeringsplass, iht vedtatt reguleringsplan (se neste kapittel) og det 
vil ikke lenger være behov for venstresvingefeltet.    
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5.7 Oppsummering av dagens situasjon 

Situasjonen i dag for gående og syklende i området Brutorget – Hønefoss bru – 
Arnemannsveien har mange svakheter, og tilfredsstiller blant annet ikke nye krav til 
universell utforming i TEK 10. Valgene som gjøres nå i forbindelse med planlegging av 
Brutorget vil kunne få konsekvenser for trafikkløsningene i dette området langt inn i 
fremtiden.  Det er derfor viktig at løsningene er framtidsrettede og gir rom for å forbedre 
dagens situasjon.  

Trafikktallet i Arnemannsveien er langt lavere i dag enn det var den gang vegen var en viktig 
og sterkt trafikkert gjennomfartsåre. Nederste del av Arnemannsveien er en av portalene til 
Hønefoss sentrum, og i videre planlegging bør denne vegen få en annen utforming som langt 
sterkere signaliserer at man her møter byen.   

Vår konklusjon er at en kulvertløsning ikke vil kunne gi tilfredsstillende stigningsforhold for 
universell tilgjengelighet på nordsiden av Arnemannsveien. Her er det ikke under noen 
omstendighet plass til å forbedre dagens situasjon. Kulvertløsningen vil også sementere en 
vanskelig situasjon i innkjøringen til det vernede bygget ved Hønefoss bro, og gjøre det 
umulig å oppnå en god og direkte fortaus-forbindelse fra brua til nordsida av 
Arnemannsveien. Dagens gangfeltkryssing av Arnemannsveien litt lenger opp har ikke en 
trafikksikker løsning, og det er i alle tilfelle behov for å se på fartsreduserende tiltak i 
Arnemannsveien for å utbedre dette punktet. 

Arnemannsveien har i dag lavere biltrafikk og en helt annen vegstatus enn da gangkulverten 
ble etablert. Beregninger og trafikktellinger utført i forbindelse med utredning av mulighet for 
etablering av gangfelt over Arnemannsveien i 2008 og 2011 av Asplan Viak og i 2011 av 
Rambøll viser at det ikke er kapasitetsmessige problemer med å etablere gangfelt over 
Arnemannsveien.  

Arnemannsveien faller med ca 3% inn mot krysset med Kongens gate/Hønefoss bru. Verken 
trafikkavvikling eller trafikksikkerhet for gående og syklende taler derfor mot etablering av 
gangfelt i krysset. Rapportene konkluderer med at dersom det ikke allerede var en 
undergang i krysset ville det naturlige være å etablere gangfelt i et slikt tettbebygd område. 
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6 UTBYGGING AV BRUTORGET MED FORSLAG TIL NY KRYSSING
AV ARNEMANNSVEIEN I KULVERT

Figur 6-1:Vedtatt reguleringsplan for Brutorget.
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 NOTAT 

 

Foreliggende planer for utbygging av Brutorget er forankret i vedtatt reguleringsplan.  I 
reguleringsplanen er eksisterende gang- og sykkelkulvert opprettholdt og integrert i den nye 
bebyggelsen. 

Det er i dag et venstresvingefelt i Arnemannsveien for avkjøring til Fossvegen. Planlagt 
utbygging av Brutorget vil føre til at Fossvegens betydning vil bli sterkt redusert.  Innkjøring til 
parkeringsanlegg under Brutorget vil skje fra Kongens gate, og den vestre delen av 
Fossvegen vil i henhold til godkjent reguleringsplan bli omgjort til en parkeringsplass uten 
gjennomkjøring. Venstresvingefeltet i Arnemannsveien vil derfor utgå. 

 

 

Figur 6-2: Modellperspektiv av Brutorget over kulvert, sett fra sør. 

Modellperspektivet over viser hvordan gangkulverten kan integreres i planlagt ny bebyggelse 
på Brutorget.  Perspektivet viser Brutorget sett fra sør. Nedgangen formes som en del av 
bebyggelsen, og vil bli overbygd, med tørt dekke i rampen. Rampen er planlagt med stigning 
1:12, som er samme stigning som i eksisterende situasjon.  

Rampen på nordsiden av Arnemannsveien, med stigning 1:7 – 1:10, vil heller ikke bli endret 
med denne løsningen. 
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7 FORSLAG TIL NY LØSNING FOR ARNEMANNSVEIEN 

Ved å legge kryssingen av Arnemannsveien i plan tilfredsstilles ikke kravene til fall inn mot 
kryss i noen av kryssene i Arnemannsveien. Man kan derfor se på mulighetene for å endre 
fallet i Arnemannsveien for å imøtekomme kravene. 

Hønefoss bru låser plasseringen av krysset mellom Arnemannsveien, Hønefoss bru og 
Kongens gate, slik at en forskyvning av krysset østover for å få en bedre helning inn mot 
krysset med Kongens gate ikke er mulig.  Den korte avstanden mellom krysset med Kongens 
gate/Hønefoss bru og Fossveien gjør det også vanskelig å gjøre noe med helningen 
vestover i Arnemannsveien uten også å gjøre større endringer med høydene i Fossveien. 

Figur 7-1 viser at det er behov for å senke Arnemannsveien ca 1,9m ved Fossveien og ca 
1,5m ved dagens adkomst til Øyaområdet for å få tilfredsstillende fall inn mot krysset med 
Kongens gate/Hønefoss bru ved etablering av opphøyd gangfelt i krysset. 

Dersom det også skal tas høyde for å få tilfredsstillende fall også inn mot Fossveien og 
gangfelt her blir det behov for å senke Arnemannsveien ytterligere slik Figur 7-2 viser. 
Arnemannsveien må da senkes ca 3,6m ved Fossveien og 1,5m ved eksisterende adkomst 
til Øyaområdet. Den størst høydeforskjellen mellom dagens vei og senket vei blir på ca 4,2m 
rett vest for Fossveien. 

Endringer i vertikalgeometrien gir utfordringer med tilkobling til eksisterende sideveier, 
sideterreng og bebyggelse. Ettersom det ligger både vannledning, spillvannsledning og 
overvannsledninger i og på kryss av Arnemannsveien, vil en endring av høyder på 
Arnemannsveien også vil bety en større omlegging av VA-anlegg. 

Vi anser det ikke som realistisk å forutsette endringer i vertikalgeometrien i Arnemannsveien 
for å imøtekomme kravene i til fall inn mot kyss, og foreslår at man heller ser på løsninger for 
fartsreduksjon og sikring av gangfelt. 

Det er da naturlig å se for seg at deler av Arnemannsveien kan opparbeides som en 
miljøgate der fotgjengere og syklister får langt høyere prioritet enn i dag, og der 
forbindelseslinjene på tvers, fra sentrum og Brutorget til byens nye utviklingsområde på Øya, 
får større vekt. 
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7.1 Fartsreduserende tiltak i Arnemannsveien 

7.1.1 Arnemannsvegen som miljøgate 

Den sterke stigningen i nederste del av Arnemannsveien er en utfordring i forhold til fart, 
bremselengder og sikker kryssing av vegen i plan.  Det gjelder både dagens gangfelt i plan 
og to nye gangfelt slik de er foreslått opprettet / flyttet. Fartsgrensen i Arnemannsveien bør 
reduseres fra dagens 50 km/t til 40 km/t. Dette vil gi en bedre trafikksikkerhet for kryssende 
gangtrafikk og bedre sikkerhet og trafikkflyt for biltrafikken, med redusert risiko for påkjørsler 
bakfra. En fartsreduksjon på 20 % kan redusere risikoen for personskadeulykker med ca 
35% (Trafikksikkerhetshåndboken). For å få bilistene til å overholde fartsgrensen er det viktig 
å bruke virkemidler som sender bilistene signal om at dette er en sentrumsgate, og det skal 
holdes lav hastighet. Det er ikke nok kun å sette hastigheten ned ved skilting. 

Momenter som bør vurderes: 

- Fartskontrollerende tiltak 
o Opphøyde gangfelt 
o Formgiving av veg og sidearealer, signaler til de kjørende om redusert fart 

- Fokus på utforming av overgangen fra landevei til bygate.   
o Portal (her er det naturlig å fokusere på den flotte historiske fasaden til det 

som i dag er Byggmakker).   
o Innsnevring av vegen 
o Belysning (veglysarmatur erstattes av gatelys med en annen lyskvalitet) 

- Gatetverrsnitt 
o Vegbredde 
o Vegetasjonsfelt / gatetrær 
o Grøft erstattes av kantstein 
o Langsgående fortau 
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7.1.2 Eksempler på utforming av miljøgater 

 

Fylkesvei 510 Valløveien i Tønsberg.  (Foto hentet fra SVV UTB-rapport 2003/06 – Fra 
riksveg til gate – erfaringer fra 16 miljøgater).  Valløveien er bygget om med redusert 
gatetverrsnitt, med grøntrabatt og trerekker på begge sider av vegen, og med 
gang/sykkelveg på hver side.  Gatebelysning er brukt bevisst som et formingselement, og 
bidrar sammen med trerekkene til å innsnevre gaterommet slik det oppleves for de kjørende. 

 

Stasjonsgata i Hokksund.  Miljøgata er formet med en ensidig trekrekke og lysmaster som 
avgrensning av gaterommet, brede fortau og pullerter som avgrensning mot kjørebanen på 
deler av strekket.   
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Tastagata i Stavanger.  Fortau med trerekke og dekke som skiller seg fra kjørearealet.    
Eget sykkelfelt ved siden av kjørebanen.  Opphøyd gangfelt med tydelig markering av 
rampene (under). 
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Anbefalt tverrprofil for miljøgate.  Hentet fra SVV UTB-rapport 2003/06 – Fra riksveg til gate – 
erfaringer fra 16 miljøgater). 
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7.1.3 Forslag til tverrprofil Arnemannsveien - Brutorget 

Vi har sett på et alternativ der kryssingen av Arnemannsveien legges i plan, kombinert med 
fartsreduserende tiltak, omarbeiding av Arnemannsveien til en bygate med 
miljøgatestandard, samt flytting av det øverste gangfeltet.  

 

 

 

Forslag til nytt gatetverrsnitt i nedre del av Arnemannsveien. Snittlinjen er tatt omtrent midt 
på planlagt bygg på Brutorget. Regulert gang- og sykkelveg med bredde 5,5m er vist på 
sørsiden. Det foreslås at syklende og gående får hvert sitt felt, adskilt med en ikke-avvisende 
kantstein og en liten høydeforskjell, i tråd med Håndbok 233. På nordsiden er det lagt inn et 
nytt fortau med 2,5m bredde i stedet for dagens grøft. Vegbredden vil variere på dette 
strekket, som følge av behov for breddeutvidelse for trafikkøy i nedre del. I utgangspunktet er 
det ønskelig å stramme inn vegbredden til minimum (6,5m) der det er mulig.  

 

 

 

Et alternativ med gatetrær mellom fortau og veg er mulig å få til på deler av strekket. 

Ny bebyggelse på Brutorget 
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7.2 Overordnet grep 

  Det foreslås å etablere et 2,5m bredt 
fortau langs nordsiden av 
Arnemannsveien. Hvor langt fortauet bør 
trekkes oppover Arnemannsveien 
avhenger av hva som blir målpunkter på 
Øya. Langsgående fortau vil være med på 
å signalisere at man nå befinner seg i 
sentrumsområde. 

Hastigheten på Arnemannsveien 
foreslås skiltet ned til 40 km/t. Med 
denne hastigheten anbefales det 
100m mellom fartshumper. Med 
utgangspunkt i opphøyet gangfelt i 
krysset med Kongens gate foreslås 
det å etablere fire fartshumper på 
strekningen. Gangfeltet ved 
Fossveien foreslås flyttet til 
vestsiden av krysset der det er 
mindre helning på 
Arnemannsveien. Dette vil også bli 
en mer naturlig plassering for 
kryssing når Øya-området utvikles. 
Hvorvidt dette bør være en 
tilrettelagt kryssing eller et gangfelt 
avgjøres av gangtrafikken Øya-
området genererer.  

Krysset er strammet noe opp 
for å gi en kortere kryssing av 
Arnemannsveien. 

Kryssingen av Arnemannsveien blir 
ca 13.5m bred, og foreslås derfor 
delt i to med 2m bred trafikkøy for å 
lette kryssingen og øke 
trygghetsfølelsen for gående. Fra 
gangfeltet er det ca 12,5m med 
stigning 3%. Videre oppover i 
Arnemannsveien er det en  stigning 
på 7.8% opp mot krysset med 
Fossveien. 
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7.3 Kryssing av Arnemannsveien i plan

7.3.1 Kryssing ved Kongensgate /Hønefoss bru

Det foreslås at dagens gangkulvert ved bruhjørnet erstattes av et signalregulert fotgjengefelt
med kryssing av Arnemannsveien i plan. Innpassing av plankryssing for gående og syklende
i signalkrysset vil i liten grad påvirke kapasiteten i krysset. Asplan Viak observerer at ÅDT
angitt i NVD for Kongens gate og Hønefoss bru er høyere enn tellinger utført i krysset i 2011.
Samme observasjoner ble også gjort ved trafikkberegninger i krysset Hønegata x
Hovsmarkveien i 2013.

Kapasitetsbergninger Asplan Viak har utført basert på tellinger i 2011 (justert ihht offesielle
prognoser for Buskerud og regler for trafikkbergeninger), viser at krysset i 2013 vil ha
kapasitetsutnyttelse på 0,86 fra Kongens gate og 0,84 fra Hønefoss bru og fra
Arnemannsveien. Forsinkelsen er beregnet til 7 - 13 sekunder pr bil fra Kongens gate og fra
Hønefoss bru, og til 33 sekunder pr bil fra Arnemannsveien. Omløpstiden er da satt til 50
sekunder, som gir en optimal trafikkavvikling i krysset.

Beregninger med faser som vist i figuren under gir et kapasitetsmessig fullt utnyttet kryss i
2015. Fortsatt trafikkvekst i Kongens gate og på Hønefoss bru krever 4-felts gater. Det er
derfor ikke utført beregninger for 2020 da videre trafikkvekst i Kongens gate – Hønefoss bru
er usikkert, og vil stoppe seg selv på grunn av manglende kapasitet i dagens 2-felts gater.
Figuren nedenfor viser svingebevegelser i de tre fasene, som er lagt til grunn for
kapasitetsberegningen av krysset. Med gangtrafikk sammen med høyresvingende biler tåles
noe mer trafikkvekst, men det er ikke trafikksikkerhetsmessig tilrådelig.

Det er et viktig trafikksikkerhetsmessig poeng at det ikke tillates svingebeveglser inn i
Arnemannsveien i samme fase som det er grønt for gangkryssing i Arnemannsveien.

Figur 7-3: Faseinndeling i signalkryss med gangfelt.

Redusert fart (skiltet 40 km/t) og fysiske tiltak for fartsreduksjon i nedre del av
Arnemannsveien, beskrevet i de to foregående avsnittene, er en forutsetning for at kryssing i
plan skal kunne gjennomføres.
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I tillegg til signalreguleringen bør gangfeltet bygges som et opphøyet gangfelt med en bredde 
på 3,0m.  Mot brua er bredden på gang- og sykkelveien fra brua på 3m beholdt. Rekkverk 
mellom kjørebanen og gang- og sykkelveien foreslås beholdt fram til kryssningspunktet ved 
Brutorget. 

Avkjøringen til det vernede bygget på nordsiden av krysset opprettholdes, men vil kunne 
utvides litt mot øst for å gi noe bedre bredde og sikt og større avstand til byggets fasade.    

Foreliggende planer og utredninger viser Øya-området som et nytt og viktig målpunkt i byen.  
For at kryssløsningen skal være mest mulig fleksibel og framtidsrettet for fotgjengere og 
syklister vil vi derfor sterkt anbefale at fortauet fra brua trekkes videre oppover på nordsiden 
av Arnemannsveien. Et nytt fortau her vil erstatte dagens gangveg, som har svært dårlig 
standard.  Et fortau på nordsiden vil også avlaste gang- og sykkelvegen (sykkelveg med 
fortau) som er regulert med en totalbredde på 5,5m på sørsiden av vegen.   

For å kunne realisere et nytt fortau på nordsiden vil det være behov for å justere på høydene 
og stigningen i avkjøringen til det vernede bygget.  Det vil også være behov for tiltak inn mot 
byggets fasade. 

Når det gjelder de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av forslaget er vår vurdering at 
dersom det ikke allerede var etablert en planskilt undergang i området, ville en 
signalregulering av en planskilt kryssing vært den opplagte løsningen over Arnemannsveien 
ved Kongens gate. Når undergangen likevel er der, må det forventes motstand begrunnet 
med trafikksikkerhet, når man foreslår å fjerne undergangen. Ut fra et rent 
trafikksikkerhetsmessig perspektiv for myke trafikanter er en undergang under 
Arnemannsveien den beste løsningen. Men, vår vurdering er at det ikke vil være 
trafikksikkerhetsmessig uakseptabelt å legge denne kryssingen i plan, forutsatt egen fase for 
fotgjengere og syklister i signalanlegget. 

 

7.3.2 Kryssing ved Fossveien 

Gangfeltet som i dag ligger midt i den bratteste delen av bakken i Arnemannsveien foreslås 
flyttet noe lenger mot vest, til motsatt side av Fossveien.  Dette er etter vårt syn en langt mer 
trafikksikker plassering av kryssingspunktet.  Dette gangfeltet foreslås opphøyet som en av 
flere hastighetsreduserende tiltak i Arnemannsveien.  Ved framtidig utvikling av Øya er det 
sannsynlig at vestre del av Fossvegen vil bli en viktigere gangåre enn det den er i dag, som 
bindeledd mellom Øya og sentrum.  Det nye gangfeltet retter seg i større grad mot denne 
nye gangaksen og mot de nye utbyggingsområdene på Øya.   
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Figur 7-4:Foreslått løsning med fortau langs nordsiden av Arnemannsveien og kryssing i plan ved Kongens 
gate/Hønefoss bru og vest for Fossveien. 
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7.3.3 Eksempel på fotgjengerkryssing i plan i gate med helning

Eksempel er hentet fra E134 gjennom Kongsberg. Her ble det i 2011 lagt inn
signalregulering av gangfelt for kryssing av innfartsvegen til Kongsberg, rett utenfor
Kongsberg sykehus. Vegen ligger her med helning 5,5%. Fartsgrensen er 50km/t og ÅDT
15000 (fra NVDB).

7.4 Bussholdeplass i Arnemannsveien

Kommunen har bedt om at det ses på muligheten for etablering av bussholdeplass i
Arnemannsveien. Busselskapet har kommet med to forslag til plassering av tosidig
holdeplass, en mellom Kongens gate og Fossveien og en vest for Fossveien.

I byområder anbefales kantstopp langs fortau som standard løsning. Maks helning til og på
holdeplass er 4% for nye holdeplasser.

På strekningen mellom Kongensgate og Fossveien er det helning på 7-8%. Det kan derfor
ikke anbefales å etablere holdeplass på denne strekningen. I tillegg er det trangt på
strekningen slik at det ikke vil være plass til å etablere holdeplass med tilstrekkelig bredde.
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Vest for Fossveien har Arnemannsveien en helning på rundt 3%. Her ligger imidlertid veien i 
kurve, slik at det må tas hensyn til dette i utformingen av holdeplass slik at bussen kommer 
helt inn til kantstein og det er tilstrekkelig sikt. Det vil derfor bli behov for å avvike fra 
standard løsning og heller gå for en tilpasset løsning for å etablere holdeplass her.  

Det  må etableres fortau fram til holdeplassene på begge sider av Arnemannsveien. 
Minimum bredde på fortau når plattformen er en del av fortauet er 3,0m. På sørsiden av 
Arnemannsveien er det trangt og sidebratt terreng slik at det kan bli vanskelig å etablere 
fortau/holdeplass med bredde på 3m uten å måtte sideflytte Arnemannsveien. Ettersom det 
her ikke er gjennomgående fortau i forbindelse med holdeplassen og man ikke vil få konflikt 
mellom ventende og passerende gangtrafikk, kan man vurdere å gå ned til 2m bredde på 
holdeplass/fortau. Da slipper man sideflytting av kjørebanen. 

Det vil det bli behov for mur på sørsiden av Arnemannsveien og det vil bli behov for å ta noe 
areal fra Øya-området ved etablering av tosidig holdeplass. Etablering av bussholdeplass 
vest for Fossveien er derfor avhengig av hvilke endringer som er tenkt i forbindelse med 
utbyggingen av Øya-området. Utforming og optimal plassering av holdeplasser vest for 
Fossveien må ses på i sammenheng med utbygging av Øya-området. 
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Figur 7-5: Forslag til plassering av ny tosidig holdeplass vest for Fossveien med ny adkomst til Øya-området. 
Lommer er basert på dimensjoner for utbedringsstandard i håndbok 017 med bredde på lomme i henhold til 
utforming for gate (2,75m). Løsningen forutsetter at adkomsten til Øya brukes som deler av innkjøringslengde for 
foldeplass i retning vest. 
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7.5 Oppsummering 

- Planskilt kryssing er sikrere enn kryssing i plan – forutsatt at alle bruker undergangen 
og at villkryssing av gaten ikke forekommer.  

- Det foreligger ikke tall på antall villkryssinger i nedre del av Arnemannsvegen, men 
erfaring tilsier at dette har vært vanlig tidligere.  Dette avhenger av hva slags 
målpunkter som finnes på nordsiden av Arnemannsvegen til enhver tid.  Arealbruk og 
funksjon på nordsida av vegen vil endre seg i framtida, og det er rimelig å anta at 
dette vil gjøre området vesentlig mer attraktivt for gående og syklister.  Dette er ikke 
fastlagt pr i dag. 

- Dagens kulvertløsning er svært dårlig tilrettelagt for gående og syklende som kommer 
fra sentrum og skal til Øya.  Gangforbindelsen til fortauet på nordsiden av 
Arnemannsvegen går via innkjørsel til trafostasjonen, med kryssing av sykkelbane i 
bratt bakke, dårlig sikt rundt hushjørnet og stigning opp til 1:7.  Forbindelsen er lite 
logisk og lesbar i bybildet og vil være vanskelig å forklare for blinde og svaksynte 
med bruk av ledelinjer. Det er ikke arealmessig rom til utbedringer for å redusere 
stigningen i rampene.  Opprettholdelse av kulverten vil sementere denne situasjonen 
i overskuelig framtid, og ansees som lite framtidsrettet i et byutviklingsperspektiv. 

- Ny utvikling på Øyaområdet vil gjøre øvre del av Fossvegen mer attraktiv som 
gangforbindelse, og det må forventes økt kryssing av Arnemannsvegen i plan her. 
Dagens fotgjengerkryssing vurderes ikke som sikker.  Den bør i alle tilfeller flyttes til 
et sikrere kryssingspunkt og fartsreduserende tiltak i Arnemannsvegen bør 
gjennomføres.   

- Dagens kulvertløsning er svært dårlig løst med tanke på universell utforming.  
Rampene har en stigning på 1:7 på det bratteste, noe som utelukker både 
funksjonshemmede med manuell rullestol og en del andre mennesker som har 
problemer med førligheten.   

- Foreslått løsning forutsetter signalisering til bilistene om at nedre del av 
Arnemannsveien er en del av sentrum med lavere fart. For å oppnå dette kreves det 
omfattende fartsreduserende tiltak i Arnemannsvegen med blant annet innsnevring 
av veg, kantstein, fartshumper og opphøyde gangfelt. I tillegg må fase med grønt for 
kryssing av fotgjengerfelt i Arnemannsveien ikke tillate trafikk inn i Arnemannsveien. 

- To konsulentrapporter konkluderer med at innpassing av plankryssing for gående og 
syklende i signalkrysset i liten grad vil påvirke kapasiteten i krysset, og at en 
gangfeltkryssing i plan over Arnemannsvegen ikke vil være trafikksikkerhetsmessig 
uakseptabelt. 

Øyaområdet er i dag det viktigste byutviklingsområdet i Hønefoss og det er viktig for byen at 
trafikkløsningene som velges for alle trafikkgrupper er framtidsrettede. 

Vi konstaterer at det i denne situasjonen ikke finnes en optimal løsning som samtidig ivaretar 
trafikksikkerhet, tilgjengelighetsbehov, universell utforming og byformingshensyn 100%.  Vi 
vil likevel oppfordre partene til en løsningsfokusert dialog der man forsøker å finne 
akseptable løsninger som ivaretar helheten på en bedre måte enn i dagens situasjon.  
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/2668-19  Arkiv: REG 387  

 
Sak: 60/13 
 
UTBYGGINGSPLANER FOR "ØYA" - KRYSSING AV ARNEMANNSVEIEN   
 
Vedtak i Trafikkrådet: 
 
Trafikkrådet mener kryssing av Arnemannsveien i kulvert er en langt mer trafikksikkert enn 
kryssing i gateplan. 
 
 
 

Behandling i Trafikkrådet 08.10.2013: 
 
Trafikkrådets forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: 
 
Trafikkrådet mener kryssing av Arnemannsveien i kulvert er en langt mer trafikksikkert enn 
kryssing i gateplan. 
 
 
 
 





16.07.2013 
 
Vi viser til mottatte varsel om oppstart av reguleringsplan 0605_385 Arnemannsveien i Ringerike 
kommune av 17.6.2013.  
 
Ringeriks-Kraft Nett har noe nett innenfor og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.  
 
Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase 
Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase 
Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase 
Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase 
 
Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng 
viser vi til våre til en hver tid gjeldende tilknytnings-/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og 
endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder 
også eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside: 
 
http://www.ringeriks-kraftnett.no/nettleie/tilknytning-til-nettet/ 
 
Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle 
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av 
planområdet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Espen Sjåstad 
Sivilingeniør 
 
Mobil   +4791655613 
Kontor  32 11 95 08 
e-post  Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no 
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/294-1   Arkiv: PLN 345  

 

Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Detaljregulering nr. 328 "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud", med tilhørende 

reguleringsbestemmelser, vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 192 "Søndre Ringåsen", som overlappes av ny 

regulering, oppheves. 

 

3. Bestemmelser om støy, i henhold til Vegvesenets anbefalinger ved utbedring av 

eksisterende vei, innarbeides i bestemmelsene. 

 

 

Sammendrag 
Forslaget til reguleringsplan "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud" er utarbeidet av 

Statens vegvesen med bistand fra Asplan Viak AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 

3-7. 

 

E16 er en av hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet og har en årsdøgntrafikk på 13 - 

14000. Strekningen mellom Gile og Botilrud har i dag to felt og en kjørefeltbredde på 6,5 m 

(samlet for begge felt). Risikoen for ulykker øker markant når trafikken passerer 8 – 10000 i 

ÅDT. For strekningen på E16 fra Gihle til Botilrud er det derfor et stort potensiale for 

ulykker.  

 

Formålet med prosjektet er å redusere faren for møteulykker på E16 mellom Gihle og 

Botilrud ved å etablere midtdeler med rekkverk. Andre viktige hensyn som skal ivaretas i 

prosjektet er å sikre best mulig forhold for nærmiljø, kulturmiljø, naturmiljø, landskap og 

naturressurser.  

Prosjektet tar også for seg oppgradering av busstopp og gangvei og bidrar til en stor heving 

av kvaliteten ved utførelsen av disse. 

 

 

Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av: 

 Plankart “0605_ Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud ” i målestokk 1:1000 



 Forslag til reguleringsbestemmelser 

 Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av saken 
 

Planforslaget ble opprinnelig fremmet med forslag til etablering av rundkjøringer på 

Gihletoppen og på Steinssletta. Som følge av innsigelse fra Fylkesmannen grunnet beslag av 

landbruksjord er prosjektet nedskalert. Forslaget som fremmes til sluttbehandling er et miljø 

og trafikksikringstiltak. Endringen har hatt konsekvenser for hvordan enkelte hensyn, særlig 

støy, er håndtert i planen. 

 

Utbedringene av E16 mellom Gihletoppen og Botilrud vil i sin helhet følge eksisterende 

veg. På strekningen fra kommunegrensa til og med krysset på Giletoppen etableres det ikke 

midtrekkverk, men vegen utvides til to kjørefelt med 3,50 m bredde og 1 m skulder på hver 

side.  

Fra krysset og nordover blir vegen utvidet til en modifisert variant av tverrprofil for S5 

(figur under) som innebærer at total bredde utvides fra 12,5 m til 13,0 m ved at 

skulderbredden økes fra 1,5 m til 1,75 m for å sikre framkommeligheten for 

utrykningskjøretøyer.  

 
Tverrprofil for S5, 12,5m vegbredde. Mål i m. Håndbok 017, Statens vegvesen 

Vegen utvides i utgangspunktet mot vest fra kommunegrensen til Giletoppen. Fra 

Giletoppen til Botilrud tas utvidelsen i hovedsak på østsiden. På strekningen profilnummer 

ca 8150 – 8420 gir dette en relativt stor fjellskjæring, mens dagens høye fylling på 

strekningen i hovedsak beholdes uendret. Fyllingen har i dag for lav sikkerhet mot 

utglidning. For å sikre fyllingen mot utglidning må det derfor etableres en motfylling i dette 

området som en del av tiltaket.  

Ny veg tilpasses eksisterende vegs geometri. Botilrudkrysset vil få samme prinsippløsning 

som den har i dag. 

 

Holdeplasser på strekningen rustes opp til dagens krav til standard. Dette betyr universelt 

utformede holdeplasser med blant annet repos for av- og påstigning samt lehus. 

Holdeplassen på vestsiden av E16 vil knyttes til gang- og sykkelvegen. For holdeplassen på 

østsiden av E16 bygges det en ny gangforbindelse bort til Ringåsveien. 

 

Alle kabler blir lagt i bakken med ny løsning. Deformasjonsmaster benyttes og det vil være 

ulik bestykning etter behov. 250W for rettstrekk og intensivbelysning av vegkryss. 

 

Det er ikke foreslått områder til riggareal i planen. Dette må entreprenør inngå egne avtaler 

med aktuelle grunneiere om. 

Som grunnregel er yttergrense for anleggsområdet lagt 10 m fra skjæringstopp eller 

fyllingsfot. Unntakene gjelder der f.eks. bebyggelse gir mindre plass til anleggsbelte. På 



Giletoppen er det midlertidige anleggsområdet noe større for å gi plass til anleggsveger både 

langs toppen av fjellskjæringen på østsiden av E16 på vestsiden for å komme til med 

etablering av motfyllingen. 

Ved opphør av anleggsperioden skal arealet ryddes og tilbakeføres til opprinnelig formål og 

tilstand (underliggende arealbrukskategori). 

 
Prosjektet defineres som et trafikksikkerhetstiltak uten utbedring av eksisterende veg. 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, 

legges til grunn for vurdering av vegtrafikkstøy. Merkbar endring av støynivå er det dersom 

endringen er mer enn 3 dB. I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en 

støyvurdering av hele området som blir berørt av tiltaket.  

Da ingen boliger vil få forverret støyforholdene med mer enn 1 – 2 dB, ønsker ikke Statens 

Vegvesen å gjennomføre spesielle støytiltak som en del av prosjektet.  

I anleggsperioden vil det kunne bli forstyrrelser for beboerne langs planstrekningen. Det 

forutsettes imidlertid ikke anleggsvirksomhet utover «normal arbeidstid», dvs at det vil være 

stille i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. 

 
Anlegget med nødvendig anleggsbelte vil beslaglegge ca 13600 m2 i anleggsfasen. Av dette 

utgjør motfyllingen med tilhørende nødvendig anleggsbelte 13000 m2. All dyrket mark skal 

tilbakeføres ved avslutning av anlegget slik at ved ferdigstilt anlegg vil det ikke være noe 

mindre dyrket mark enn det er i dag som følge av tiltaket. Motfyllingen blir bygget opp med 

et flatt platå inn mot vegskråning. Dette gjør at det vil være mulig å dyrke helt inn mot 

vegskråningen dersom grunneier ønsker det. Dette mulige ekstraarealet med dyrket mark 

utgjør ca 4600 m2. 

 

Forholdet til gjeldende planer 
Planforslaget anses i tråd med overordnet, gjeldende plan, Kommuneplanen for Ringerike 

(2007 – 2019 vedtatt 30.08.2007). I planområdet er det vist LNF-område, boligområde og 

parkering. 

Planen overlapper reguleringsplan "192 Ringåsen 2" men fører ikke til endring av formål. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  
Forslaget til reguleringsplan «Midtdeler Vik - Botilrud» er utarbeidet av Statens vegvesen 

med bistand fra Asplan Viak AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7.  

Dette innebærer at Statens Vegvesen selv tar seg av oppstartsvarsel, utarbeider 

høringsforslag og tar seg av høring og offentlig ettersyn med kommunen som høringspart. 

Ringerike kommune har vært positive til behandling etter plan og bygningslovens § 3-7 med 

tanke på at planen er en del av en plan som strekker seg fra nabokommunen Hole og at 

normal behandling i de to kommunene kunne ført til vesentlig ulempe i forhold til fremdrift. 

Planen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.02.2013-22.03.2013. 

På bakgrunn av innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud samt andre innspill ble 

planforslaget endret og nytt forslag ble sendt på begrenset høring ved brev datert 02.09.2013 

med frist 20.09.2013. 

 

 

Merknader til planforslaget 



Ettersom planforslaget har endret seg dramatisk etter fremlagt forslag til oppstart og 

ordinært offentlig ettersyn anser rådmannen det mindre relevant å kommentere innspillene 

til disse. I siste forslag som ble sendt på en begrenset høring er endringene av dagens 

forhold for berørte grunneiere små. Rådmannen anser at fristen for innspill var i korteste 

laget, men har ikke fått tilbakemelding fra grunneiere eller andre om problemer med dette. 

På bakgrunn av dette anser rådmannen at forslaget som nå fremmes for sluttbehandling ikke 

medfører vesentlig ulempe for berørte parter. 

Rådmannen anser likevel at forholdet til støy er uheldig. Ettersom planen ble endret fra 

ordinær veiplan til et trafikksikkerhetstiltak har Statens Vegvesen i sine kommentarer til 

innspill, avvist avbøtende støytiltak. Rådmannen anser at det er fornuftig å følge anbefaling 

fra Fylkesmannen ved å følge den praksisen Statens vegvesen i støyrapporten har opplyst 

om, og dermed tilby avbøtende tiltak for bebyggelse i rød sone. Rådmannen anbefaler på 

bakgrunn av dette at bestemmelser om støy tas inn i tråd med Fylkesmannens anbefalinger. 

 

Rådmannen har ellers ingen kommentarer til Vegvesenets svar på merknader gjengitt i 

planbeskrivelsen. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Støy. Da reguleringsplanen ble startet opp la den opp til endring av kryss i tillegg til 

oppføring av midtdeler. Det ble da utredet støy og det ble formidlet at støyskjerming ville 

utføres i tråd med gjeldende retningslinjer. Etter innsigelse fra Fylkesmannen på beslag av 

dyrket mark har prosjektet endret karakter ved at rundkjøringene som opprinnelig var 

planlagt er tatt bort. Dette har medført at prosjektet er omklassifisert til et rent 

trafikksikkerhetstiltak. Endringen medførte ikke vesentlig endring av støyforholdene. SVV 

har gjennom begrenset høring gjort kjent at de anser at tiltaket har endret karakter og at 

støyskjerming ikke lenger vil bli utført. 

 

Kommunen som planmyndighet kan legge inn krav om støyskjerming. I den aktuelle planen 

bidrar ikke selve tiltaket vesentlig til økt støy og SVV ønsker ikke å støyskjerme da dette 

bidrar til å heve kostnadene. Mange mindre trafikksikkerhetstiltak, som for eksempel 

etablering av gang/sykkelvei har ofte begrensede rammer og det virker da uhensiktsmessig å 

pålegge ekstrakostnader ved støyskjerming som kan gjøre at prosjektet ikke kan 

gjennomføres. Dette antas ikke å være en like stor utfordring i dette prosjektet da planen 

ellers er vesentlig forenklet. I den aktuelle planen vil antallet boliger som blir liggende i rød 

støysone (uegnet for etablering av bolig) øke fra 6 til 13 enheter. Økningen vil imidlertid 

ikke bli mer enn 3dB og det anses ikke at økningen vil bli særlig merkbar.  

 

Statens Vegvesen har egne retningslinjer for bruken av T-1442 (Støyretningslinjen) i 

forbindelse med trafikksikkerhetstiltak. 

"i. For boliger og institusjoner i rød sone, med utendørs støynivå over Lden 65 dB, 

gjennomføres det tiltak utenfor rom til støyfølsom bruk. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør 

det gis tilbud om støytiltak på privat uteplass.  

ii.  

For boliger og institusjoner i rød sone, der utendørs støynivå er over Lden 65 dB og 

innendørs støynivå i tillegg er over LpAeq24h 35 dB, tilbys det støytiltak som bringer 

innendørs støynivå under 30 dB.  
Anbefalingene gjelder dersom kostnadene ved tiltak ikke er uforholdmessig høye.'" 

 

 



Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser svært positivt på at Statens Vegvesen gjennom detaljreguleringa tar sikte på 

å forbedre trafikksikkerheten på strekningen fra Botilrudkrysset til kommunegrensa. 

Kollektivtiltakene og tiltak for gående og syklende gjør at prosjektet vil ha svært positive 

konsekvenser for myke trafikanter i området. 

Rådmannen anser også at summen av tiltakene som inngår i planen vil bedre den visuelle 

opplevelsen av området. 

 

Ringerike kommune har ved flere anledninger tidligere ytret ønske om at også Hønenkrysset 

bør tas med i reguleringa. Statens Vegvesen har ikke fulgt anmodningen, men har i stedet 

startet opp separat planlegging for forbedring av Hønenkrysset. Rådmannen anser at dette 

ivaretar kommunens interesser på en god måte.  

Byggestart for prosjektet det reguleres for er satt til 2017-2018. På spørsmål om dette til 

Vegvesenet har Rådmannen fått opplyst at tidlig vedtak likevel er ønskelig. Hønenkrysset er 

gitt høyere prioritet med planlagt ønsket byggestart 2016. Masser fra dette prosjektet og evt. 

andre omkringliggende prosjekter kan da benyttes til motfylling på Botilrud. Planen må da 

være vedtatt og arkeologiske funn må være ferdig utgravd.  

 

Fylkesmannen har i sine brev også bedt Statens vegvesen ta inn bestemmelser angående 

støy. Rådmannen mener det er grunn til vurdering av om kommunen skal bruke sin 

anledning til å innføre krav til støyskjerming i tråd med vegvesenets egne retningslinjer, det 

vil si støyskjerming i rød sone der dette kan gjøres uten urimelige ekstrakostnader. 

Støysituasjonen for berørte naboer til veien vil ellers ofte økes gradvis, uten at det oppstår 

anledning for å utføre avbøtende tiltak.  

I vedlagte støyrapport gjøres det rede for hvordan Støyretningslinjene praktiseres i Statens 

Vegvesen for miljø- og sikkerhetstiltak på eksisterende riksveier. Denne tilsier at støytiltak 

skal tilbys for boliger som ligger i rød sone. For boliger i gul sone tilbys støytiltak når 

endringen medfører økning av støy på mer enn 3 dB. Det er videre oppgitt at anbefalingene 

gjelder dersom kostnadene ved tiltak ikke er uforholdsmessig høye. 

Rådmannen anser det fornuftig å innarbeide bestemmelser om støy i henhold til Vegvesenets 

anbefalinger ved vegutbedring og sikkerhetstiltak på eksisterende veg, og har derfor lagt inn 

dette som forslag til vedtak. 

 

 

Vedlegg: 
Plankart, datert 18.01. 2013, mottatt 24.08. 2014 

Bestemmelser, datert 31.07. 2014 

Planbeskrivelse, datert 24.08. 2014 

Støyutredning, datert 05.12.2012 

 

Lenker 

 
Offentlig ettersyn 

Begrenset høring 

 

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, 29.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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REGULERINGSBESTEMMELSER  

for detaljreguleringsplan nr. 0605_382, ”Midtdeler Vik-Botilrud” 
 

Utarbeidet av Statens Vegvesen, 20.11.2013 

Sist revidert RKO, 31.07.2014 
 

Offentlig høring 08.02.2013-22.03.2013 

2.gangs behandling i planutvalget 

Formannskapet 

Vedtatt av kommunestyret 

 

 
§1 Planens Formål 

Hensikten med reguleringsplanen er å bedre trafikksikkerheten langs E16 ved at 

kjøreretningene skilles med midtdeler 

 

§2 Planavgrensning 

Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankartet. 

 

§3 Planområdets arealformål 

Området reguleres til følgende formål, jamfør plan- og bygningslovens § 12-5.2: 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg: kjøreveg/offentlig kjøreveg (o_V1, V2-V7) 

- Gang- og sykkelveg/fortau (GS1, GS2, GS3, GS4) 

- Annen veggrunn – teknisk anlegg  

- Kollektivholdeplass/plattform/lehus 

 

Landbruks, natur og friluftsformål § 12-5.5 

- LNF-område: Jordbruk 

 

 

I planområdet angis følgende hensynssoner, jamfør plan- og bygningslovens § 12-6: 

 

Områdebestemmelser 

- Midlertidig anlegg- og riggområde 

 

Sikringssoner 

- Frisikt 

 

§ 4 Fellesbestemmelser 
Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. Jamfør 

plan- og bygningslovens § 12-7: 

 

 

 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 
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§ 4.1 Universell utforming:  

Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av trafikkanlegg, slik at de kan 

benyttes på like vilkår av så mange som mulig.  

 

§ 4.2 Avkjørsler   

Plassering av avkjørsler er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/gate tomta skal ha 

atkomst, er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke 

kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Bredde på avkjørsler tilpasses eksisterende 

bredder. 

 

§ 4.3 Forurenset grunn: Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal 

ansvarlig myndighet varsles,- jfr. Forurensningslovens § 7. 

 

§ 4.4 Kulturminner:  

Tiltakshaver har stanse- og meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 andre ledd første punktum. 

Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, 

tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller 

fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminneforvaltningen 

varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.  

 

§ 4.5 Midlertidig anleggsbelte/riggområde 

Områder med midlertidige anleggsbelter / riggområder (bestemmelsesområder) er vist med 

svart stiplet skravur på plankartet på andre formål. Disse områdene kan benyttes til anleggs- 

og riggområder så lenge anleggsarbeidene pågår. Når anleggsarbeidet er utført, skal arealene 

istandsettes. Bestemmelsene om de midlertidige anleggs- og riggområdene opphører når 

kommunen har fått melding om at anlegget eller deler av dette er ferdigstilt.  

 

Innenfor anleggsbeltet kan det utføres permanente terrengtilpasninger. Landskap og 

vegetasjon skal ikke berøres mer enn høyst nødvendig.  

 

§ 4.6 Anleggsperioden 

Forskrifter og retningslinjer om begrensning av støy i anleggsperioden skal følges. Ved behov 

skal det gjøres tiltak for å unngå støvspredning i anleggsperioden. 

 

Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer framkommelighet for biltrafikk, 

kollektivtrafikk, gående og syklende. 

 

 

 

§5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, nr. 2) 
 

§ 5.1 Kjøreveg 

Området omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss, rekkverk og andre anlegg som naturlig 

tilhører veg. I profil ca 7880 – 8000 etableres det ikke midtdeler. Her reguleres E16 til en 

vegbredde på 9 m, derav kjørefeltbredde på 3,5 m og vegskuldre med bredde 1 m. I profil ca 

8080 – 8725 reguleres E16 med en bredde på 13 m, derav kjørefeltbredde på 3,75m, skulder 

på 1,75m og midtdeler på 1m med 0,50m skuldre på hver side av midtdeleren.  
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§ 5.2 Gang- og sykkelveg 

GS1 og GS2 er en eksisterende gs-veg som ikke blir endret som følge av tiltaket. Det tillates 

opparbeidet vann- og avløpsledninger i gang- og sykkelvegen. 

GS3 er en kombinert gs-veg og adkomstveg for eiendommene på vestsiden av Giletoppen. 

GS4 er en fortausløsning med varierende bredde for adkomst fra Ringåsen til bussholdeplass. 

§ 5.3 Kollektivholdeplass/Plattform/Lehus 

Området skal brukes til holdeplass for buss og venteareal. Det tillates oppført leskur og 

gatemøblering i tråd med formålet. Området skal ha universell utforming. 

§ 5.4 Annen veggrunn – teknisk anlegg 

Arealer vist som annen veggrunn – teknisk anlegg, omfatter skjærings- og fyllingsskråninger, 

grøfter og rabatter. Arealene skal tilsås. Opparbeidelse skal være ferdigstilt i forbindelse med 

overlevering av veganlegget. 

§ 5.5 Mindre justeringer av formålsgrenser 

Mindre endringer i skråningsutslag innenfor område "Veg - Annen veggrunn", vil kunne skje 

som følge av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i 

kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra 

det som framgår av formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til vegformål 

forutsettes benyttet som tilstøtende formål. 

  

 

 

§ 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 

(Jfr. Plan- og bygningslovens §12-5, pkt. 5) 
 

§ 6.1 LNF-område 

Reguleringsbestemmelser følger gjeldende kommuneplan/reguleringsplan for tilgrensende 

område. 

 

§ 6.2 J1 og J2 – Landbruk 

 Område J1 skal brukes til omlegging av Ringåsveien dersom dette blir nødvendig av 

geologiske årsaker ved arbeid med fjellskjæringen – utglidning e.l. Dersom dette ikke blir 

nødvendig av anleggstekniske årsaker, skal området ikke berøres av anleggsvirksomheten. 

 

 Område J2 utgjør en motfylling som er viktig for å unngå utrasing av E16. Det er derfor ikke 

tillatt å gjøre større inngrep i dette området. Området kan dyrkes. 

Eksisterende dyrkbart areal tilbakeføres. 

Det skal gis tilbud om opparbeiding av nytt mulig dyrkbart areal ved J2. 

  

 

§7 Hensynsoner 

 
§7.1 Sikringssone – Frisiktsone (140):  

I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 

gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers 

nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over 
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tilstøtende vegers nivå. Likeledes kan enkeltstående oppstammede trær som ikke hindrer 

sikten tillates. 

 

 

§7.2 Midlertidig anleggs- og riggområde (Pbl §12-7.1) 

Område for midlertidig anleggsbelte/riggområde er vist med svart stiplet skravur på 

plankartet. Området kan brukes til anleggs- og riggområde så lenge anleggsarbeidene pågår. 

Når anleggsarbeidet er ferdig, skal arealene settes i stand. Landskap og vegetasjon innenfor 

anleggsbeltet skal ikke berøres mer enn høyst nødvendig.  

 

 

§8 Rekkefølgebestemmelser(Pbl § 12-7, nr. 10) 

 

 

§ 8.1 Midlertidig anleggsbelte / riggområder  

Midlertidig anleggsbelte / riggområder skal være ferdig istandsatt før anlegget tas i bruk, eller 

så snart som mulig påfølgende vår dersom anlegget tas i bruk vinterstid. 

 

§ 8.2 Kulturminner 

Før iverksetting av tiltak på strekningen der kulturminnene ligger, skal det foretas arkeologisk 

utgraving av den ene berørte automatisk fredete kulturminnelokaliteten i planområdet, id 

169711/bestemmelsesområde #3 på plankartet. 

 Id 169701/bestemmelsesområde #1 og 169702/bestemmelsesområde #2 kan fjernes uten 

vilkår om arkeologiske utgravinger. 

 

 Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres 

slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes. 

 

§ 8.3 Landbruk. 

Landbruksarealer skal være ferdig istandsatt før anlegget tas i bruk, eller så snart som mulig 

påfølgende vår dersom anlegget tas i bruk vinterstid. 

 

 

 

 

 



 

  

Region sør 
Drammen kontorsted 

Dato:  24.08.2014 
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FORORD 

Hva er en reguleringsplan 

Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor 
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller 
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell 
ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en 
konsekvensutredning. 

Reguleringsplanens innhold 

En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan 
inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg 
eller i kombinasjon. Kart og bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen 
ofte en tekstlig planbeskrivelse. 

I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny 
behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. 

Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte 
med supplerende tegninger. 

Behandling av reguleringsplan 

Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at 
grunneiere og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et 
planforslag som legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Etter at fristen for merknader er 
ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. 
Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har 
myndighet til å vedta en reguleringsplan. 

Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser 
ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke 
fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. 
Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de 
endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket. 

Klage på vedtatt reguleringsplan 

Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl § 12-12 jf. § 1-
9. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter § 1-9. 
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1 INNLEDNING 

Forslaget til reguleringsplan «Midtdeler Vik - Botilrud» er utarbeidet av Statens vegvesen 
med bistand fra Asplan Viak AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7. Forslaget til 
reguleringsplan omfatter utvidelse av eksisterende veg, og Ringerike kommune har vært 
positive til behandling etter plan og bygningslovens § 3-7. 

Prosjektleder hos Statens vegvesen har vært Ingvild Skaug. Oppdragsleder hos Asplan Viak 
as har vært Kristi K. Galleberg. Planen er en detaljreguleringsplan. Prosjektet følger plan- og 
bygningslovens prosesskrav for utarbeidelsen av reguleringsplan. 
 
Plan ID: 0605_382 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjort i 
lokalavisen Ringerikes Blad. Det ble også informert om oppstart på Ringerike kommune sine 
hjemmesider. 

Planforslaget har vært tilgjengelig hos Statens vegvesen, Drammen kontorsted (Tollbugata 
2, Drammen) og hos Ringerike kommune på Servicetorget i Hønefoss. 

Utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn ble kunngjort i Ringerikes Blad, samt på 
Ringerike kommunes nettside. Grunneiere, rettighetshavere og offentlige etater ble tilskrevet. 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 08.02.2013. Frist for å komme med merknader til 
planforslaget var 22.03.2013. Kulturminnemyndighetene hos Buskerud fylkeskommune fikk 
utvidet høringsfrist for å foreta supplerende registreringer av kulturminner. 

Ringerike kommunes kontaktperson er Lars Lindstøl 

Statens vegvesen har behandlet innkomne merknader, og vurdert eventuelle endringer, før 
planen nå blir sendt til kommunestyret for behandling og vedtak. 

Endelig planvedtak kunngjøres av Ringerike kommune. 
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2 BAKGRUNN OG FORMÅL 

2.1 Planområdet 

Planområdet ligger langs E16 på strekningen mellom kommunegrensa mot Hole kommune 
og Botilrud. Strekningen er ca 1 km og starter i kommunegrensa og strekker seg til Botilrud. 

Det er i dag fartsgrense 70 km/t på strekningen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Figur 2-1: Oversiktsbilde. Rød strek markerer prosjektets utstrekning langs E16. 
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2.2 Problemstilling 

E16 er en av hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet og har en årsdøgntrafikk på 13 - 
14000. Strekningen mellom Gile og Botilrud har i dag to felt og en bredde på 6,5 m. Risikoen 
for ulykker øker markant når trafikken passerer 8 – 10000 i ÅDT. For strekningen på E16 fra 
Gile til Botilrud er det derfor et stort potensiale for ulykker.  

2.3 Formål med planen 

Formålet med prosjektet er å redusere faren for møteulykker på E16 mellom Gile og Botilrud 
ved å etablere midtdeler med rekkverk. Andre viktige hensyn som skal ivaretas i prosjektet er 
å sikre best mulig forhold for nærmiljø, kulturmiljø, naturmiljø, landskap og naturressurser.  

Reguleringsplankartet m/reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til 
hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med vegbyggingen. 
Vedtatt reguleringsplan gir hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av 
tiltaket. Planen skal også vise hvilke tiltak som evt. skal gjennomføres for å bøte på negative 
effekter av vegbyggingen.  

Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser skal 
en sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne 
interesser gjennom informasjon og medvirkning. 

3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Forhold til andre planer 

3.1.1 Rikspolitiske retningslinjer eller bestemmelser 

Planutkastet påvirkes ikke av krav i rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer. 

3.1.2 Kommuneplan for Ringerike kommune 

Gjeldende plan, Kommuneplanen for Ringerike (2007 – 2019) ble vedtatt 30.08.2007. I 
planområdet er det vist LNF-område, boligområde og parkering. 

3.1.3 Gjeldende reguleringsplaner 

192 Ringåsen 2, Ringerike kommune, vedtatt 28.09.1989 

345 Fv158. Med G/S Botilrud – Helgelandsmoen, forventes vedtatt i løpet av 
høringsperioden. 

E16, Ringerike kommune  
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3.2 Redegjørelse om Naturmangfoldsloven §§ 8 - 12 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den 
gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. 

Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig 
beslutningstaking (§§8 – 12). Det aktuelle området er undersøkt gjennom registreringer i 
offentlige kartdatabaser og befaringer. Det er foretatt registrering av både truede og 
fremmede arter langs strekningen. Dette skal tas hensyn til i videre planlegging.  
Naturmangfoldlovens § 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9 Føre-var-prinsippet vurderes derfor 
som oppfylt. 
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4 EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Trafikkforhold og vegstandard 

E16 har skiltet hastighet på 70 km/t i planområdet og har en trafikkmengde (ÅDT) på 13900 
kjøretøy pr døgn ved Botilrud (2011). Dagens E16 har på strekningen et kjørefelt i hver 
retning og langsgående gang- og sykkelveg på vestsiden av E16 fra kommunegrensen mot 
Hole kommune og til krysset med Søndre Ringsåsen. Derfra går gang- og sykkelvegen i 
egen trase, nordvestover mot Gomnesveien. 

På strekningen er det i dag to vegkryss, T-kryss med Gilegata og X-kryss med Søndre 
Ringåsen/Gilebakken. I tillegg er det private avkjørsler. Begge kryssene har god sikt. 

Gihle bussholdeplass ligger på strekningen. Botilrud holdeplass ligger rett nord for 
planområdet og Sonerud holdeplass er nærmeste holdeplass sør for planområdet. 
Strekningen trafikkeres av TIMEkspressens linje 4, Hønefoss – Oslo, lokalrute 210 Hønefoss 
- Sollihøgda, og lokalrute 211Vik – Røyse – Hønefoss. 

Det er vegbelysning på hele strekningen i dag.  

E16 er en av hovedfartsårene fra østlandet til vestlandet. På 16 fra Gile til Botilrud er det 
derfor et stort potensiale for ulykker.  

I perioden 2002-2011 er det registeret 4 politirapporterte ulykker på aktuell strekning av E16 i 
Ringerike kommune. Alle ulykkene er påkjøring bakfra. 

Det var ingen dødsulykker i perioden. Det var en ulykke med alvorlig skade der motorsykkel 
var involvert. De øvrige tre ulykkene involverte bil og kun lettere skader. Tre av ulykkene har 
skjedd på høst/vinter og en på sommerføre. 

4.2 Landskapsbilde 

E16 går igjennom områder med ulik landskapskarakter innenfor planområdet. Fra syd stiger 
vegen svakt opp fra det åpne, flate landskapet på Steinssletta. Videre går vegen langs en 
fjellskjæring og et skogbelte, før den svinger seg ut mot et nytt, åpent rom på Botilrud. 
 
Steinssletta er av Statens landbruksforvaltning vurdert til å være et av 20 utvalgte 
kulturlandskap og representerer flatbygdene. Det unike landskapet er skapt gjennom 4000 
års jordbruksdrift og er avhengig av videre drift for å kunne opprettholdes. 
Kulturlandskapet ved Steinssletta er dominert av et stort, nærmest flatt åkerlandskap 
omkranset av kalkåser og vegetasjonsbelter. Steinssletta strekker seg fra Steinsåsen i sør til 
Søndre Ringåsen i nord. Landskapsrommet sletta ligger i oppleves som åpent og gir godt 
utsyn. Rommet er i stor skala. Vegen skjærer som en rett linje gjennom jordbrukslandskapet, 
med åkre på begge sider. 
 
Fram til Giletoppen ligger traseen innenfor Steinssletta kulturlandskap. I denne enden av 
Steinssletta stiger terrenget og landskapet får en mindre skala. Tun og enkeltbygg ligger 



 

 

 

Planbeskrivelse Ringerike kommune 10 
 

spredt i landskapet, både langs vegen og lenger opp mot åssidene. De mange tunene og 
grendene gjør Steinssletta til et innholdsrikt og flott kulturlandskap og preger i stor grad 
landskapsbildet. 
 
Planområdet er dominert av kalkåsen Ringåsen. Vegen skjærer seg gjennom Ringåsen på 
vestsiden av åsen. På vestsiden av vegen er det en bratt skråning, men utsyn mot det åpne 
kulturlandskapet begrenses av krattskog. 
 

4.3 Vegtrafikkstøy 

Pr. i dag viser støysoneberegninger at 5 boliger har en eller flere fasader med Lden= 65 dBA 
eller mer (rød støysone). Ved framskriving av trafikktall til 2034, men med uendret E16, vil 13 
boliger ligge i rød støysone. 

En del boliger, fortrinnsvis i Ringåsen har støyutsatt fasade i området Lden= 55 – 65 dBA.  

4.4 Natur, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner 

4.4.1 Natur 

Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på 
nasjonal metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold 
(Direktoratet for Naturforvaltning 1996; Direktoratet for naturforvaltning 2007). Kartleggingen 
av naturtyper er basert på DN-håndbok 13- oppdatert versjon 2007- med 56 prioriterte 
naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold. 

Kilder til informasjon er foruten egen kartlegging, Direktoratet for Naturforvaltnings naturbase 
(www.naturbase.no), artskartdatabasen fra Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), samt 
dokumentasjon fra naturtype- og viltkartlegging, spesielt fra Statens vegvesen (2008). 
Rødlistekategorier følger Lindgaard m.fl. (2011) mens risikokategorier følger Gederaas 
m.fl.2012.  
 
I nordenden av Steinssletta, ved Botilrud er det flere arealer med lauvskog, men disse 
områdene er relativt sterkt påvirket og innehar en relativt triviell flora. På sørvestsiden av E16 
er det et belte mellom E16 og dyrket mark med gråordominert og forholdsvis ung skog som 
kan karakteriseres som gråor-heggeskog med et artsinventar karakteristisk for slike unge 
gråor-bestander. Denne skogen har ikke slike kvaliteter at den kan kartlegges som 
naturtypelokalitet, selv om det ble registrert flere asketrær (rødlistekategori NT=nær truet) av 
moderat størrelse i området.  
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Figur 2. Ung oreskog på vestsiden av E16 ved Botilrud. 

På østsiden av vegen ved Botilrud er det et par høye, delvis loddrette vegskjæringer som 
består av kalkstein og med et smalt belte med kratt og skog i overkant. Ingen verneverdige 
arter ble funnet her. I tilknytning til den sørligste skjæringen ved Braak gård er det små 
arealer sterkt kulturpåvirket. Ved foten av vegskjæringen (veggrøfta) finner vi en blanding av 
ruderatplanter («ugrasplanter») og arter knyttet til kalkberg og rasmarker. Verken her eller i 
bergveggen (vegskjæringen) ble det funnet verneverdige arter. 

Vegskjæringen er sannsynligvis av så ung alder at artsinventaret er noe begrenset. Nordre 
del av denne vegskjæringen har felter med total dominans av sibirbergknapp 
(svartelistekategori SE = svært høy risiko). Skog- og krattvegetasjonen i overkant av 
vegskjæringen er artsrik, men utgjør et smalt og sterkt kulturpåvirket belte med noe innslag 
av fremmede arter og har et lite areal. Det samme gjelder vegskjæringen og veggrøfta. For 
de aktuelle naturtypene som kan finnes her, «sørvendt berg og rasmark B01» og «kantkratt 
B02», stilles det krav til størrelse og utvikling (Direktoratet for naturforvaltning 2007) som blir 
vurdert som ikke oppfylt for disse lokalitetene. Det er derfor ikke grunnlag for å kartlegge 
naturtypelokaliteter i dette området, og tiltaket vil ikke berøre lokaliteter av spesiell verdi i 
planområdet.  
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Figur 3 Fjellskjæring i kalkstein syd for Botilrud, sett nordfra 

4.4.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Ringåsen har i dag et godt nærmiljø. Steinsletta utgjør et flott kulturlandskap med spredt 
bebyggelse.  
 
Lokalvegruten fra Ringåsen, over E16 på Giletoppen og ned mot Gomnesveien er en mye 
brukt turveg for folk som bor i området.  
 
Mellom Norderhov gård og Frok går en viktig gang- og sykkkelvegforbindelse. Denne blir 
ikke vesentlig berørt av tiltaket. 
 
4.4.3 Kulturmiljø 

Kulturmiljøet på den sørligste delen av parsellen inngår som en del av det store og rike 
kulturmiljøet på Steinssletta.  

Det samlede kulturmiljøet på Steinssletta omfatter gårdsmiljø, fornminner og andre 
kulturmiljøer som kulturlandskap, kirkeruin og park. Kulturmiljøet har en særlig variert og rik 
kulturminnebestand, og er unikt i nasjonal sammenheng. Innenfor området er mange godt 
bevarte tun som er representative for ulike perioder, og enkeltbygninger og anlegg med 
svært høy kulturhistorisk og arkitektonisk verdi. Kulturmiljøet har som helhet høy grad av 
lesbarhet og stor opplevelsesverdi. Kulturmiljøet er bærer av nasjonalt viktig historie gjennom 
sagaenes fortellinger om Halfdan Svarte, tilknyttet Stein gård og Halfdanshaugen. I våre 
dager er området gjennomskåret av dagens E16, men det går også andre vegfar i området, 
blant annet lokalveger mellom de ulike gårdene. 
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Kulturmiljøet på den sørligste delen av strekket fra kommunegrensen Hole/Ringerike til 
Botilrud, er som resten av Steinssletta, rikt. Gårdene Rå, Gile og Bråk har alle avkjørsler fra 
E16 og er viktige elementer i kulturmiljøet i området. Den dyrka marka på begge sider av 
vegen har vært dyrket i flere tusen år og er et svært viktig historisk element i området. 
Dagens E16 ligger i traseen til den Bergenske Kongeveg som ble anlagt over sletta etter 
1814. 

Buskerud fylkeskommune har foretatt kulturhistoriske registreringer langs planområdet, og 
det er gjort tre funn av verneverdige kulturminner innenfor de første ca 200 meterne av 
planområdet. Disse kulturminnene ligger tett inn til eksisterende veg, to på vestsiden og ett 
på østsiden, slik at den foreskrevne sikringssonen strekker seg inn i eksisterende veganlegg.  

4.5 Grunnforhold 

Det er registrert varierende grunnforhold på strekningen. Vegen går i dag langs dyrket mark 
og spredt bebyggelse. Terrenget faller svakt fra kote +108 i sør til kote +90 i nord. Det er 
generelt flatt terreng i starten av området. Midtpartiet er delvis kupert og terrenghelningen 
øker kraftig i nordøst fram til parsellslutt. Fra vegen i retning nordvest er det relativt svakt 
skrånende terreng. Det er observert berg i dagen på deler av strekningen. 

Det er foretatt grunnundersøkelser i planområdet. Grunnundersøkelsene viser generelt 
lagdelte masser av matjord og torv over tørrskorpeleire. Under dette laget er det registrert 
generelt faste lag av siltig sandig leire. De innledende stabilitetsberegningene viser lav 
sikkerhet mot brudd og det er derfor behov for tiltak for å sikre vegfyllingenes stabilitet.  

Det er ikke registrert områder med kvikkleire i planområdet. 

4.6 Teknisk infrastruktur 

4.6.1 Avvanning og drenering: 

Reguleringsområdet syd for Gile har bra fall og har for det meste lukket drenering. Mye av 
dette overvannet blir ledet ut mot bekk med en krysning av E16 rett nord for Vangen. 

Reguleringsområdet nord for Gile har også bra fall. Vannet blir i hovedsak ledet ut til terreng 
på vestsiden av vegen. På siste del av strekket på vegen ned mot Botilrud blir vannet ledet til 
grøft i innerkant av vegen. Dette vannet ender i et lavpunkt ved p.nr 8690 der vannet blir 
infiltrert i bakken. 

Det er innhentet opplysninger om eksisterende VA-ledninger fra Ringerike kommune. Det er 
to krysninger av E16, ved pnr.8050 og ved p.nr 8510.  

Det er ikke gjort undersøkelser om private ledninger i området.   
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4.6.2 Belysning 

På første del av strekningen er det tremaster på vestsiden med kabel i bakken. Ved Søndre 
Ringåsen går det over til tremaster på østsiden med EX-hengeledning. Ca 6 master før 
pendlerparkering går det over til metallmaster på vestsiden og kabel i bakken.  
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1 Normalprofil og vegstandard

Utbedringene av E16 vil i sin helhet følge eksisterende veg. På strekningen fra
kommunegrensa til og med krysset på Giletoppen i ca profil 8050 etableres det ikke
midtrekkverk, men vegen utvides til to kjørefelt med 3,50 m bredde og 1 m skulder på hver
side.

Fra krysset og nordover blir vegen utvidet til en modifisert variant av det profil som ligger til
grunn for dimensjoneringsklasse S5 i Håndbok 017 Veg- og gateutforming. Modifiseringen
innebærer at total bredde utvides fra 12,5 m til 13,0 m ved at skulderbredden økes fra 1,5 m
til 1,75 m for å sikre framkommeligheten for utrykningskjøretøyer.

Figur 5-1: Tverrprofil for S5, 12,5 m vegbredde. Mål i m. Håndbok 017, Statens vegvesen

For mer detaljer, se F-tegninger i planheftet for tekniske tegninger.

Vegen utvides i utgangspunktet mot vest fra kommunegrensen til Giletoppen. Fra Giletoppen
til Botilrud tas utvidelsen i hovedsak på østsiden. På strekningen profilnummer ca 8150 –
8420 gir dette en relativt stor fjellskjæring, mens dagens høye fylling på strekningen i
hovedsak beholdes uendret. Fyllingen har i dag for lav sikkerhet mot utglidning. For å sikre
fyllingen mot utglidning må det derfor etableres en motfylling i dette området som en del av
tiltaket.

Ny veg tilpasses eksisterende vegs geometri. Krysset ved Søndre Ringåsen vil få samme
prinsippløsning som den har i dag.

Det vises for øvrig til C-tegninger i planheftet med tekniske tegninger.

5.2 Kollektiv

Holdeplasser på strekningen rustes opp til dagens krav til standard. Dette betyr universelt
utformede holdeplasser med blant annet repos for av- og påstigning samt lehus.
Holdeplassen på vestsiden av E16 vil knyttes til gang- og sykkelvegen. For holdeplassen på
østsiden av E16 bygges det en ny gangforbindelse bort til Ringåsveien.
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5.3 Gang- og sykkelveg 

Gang- og sykkelvegen ligger på vestsiden av E16 fram til ca profil 8130, rett nord for krysset. 
Derfra svinger den eksisterende gang- og sykkelvegen mot vest, i egen trase adskilt fra E16. 

5.4 Universell utforming 

Gjeldende krav til universell utforming legges til grunn i prosjektet, slik at det nye 
veganlegget blir tilgjengelig for alle trafikanter.  

5.5 Kryssingsmuligheter 

Med etablering av midtrekkverk blir muligheten til å krysse E16 redusert. Langs den delen av 
E16 som det etableres midtrekkverk er det i dag ingen avkjørsler eller langsgående gang- og 
sykkelveg. Det er også stor høydeforskjell mellom E16 som på denne strekningen ligger 
mellom en skjæring på østsiden og fylling på vestsiden, slik at det ikke er noen naturlige 
kryssingspunkter for verken gående, syklende eller kjørende. Midtrekkverket vil derfor ikke 
være til hinder for kryssing av E16. 

5.6 Belysning 

Alle kabler blir lagt i bakken med ny løsning. Deformasjonsmaster benyttes og det vil være 
ulik bestykning etter behov. 250W for rettstrekk og intensivbelysning av vegkryss. 

5.7 Midlertidig anleggsbelte 

Det er ikke foreslått områder til riggareal i planen. Dette må entreprenør inngå egne avtaler 
med aktuelle grunneiere om. 

Som grunnregel er yttergrense for anleggsområdet lagt 10 m fra skjæringstopp eller 
fyllingsfot. Unntakene gjelder der f.eks. bebyggelse gir mindre plass til anleggsbelte. På 
Giletoppen er det midlertidige anleggsområdet noe større for å gi plass til anleggsveger både 
langs toppen av fjellskjæringen på østsiden av E16 på vestsiden for å komme til med 
etablering av motfyllingen. 

Ved opphør av anleggsperioden skal arealet ryddes og tilbakeføres til opprinnelig formål og 
tilstand (underliggende arealbrukskategori). 

5.8 Støy 

Prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak uten utbedring av eksisterende veg. 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, 
legges til grunn for vurdering av vegtrafikkstøy. Merkbar endring av støynivå er det dersom 
endringen er mer enn 3 dB. I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en 
støyvurdering av hele området som blir berørt av tiltaket.  

Da ingen boliger vil få forverret støyforholdene med mer enn 1 – 2 dB, vil det ikke bli 
gjennomført spesielle støytiltak som en del av prosjektet.  
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I anleggsperioden vil det kunne bli forstyrrelser for beboerne langs planstrekningen. Det 
forutsettes imidlertid ikke anleggsvirksomhet utover «normal arbeidstid», dvs at det vil være 
stille i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. 
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6 KONSEKVENSER AV TILTAKET 

6.1 Overordnede planer og mål 

Tiltaket vil bidra til å oppnå målsettingene i 0-visjonen og de overordnede målsettingene om 
lavere ulykkesrisiko og årlige reduksjoner i antall hardt skadde og drepte i trafikken. 

6.2 Risiko og sårbarhet 

Prosjektet er i seg selv et tiltak for å bedre sikkerheten på vegen. Det er utført en 
risikovurdering og en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet. 

Etablering av midtdeler vil føre til økt trafikksikkerhet for trafikantene som ferdes på vegen. 
Etablering av midtdeler fjerner så å si alle møteulykker. 

Myke trafikanter får et bedre tilbud for ferdsel til og fra holdeplassen på østsiden av E16. 

6.3 Landskapsbilde 

6.3.1 Steinsletta – strekningen Hole grense - Giletoppen 

E16 over Steinssletta vil i stor grad følge dagens trase. Tiltakets lokalisering og linjeføring vil 
derfor ikke påvirke landskapsrommet i særlig grad. Breddeutvidelsen vil imidlertid bli et nytt 
element på sletta. Siden landskapsrommet er i en så stor skala, vil dette likevel ikke ha store 
konsekvenser for det overordnede landskapsbildet.  

Det vil bli satt opp ny vegbelysning og nye busskur på strekningen. Disse vil erstatte dagens 
møblement, og vil i liten grad påvirke landskapsrommet. Det er allikevel viktig at det velges 
møblement som gir et enkelt, transparent og stilrent uttrykk. Materialene skal fungere i 
landskapsrommet og sammen med møblementet før og etter Steinssletta, men kan allikevel 
ha et uttrykk som blir spesielt for Steinssletta, da dette landskapsrommet er et unikt 
kulturlandskap. Kabelføringen på den nye belysningen vil legges i bakken, noe som vil gi et 
mer transparent uttrykk enn dagens anlegg. 

6.3.2 Ringåsen 

Langs Ringåsen vil utvidelse av vegen kreve at man går inn i og utvide eksisterende 
fjellskjæring. For å unngå mer beslag av dyrket mark enn nødvendig, vil hele 
breddeutvidelsen tas på østsiden av E16 i dette området. Dette vurderes ikke som 
problematisk, da skjæringen blir forholdsvis lik dagens skjæring.  

Det vil bli fjernet mange trær og annen vegetasjon i forbindelse med vegbyggingen og 
motfyllingen. Dette vil få store konsekvenser for landskapsbildet på kort sikt, men etter en 
gjengroingsfase vil konsekvensen være liten.  

Etter innspill fra ulike høringsinstanser er det besluttet å sette opp midtrekkverk av typen Z-
ellips på strekningen. Z-ellips vil gi et transparent uttrykk, da det er en åpen konstruksjon og 
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har smale stolper. Dette vil være positivt for opplevelsen av landskapet, da den i liten grad 
hindrer sikt og vil tiltrekke seg lite oppmerksomhet. 

  

Figur 2 Tverrsnitt og illustrasjon av Z-ellips rekkverk 

Belysningen på strekket vil bli satt opp på vestsiden av vegen og kablene bli lagt i bakken. 
Dette er motsatt side fra i dag, men vil bli en helhetlig løsning, da strekkene sør og nord for 
Ringåsen har belysning på vestsiden. Dette vil ikke forringe landskapsbildet. 

6.4  Grunnforhold 

Sikkerheten mot utglidning av E16 er på deler av strekningen for lav allerede med 
eksisterende løsning. Det vil derfor være behov for tiltak for å forbedre stabiliteten uavhengig 
av tiltaket. Motfyllingen blir lagt i bunnen av dagens skråning og utformes med en flate med 
tilstrekkelig bredde og høyde inn mot skråningen. Mot vest legges fyllinggskråningen med 
helning 1:8 for at det skal være mulig å tilbakeføre hele motfyllingen som dyrket mark. 

 

 

Figur 3: Prisippskisse av motfylling 

6.5 Universell utforming 

Prinsippet for universell utforming legges til grunn ved oppgradering av bussholdeplasser og 
adkomster til disse. 

6.6 Jord- og skogbruk 

Utbedringen av E16 vil legge beslag på begrensede areal i nær tilknytning til eksisterende 
veg. Der traseen går over dyrket mark skal alt areal utenfor et enmetersbelte langs 
vegkanten tilbakeføres som jordbruksareal. Der vegen går gjennom eller ligger inntil skog, 

Motfylling helning 1:8 
Varierende bredde 
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skal toppmassene tas vare på for å legges ut som vekstjordlag. Prinsippet er 
vegetasjonsetablering fra naturlig frøbank. 

Anlegget med nødvendig anleggsbelte vil beslaglegge ca 13600 m2 i anleggsfasen. Av dette 
utgjøres 13000 m2 av motfyllingen med tilhørende nødvendig anleggsbelte. All dyrket mark 
skal tilbakeføres ved avslutning av anlegget slik at ved ferdigstilt anlegg vil det ikke være noe 
mindre dyrket mark enn det er i dag som følge av tiltaket. Motfyllingen blir bygget opp med et 
flatt platå inn mot vegskråning. Dette gjør at det vil være mulig å dyrke helt inn mot 
vegskråningen dersom grunneier ønsker det. Dette mulige ekstraarealet med dyrket mark 
utgjør ca 4.600 m2. 

6.7 Vegtrafikkstøy 

Tiltaket er å anse som et rent trafikksikkerhetstiltak som ikke vil gi noen form for 
standardheving av vegen. Beregninger av vegtrafikkstøy viser at tiltaket ikke vil gi merkbare 
endringer i støybelastningen for boliger langs traseen. Det er derfor ikke behov for å 
gjennomføre støytiltak på boliger langs E16 som følge av tiltaket. 

6.8 Naturmiljø  

E16 passerer gjennom områder med kalkrik berggrunn, noe som i utgangspunktet gir 
grunnlag for høy artsdiversitet og potensiale for naturtyper av særlig verdi for biologisk 
mangfold. Vegetasjonsdekte arealer på denne strekningen har lite areal og er jevnt over 
sterkt påvirket gjennom slitasje og innslag av fremmede arter (jf. kap. 4.4.1). Innenfor 
arealene som antas å bli påvirket av tiltaket er det ikke registrert naturtypelokaliteter av 
spesiell verdi, men i jordekanten på vestsiden, nedenfor skråningen (nær inngrepsgrensa) 
står det noen enkelttrær av ask (NT = nær truet), mellom profil 8250 og 8400. 

Tiltaket innebærer utfyllinger på vestsiden av vegen, hvor vegetasjonen i hovedsak blir 
fjernet. Dette er et areal med gråordominert kratt. Dette arealet kan ikke tillegges spesiell 
verdi mht. biologisk mangfold ut fra vegetasjonstype, men forekomsten av ask (NT = nær 
truet) gir arealet liten – middels verdi. Av hensyn til grunnforholdene, må det legges ut en 
motfylling i dette området for å sikre en stabil vegskråning. Det lar seg derfor ikke gjøre å 
spare asketrærne.  

6.9 Kulturminner/kulturmiljøer 

Det er i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen foretatt en kulturhistorisk 
registrering i planområdet (se rapporten ‘Kulturhistorisk registrering hole og Ringerike 

kommune, E16 Steinsåsen-Botilrud, saksnr 2011/4604) samt en supplerende registrering 
våren 2013. Det er tidligere registrert flere kulturminner i nærområdet. Det ble derfor ansett 
som sannsynlig at det kunne finnes uregistrerte automatisk fredede kulturminner i 
planområdet. De supplerende registreringene avdekket tre nye funn innenfor de første ca. 
200 meterne av planområdet, to på vestsiden av E16 og ett på østsiden. Kulturminnene 
ligger så tett inntil dagens E16 at de foreskrevne sikringssonene strekker seg inn i dagens 
veganlegg. For kulturminnet på østsiden innebærer tiltaket ikke noen endring i forhold til 
dagens situasjon. Kulturminnene på vestsiden vil bli påvirket - fortrinnsvis i anleggsfasen – 
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ved flytting/etablering av drenssystem vest for gs-veg og oppgradering av bussholdeplass. 
Det må foretas arkeologisk utgraving av det nordligste kulturminnet før arbeider på 
strekningen kan igangsettes mens riksantikvaren har frigitt de to sydligste kulturminnene 
uten vilkår om arkeologisk utgraving. 

Tiltaket vil ha liten konsekvens for kulturmiljøets lesbarhet. Det vil ikke påvirke kulturmiljøet i 
området sin historiske sammenheng og struktur i særlig grad. Nye elementer som moderne 
busskur, ny belysning og midtdeler (kun på strekket nord for Steinssletta) vil erstatte dagens 
møblering, og vil ikke forringe kulturmiljøet mer en det gjør i dag. 

6.10  Teknisk infrastruktur 

6.10.1 Avvanning og drenering 

Syd for Giletoppen må den lukkede dreneringen i grøfta mellom GS-veg og E16 flyttes lenger 
vest som følge av utvidelse av vegen. 

Siden bredden på vegen nord for Giletoppen øker, vil det bli videreført noe mer overvann fra 
vegen og ut til terreng. De økte vannmengdene som blir tilført terreng som følge av 
endringene på øvre del av strekket, medfører ingen nye tiltak. På siste del av strekket blir 
vannet ledet til grøft i innerkant av vegen. Det vurderes å sette ned et sandfang i lavpunktet 
som vannet ender opp i (p.nr 8690), med ny ledning under E16 og videre inn på eksisterende 
400 mm overvannsledning som ligger på jordet. 

7 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen avdekket ingen 
hendelser i røde felt, altså at de anses som å ha så stor risiko eller sannsynlighet for å 
inntreffe at det kreves tiltak. Syv tiltak/situasjoner havnet i gule felt og tiltak bør her vurderes. 
Dette er tiltak/situasjoner knyttet til støy og ulykker, kulturminner og fare for utrasing av E16 i 
anleggsperioden. 

Ved supplerende registreringer av kulturminner mens planen lå ute til offentlig gjennomsyn, 
ble det avdekket flere automatisk fredede arkeologiske kulturminner, hvorav flere ved Gile. Et 
av funnene med sikringssone strekker seg under dagens veg og berøres av tiltaket selv om 
vegen ikke utvides mot kulturminnet. Sikringssonen for et av de andre funnene tangerer 
tiltaket. Det må avklares behov for frigivelse/utgraving. 

Eksisterende E16 medfører trafikkstøy for de nærmeste boligene hvor flere ligger i rød 
støysone i dag. Vegtiltaket gir noe endret støysituasjon slik at ytterligere 3 boliger er 
beregnet å komme i rød støysone på strekningen. Det forutsettes at det gjennomføres tiltak i 
henhold til Statens vegvesens praktisering av gjeldende retningslinjer. Ingen av boligene i gul 
støysone er beregnet til å få en økning på mer enn 3 dBA. 

Det er generell ulykkesrisiko der det er trafikk. Midtdeleren fjerner risiko for nesten alle 
møteulykker på strekningen, men det er omtrent samme risiko tilknyttet avkjørsler som i 
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dagens situasjon på denne strekningen. Forholdene for myke trafikanter blir omtrent som i 
dag med gang- og sykkelveg på vestsiden av E16 fram til Giletoppen og videre i separat 
trasé mot fv. 158 ved Botilrud. 

Anleggsgjennomføring kan medføre økt fare for trafikkulykker i nærområdet i forbindelse 
med anleggstrafikk. Det er viktig å påse at anleggsarbeidet ikke medfører redusert sikt i 
kryss og avkjørsler. 

Da stabiliteten på dagens vegskråninger er lav, er det kritisk at anbefalt utførelse av 
motfyllingen følges. Matjord må fjernes og lagres midlertidig, noe som midlertidig reduserer 
sikkerheten ytterligere. Tiltaket må planlegges nøye og følges opp under gjennomføring. 

I forbindelse med byggearbeider er det viktig at anleggsområdet sikres. 

I tillegg er fire tiltak/situasjoner i grønne felt der rimelige tiltak gjennomføres.  

Dette gjelder tiltak/sitasjon med utrykningskjøretøy. Etablering av midtdeler medfører at 
utrykningskjøretøy ikke kan kjøre i motgående kjørefelt for å passere bilkø som kan oppstå i 
dette området i forbindelse med helgeutfart o.l., men vegutvidelsen gjør at det blir mulig å 
passere biler i samme kjøreretning. Det gjeler også fare for masseras/- skred og steinsprang. 
Planområdet er dekket av forvitringsmateriale og noe tykk marin avsetning. Planområdet 
ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for steinsprang. Det er registrert et løsmasseskred 
nær Botilrud ved Gusgården. I tillegg gjelder det også ulykker med farlig gods og ulykker i 
forbindelse med anleggsområdet. Risikoen for ulykker med farlig gods reduseres med 
midtdeler og anleggsområdet må sikres slik at ikke uvedkommende kan skades.  
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8 KOSTNAD OG FRAMDRIFT 

8.1 Kostnadsoverslag 

I vegvesenets krav til prosjektstyring er det bestemt at alle investeringsprosjekter over 5,0 
millioner kroner skal ha gjennomført et kostnadsoverslag. For dette prosjektet er det derfor 
gjennomført et overslag etter Anslag-metoden. Dette ga en anslått totalkostnad på 30 mill 
2012-kr. 

8.2 Framdrift 

Gjennomføring av tiltaket er prioritert etter de tilgrensende tiltakene på Steinsåsen – 
Ringerike grense og Hønenkrysset. Anleggsarbeider vil derfor sannsynligvis ikke starte opp 
før i 2017 – 2018.  
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9 MEDVIRKNING OG INNSPILL 

9.1 Medvirkning 

Oppstart av planarbeidet for stekningen Steinsåsen – Botilrud ble i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-8 kunngjort i Ringerikes blad 22.mars 2012. Det er foretatt varsel om 
oppstart med brev datert 14.mars 2012, jfr § 12-8 i plan og bygningsloven. 

Det har vært tett kontakt med grunneierne på strekningen og det er gjennomført befaring hos 
de grunneierne som har ønsket det i mars 2012. 

Det ble arrangert felles åpen kontordag for Hole og Ringerike kommune på rådhuset i Hole 
kommune 23.august 2012 fra kl 14-18. Denne ble annonsert i lokalavisen og resulterte i stort 
besøk av berørte og interesserte langs hele strekningen fra Vik til Botilrud.   

Forslag til reguleringsplan har ligget ut til offentlig ettersyn i perioden 08.02. 2013 – 
22.03.2013. 

9.2 Sammendrag av merknader til varsel om oppstart 

Noen av merknadene omhandler også Hole kommune da varselet for oppstart regulering 
gjaldt hele strekningen fra Steinsåsen til Botilrud og åpen kontordag ble holdt i fellesskap 
med Hole kommune. Innkomne merknader som kun omhandler tiltak i Hole kommune er ikke 
gjengitt her. 

Det kom inn 16 merknader til varsel om oppstart av planarbeidet i Hole og Ringerike. Fem av 
disse gjelder tiltak i Ringerike kommune. Under gjengis hovedtrekkene i disse merknadene 
samt Statens vegvesens kommentarer til disse. I tillegg kom det inn to merknader etter åpen 
kontordag. Begge disse omhandler områder i Hole kommune og ingen av disse er derfor 
gjengitt her. 

 

1. Fylkesmannen i Buskerud 02.05.2012 
2. Ringerike kommune, Brann og redningstjenesten 16.04.2012 
3. Dikka og Thomas Wibe, Ghile Gnr/Bnr 4/7 14.04.2012 
4. Øyvind Tingleff 27.04.2012 
5. Kai Helge Reinertsen, Gnr/Bnr 4/1/1 19.04.2012 
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1. Fylkesmannen i Buskerud 
 
Fylkesmannen viser til brev datert 14.mars og møte 9. mars. Fylkesmannen ser positivt på 
tiltak som bedrer trafikksikkerheten og ber om at forhold knyttet til landbruk, landskap, støy, 
kollektivtransport, barn og unges interesser, vassdrag og naturmangfold blir tilstrekkelig 
ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Fylkesmannen informerer om at Steinsletta går gjennom noe av landets mest produktive 
dyrka mark og at det er en nasjonal målsetting å ta vare på slike verdifulle områder for 
framtidig matproduksjon. Fylkesmannen ber derfor om at nødvendig utvidelse av vegen 
gjøres minst mulig, og at eventuelle påvirkninger på dreneringssystemer i tilgrensende dyrka 
mark utbedres som en del av prosjektet. 
 
Fylkesmannen informerer om at Steinsletta er Buskeruds nasjonalt utvalgte kulturlandskap, 
som innebærer at tiltak i dette landskapet må tilpasses landskapets kvaliteter, og 
Fylkesmannen ber om at både selve midtrekkverket og eventuell støyskjerming blir utformet 
på en måte som passer landskapet for øvrig. Fylkesmannen viser også til Den europeiske 
landskapskonvensjonen. 
 
Når det gjelder støy viser Fylkesmannen til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 om 
behandling av støy i arealplanlegging, og forutsetter at tiltaket ikke fører til en nevneverdig 
forverring av støyforholdene for de som bor i nærheten av vegen. Videre ber Fylkesmannen 
om at støyutredninger følger planforslaget og at nødvendige støytiltak innarbeides i planen. 
 
Fylkesmannen viser til St. meld nr 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand, sier det må tas spesielle hensyn til bekkedrag i forbindelse med kryssing eller 
nærføring. Videre forutsetter Fylkesmannen at det redegjøres for hvordan de miljørettslige 
prinsippene for offentlig beslutningstaking i § 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt 
opp. 
Til slutt viser Fylkesmannen til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, statlig planleggingslinje for klima- og energiplanlegging og nasjonale 
mål for reduksjon i utslipp av klimagasser, samt rikspolitiske retningslinjer for barn og unges 
interesser. 
 
Vegvesenets kommentar: 
 
Utvidelse av E16 for å gi rom til midtrekkverk gjøres på en så skånsom måte som mulig for 
jordbruket. Jordbruksdren i traseen og på tilstøtende jorder vil ivaretas. 
Belysning, leskur på holdeplasser, støyskjerming etc vil utformes på en slik måte at det 
passer landskapet. 

I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en støyvurdering av hele området som blir 
berørt av tiltaket. Områder som etter gjeldende lover og regler blir liggende i soner med mer 
støy enn tillatt vil få tilbud om skjerming. Av hensyn til kulturlandskapet er det uaktuelt med 
støyskjerm for Steinssletta. Aktuelle tiltak er støyskjerming av boliger og lokale skjermer for 
uteplasser. 

Gjeldende miljøkrav og rikspolitiske retningslinjer tas til følge. 
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2. Ringerike kommune, Brann og redningstjenesten 
 
Brannsjefen informerer om at de jevnlig kjører utrykning på E16, og at det på utfartshelger er 
betydelig trafikk og ofte sammenhengende kø fra Sollihøgda til Hønefoss. De må da i 
hovedsak ligge i motgående kjørefelt for å komme fram. Denne muligheten forsvinner ved 
midtdeler, og brannsjefen anmoder om at det under planarbeidet blir tatt hensyn til deres 
behov for å komme hurtig fram på strekningen. 
 
Vegvesenets kommentar: 
Det er lagt opp til en feltbredde på 3.75 m med 1,5 m brede skuldre langs strekningen med 
midtdeler.  
 
Vegvesenets krav ved et felt i hver retning er at det for om lag hver 3 km skal være en 
åpning i midtrekkverket som skal kunne krysses av vedlikeholds maskiner og 
utrykningskjøretøy. Planen har en utstrekning på ca 850 m. 

 
 
3. Dikka og Thomas Wibe, Ghile Gnr/Bnr 4/7 

Wibe har følgende kommentarer og spørsmål: 

Komment 1: Vær oppmerksom på at vi har privat brønn ca 30 meter nord for avmerket 
garasje brn 4/8. Kun en bekymring hvis dagens sykkel-gangsti flyttes noen meter mot vest. 

Komment 2: Vi er plaget av støy fra E16 og har investert i en jordvoll mot øst på 
eiendommen. Dersom sykkel-gangsti flyttes noen meter mot vest vil dette kunne svekke 
grunnen for jordvollen. En enkel mur vil eventuelt kunne forhindre dette.  

Komment 3: Vær oppmerksom på at det er mektig bløtt i grunnen i området nordvestre del 
av tenkt rundkjøring. Det siver ned fra jordet, spesielt om våren. 

Komment 4: Utkjøring koblet til en evt rundkjøring er i utgangspunktet greit for oss. Hvis ny 
E16 i fremtiden legges på gml trase er det et alternativ å legge vår utkjøring mot nord, ned 
sykkel-gangsti. 

Spm 1: Vil dagens sykkel-gangsti legges på yttersiden av tenkt rundkjøring? I så fall hvor 
mye av vår "søndre tarm" mister vi? Dette har bæring på spm 2. 

Spm 2: Vi er plaget av støy fra E16, spes i omr tenkt rundkjøring. Lydbølger fra dekk og 
luftmotstand har ingen hindring. Dersom vi mister eiendom i "søndre tarm" frykter vi at vi for 
all fremtid fraskrives muligheten til å lage støyskjerming i dette området. Er dere villig til å 
diskutere muligheten for å etablere en evt lav jordvoll i området tenkt rundkjøring? Vi er villig 
til å betale for det. 

Spm 3: At det investeres store summer på E16 nå ifm midtdeler - er det en indikator på at 
Statens vegvesen vil se det som fornuftig å legge ny E16 på eksisterende trase? 
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Vegvesenets kommentar: 

Komment 1: Ved eiendom 4/8 vil gang- og sykkelvegen følge eksisterende gang- og 
sykkelveg, og skal ikke komme i konflikt med privat brønn. 

Komment 2: Det er planlagt rundkjøring i krysset med Søndre Ringåsen, området med 
eksisterende jordvoll vil, dersom planene skal gjennomføres, bli endret da gang- og 
sykkelvegen/adkomst til 4/7, 4/8 og 4/1/1 må legges om for å få tilkobling til ny rundkjøring. 
 
Komment 3: Grunnforhold og behov for drenering vil bli ivaretatt ved utbygging. 
 
Komment 4: Adkomst for 4/7 vil i denne planen kobles til rundkjøringen ved Søndre 
Ringåsen via kjørbar gang- og sykkelveg. 
 
Spørsmål 1 og 2: «Søndre tarm» blir liggende mellom E16 og ny gang- og sykkelveg. Her vil 
siktkrav for rundkjøringen være avgjørende for om noe av dette restarealet kan utformes som 
en jordvoll. Alternativt kan det etableres jordvoll på utsiden av ny rundkjøring og gang- og 
sykkelveg. 
 
Spørsmål 3: Spørsmålet om trase for framtidig E16 er ikke avgjort, men vegvesenet ser 
ingen snarlig avgjørelse på dette spørsmålet og kan ikke vente med sikkerhetstiltak til 
trasevalget er tatt. 

4. Øyvind Tingleff  

Tingleff mener det må være fornuftig å bygge om krysset E16/Rv 241 til rundkjøring før man 
bygger rundkjøringer på Steinsletta, og at tiltak rettet mot myke trafikanter bør prioriteres før 
midtdeler. Tingleff mener det er nødvendig med fire underganger på strekningen og at disse 
må ligge ved busstoppene ved Selteveien, Vollgata og Sonerud i Hole kommune og på 
Gihletoppen i Ringerike kommune. Alternativt ser han for seg to underganger ved Vollgata 
og Ghiletoppen, og at man ved kryssing ved Sonerud og Selteveien kan benytte trafikkøyer 
midt mellom kjørebanene. 

Tingleff formidler også ønske og behov for god støyskjerming for beboerne på Botilrud. 

Vegvesenets kommentar: 

Rundkjøringer på Steinsletta er en del av et midtdelerprosjekt. Midtdelerprosjektene er 
prioritert i vegvesenet som en del av nullvisjonen, en visjon om et transportsystem som ikke 
fører til tap av liv eller varig skade. Det er derfor ikke aktuelt å bytte en av rundkjøringene på 
Steinsletta med en rundkjøring i krysset E16/RV241. Ved etablering av midtdeler og 
tilhørende rundkjøringer på Steinsletta vil man også få tilrettelagte kryssingsmuligheter for 
myke trafikanter langs Steinsletta. Kryssing av E16 i undergang vil gi store inngrep i 
kulturlandskapet og er derfor ikke aktuelt på denne strekningen. 
 
I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en støyvurdering av hele området som blir 
berørt av tiltaket. Områder som etter gjeldende lover og regler blir liggende i soner med mer 
støy enn tillatt vil få tilbud om skjerming. Av hensyn til kulturlandskapet er det uaktuelt med 
støyskjerm for Steinssletta. Aktuelle tiltak er støyskjerming av boliger og lokale skjermer for 
uteplasser. 
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5. Kai Helge Reinertsen, Gnr/Bnr 4/1/1 

Reinertsen foreslår å sette opp støyskjerm på vestsiden av E16 på hele eller deler av 
strekningen Gihletoppen – Botilrud. 

Reinertsen lurer på hvordan man skal utvide vegen på strekningen Gihletoppen-Botilrud. 
Hvordan skal man legge til rette for adkomst til husene som har avkjørsel på vestsiden av 
Gihletoppen, og samtidig opprettholde gangvegen? 

Videre lurer han på hvordan det er tenkt at de skal komme retning Hønefoss, hvis det blir 
midtdeler på hele strekningen forbi Gihletoppen? 

Vegvesenets kommentar: 

I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en støyvurdering av hele området som blir 
berørt av tiltaket. Områder som etter gjeldende lover og regler blir liggende i soner med mer 
støy enn tillatt vil få tilbud om skjerming. Av hensyn til kulturlandskapet er det uaktuelt med 
støyskjerm for Steinssletta. Aktuelle tiltak er støyskjerming av boliger og lokale skjermer for 
uteplasser. 

9.3 Åpen kontordag 

Det kom også inn en rekke bemerkninger under åpen kontordag. Her er en oppsummering 
av de merknadene som gjelder forhold/tiltak i Ringerike kommune. 

- Det ønskes ikke at hastigheten settes opp til 80 km/t. å beholde 70 km/t. 

- Flytte rundkjøringen på Giletoppen lengre nedover mot Steinsåsen. Beboerne i 4/7 ønsker 
ikke å koble seg på denne rundkjøringen. Både de og 4/8 kan kjøre ut Gomnesvegen og ut i 
Botilrud. Det kan de allerede i dag. 

- Beboerne i 4/7 ønsker støyskjerming. Samarbeider gjerne med vegvesenet om å få satt 
opp en skjerm om de ikke får dekket skjermen av statens vegvesen. 

- Rundkjøringen på Giletoppen må utformes for tungekjøretøy. Det drives et Transportfirma 
nede i Gilegata. Nedkjøringen til Gilegata må også utformes for tungekjøretøy. 

- Representant fra Norges Lastebileier Forbund (NLF) mener rundkjøringene er for små. 
Diameter må økes. Rundkjøringen må utformes for langtransport p 24 m. 

- Det ønskes satt opp støyskjerming for Boligfeltet ved Botilrud. Om de ikke får dekket 
støyskjerm ønskes å få satt opp støyskjerming i samarbeid med vegvesenet. 

- Hastigheten ned til Botilrud kan ikke være 80 km/t. I krysset ved Botilrud er det ikke 
akselerasjonsfelt, så her må ikke hastigheten være mere en 60 k0 km/t. Det er også mage 
skolebarn som skal krysse krysset i Botilrud. 

- Begge busslommene på Giletoppen bør ligge på sydsiden av rundkjøringen, ingen skal på 
nedsiden av rundkjøringen. 



 

 

 

Planbeskrivelse Ringerike kommune 29 
 

- Støyreduserende asfalt bør vurderes. 

- Forslag om å ha oppmerkede midtdeler fra Sonerud til Giletoppen da det her er problemer 
med tette bebyggelse og mange avkjørsler. Det er også her tungtrafikken får problemer og 
blir stående på vinteren. Ved oppmerkede midtdeler kan man komme forbi. 

- Rundkjøringene må utformes slik at det blir mest mulig flyt i trafikken, og minst mulig stopp. 

- Det må avveies hensynet til miljø/trafikkavvikling (tungtrafikk) mot andre hensyn som f.eks 
trafikksikkerhet 

- Naboer ved Botilrud ønsker betongmidtdeler ned mot Botilrud. De mener det vil fjerne en 
vesentlig del av hjulstøyen. Beboere ga uttrykk for at de ville være med å betale/samarbeide 
om det som trengtes for å få til støyskjerming i dette området 

- Ønsker om større rundkjøringer av hensyn til tungtrafikken  

- Trafikkøyene inn mot rundkjøringene må være opphøyde dersom de skal kunne fungere 
som «hvileplass» for gående og syklende. 

- Vær oppmerksom på fremkommeligheten for gående og syklende i anleggsperioden. 

- Brødrene Kjos driver med tungtransport og er derfor svært negative til rundkjøringer og 
midtdeler. De mener det vil bli store problemer opp mot Giletoppen fra begge sider, særlig 
vinterstid. Påpeker at tiltaket vil gi en negativ miljøgevinst og ser ikke behovet for midtdeleren 
siden det er få ulykker på strekningen pr i dag. 

Vegvesenets kommentar: 
 
Hastigheten på strekningen fra kommunegrensa til rundkjøringen ved Søndre 
Ringsåsen/Giletoppen vil bli 60km/t, mens det fra rundkjøringen til Botilrud vil være 70 km/t. 
 
Rundkjøringen vil ikke bli flyttet, men adkomsten til eiendom 4/7 og 4/8 vil bli via 
Gomnesveien og foreslått vegarm mot Gilebakken (vest) vil bli fjernet. Rundkjøringen vil bli 
utformet for tunge kjøretøy, med sentraløy med D=40m. Det vil ikke bli oppmerkede gangfelt 
med repo på deleøy, men det vil bli tilrettelagt for kryssing i forbindelse med rundkjøringen. 

Busslommen i retning Hønefoss beholdes etter rundkjøringen, da det er en mer trafikksikker 
løsning enn holdeplass rett før kryss/rundkjøring. 

På strekningen kommunegrensa til rundkjøringen vil det ikke bli midtdeler, mens det på 
strekningen fra rundkjøringen til Botilrud vil bli fysisk midtdeler. E16 med dagens trafikk og 
uten midtdeler har en stor risiko for ulykker og det beste tiltaket for å hindre møteulykker er 
etablering av midtdeler. Denne løsningen blir derfor valgt fremfor midtmarkering der det er 
mulig. 

I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en støyvurdering av hele området som blir 
berørt av tiltaket. Områder som etter gjeldende lover og regler blir liggende i soner med mer 
støy enn tillatt vil få tilbud om skjerming. Av hensyn til kulturlandskapet er det uaktuelt med 
støyskjerm for Steinssletta. Aktuelle tiltak er støyskjerming av boliger og lokale skjermer for 
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uteplasser. Vegvesenet er åpne for samarbeid med beboere som ikke har krav på skjerming, 
men som ønsker å bekoste dette selv. 

9.4 Offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag 

Det kom inn 7 merknader til reguleringsplanforslaget: 

1. Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse på bakgrunn av beslag av dyrket mark og ser 
sammenhengen med tilgrensende planer i Hole kommune og planer for ny E16 på 
strekningen Skaret - Hønefoss. De vil også ha inn rekkefølgebestemmelser om støytiltak.  

Vegvesenets kommentar: 

Det gjennomføres endringer i prosjektet som gjør at det tar minst mulig dyrket mark. SVV har 
hatt møte med Fylkesmannen i Buskerud for å gå gjennom de aktuelle endringene og 
avklare om de da kan trekke innsigelsen. 

Som følge av forenklinger i tiltaket er det ikke lenger aktuelt å gjennomføre støytiltak som 
følge av prosjektet. 

2. Buskerud fylkeskommune (kulturminner)  

Buskerud fylkeskommune (kulturminner) har i brev av 20.03.2013 bedt om utsatt frist til 20. 
juli for å få ferdig kulturminneregistreringene.  

I brev av 11.06.2013 hvor rapport fra supplerende kulturminneregistreringer oversendes, 
påpeker de at de trenger temakart som tydelig viser konflikten mellom de automatisk fredede 
kulturminnene og det planlagte tiltaket for å kunne utarbeide nødvendig 
dispensasjonssøknad. De påpeker også at dersom det finnes automatisk fredede 
kulturminner inne i planområdet som det ikke skal gjøres inngrep i, må disse legges under 
hensynssone d og at dersom det gjøres endringer i reguleringsplanen, må den nye 
reguleringsplanen sendes på ny høring til fylkeskommunen. 

Vegvesenets kommentar: 

SVV har sendt brev med bekreftelse av fristforlengelsen. 

Det er gjort vesentlige endringer i reguleringsplanen etter at den ble lagt ut til offentlig 
ettersyn. Offentlige etater og direkte berørte grunneiere vil derfor få reguleringsplanen på ny 
begrenset høring før endelig politisk behandling i Ringerike kommune. Det må i denne 
prosessen avklares om hvorvidt automatisk fredede kulturminner som strekker seg inn i 
eksisterende veg må søkes dispensasjon for selv om de ikke blir direkte berørt av tiltaket. 
Inntil videre forutsetter planforslaget at det søkes dispensasjon for alle de tre registrerte 
automatisk fredede kulturminnene. 
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3. Ringerike kommune 

Ringerike kommune presiserer viktigheten av at det velges midtdeler som ikke forringer 
kulturlandskapet. De ønsker å medvirke i valg av løsning for midtdeler og at valg av 
midtdeler i området nær Norderhov kirke blir forelagt Riksantikvaren for uttalelse før 
godkjenning av planen. 

Ringerike kommune påpeker at det må tas særskilt hensyn til muligheten for 
utrykningskjøretøy til å ta seg fram der det er begrensede muligheter for omkjøring på 
sideveier 

Kommunen etterlyser planer for oppgradering av Hønenkrysset. 

Kommunen forutsetter at kommunens VA-ledninger med tilhørende kummer ikke tar skade 
av vegutvidelsen. Det er også viktig for dem at ny midtdeler ikke hindrer tilgangen til 
eksisterende kummer som blir liggende i veibanen. De påpeker at dersom det blir nødvendig 
med flytting eller justering av kumhøyder osv. må dette avklares med Teknisk drift i 
kommunen. 

Vegvesenets kommentarer: 

Vegvesenet ønsker å prioritere tiltak på strekningen Vik – Ringerike grense og Hønenkrysset 
foran denne aktuelle strekningen. Omfanget av planen er derfor vesentlig redusert i forhold til 
høringsforslaget ved at krysset på Giletoppen forblir som i dag. Kommunens VA-ledninger 
som i hovedsak ligger i kryssområdet, blir derfor minimalt berørt. Videre prosjektering vil 
avdekke evt behov for flytting eller justering av kummer etc. I tilfelle vil dette bli avklart med 
Teknisk drift i kommunen i neste planfase. 

Vegvesenet vil på bakgrunn av høringsuttalelsene velge stålrekkverk type Z-ellips. I tillegg til 
å være det mest skånsomme alternativet med tanke på kulturmiljøet, vil dette i praksis også 
gi noe større bredde til totalt kjøreareal og dermed bedre fremkommelighet for 
utrykningskjøretøyer. Området nær Norderhov kirke blir ikke berørt i denne 
reguleringsplanen, men vil være mer aktuelt ved ny plan for Hønenkrysset. 

4.  Ringerike kommune, Brann- og redningstjenesten 

Brann- og redningstjenesten ønsker at tverrprofilet (tilgjengelig veibredde) økes med minst 
0,5 m. 

Vegvesenets kommentarer: 

Ved valg av stålrekkverk i stedet for betongrekkverk, vil tilgjengelig veibredde bli ca 0,5 m 
større. Ønsket er dermed imøtekommet uten at tverrprofilet er endret vesentlig. 

5. Miljøet i bygda vår v/Fredrik C. Hildisch 

Interessegruppen har sendt inn innspill til hvordan E16 over Steinssletta og opp til og med 
Hønenkrysset kan forbedres. Forslag/merknader som retter seg mot andre deler av 
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strekningen enn den som dekkes av det aktuelle reguleringsplanforslaget, er ikke 
kommentert her. 

Interessegruppen mener tiltaket bør videreføres til Hønenkrysset og inkludere nytt 
trafikksikkert veikryss. De foreslår også at veitoppen til E16 ved Gile graves ned i skjæring 
og at det legges en bru over skjæringen for lokaltrafikken 

Vegvesenets kommentarer: 

Hønenkrysset lar seg ikke innlemme i planen uten å starte på nytt med varsling av 
planområde og registrering av kulturminner og geotekniske forhold. Vegvesenet ønsker 
derfor å fullføre denne reguleringsplanen nå, og starte reguleringsplanarbeid for 
Hønenkrysset som en egen plan. 

Forskjellige løsninger for krysset på Giletoppen har vært vurdert i arbeidet med 
reguleringsplanen, også muligheten for å krysse over E16 i bro for lokaltrafikk og myke 
trafikanter. Det har vist seg at høydeforholdene på hver side av E16, samt stigningsforhold 
på lokalvegnettet, gjør dette til et vanskelig gjennomførbart og/eller et meget kostbart tiltak. 
Vegvesenet ønsker å prioritere bl.a. tiltak i Hønenkrysset foran tiltak på den aktuelle 
strekningen som ikke er spesielt ulykkesbelastet. Det er derfor i stedet valgt å forenkle 
kryssløsningen i prosjektet ved at rundkjøring utgår og krysset blir liggende som i dag. 

6. Anders Strande 

Grunneier påpeker behovet for å komme ut og inn av krysset med store biler. Han påpeker 
også mulig behov for å legge om privat vannledning til Braak gård. 

Vegvesenet kommentarer: 

Ny løsning gir ingen vesentlige endringer i forhold til dagens situasjon med tanke på 
problemstillingene som fremsettes av Strande. 

7. Dikka og Thomas Wibe gnr/bnr 4/7 

Grunneierne foreslår tre alternative løsninger for deres avkjørsel.  

Vegvesenets kommentarer: 

Ny, redusert løsning vil ikke gi noen vesentlige endringer i dagens situasjon for denne 
eiendommen. 
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9.5 Reguleringsplanforslag på ny begrenset høring 

Etter den første høringsrunden ble det gjennomført flere omfattende endringer i 
planforslaget. Det reviderte planforslaget ble derfor sendt ut på ny begrenset høring til 
offentlige myndigheter og berørte grunneiere i perioden 02.09.2013 – 20.09.2013. Det kom 
inn to uttalelser innenfor fristen og en etter utsatt frist: 

1. Buskerud fylkeskommune (kulturminner) 

Ønsker utsatt frist til 07.11.2013 for å kunne gjennomføre prosess med dispensasjonssøknad 
i forhold til Riksantikvaren. 

Vegvesenets kommentarer: 

Ønsket om utsatt frist imøtekommes. 

2. Fylkesmannen i Buskerud 

Trekker tidligere innsigelse mot planen. 

Viser ellers til sin uttalelse av 22.03.2013 hvor de blant annet anbefaler at det tas inn i 
reguleringsbestemmelsene at de boligeiendommene som ligger eller blir liggende i rød 
støysone får tilbud om støyskjermingstiltak. 

Vegvesenets kommentarer: 

Som følge av forenklinger i planen er tiltaket nå å anse som et rent trafikksikkerhetstiltak som 
ikke endrer støyforholdene for boligene i nærområdet. Det vil derfor ikke lenger være aktuelt 
å tilby lokale støytiltak som en del av tiltaket. 

3. Buskerud fylkeskommune (kulturminner) 

Frigir kulturminnene med ID-nr 159701 og 169702 uten krav om arkeologisk utgraving. 
Krever at kulturminne med ID-nr 169711 må utsettes for en arkeologisk utgraving før 
arbeider kan startes opp. 

Krever at kulturminnene merkes som bestemmelsesområder i reguleringsplankartet og at det 
tas inn bestemmelser i reguleringsbestemmelsene. 

Vegvesenets kommentarer: 

Ny tekst vedr. kulturminner tas inn i reguleringsbestemmelsene. 
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10  GRUNNERVERV 

Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til 
fremtidige veger og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i 
anleggsperioden. Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. 
Reguleringsplanen viser hvilke arealer som berøres av utbyggingen, og gir utbygger 
grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse eiendommene. Forhandlingene med den 
enkelte grunneier kan starte før planen er vedtatt dersom grunneier ønsker det.  

Det legges stor vekt på likebehandling av grunneiere og at avtalene inngås innenfor 
erstatningsrettslige regler.  Det søkes i størst mulig grad å komme frem til minnelig avtaler 
eller avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes, har Statens vegvesen anledning til å ekspropriere 
grunn og rettigheter. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her kan ankes 
videre i rettssystemet. Vegvesenet dekker nødvendige utgifter til teknisk og juridisk bistand 
både ved forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn. 

På grunnervervstegning i planhefte med tekniske tegninger framgår oversikt over foreløpige 
beregnede arealer, som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent 
til veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig. Ved 
beregning av foreløpige arealer, er grensen for grunnerverv satt minimum 3 meter fra vegens 
skulderkant, eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot.  

Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse 
arealene vil bli istandsatt og tilbakeført eiendommene etter endt bruk av vegvesenet. 

10.1 Eiendommer som er berørt av tiltaket 

Gnr Bnr Adresse Poststed 

4 1 Selteveien 75 Hønefoss 

4 2 Gilegata 2 Hønefoss 

8 9 Søndre Ringåsen 13 Hønefoss 

6 6 Ringåsveien 26 Hønefoss 

4 7 Gilebakken 2 Hønefoss 

4 8 Haga terrasse 4 Hønefoss 

3 3 Froskveien 8 Hønefoss 

42 81 Norderhov 

Pb 535 Sentrum 105 

Hønefoss 

Oslo 

42 101 Botilrudveien 1 Hønefoss 

42 86 Botilrudveien 2 Hønefoss 
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Tabellen ovenfor viser en oversikt over hvilke eiendommer som er direkte berørt av tiltaket. 
For nærmere opplysninger om den enkelte eiendom, henvises det til W-tegningene i 
planheftet. 
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Rigedalen 15 · 4626 Kristiansand · Tel.: 37 40 20 00 · Fax: 37 40 20 99 · www.multiconsult.no 
 

 
 
Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 

Emne: Vegtrafikkstøy Oppdr.nr.: 312850 

Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug 

Kopi: 
 

 
 

 

Utarbeidet av: Arne Larsen Sign.:  

Kontrollert av: Erling Vartdal Sign.:  

Godkjent av: Erling Vartdal Sign.:  

Sammendrag: 

Dette notatet presenterer støyutredning i forbindelse med etablering av midtrekkverk på E16 for strekningen Gile 
- Boltilrud. På bakgrunn av estimerte trafikktall for år 2034 er det utarbeidet støysonekart og utført 
punktberegninger for eksisterende situasjon og ny situasjon. 
For ny situasjon med midtdeler viser beregningene at 13 boliger har en eller flere fasader der beregnet støynivå 
overskrider Lden = 65 dBA (rød støysone). Ingen av boligene i rød støysone er beregnet til å få en støyøkning på 3 
dB eller mer som følge av breddeutvidelse av ny veg. 
 
En del boliger har beregnet støynivå i området Lden = 55 – 65 dBA (gul støysone) og enkelte av boligene er 
beregnet til å få et økt støynivå på 1-2 dBA som en følge av breddeutvidelsen av veien. Ingen av boligene i gul 
støysone er beregnet til å få en økning på mer enn 3 dBA. 
 

1. Bakgrunn 

Multiconsult har fått i oppdrag å foreta en støyutredning i forbindelse med etablering av midtrekkverk 
på strekningen Gile - Boltilrud langs E16. Støyutredningen omfatter støysonekart for dagens situasjon 
og støysonekart for ny situasjon. Estimerte trafikktall for år 2034 legges til grunn for alle beregningene. 

2. Krav og retningslinjer 

2.1 T-1442 

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-14421. Retningslinjen er 
utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med støyreglene som 
er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 

T-1442 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og 
bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny 
støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. 

I henhold til T-1442 skal støy beregnes, og det skal kartfestes en inndeling i to støysoner: 

• rød sone (> 65 Lden), nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

                                                      
1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 - SFT 

N o t a t  312850-02 



M U L T I C O N S U L T  E16 Gi le  -  Bol t i l rud  

Vegtrafikkstøy 

 
  
 

312850-02/AL 5. desember 2012 Side 2 av 5 

• gul sone (55 Lden – 65 Lden), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke være nødvendig å ta hensyn til støy. 

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier. 

Støykilde Støysone 

Gul sone Rød sone 

 Utendørs støynivå Utendørs støynivå 
i nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 
i nattperioden 
kl. 23 – 07 

Vegtrafikk 55 Lden  70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

 

Lden er A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt med 5dB tillegg på kveld og 10 dB ekstra tillegg på 
natt. 

L5AF er A-veiet maksimalt lydnivå. 

Nedre grenseverdi for gul sone, dvs. 55 Lden og 70 L5AF er anbefalte støygrenser. Grenseverdiene for 
ekvivalent lydnivå gjelder støynivå midlet over ett år. 

Ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger angir T-1442 55 Lden som øvre 
grenseverdi på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. 70 L5AF er maksimalt lydnivå utenfor 
soverom i nattperioden. Grenseverdi for maksimalt lydnivå gjelder for steder med stor trafikk om natten. 

2.2 T-1442, praktisering i Statens vegvesen 

For miljø- og sikkerhetstiltak på eksisterende riksveger anbefaler Statens vegvesen følgende prinsipper 
for praktisering av T-1442 2.  

1. For boliger og institusjoner i rød sone med utendørs støynivå over Lden  65 dB, gjennomføres det 
tiltak utenfor rom til støyfølsom bruk. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør det gis tilbud om 
støytiltak på privat uteplass. 

2. For boliger og institusjoner i rød sone, der utendørs støynivå er over Lden  65 dB og innendørs 
støynivå, LpAeq 24h, i tillegg er over 35 dB, tilbys det støytiltak som bringer innendørs støynivå 
under 30 dB. 

3. For boliger og institusjoner i gul sone med utendørs døgnekvivalent støynivå mellom Lden  55 og 
65 dB, og der støynivået øker mer enn 3 dB som følge av det aktuelle prosjektet, gjennomføres 
det tiltak som bringer nivået ved fasaden under Lden  55 dB. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør 
det gis tilbud om støytiltak på privat uteplass. For disse boligene gjennomføres ikke tiltak mot 
innendørs støy. 

Anbefalingene gjelder dersom kostnadene ved tiltak ikke er uforholdmessig høye. 

Når det gjelder fylkesveger er det opp til den enkelte fylkeskommune å beslutte om anbefalingene skal 
legges til grunn. 

3. Trafikktall for vegtrafikk 

Trafikktall (ÅDT-tall) for 2011, tungtrafikkandel og hastighet for den respektive vegstrekningen er 
mottatt fra oppdragsgiver. Trafikkmengden for 2034 er framskrevet på grunnlag av en trafikkvekst på 
1,6 % i året. Verdier benyttet i beregning av vegtrafikkstøy er gjengitt i tabell 2. 
 

 

                                                      
2 Støyretningslinjen T-1442, praktisering i Statens vegvesen – november 2007 
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      Tabell 2: Trafikktall for E16 Gile - Boltilrud 

Årstall Veg Strekning ÅDT  % andel 
tungtrafikk 

Fartsgrense 
km/t 

2011 E16 Gile - Boltilrud 13500 11 70 km/t 

2034 E16 
Gile – Boltilrud, 
Eksisterende 
vegtrasé 

19449 11 70 km/t 

2034 E16 Gile – Boltilrud,  
Ny vegtrasé 19449 11 60/70 km/t 

 
   

Prosentvis døgnfordeling er hentet fra veilederen til T-1442 utarbeidet av Miljøverndepartementet3 og er 
gjengitt i tabell 3. For den aktuelle vegstrekningen har en benyttet gruppe 1 som gjelder for typisk 
riksveg. 

      Tabell 3: Prosentvis fordeling av ÅDT over døgnet for de 3 gruppene 

Periode Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

Dag (07-19) 75 % 84 % 58 % 

Kveld (19-23) 15 % 10 % 22 % 

Natt (23-07) 10 % 6 % 20 % 

4. Kartgrunnlag 

Digitalt kartgrunnlag mottatt av Statens vegvesen/Asplan Viak per 19.11.2012 er lagt til grunn for 
beregningene. For ny situasjon er terrenget langs veibanen modifisert av Multiconsult på bakgrunn av 
mottatte trådmodeller av ny planlagt veg-geometri. 

5. Beregninger 

5.1 Beregningsverktøy 

Programmet Cadna/A versjon 4.3.144 er benyttet i beregningene. Programmet beregner i henhold til 
Nordisk beregningsmetode 4. 

5.2 Beregningsforutsetninger 
 

• Beregningshøyde støysonekart:  4 m over bakken 

• Gridoppløsning støysonekart:  5 x 5 m 

• Lydabsorpsjon mark:   1 

• Antall refleksjoner:   1 

• Bygninger i modellen er identifisert som boliger basert på informasjon fra felles kartløsning for 
fylkesmannen i Buskerud/Telemark. 

 

                                                      
3 Veileder – Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
4 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, Miljøverndepartementet / Vegdirektoratet 1979 
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Ved beregning av støysonekart skal Lden beregnes uten refleksjon fra egen fasade men med refleksjoner 
fra omkringliggende bygninger. Siden beregningsmetoden ikke tar hensyn til hva som er ”egen fasade” 
må en enten velge å ha refleksjon fra alle bygninger eller å ikke ha refleksjon fra noen bygninger. Tar en 
med refleksjon fra alle bygningene vil beregningene gi noe for høyt nivå foran husenes fasader. Uten 
refleksjon kan beregnet nivå bli noe for lavt i enkelte tilfeller. En har her valgt å beregne støysonekart 
uten refleksjoner for alle fasader da dette gir det mest riktige bildet av situasjonen for områder med 
relativt spredt bebyggelse. 

For punktberegninger ved fasade har en tatt høyde for fasaderefleksjoner fra omkringliggende 
bygninger. Refleksjonstapet fra disse er satt til 1,0 dB, noe som tilsvarer en absorpsjonskoeffisient på 
0,21. 

5.3 Støysonekart 

Støysonekart er beregnet i 4 m høyde over bakken for både dagens situasjon og ny situasjon 
Støysonekartene er lagt ved som vedlegg 1 og 2.  
 

Vedlegg 1:  Støysonekart eksisterende E16 

Vedlegg 2: Støysonekart ny E16 trasé med midtdeler 

5.4 Punktberegning ved fasade 

For boliger innenfor rød og gul støysone er døgnekvivalent lydnivå Lden beregnet som punktberegninger 
ved fasade. 

En del av boligene i gul støysone er beregnet til å få en økning i støynivå på 1-2 dBA som en følge av 
breddeutvidelsen på veien. Ingen av disse boligene er beregnet til å få en økning i støynivå på mer enn 3 
dBA. 

Tabell 5 viser beregnet døgnekvivalent lydnivå ved boligenes mest støyutsatte fasader for eksisterende 
situasjon, og for ny situasjon med midtdeler. I tabellen er alle boligene som ligger i rød støysone tatt 
med, samt de mest støyutsatte boligene som ligger i gul sone. 

 

        Tabell 5. Beregnet døgnekvivalent lydnivå, Lden, ved boligenes mest støyutsatte fasader 

Nr. (Kart) Gnr./Bnr. Plassering 
på 

eiendom 

Vegtrafikkstøy 
eksisterende E16 

[Lden dBA] 

Vegtrafikstøy ny 
E16               

[Lden dBA] 

Endring i 
støynivå  

[dB] 

1 4/2/0/0 - 69 68 - 1 dB 

2 4/4/0/0 - 68 67 -1 dB 

3 4/1/1/0 - 66 66 - 

4 40/31/0/0 - 63 64 1 dB 

5 42/77/0/0 - 66 66 - 

6 42/76/0/0 - 62 63 1 dB 

7 42/101/0/0 - 71 69 -2 dB 

8 42/74/0/0 - 61 62 1 dB 

9 42/86/0/0 - 71 71 - 

10 42/82/0/0 - 71 71 - 

11 42/1/4/0 - 68 68 - 
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12 42/102/0/0 - 65 65 - 

13 42/99/0/0 - 70 70 - 

14 42/87/0/0 - 70 71 1 dB 

15 42/91/0/0 - 68 69 1 dB 

16 42/100/0/0 - 67 67 - 

  

6. Konklusjon 

Beregnet døgnekvivalent lydnivå er utført for ny situasjon med trafikktall for år 2034. Punktberegninger 
ved støyutsatt fasade viser at 13 boliger er beregnet til å ha en eller flere fasader med Lden = 65 dBA eller 
mer (rød støysone). I skriv angående praktisering av T-1442 i Statens vegvesen, anbefales det å 
gjennomføre støytiltak for boliger med utendørs støynivå over 65 dBA. Ingen av boligene i rød støysone 
er beregnet til å få en økning på mer enn 3 dBA som følge av breddeutvidelse av ny veg. 

I skrivet fra Statens vegvesen anbefales det videre at boliger der utendørs støynivå er over Lden  65 dBA 
og innendørs støynivå, LpAeq 24h, i tillegg er over 35 dBA, tilbys det støytiltak som bringer innendørs 
støynivå under 30 dBA. For å kartlegge hvorvidt innendørs lydnivå overskrider LpAeq 24h= 35 dBA, bør 
det utføres en befaring av boligen etterfulgt av beregning av innendørs lydnivå. 

For ny situasjon med trafikktall for år 2034 viser beregningene at en del boliger har støyutsatt fasade i 
området Lden = 55 – 65 dBA (gul støysone). I henhold til skriv angående praktisering av T-1442 i Statens 
vegvesen, skal det gjennomføres støytiltak for disse boligene dersom støynivået øker med mer enn 3 dB 
som en følge av det aktuelle prosjektet. Enkelte av disse boligene er beregnet til å få et økt støynivå på 
1-2 dBA som en følge av breddeutvidelse av ny veg. Ingen av boligene i gul støysone er beregnet til å få 
en økning på mer enn 3 dBA. 

 

7. Vedlegg 

 

Vedlegg 1 – Støysonekart eksisterende E16, ÅDT 2034 

Vedlegg 2  – Støysonekart ny E16 med midtdeler, ÅDT 2034
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Arkivsaksnr.: 14/914-3   Arkiv: U63 &18  

 

Wallstreet Nightclub AS. 

Serverings- og skjenkebevilling frem til 30. juni 2015. 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Wallstreet Nightclub AS org.nr 913 715 888 gis serverings- og skjenkebevilling for 

Stabells frem til 30. juni 2015. 

 

2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vin og brennevin og gjelder for de arealer som er 

beskrevet i søknaden. 
 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, Ringerike 

kommunes alkoholpolitiske handlingsplans bestemmelser, sentrale- og lokale 

forskrifter, samt bestemmelser gitt av Ringerike kommune v/ miljø og areal og 

Ringerike brann- og redningstjeneste til enhver tid blir fulgt. 
 

4. Bevillingen trår i kraft når det omsøkte utearealet er ferdigstilt og rådmannen har 

funnet at det tilfredsstiller kravene etter alkoholloven. 
 

5. Geir Ditleiv Sæther f. 5.2.1962 godkjennes som styrer for bevillingen. 

Nanette Sydhagen f. 4.11.1985 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen. 

 

 

Sammendrag 
 

Wallstreet Nightclub AS har søkt om serverings- og skjenkebevilling for lokaler i 

Stabellsgaten 12. Det har tidligere vært drevet pub i lokalene, som nå er under oppussing. 

Geir Ditleiv Sæther, som eier 25 % av selskapet, fikk innvilget bevilling i samme lokaler fra 

1. juni 2008 til 30. juni 2012. Bevillingen ble inndratt 7. september 2010. Bakgrunnen for 

inndragningen var at bevillingen ikke hadde blitt anvendt siden den hadde blitt innvilget. 

Det har vært drevet pub/utested i perioden før 2008 i de samme lokalene. Kommunen 

mottok da mange klager fra naboer på grunn av mye støy. 

 



Videre har det i denne saken vært uenighet mellom bevillingshaver for The Rock og 

bevillingssøker. Bevillingssøker søkte i første omgang bevilling for samme uteareal som 

The Rock i dag innehar bevilling for. 

Bevillingssøker ble gjort oppmerksom på forholdet i sommer, og etter mange samtaler med 

bevillingssøker og bevillingshaver for The Rock, har de den 30. september levert inn nye 

tegninger som viser hvordan utearealet vil bli delt mellom de to stedene. 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Wallstreet Nightclub AS v/ Geir D. Sæther har søkt om serverings- og skjenkebevilling for 

lokaler I Stabellsgaten 12. 

Søknaden er sendt politiet, Skat Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, samt 

rusenheten for uttalelse. 

Det er ikke innkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Konseptbeskrivelsen viser at stedet er tenkt drevet som pub, med ordinær åpningstid 

torsdag, fredag og lørdag fra klokken 20:00 til klokken 02:30. 

I tillegg ønsker de å satse på arrangementer for firmaer og privatpersoner, spesielt på 

torsdager og fredager. 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

Søknaden strider ikke i mot bestemmelser i alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016. 

 

Juridiske forhold  
  

Jf. alkohollovens § 1-7a kan kommunen på fritt skjønn, (når vilkårene alkoholloven 

oppstiller er oppfylt), bestemme om bevilling skal gis.  

Kommunens skjønn kan ikke overprøves av fylkesmannen. 

Hensyn som kan tillegges vekt er for eksempel beliggenhet, trafikk- og ordensmessige 

forhold.  

Hensynet til offentlig ro og orden i vid forstand er relevant. Det kan legges vekt på om 

strøket er et boligstrøk, uten at det pekes på særlige ordensproblemer knyttet til det spesielle 

stedet. 

Når det gjelder trafikale forhold vil skjenkestedets plassering i forhold til trafikkert vei, 

fortau og så videre, være relevante hensyn. 

Det kan legges vekt på kommunens erfaringer med et skjenkested, for eksempel ved ny 

søknad. 

Søknad om skjenkebevilling til et sted som er uoversiktlig innredet eller for vagt avgrenset 

(utendørsservering) kan nektes med den begrunnelse at det blir vanskelig å føre tilstrekkelig 

kontroll med skjenkingen. 

De første tegningene som ble levert inn viste at Wallstreet Nightclub søkte om å få 

skjenkebevilling for samme arealene som The Rock har bevilling for, frem til 30. juni 2016. 

Det er ikke tillatt.  

Kommunen vil da ikke kunne kontrollere om forsvarlighetskravet overholdes, da man ikke 

vet hvilke bevillingshaver som har ansvaret. 



Bevillingssøker ble gjort oppmerksom på dette den 10. juli. 

Etter møter og utveksling av mailer, ble det innsendt nye tegninger og beskrivelse, som viser 

hvordan det omtalte arealet vil bli delt mellom de to partene. Tegningen er signert av begge 

parter, og ble mottatt 30. september. 

Bevillingssøker sier i beskrivelsen at utearealet vil bli delt med vegg som går fra gulv til tak, 

slik at det vil bli et fullstendig skille mellom de to stedene. 

Det vil bli separate innganger til hvert av stedene. Bevillingssøker sier at 

forsvarlighetskravet vil bli ivaretatt, da arealene blir svært oversiktlige og det vil være 

vakter tilstede. 

Det er Wallstreet Nightclub AS som vil stå ansvarlig for byggingene, og ombyggingen vil 

stå ferdig senest 1. november. 

 

Det vil være viktig at den ferdigstilte ombyggingen inspiseres og eventuelt godkjennes, før 

bevillingen trer i kraft. 

Det bes vurdert hvorvidt det vil være formålstjenlig at rådmannen gis fullmakt til å inspisere 

og eventuelt godkjenne utearealet i henhold til alkohollovens bestemmelser. 

Bevillingssøker er pr. mail den 2. oktober blitt minnet om at de også har ansvar for å søke 

bygningsmyndighetene om godkjenning av det ombygde arealet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Frem til 2008 ble det også drevet pub i lokalene. Det fremkom den gang mange klager fra 

naboer. Dette var klager på mye støy og uro som stammet fra stedet det nå igjen søkes 

bevilling for.  

 

Sæther overtok leie av lokalene og fikk i juni 2008 serverings- og skjenkebevilling. 

Bevillingen ble inndratt 7. september 2010, fordi bevillingen ikke hadde blitt utøvet siden 

den ble gitt. 

Dette skyldtes at renoveringsarbeidet av lokalet ikke ble ferdigstilt. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden når denne ble sendt ut til 

høringsinstanser. 

Tidligere erfaringer viser at det har vært mange klager på støy fra lokalet det igjen søkes 

bevilling for. Dette fordi stedet ligger i et boligområde.  

Samtidig har det allerede vært problemer mellom bevillingssøker og bevillingshaver av The 

Rock i forhold til utearealet. 

 

Rådmannen anbefaler at man imøtekommer søknaden, men at den kun innvilges frem til 30. 

juni 2015.  

Dette fordi bevillingsmyndighet da har mulighet til å gjøre seg erfaringer med driften av 

stedet. Dersom det igjen mottas klager på stedet, har man mulighet til og eventuelt å avslå en 

ny søknad om bevilling.  

Etter alkoholloven er det enklere å avslå en søknad om ny bevilling, enn å inndra en 

eksisterende bevilling. 



For at stedet så raskt som mulig får åpnet, ber også rådmannen om at formannskapet 

delegere rådmannen myndighet til å inspisere og eventuelt godkjenne ombyggingen i 

henhold til alkoholloven. 

 

Utrykte vedlegg 

 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 13. juni 2014.  

Brev til bevillingshaver, datert 16. juni 2014.  

Brev til høringsinstanser, datert 18. juni 2014. 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 19. juni 2014.  

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 20. juni 2014. 

Uttalelse fra politiet, mottatt 25. juni 2014.  

Obligatoriske vedlegg, mottatt 1. juli 2014.  

Mail til bevillingshaver av The Rock, datert 11. juli 2014.  

Nye tegninger og beskrivelse av uteareal, mottatt 30. september 2014.  

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 6.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 


	Formannskapet 21.10.2014
	Saksliste - Møte i Formannskapet den 21.10.2014.
	Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 21.10.2014.
	PS 161/14 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus
	Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus

	PS 162/14 2. Tertialrapport - august 2014
	2. Tertialrapport - august 2014
	2. Tertialrapport - august 2014


	PS 163/14 Finansrapport 2. tertial 2014
	Finansrapport 2. tertial 2014
	Finansrapport 2. tertial 2014


	PS 164/14 Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018 Offentlig høring
	Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018 Offentlig høring

	PS 165/14 Delprosjekt Ringerike 2020 - Rapport om "Sammenlikning av kostnader og kvalitet"
	Delprosjekt Ringerike 2020 - Rapport om "Sammenlikning av kostnader og kvalitet"
	Rapport "Konstnad og kvalitet" pr 11 08 2014 - Kaupang Agenda


	PS 166/14 Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022
	Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022
	Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022


	PS 167/14 Ringerikskjøkken - alternative driftsformer basert på forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet
	Ringerikskjøkken - alternative driftsformer basert på forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet
	Forslag til eierstrategi for et eventuelt RingeriksKjøkken KF
	Forslag til vedtekter for et eventuellt RingeriksKjøkken KF
	Forslag til husleiekontrakt for et eventuelt RingerikeKjøkken KF m/plantegninger


	PS 168/14 Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale
	Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale
	Avtale om vertskommunesamarbeid


	PS 169/14 Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr
	Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr
	Utdrag fra forslag til gebyrreglement for tilsyn på små avløpsanlegg 2015


	PS 170/14 Etablering av karrieresenter
	Etablering av karrieresenter
	Etablering av karrieresenter -Rapport fra arbeidsgruppe


	PS 171/14 Midlertidig forbud mot tiltak på deler av gnr/bnr 52/1 Kilemoen -
	Midlertidig forbud mot tiltak på deler av gnr/bnr 52/1 Kilemoen -
	1 Saksframlegg 28.04.14
	2 Saksprotokoll formannskapet 17.06.14
	3 Brev med varsel om midlertidig forbud mot tiltak 24.06.14
	4 Klage fra Hans Anton Støen 20.08.14
	5 Brev fra Hans Anton Støen 10.09.14
	6 E-post fra Teknisk drift utbygging med vurderinger av klage fra Støen 21.09.14


	PS 172/14 Status salg av kommunale eiendommer
	Status salg av kommunale eiendommer

	PS 173/14 Plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud - Høring
	Plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud - Høring
	Høringsbrev
	Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud - Høring


	PS 174/14 1.gangs behandling reguleringsplan 387 - Øya
	1.gangs behandling reguleringsplan 387 - Øya
	Oversiktskart med planavgrensning
	Forslag til plankart A3
	Forslag til reguleringsbestemmelser
	Forslag til planbeskrivelse med KU
	Øya - trafikkutredning 3B mai 2014.PDF
	1 Dagens trafikksituasjon
	1.1 Planområdet
	1.2 Trafikk til-fra dagens virksomhet på Øya
	1.3 Dagens biltrafikk i gatene ved Øya
	1.4 Trafikksikkerhet

	2 Trafikksituasjon 2020 etter utbygging
	2.1 Planlagt utbygging
	2.2 Turproduksjon, reisemiddelfordeling og reisemønster
	2.3 Trafikken til-fra Øya etter utbygging

	3 konsekvenser
	3.1 Trafikkavvikling etter utbygging
	3.2 Trafikksikkerhet
	3.3 Skoler og skolevei

	4 utforming av Arnemannsveien

	Rapport - støy og luftforurensning
	Oppsummering av merknader


	PS 175/14 298-05 Schjongslunden - Endring av reguleringsplan
	298-05 Schjongslunden - Endring av reguleringsplan
	Forslag til nye bestemmelser med utheving
	illustrasjon av endring av parkering
	Rådmannens vurdering av merknader
	oppsummering av møte om avbøtende tiltak
	illustrasjon av berørte veier innen planområdet
	støyanalyse
	brev og merknader


	PS 176/14 Detaljregulering 0605_385 Arnemannsveien, 1.gangs behandling
	Detaljregulering 0605_385 Arnemannsveien, 1.gangs behandling
	Oversiktskart med planavgrensning
	Forslag til plankart
	Forslag til reguleringsbestemmelser
	Planbeskrivelse
	Trafikkutredning
	Trafikkrådet
	Ringerike næringsforum
	Ringerikskraft
	Buskerud Fylkeskommune
	Fylkesmannen i Buskerud
	Statens vegvesen


	PS 177/14 Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"
	Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"
	plankart
	bestemmelser
	planbeskrivelse
	støyutredning


	PS 178/14 Wallstreet nightclub AS
	Wallstreet nightclub AS





