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Oppstart av områdeprogram for planarbeid i Hønefoss
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Formannskapet
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Kommunestyret

Arkiv:

Møtedato
18.08.2015
27.08.2015

Forslag til vedtak:
1-Ringerike kommune starter arbeid med områdeprogram for planarbeid i Hønefoss
2-Det skal gjennomføres en mulighetsstudie i form av parallelle arkitektoppdrag
3-Det avsettes midler til arbeidet i Handlingsprogrammet 2016-2019.

Sammendrag
Områdeprogram (denne saken)
Ringerike kommune ønsker å ta i bruk «områdeprogram» i byplanarbeidet, som
redskap for å korte ned planleggingstida og for å framskaffe tidlig vedtak om føringer
for planarbeidet.
Ringerike kommune skal starte arbeid med et «områdeprogram» for planarbeid i Hønefoss.
Områdeprogrammet er ikke et planprogram etter plan- og bygningsloven, men vil være et
grunnlag for videre planarbeid. Dette kan være en kommunedelplan, eller flere avgrensede
planer. I tillegg til områdeprogrammet vil noen planer ved oppstart måtte ha et planprogram
etter loven. Områdeprogrammet vil legge konkrete føringer for byutviklingen. Prosessen med
områdeprogrammet vil trolig vare et år. Programmet vil sendes til høring og offentlig ettersyn
og fastsettes gjennom vedtak i kommunestyret når programprosessen er ferdig. Dette vil
således være en politisk viljeserklæring som styrer videre planarbeid i området.
Mulighetsstudie, parallelle arkitektoppdrag (denne saken)
Parallelt med dette, og som støtte for dette arbeidet, kan kommunen gjennomføre en
mulighetsstudie i form av parallelle arkitektoppdrag. Kommunen kan da engasjere en
rådgiver til å lede oppdraget i samråd med arkitektforeningen (NAL). NAL kan også ta dette
oppdraget. Det blir viktig å sørge for engasjement og bred medvirkning i prosessen samt å
organisere denne medvirkningen. Mulighetsstudiene vil gi et bedre grunnlag for valg av
føringer for byutviklingen ved at fagfolk utenfra ser på byen med frisk øyne.
Planer som bygger på områdeprogram (senere sak(er))
Føringene som legges inn i områdeprogrammet, vil danne grunnlag for videre planarbeid.
Byplanarbeidet får da følgende faser:
1-Områdeprogram for Hønefoss, med mulighetsstudie (Denne saken)
2-Plan(er) i samsvar med programmet når programmet er fastsatt, en eller flere planer.
(senere saker).
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Innledning / bakgrunn
Gjeldende reguleringsplan for store deler av det sentrale Hønefoss i dag, er reguleringsplan
nr. 64, «Hønefoss Sentrum» fra 1976 med tilhørende kvartalsplaner. I tillegg er gjeldende
planer fra 1940-tallet, samt flere nyere planer. I tillegg har vi gjeldende kommuneplan. Det er
oppstått nye problemstillinger og behov de siste årene.

Beskrivelse av saken
Utfordringer
Hønefoss har mange utfordringer for å bli en velfungerende by inn i framtida. Det må tas
noen overordnede langsiktige grep slik at utviklingen blir forutsigbar for alle parter. Det er
viktig å fastholde disse grepene over tid. Kommunen må nytte de planredskapene som er
tilgjengelige for å balansere mellom det langsiktige/forutsigbare og det mer kortsiktige. Det
vil være arealkonflikter mellom langsiktige behov fra storsamfunnet som kolliderer med
snevrere, men isolert sett positive næringsinteresser. Dette er en vanskelig balansegang.
Trafikksystem
Dagens vegsystem er i prinsippet det samme som midt på 18.hundretallet. Det er ikke
tilpasset dagens behov. Bilen tar stor plass og skaper mange miljøulemper. Det er et nasjonalt
mål å gå over til miljøvennlig og helsebringende transport. Hvordan skal vi forme framtidens
trafikksystem? Ringeriksbanen og ny E16 mot Sandvika og Oslo vil trolig ha byggestart i
2019 og stå ferdig i 2025. Hovedtrekkene i disse løsningene og reguleringsplan for disse skal
fastsettes. Innføring av trafikk fra motorveien og lokalisering av endestasjon for
Ringeriksbanen krever nye grep. Hvordan skal stasjon for Ringeriksbanen gjøres tilgjengelig
for busser, biler, sykler og gående? Hvor stor blir den «nødvendige» biltrafikken? Hvordan
skape et miljøvennlig, trivelig sentrum for innbyggerne? Hvordan hindre at
trafikkrestriksjoner og kø i sentrum fører til byspredning?
Byfunksjoner/bystruktur
De nye samferdselstilbudene vil føre til befolkningsøkning. Dette er omtalt i
kommuneplanens samfunnsdel. Byen må fortettes. Det vil kreve avklaringer i forhold til
lokalisering av offentlige og private tjenester. Det estetiske aspektet ved byfornyelse må
vurderes i forhold til tetthet, høyde, volum, nytt i gammelt miljø osv. Strukturen for
bydelssentra må vurderes.
Blå/grønn struktur
Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsarealer som er blå/grønne. Samtidig er det
konkurranse fra utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse. Disse
interessekonfliktene må avklares. For å bedre folkehelseprofilen må byen i større grad
tilrettelegges for aktivitet i nærområdene, der folk bor. Det gjelder i stor grad muligheter for
den daglige «nærturen».
Kulturminnebevaring
Hønefoss har en svært rik kulturarv gjennom verneverdig bebyggelse. Dette er godt
dokumentert. Samtidig skal byen fortettes. Det krever gode rammevilkår og forutsigbarhet for
utbyggere ved at disse motsetningene avklares i planverket. Utfordringen er å fortette, men ta
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vare på byens sjel. Det foreligger kunnskapsgrunnlag for å foreslå hensynssoner for å ivareta
disse verdiene.
Sosial infrastruktur
Sosial infrastruktur for tjenesteyting i form av undervisnings- og omsorgstilbud vil møte store
utfordringer dersom befolkningen skal øke kraftig i byområdet. Kommunen må gjøre
lokaliseringsanalyser og vurdere organisering av tilbudene. Dette kan også betraktes i
sammenheng med kommunereformen.
Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur for veg, vann, avløp, rens, avfall og fjernvarme må også avklares.
Disse anleggene er kostbar i anlegg og drift og er plasskrevende.
Prosess

Områdeprogrammet (denne saken)
Områdeprogrammet utarbeides av kommunen. Dette er et redskap kommunen ikke har nyttet
tidligere. Det er ikke initiert av staten, men tatt i bruk av flere større kommuner, slik som
Oslo, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad. Se lenker nedenfor til dokumenter fra slikt arbeid.
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Det må vurderes i hvilken grad programmet kan ta opp i seg føringer fra mulighetsstudien, og
hvor konkrete disse kan være. Områdeprogrammet vil inneholde analyser av viktige temaer,
men i liten grad konsekvensutredninger.
Det har vært praksis å legge føringer for byutvikling i selve planene. Her tar vi sikte på å
legge disse i en større grad til programarbeidet. Områdeprogrammet kan legge analyser og
føringer for bl.a. bystruktur, transport, offentlige rom, grønnstruktur, kulturminnevern,
teknisk og sosial infrastruktur. Det kan ta for seg elementer på alle nivåer, både overordnede
og detaljerte. Et planregime med felles områdeprogram for flere planer kan åpne for en god
og fleksibel dynamikk, hvor politikerne kan sette rammene gjennom programmet og hvor
etablering og endring av enkeltplaner ikke fryses i så stor grad i påvente av etablering og
rulleringa av en stor plan. Dette kan gi mer smidige og raske plan- og byggesaker.
Kommunen kan velge å basere byutviklingen på områdeprogram som samlende dokument og
ikke en samlet byplan. Dette er i tråd med «Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging» (Juni 2015). Det er også i tråd med en utvikling de senere årene i retning av å
legge større vekt på idé- og mulighetsutvikling tidligere i planprosessene. Tradisjonelt har
planprogrammer vært prosessrettet og ikke løsningsrettet. Et områdeprogram med konkrete
føringer må trolig i stor grad nytte illustrasjoner og kart. Det gjenstår å se hvordan regionale
og sentrale myndigheter vil stille seg til denne tilnærmingen. Det vil avdekkes under høring
av programmet. Flere kommuner har nyttet denne framgangsmåten. Noen kommuner har
også valgt å bruke et annet lignende planverktøy som ikke er hjemlet i plan- og
bygningsloven. Det er VPOR, «Veiledende prinsipplan for offentlige rom». Bærum
kommune har brukt dette for Sandvika Sentrum Øst.
Behov for rullering av områdeprogrammet må vurderes som en del av planstrategiarbeidet for
kommuneplanen hvert fjerde år.
Parallelle oppdrag (denne saken)
Kommunen kan engasjere en prosjektleder. Denne vil, i samråd med arkitektforeningen
(NAL) kunne engasjere tre rådgivere til parallelle oppdrag etter en runde med
prekvalifisering. Parallelle oppdrag kan betraktes som en form for dugnad blant gode fagfolk.
Det utpekes ikke en vinner. Oppdragsgiveren kan plukke idéer fra alle deltakerne og disse
skal til en viss grad samvirke. Deltakerne får en lik sum økonomisk godtgjørelse. Idéene og
tilrådingene kan nyttes til å vedta føringer for det videre planarbeidet.
Prosjektlederen må i samarbeid med kommunen og NAL, definere oppdraget gjennom en
oppdragsbeskrivelse. Der vil også den forventede leveransen beskrives. Det vil kreves
leveranse i både tekstlig, visuell samt muntlig framstilling. Den visuelle presentasjonen er
den viktigste og den må være lett å oppfatte og forstå for alle. Den må også være egnet for å
skape begeistring og engasjement. Konsekvensene av grepene må framstilles i grove trekk.
Medvirkning i arbeidet med områdeprogram og parallelle arkitektoppdrag (denne saken)
Dersom områdeprogrammet skal være konkret blir medvirkning viktigere i den prosessen.
Noen aktiviteter i programmet kan samkjøres med prosessen med parallelle oppdrag. Dette
gjelder for eksempel medvirkning. Medvirkning for å skape engasjement for byen må være
en viktig del av arbeidet. Folkemøter er aktuelt. De ulike interessegruppene i byen kan
utfordres til å ha interne prosesser og komme med innspill. Det blir viktig å opprette god
kontakt med innbyggerne. Spesielt gjelder det næringsdrivende/handelsstanden, gårdeiere,
eiendomsutviklere, interesseorganisasjoner, ungdom, barnefamilier på flyttefot osv.
Kommunen må ha en strategi for å nå fram til disse for å få dialog og tilbakemeldinger.
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Videre planprosess (senere saker)
Det endelige områdeprogrammet med de føringene som vedtas, blir utgangspunkt for vedtak
om oppstart som gjelder planarbeid i byen. Dette kan være:
Alternativ1-Én stor kommunedelplan for hele byområdet. Denne byplanen kan også være en
områderegulering, men det er trolig ikke aktuelt.
Alterntativ2-Flere, mer tematisk eller geografisk avgrensede planer, i form av
kommunedelplaner eller reguleringsplaner. Reguleringsplaner kan være områderegulering
eller detaljregulering.
Kommuneplanens arealdel kan også nyttes som redskap for å legge føringer, bl.a. med
hensynssoner og bestemmelser. Selve løsningene vil vedtas og danne hjemmel for tiltak først
når reguleringsplanen vedtas.

Forholdet til overordnede planer og utredninger
Programarbeidet må forholde seg til overordnede planer og dokumenter, slik som:
-Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-ogkommunal-planlegging/id2416682/
-Fylkesdelplan for handel og senterstruktur
-Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
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-KVU for transportsystemet i Hønefoss
-Plan for Ringeriksbanen og ny E16
-Diverse utredninger som fortettingsanalyse, handelsanalyse, bynært friluftsliv,
kulturminner, bynært friluftsliv, båtplasser, folkehelse, boligsosial handlingsplan osv.
Den må også forholde seg til reguleringsplaner som er vedtatt eller er i prosess.

Juridiske forhold
Lovhjemmel for programarbeidet
Et områdeprogram er ikke hjemlet i plan- og bygningsloven. Det er ikke et redskap som er
initiert av staten, men tatt i bruk av noen kommuner, slik som Oslo, Stavanger, Trondheim og
Fredrikstad.

Tidligere behandlinger og vedtak
Vedtak som berører saken
-Formannskapet 02.12.2014, sak 208/14: Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp.
Planarbeidet skal ta utgangspunkt i kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til
samfunnsdel.
-Kommunestyret 30.04.2015, sak 62/15: Vedtak av samfunnsdel med generelle føringer for
arealplaner, og noen spesielle punkter om byplan i pkt. 1 r.

Økonomiske forhold
Parallelle arkitektoppdrag, ekstern bistand
Kostnadene ved gjennomføring av parallelle arkitektoppdrag er noe usikkert på dette
tidspunktet. Kostnadene er knyttet til
1-Egeninnsats for kommunen i form av overordnet styring, bistand med dokumentasjon, samt
møtevirksomhet og samlinger.
2-Oppdrag for rådgiver som skal styre prosessen med parallelle arkitekt-oppdrag
3-Honorar for rådgiverne som skal utføre parallelle oppdrag, 3 stk.
4-Eventuelt honorar til NAL for rådgiving i forbindelse med oppdragene.
NAL har grovt anslått at kostnaden utenom kommunens eget arbeid er i størrelsesorden kr 2.0
millioner. Rammen vil kanskje måtte økes noe dersom oppdraget for prosjektlederen blir
omfattende. Mulighetsstudie for en by vil kanskje også kreve noe større ramme for honorar
enn det som er stipulert fra NAL.
Interne ressurser i kommunen
De interne planfaglige ressursene i kommunen kan styrkes for å håndtere byutviklingen, i
form av faste stillinger eller prosjektstillinger som er skjermet fra daglige planoppgaver.

Behov for informasjon og høringer
Forslaget til områdeprogram som resultat av programprosessen kan sendes på høring og
offentlig ettersyn før det fastsettes i kommunestyret. I forbindelse med parallelle oppdrag må
det legges stor vekt på medvirkning. Det er i tillegg behov for mediekontakt fortløpende.
Dette må kommunen styre og ha en strategi for det.

Prinsipielle avklaringer
Planprogrammet vil gjøre rede for alternative strategier.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen tilrår at det settes i gang arbeid med områdeprogram samt mulighetsstudie for
Byplan Hønefoss. Han tilrår også at det avsettes midler til arbeidet i Handlingsprogrammet
2016-2019.

Vedlegg
Det er ingen vedlegg.

Lenker
Nedenfor er det lenker til dokumenter fra andre kommuner som nytter redskapen
områdeprogram.
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDcQFjADa
hUKEwjMtZuw4vrGAhWKCCwKHYmeDdA&url=http%3A%2F%2Fwww.arkitektur.no%2
Ffloa%3Fiid%3D412543%26pid%3DNAL-EcoProject-Attachments.Native-InnerFileFile&ei=Etu1VczkHYqRsAGJvbaADQ&usg=AFQjCNHT_vha_MjXNDXRR4YqlTNb1QD
9UQ
http://www.ostsam.no/file=17613
https://www.fredrikstad.kommune.no/Documents/Politikk/Planer/Omraadeprogram_Aktivitet
sbyen_Gamle_Frstad.pdf

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, 01.07.2015
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Gunnar Hallsteinsen
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10:00 MERK TIDEN
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TIDSPLAN:
*10:00 – 10:45 Gjennomgang/orientering kommuneplanens arealdel
*10:45 - 11:00 Pause
*11:00 -14:30 Politiske drøftinger av de enkelte delene av arealplanen,
evt. gruppemøter etter behov. Ordfører tilpasser tiden etter
formannskapets behov.
*Ca. 11:30
Lunch
*Informasjon v/ rådmannen til sak 86/15
*Orientering om månedsrapport pr. juli 2015.
Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post
sek@ringerike.kommune.no
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6/15

15/6654
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den
18.08.2015.

74/15

15/6049
Månedsrapport mai 2015

75/15

15/6426
Saksframlegg - Kommunal finansiering av private barnehager fra
01.01.2016 - Orientering om høringsuttalelse

76/15

15/5330
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

77/15

15/6585
Søknad veivedlikehold, Ringerike jaktskytesenter

78/15

15/6580
AVVIKLING AV KOMMUNENS EIERINTERESSER I HASSEL
FENGSEL

79/15

14/995
Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015 - temaer som bør
vurderes nærmere

80/15

14/995
Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av
arealbruksinnspill

81/15

15/6527
Saksframlegg - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner med videre
i verk og bruk

82/15

15/6424
Kommunalt eie av Røsholmstranda

83/15

15/5071
Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune
for bosetting av flykninger

84/15

15/6517
Saksframlegg til uttalelse Steinsfjorden skole SA

85/15

15/6589
"Et NAV med muligheter, - Høringsuttalelse

86/15

15/4852
Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet
(KVU) - uttalelse

87/15

15/3682
Sykkelbyavtale

88/15

15/5317
Temautredning masseforvaltning

89/15

15/3677
Venstresvingefelt ved Ringmoen

90/15

14/1018
0605_391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg
- 2. gangsbehandling

91/15

15/6265
Bryggerikjelleren Restaurant & Bar AS. Serverings- og
skjenkebevilling for resten av inneværende periode, som utgår 30.
juni 2016.

92/15

15/5560
Salgsbevilling for alkoholholdig drikk - Lille Handleri.

Ringerike kommune, 11.08.2015
KJELL B. HANSEN
ORDFØRER

Sak 6/15
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 18.08.2015.
Arkivsaksnr.: 15/6654

Saksnr.: Utvalg
6/15
Formannskapet
Forslag til vedtak:
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Månedsrapport mai 2015
Arkivsaksnr.: 15/6049

Saksnr.: Utvalg
74/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv: 210

Møtedato
18.08.2015

Forslag til vedtak:
Månedsrapport mai 2015 tas til orientering

Sammendrag
Økonomisk prognose for regnskapsåret 2015 viser et merforbruk i forhold til budsjett på 20,1
mill. kroner. Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med et «overskudd» på 36,5 mill.
kroner. Disse skal brukes til avsetninger til disposisjonsfond og tilbakebetaling av tidligere
års underskudd. Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser vil avsetninger og
tilbakebetaling bli redusert fra 36,5 mill. kroner til 16,4 mill. kroner. Driftsområdene viser
samlet et merforbruk på 27,2 mill. kroner, men noe av dette blir oppveiet av et samlet
mindreforbruk/ merinntekter på 7,1 mill. kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og
finans.

Innledning / bakgrunn
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i
2015. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial
skal fremlegges en mer omfattende rapport.

Beskrivelse av saken
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 20,1 mill. kroner. Det vil si at årets budsjetterte
«overskudd» på 36,5 mill. kroner blir redusert til 16,4 mill. kroner. De største avvikene fra
budsjett vises på området helse, omsorg og velferd med 13,3 mill. kroner og tekniske
områder med 7,5 mill. kroner.
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Alle tall i 1000 kr
Regnskap
Rammeområde
2014 (pr mai)
Samlet resultat
-31 299
Folkevalgte og revisjon
2 509
Administrasjon og fellesutgifter
47 864
Barnehage
79 703
Grunnskole
117 090
Spesielle tiltak barn og unge
6 432
Kulturtjenesten
7 012
Helse, omsorg og velferd
311 130
Tekniske områder
76 237
Avsetninger, overføringer
10 090
Skatt og rammetilskudd
-700 650
Finans
11 284

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015
-79 837
1 814
46 320
70 074
114 878
53 633
8 765
267 020
34 315
-4 074
-696 882
24 300

20 110
6 037
88 449
167 267
247 330
116 151
23 160
596 928
126 867
49 306
-1 492 459
91 073

0
6 437
87 725
166 607
245 786
114 212
21 211
583 604
119 388
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-20 110
400
-724
-660
-1 545
-1 939
-1 950
-13 324
-7 479
7 360
-11 000
10 750

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
6%
-1 %
0%
-1 %
-2 %
-9 %
-2 %
-6 %
-13 %
1%
11 %

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det
meste skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte
budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode
løsninger. Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil
forbedre årsprognosen som i denne rapporten viser merforbruk på 27,2 mill. kroner for
driftsområdene. Dette oppveies noe av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 7,1 mill.
kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og finans.
Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med budsjettrammene.
Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid at det må settes av
ca 7,8 mill. kroner til selvkostfondene innenfor VAR (Vann, avløp og rens). Dette fordi
investeringsutgiftene i 2014 ble lavere enn planlagt og at rentenivået har fortsatt å synke. På
den måten blir de beregnede utgiftene på selvkostområdene lavere og en større del av
inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes til fond.
Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg er
det ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken som
bidrar til rapportert merforbruk.
Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert.
Nettoeffekt blir mindreforbruk på ca 3,5 mill. kroner på årsbasis dersom rentene fortsetter å
holde seg lave gjennom høsten. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet å dele ut et utbytte
på totalt 25 mill. kroner til sine eiere, og av dette vil Ringerike kommune motta 18,25 mill.
kroner som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjettert.
Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 11 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Årsaken til dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at
Ringerike kommune mottar lavere inntekter fra skatteutgjevningen.
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre:
 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og
innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i
år er på linje med budsjett. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes
inntekter fra inntektsutgjevningen. 2015 har hittil vist en lavere skattevekst for landet
Side 6

-19 888
400
0
-930
-1 005
-2 284
-1 856
-12 994
-7 493
6 524
-11 000
10 750

Sak 74/15
enn forutsatt i Statsbudsjettet, og Ringerike kommune vil motta et lavere beløp
gjennom inntektsutgjevningen enn budsjettert dersom dette ikke endrer seg. Endelig
svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2016
 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 2016. 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.

Økonomiske forhold
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi
et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året.

Rådmannens vurdering
Ikke store endringer i prognosen siden 1. tertialrapport. Det vitner om god økonomisk
oversikt, men at det er driftsutfordringer i forhold til budsjett. Eventuelle forslag til
budsjettjusteringer vil bli fremmet i forbindelse med 2. tertial rapport. Frem til denne
foreligger vil det fortsatt opprettholdes et sterkt press på organisasjonen for å nærme seg
budsjettbalanse ved årets slutt. Antall årsverk har vært svakt fallende også første halvdel av
2015. Dette er nødvendig for å tilegne seg økonomisk kontroll innenfor de økonomiske
rammene som er stilt til rådighet for Ringerike kommune.
Rådmannen ser at mye spennende skjer i kommunen siste halvår med valg av ny politisk
ledelse og mange pågående prosjekter både fra næringslivet og kommunen. En ny
aktivitetspark i Hønefoss by er også varslet ferdigstilt i løpet av høsten.

Vedlegg
Månedsrapport mai 2015
Ringerike kommune, 30.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen

Side 7

Sak 75/15
Saksframlegg - Kommunal finansiering av private barnehager fra 01.01.2016 Orientering om høringsuttalelse
Arkivsaksnr.: 15/6426

Saksnr.:
22/15
75/15
/

Utvalg
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv:

Møtedato
12.08.2015
18.08.2015

Forslag til vedtak:
Rådmannens utredning i forbindelse med kommunens svar på høringsuttalelse på
Utdanningsdirektoratets forslag til finansieringsmodell for private barnehager gjeldende fra
01.01.2016, tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Kommunen finansierer de private barnehagene via kommunale tilskudd, i henhold til
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale
barnehager – Rundskriv Udir- 7-2014, sist endret med virkning fra 1. januar 2015.
Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede modeller for
finansiering av private barnehager med tilhørende forskrift. Nye forskrifter forventes å gjøres
gjeldende fra 1. januar 2016.
Direktoratet fremlegger et høringsnotat med forslag til to alternative modeller for
finansiering, med tilhørende endringer i forskrift. Høringsfristen er satt til 20. august.
KS har gitt sitt høringssvar allerede og kommunen har gjort seg kjent med de anbefalinger og
vurderinger som der er gjort.
Rådmannen orienterer med dette om Ringerike kommunens vurderinger og svar på
høringsuttalelsen.

Beskrivelse av saken
Direktoratet foreslår å endre dagens forskrift og finansieringsmodell vesentlig.
Det foreslås to alternative modeller, men det er kun ett element som skiller de to modellene
vesentlig fra hverandre:
Hvorvidt beregning av satsen på driftstilskuddet skal beregnes på grunnlag av
1. regnskapet i den enkelte kommune eller
2. gjennomsnittlige kostnader i regnskapet til alle landets kommuner
Foreslåtte forskriftsendringer utover bestemmelsen om hvilket regnskap som legges til grunn,
vil altså gjelde begge modeller.
Hvilken av disse to finansieringsmodellene som velges, vil imidlertid kunne påvirke kvalitet
og eierstruktur i barnehagesektoren samt i hvilken grad hensynene bak rammefinansieringen
av kommunen ivaretas.
Side 8

Sak 75/15

Modell 1, er denne modellen som ligger i någjeldende forskrift og som nedenfor vil omtales
som «dagens modell».
Modell 2, er «ny modell» med kun nasjonale satser, som er tenkt justert for lokale forhold på
bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift.
Beregning av driftstilskudd
Dagens modell legger til grunn kostnadene i 2 år gamle kommunale regnskap justert for
lønns- og prisvekst, pluss 4 % til administrasjon.
For en del av de private barnehagene har de faktiske driftskostnadene vært lavere enn
driftstilskuddet fra kommunene, på grunn av lavere pensjonskostnader. Deler av
driftstilskuddet har for noen gått til dekning av kapitalkostnader og/eller gitt et overskudd.
PENSJON:
Direktoratet ønsker nå en pensjonsdekning som er mer «treffsikker» enn i dag, og foreslår en
sjablongsats på 14 % (ekskl. arbeidsgiveravgift).
Enkelte private barnehager i Ringerike har en pensjonssats på 12 %, men de fleste har en
pensjonssats fra 4 til 7 %. De innskuddsbaserte pensjonsordninger har i dag en maks sats på 7
% for denne arbeidstakergruppen. Med foreslåtte sjablongsats vil kommunen fortsatt
overfinansiere de private barnehagene på pensjon, men likevel i mindre grad enn tidligere da
det ble dekket opp til kommunens eget nivå på om lag 16-17 %.
Direktoratet foreslår videre at barnehager med særlig høye pensjonskostnader, kan søke
kommunen om å få dekket kostnader utover 14 %.
De mener det er vanskelig å anbefale en søknadsordning basert på en bestemt utregning, da
det er vanskelig å sammenligne reelle pensjonsutgifter i kommunen med reelle
pensjonsutgifter i private barnehager. Derfor foreslår de en ordning hvor de private
barnehagene kan søke kommunen om å få dekket de faktiske pensjonsutgiftene de har.
Kommunen skal da fatte vedtak « basert på en skjønnsmessig vurdering».
Her mener vi det er viktig å få inn i forskriften, at kommunen bør gis anledning til å sette en
øvre grense for dekning - opp til kommunens eget pensjonsnivå.
FAMILIEBARNEHAGER:
Få kommuner har både kommunale og private familiebarnehager og direktoratet forslår at det
ikke lenger blir valgfritt å beregne kommunal sats eller bruke nasjonal sats.
Ringerike kommune benytter i dag nasjonal sats.
Nasjonal sats er foreslått redusert, ved at påslag for sosiale kostnader i beregningen
reduseres fra 30 til 20 %. Dette for å gjøre at beregningen blir mer treffsikker og i større grad
tar hensyn til nivået på pensjonskostnadene.
Direktoratet anslår at 94 % av familiebarnehagene vil få dekket sine pensjonsutgifter ved å
sette satsen til 5 %.
En dekning av 6 % pensjon synes ut fra dette rimelig.
MIDLERTIDIGE BARNEHAGER
Direktoratet forslår at kostnadene til kommunale barnehager i midlertidige lokaler, ikke
lenger skal holdes utenfor beregningen av driftstilskudd til de private barnehagene.

Side 9

Sak 75/15
Vi mener dette er uheldig. For Ringerike betyr det at Heggen barnehage vil inkluderes i
beregningen. Ekstraordinære kostnader i regnskapene i etablering- og nedbyggingsåret, vil
resultere i høyere tilskuddssats og økte utgifter for kommunen.
25-PROSENT-REGEL
Direktoratet forslår at kostnadskrevende barnehager i kommunen, ikke lenger skal holdes
utenfor beregningen av driftstilskudd til de private barnehagene.
Vi mener dette er uheldig. For Ringerike betyr det at Nes barnehage ikke lenger kan holdes
utenfor beregningen, noe som medfører en noe høyere tilskuddssats og økte utgifter for
kommunen.
Kapitaltilskudd
Dagens modell legger til grunn gjennomsnittlig kapitalkostnader i egen kommune eller
nasjonal sats, valgfritt.
Ringerike kommune benytter i dag nasjonal sats.
For en del av de private barnehagene har de faktiske kapitalkostnadene vært høyere enn
kapitaltilskuddet fra kommunene. Lave faktiske driftskostnader har imidlertid gjort at deler
av driftstilskuddet har kunnet dekke opp dette og/eller gitt et overskudd til fordeling.
IKKE VALGFRIHET PÅ KOMMUNAL ELLER NASJONAL SATS
Direktoratet mener det er komplisert for kommunene å beregne tilskuddet ut fra egne
kapitalkostnader, og at dette trolig er en viktig årsak til at mange kommuner i stedet velger å
basere tilskuddet på nasjonal sats. Tre av fire kommuner benytter nasjonal sats, og
direktoratet foreslås nå at alle kommuner skal benytte nasjonal sats.
NYE GRADERTE NASJONALE SATSER
Det skal beregnes nasjonale gjennomsnittlige kapitalkostnader for grupperte tre-års-klasser,
og gis gradert kapitaltilskudd ut fra dette.
Det er avgjørende for tilskuddet hvilket år barnehagen blir plassert i. Hver barnehage
innplasseres i årsklasse i tilskudds-tabell ut fra godkjenningsåret. Det forslås å legge til grunn
det året barnehagen godkjennes av kommunen jfr. Barnehagelovens § 10. Det vil også favne
utbygging og økte kapitalkostnader som krever ny godkjenning fra kommunen.
Det er beløpet i tabellen for dette godkjenningsåret som da bestemmer tilskuddet - forutsatt at
barnehagen kan dokumentere at de har så høye kapitalutgifter som dette.
Vi mener byggeåret kan gi en bedre verdivurdering enn godkjenningsåret, og forutsetter også
at kommunen kun skal yte tilskudd til den arealdelen det er gitt godkjenning for.
Det foreslås en lik årlig tilskuddssats i 3 år. Satsene for de ulike årsklassene fastsettes i
forskrift hvert år.
Alle barnehager er garantert et minimumstilskudd.
Eldre barnehager har lavere kapitalutgifter og får finansiering lik gjennomsnittlig
kapitalkostnad for nye og gamle barnehager. Dette vil gi en buffer for oppgraderinger og
større vedlikehold etter hvert som behovet for dette oppstår.
Vi mener kommunen fortsatt bør kunne velge om de vil benytte kommunal sats som nå, eller
nasjonal sats.
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Dersom barnehagen har vesentlig høyere kapitalkostnader enn minimumssatsen og
godkjenning fra kommunen som etter forskrift gir høyere kapitaltilskudd, skal barnehagen få
tilskuddssats tilsvarende sats i godkjenningsåret som fastsatt i forskrift. Kapitalkostnadene
må dokumenteres.
FAMILIEBARNEHAGER
Få kommuner har både kommunale og private familiebarnehager og direktoratet forslår at det
ikke lenger blir valgfritt å beregne kommunal eller bruke nasjonal sats på kapitaltilskudd.
Ringerike kommune benytter i dag nasjonal sats.

Felles for kapital – og driftstilskudd
MINIMUMSSATS
Direktoratet hever minimumssatsen fra 98 til 100 %.
Minimum utbetaling er nå 98 % av beregnet tilskuddssats. Det har vært et vedvarende
politisk ønske om på sikt å heve satsen opp til 100 %, siden innføringen av ny forskrift om
likeverdig behandling trådte i kraft i 2011.
Økte kostnader som en følge av en økt likebehandling, bør kompenseres i rammetilskuddet.
For Ringerike kommune vil dette isolert sett utgjøre ekstra kostnader på om lag 1,6 millioner
kroner.
ORDINÆR DRIFT
Departementet foreslår å ta ut av forskriften bestemmelsen om «ordinær drift».
Vi mener dette er uheldig. Det bør fortsatt presiseres i forskriften, at det kommunale
tilskuddet skal gå til å dekke kostnader til ordinær drift i den private barnehagesektoren.
Departementet foreslår også å fjerne bestemmelsen om å sette «vilkår» til utbetalingen av
kommunalt tilskudd, noe som isolert sett ikke er problematisk. Samlet sett blir det imidlertid
uheldig å fjerne bestemmelsen om «ordinær drift» samtidig som det foreslås å fjerne
bestemmelsen om å kunne sett «vilkår» til utbetalingen av kommunalt tilskudd.
REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER
I dagens modell rettes refusjon for barnehageplass til den kommunen barnet bor.
Dette foreslås endret til at refusjon rettes til den kommunen hvor barnet er folkeregistrert. Det
vil sikre at kommunen som får tilskudd i rammetilskuddet, også må betale for
barnehageplass.
Dagens ordning kan slå uheldig ut for f.eks. studiekommuner og endringen er bra.
ÅRLIGE SATSER I FORSKRIFT
Direktoratet foreslår å fastsette nye nasjonale satser i forskrift hvert år – publiseres 1.
september og iverksettes påfølgende 1. januar.
Vi forutsetter at også andre endringer i forskriften er på plass 1. september, slik at kommunen
tidlig i budsjettprosessen kan beregne tilskudd og utgifter for neste år.
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Økonomiske forhold
Ringerike kommune overfører i år om lag 105 millioner kroner i kommunalt tilskudd til
private barnehager. Forslag til endringer i ny forskrift vil påvirke størrelsen på kommunens
utgifter i vesentlig grad.
Det knytter seg usikkerhet til effekten av en nasjonal sats på driftstilskudd med lokale
justeringer for bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift samt innføringen av en nasjonal sats
på kapitaltilskuddet. Likeledes vil forslaget om dekning av faktiske pensjonskostnader og
vurdering av kapitalkostnader etter skjønn, kunne gi store utslag i enkelte kommuner. Øvrige
faktorene er greie å beregne effekten av.
Ved å ta utgangspunkt i at departementet søker å utjevne kapitaltilskuddet og driftstilskuddet
samt at familiebarnehagene får redusert driftstilskudd, at minimumssats skal opp til 100 % og
at administrasjonstilskuddet trolig øker fra 4 til 4,3 %, kan vi imidlertid gjøre et anslag på
økonomisk effekt.
Legger vi disse forutsetningene inn i vår beregningsmodell, ser vi at modellen med nasjonale
satser kan gi Ringerike kommune økte kostnader på om lag 4 millioner kroner. Modellen
med en videreføring av driftstilskudd basert på kommunens eget regnskap og en nasjonal sats
på kapitaltilskudd, vil kunne gi om lag 2,6 million kroner i økte kostnader .
En videreføring av dagens finansieringsmodell er således beste løsning for Ringerike
kommune, økonomisk sett.

Rådmannens vurdering
Rammefinansiering
Dagens modell samsvarer med hensynene bak rammefinansieringen.
Det statlige tilskuddet til barnehagesektoren tilflyter kommunen gjennom rammetilskuddets
frie inntekter. Det er således viktig at kommunen står fritt til å råde over disse inntektene –
for å sikre en effektiv ressursutnyttelse i lokale løsninger og hvor det fortsatt sikres en nærhet
til beslutningsprosess for innbyggere og et lokalpolitisk selvstyre.
Kvalitet
Innenfor en og samme kommune kan det oppstå økte forskjeller i kvalitet på
barnehagetilbudet, som følge av at private barnehager finansieres med nasjonal sats og
kommunens barnehager via kommunebudsjettet.
Dette vil i særlig grad gjelde for kommuner med lave utgifter til barnehage / trang økonomi
eller liten vilje til å prioritere barnehage.
Dagens finansieringsmodell sikrer ikke at barnehagesektoren blir prioritert av kommunen når
det gjelder ressursbruk, utover kommunens plikt til å tilby barnehageplass. Likevel ligger det
i denne modellen en større mulighet til å påvirke kvalitet i kommunens barnehager.
Dersom en nasjonal sats innføres nå, vil effekten av denne være avhengig av hvordan den
lokale justeringen for bemanningstetthet slår ut i hver kommune.
Ved innføring av en nasjonal bemanningsnorm (signalisert fra 2020), vil denne lokale
justeringen av tilskuddssats bli mer lik over hele landet og betydningen av lokale justeringer
vil reduseres. En bemanningsnorm vil føre til at tilskuddet til private barnehager øker og
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kostnadene for kommunene øker, men det vil føre til at kostnadene mellom kommunene blir
jevnere.
Ved kombinasjonen nasjonal bemanningsnorm og nasjonale tilskuddssatser, vil kommunens
handlingsrom reduseres ytterligere. Dette er ikke forenelig med hensynene bak
rammefinansieringen og reder grunnen for å gå tilbake til en finansering av
barnehagesektoren via statlige øremerkede tilskudd.
Eierstruktur
Modell basert på nasjonale utgifter / satser, kan føre til at det kan være økonomisk mulig å
drive private barnehager, som kommunen selv ikke finner det forsvarlig å drive videre.
Tilskudd basert på landsgjennomsnittet for utgifter, hindrer at det oppstår store forskjeller i
tilskudd til de private barnehagene i ulike deler av landet. Det gir også en viss trygghet for at
det ikke skjer store endringer i tilskuddsgrunnlaget fra ett år til et annet og kan bidra til
etablering av flere private barnehager.
Ringerike kommune har en overvekt av private aktører i barnehagesektoren. Det er vedtatt
politisk at det skal være balanse i eierstrukturen og at neste etablering av barnehage i
kommunen skal være kommunal. Dette styrker rådmannens anbefaling om å velge en
videreføring av dagens finansieringsmodell.

Vedlegg
Ringerike kommunes høringsuttalelse - svar på Utdanningsdirektoratets høring –
Finansiering av private barnehager fra 1. januar 2016.

Link
Udir.no - Høring – finansiering av private barnehager
Ringerike kommune, 28.07.2015

Tore Isaksen
rådmann
kommunalsjef: Marianne Mortensen
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen
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Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
Arkivsaksnr.: 15/5330

Saksnr.: Utvalg
76/15
Formannskapet

Arkiv: C81

Møtedato
18.08.2015

Forslag til vedtak:
Fromannskapet tar gjennomgangen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn til etterretning.
Ajourført praksis innarbeides i handlingsprogram og budsjett.

Sammendrag
En gjennomgang av retningslinjer og beregningsgrunnlag for beregning av tilskudd til tros-og
livssynssamfunn har vist at det overføres for lite tilskudd til disse.
Konsekvens av beregning av tilskudd til tros- og livssynssamfunn i henhold til Lov, forskrift
og rundskriv er stipulert til en økt årlig merkostnad på ca. 1 000 000 kr årlig. I tillegg
kommer økte kostnader ved investeringer i kirkebygg, tilsvarende om lag 12% av
kommunens utlegg.
Tilskuddene styres av kommunens bidrag til Den norske kirke, Den norske kirkes
medlemstall og medlemmer i tilskuddsberettiges tros- og livssynssamfunn. Endringer i disse
faktorene har vesentlig betydning for kommunens utgifter til tros- og livssynssamfunn.
Tilskuddet er budsjettert over kulturbudsjettet. Nye tall for tilskudd vil innarbeides i
budsjettet for 2016.

Bakgrunn
Grl. § 16 «Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en
evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af
Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og
Livssynssamfund skal understøttes paa lige Linje.»…
Registrerte tilskuddsberettigede medlemmer i tros- og livssynssamfunn får tilskudd fra
kommunene.
Tilskuddet skal være så stort at det tilsvarer det Den norske kirke (DNK) mottar fra
kommunen, omregnet for medlemstall.
Ringerike kommunes utgifter til tros- og livssynssamfunn avhenger av kommunens netto
utgifter til DNK (drift, investering og tjenester), medlemstall i DNK, og medlemstall i
tilskudds-berettigede tros- og livssynssamfunn.
Føringer for tilskuddet og rettigheter for tros- og livssynssamfunn finnes i:
 Grunnloven § 16 (Endret 2012)i
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 Lov om trudomssamfunn og ymist anna (LOV 1969, sist endret 2011), §19ii
 Forskrift om tilskot til livssynssamfunn (FOR 1988, endret 2005)iii
 Rundskriv V-15B/2009: Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunniv
Om tilskuddet og tilskuddsberegningen
Tilskuddets formål er å sikre likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn.
Beregningsgrunnlaget settes ut fra kommunens netto budsjetterte utgifter til DNK, herunder
driftstilskudd, investeringer, tjenester kommunen utfører for DNK og kapitalkostnader. Til
fratrekk kommer eventuelle inntekter kommunen har fra DNK, som f.eks. leieinntekter på
presteboliger o.l.
Videre skal utgifter som «er felles for alle innbyggere og ikke egentlige kirkelige formål»
trekkes ut fra beregningsgrunnlaget. Rundskriv V-15B/2009 gir nærmere forklaring om hva
som regnes som «felles for alle»: Gravferdsforvaltning, sosialt hjelpearbeid og allmenne
kulturformål. Norsk Lovkommentar v/ T. Backer Hjorthaug (2012) gir ytterligere
presiseringer vedrørende tilskuddsberegningen.
Netto utgiftsbeløp til DNK skal divideres på DNKs medlemstall. Summen per medlem er
grunnlaget for beregning av tilskudd til støtteberettigede tros- og livssynssamfunn.
Tros- og livssynssamfunn får kommunalt tilskudd for hvert registrerte medlem. Det er
fylkesmannen som kontrollerer og fører oversikt over tilskuddsberettigede tros- og
livssynssamfunn, og kommunen får hvert år tilsendt oversikt fra Fylkesmannen.
Utfordringer med beregning av tilskudd
Lovens formål er likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn.
I Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19, heter det at «..tilskotet vert utrekna med grunnlag
i dei budsjetterte utlegga kommunen har til Den norske kyrkja.»

Dersom det er lite samsvar mellom budsjetterte utlegg og regnskap, vil ikke lovens formål
om likebehandling oppfylles. For eksempel kan DNK motta tilleggsbevilgninger igjennom
året som er såpass store at det vil ha vesentlig innvirkning på tilskuddet til tros- og
livssynssamfunn. Eller kommunen kan budsjettere med investeringer i kirkebygg som ikke
blir realisert.
I disse tilfeller legges budsjettet til grunn. Dette ble i sin tid gjort for å gjøre det «enkelt» å
beregne tilskuddssatsen. Man regnet ikke med at det ville ha vesentlig betydning for
tilskuddsmottaker, eller -giver om man benyttet budsjett eller regnskap. Man anså det derimot
som en vesentlig ulempe å måtte vente på regnskapstall.
«Vi antar at det vil være tilstrekkelig nøyaktig….(å benytte budsjett vs. regnskap. Saksbeh..anm.) .. Å
vente på endelig regnskap før tilskudd beregnes ville medføre at det ble hengende temmelig langt
etter.» (Dissenterlovkomitéen1962: 168).v

Side 15

Sak 76/15
T. Backer Hjorthaug presiserer også i «Norsk Lovkommentar» (15.02.2012) at det er
kommunens budsjetterte utlegg som skal legges til grunn.
Allikevel, dersom formålet er likebehandling, bør det vel være rom for skjønn?
Avdelingsdirektør ved Samfunns- og frivillighetsavdelingen i Kulturdepartementet, Gro
Paudal, som har ansvar for Tros- og livssynssamfunn uttaler på telefon 01.06.15 følgende:
«Regelverket for beregning av tilskudd er dårlig fungerende. Formålet med loven er
likebehandling, og kommunene bør gjøre skjønnsmessige vurderinger der det er åpenbart
misforhold mellom budsjett og regnskap. Det viktige da blir å vise hvorfor man har foretatt
en beregning som fraviker fra budsjetterte utgifter, og begrunne det med lovens formål.»
Hva regnes som «Felles for alle innbyggere»?
Utgifter til gravferdsforvaltning skal trekkes ut fra beregningsgrunnlaget, fordi det er felles
for alle innbyggere.
Men, iflg. Backer Hjorthaug, Norsk Lovkommentar, skal ikke kirkens lønnskostnader til
gravferdsforvaltning trekkes ut. F.eks. klokker, kirketjener, kirkeverge og organist. Heller
ikke driftsutgifter til kirker (som brukes til begravelser) skal trekkes ut.
Merutgifter til vedlikehold av fredede eller vernede kirkebygg skal trekkes ut fra
beregningsgrunnlaget. Dette regnes som kulturminner. Det er da differansen mellom
ordinære vedlikeholdskostnader og ekstra kostnader fordi bygget er vernet som skal med.
Eksempel: Et valset vindusglass i fredet kirkebygg skal byttes ut. Differansen mellom
kostnad ordinært vindusglass og valset vindusglass kan trekkes ut fra beregningsgrunnlaget.
Dersom kirken utfører sosialt hjelpearbeid på vegne av kommunen, skal utgifter til dette
trekkes ut. Dette gjelder ikke kirkens egne aktiviteter, selv om de kan ha et sosialt formål.
Ringerike kommunes praksis
Ringerike kommune har kun hatt direkte tilskudd til DNK med i beregningsgrunnlaget.
Investeringer, tjenester og kapitalkostnader er holdt utenfor.
Ringerike kommune har ikke brukt riktig medlemstall i DNK for beregning av medlemssats.
Konsekvensen er at man har operert med lavere grunnlagstall og for høyt medlemstall i DNK,
med resultat at satsen per medlem er for lav.
Økonomiske konsekvenser
En foreløpig analyse av regnskapstall versus grunnlagstall for beregning av tilskudd viser at
kommunen vil få økte kostnader til tros- og livssynssamfunn med omkring 1 million kroner
pr. år i normale driftsår.
I perioder med investering i kirkebygg vil kostnadene øke ytterligere. Forenklet om lag 12 %
av kommunens utgifter til kirkebygg.
Ny beregningspraksis i tråd med lov og forskrift innføres fra 2015.
Medlemstallsutvikling i DNK og andre tros- og livssynssamfunn vil ha stor betydning for
framtidige kostnader.

Side 16

Sak 76/15
Forvaltningsmessige konsekvenser
Både tilskudd, tjenester, investeringer og kapitalkostnader vil nå synliggjøres i budsjett og
regnskap gjennom bruk av kostrafunksjon 390 (Den Norske Kirke).
Utgifter til gravferdsforvaltning synliggjøres gjennom bruk av kostrafunksjon 393.
Det bør ikke foretas vesentlige endringer i budsjett i løpet av året, dette fordi det er budsjettet
som i utgangspunktet danner grunnlag for tilskuddsberegningen. Samtidig som prinsippet om
likebehandling skal være gjeldende.
Dersom deler av tilskuddet til DNK er spesifisert til å gå til gravferdsforvaltning, må dette
synliggjøres gjennom bruk av kostrafunksjon 393, og benyttes til dette.
Omgjøring og klageadgang
Kommuneadvokatens kontor vurderer eventuelle konsekvenser av tidligere praksis, om
tilskuddsberettigede tros- og livssynssamfunn har utestående krav til kommunen, og i så fall
hvordan disse eventuelt skal beregnes og håndteres.

Rådmannens vurdering
Rådmannen forutsetter at kommunal praksis samsvarer med lov og forskrift.
Gjennomgangen har vist at Ringerike kommune overfører for lite penger til tros- og
livvsynssamfunn utenom den norske kirke.
Økonomiske og forvaltningsmessige konsekvenser av denne gjennomgangen vil derfor bli
innarbeidet i budsjett og praksis. En juridisk vurdering av eventuell omgjøring av tidligere
vedtak om utbetaling av tilskudd avventes og følges opp.

Lenker
Grunnloven § 16 (Endret 2012)
Lov om trudomssamfunn og ymist anna (LOV 1969, sist endret 2011), §19
Forskrift om tilskot til livssynssamfunn (FOR 1988, endret 2005)
Rundskriv V-15B/2009: Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn
Innstilling om lov om trossamfunn avgitt av Dissenterkomiteen 1962
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, 20.06.2015
Tore Isaksen
rådmann
Saksbehandler: Marja Lyngra Høgås
Leder: Magnar Ågotnes
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Søknad veivedlikehold, Ringerike jaktskytesenter
Arkivsaksnr.: 15/6585

Saksnr.: Utvalg
77/15
Formannskapet

Arkiv:

Møtedato
18.08.2015

Forslag til vedtak:

Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har mottatt en søknad om økonomisk støtte på kr. 25 000,- for innkjøp
av en veiskrape til Buttentjern skytesenter. Likelydende søknad er sent til Jevnaker og Hole
kommune. Samlet søker derfor senteret om et tilskudd på kr. 75 000,-.
Ringerike skytesenter organiserer Hole JFF, Ringerike JFF, Ådal JFF og Jevnaker JFF.
Ringerike skytesenter har i tillegg baner som tilhører Ringerike pistolklubb og Randsfjord
skytterlag.
Det er stor aktivitet i skytesenteret med aktivitet 6 dager i uken ved de ulike baner/aktiviteter.
Aktivitetene øker og flere skyttere bruker banene fra det omkringliggende område. Veien inn
til skytesenteret, spesielt nedre del frem til bommen(ca. 1,5 km), er også mye brukt av
turfolk, hundeklubber osv. Ringerike skytesenter forsøker hele tiden å holde veien inn til
skytefeltet i god stand, for å holde på/trekke til seg nye skyttere, og ønsker selvsagt også at de
som benytter område til andre aktiviteter skal ha en god og forsvarlig vei å kjøre på.
Fram til nå har man benyttet «Drammensslodden», en type gummimatte til å få utført
veivedlikeholdet samt lånt en hjullaster for å få tatt de verste områdene en gang i blant.
Trafikken har nå blitt så stor, spesielt i områdene nedenfor bommen, at senteret ikke klarer å
holde veien i orden med «Drammensslodden». Det kan legges til at skytesenteret har mange
kilometer med vei å vedlikeholde, og alle lagene betaler årlig inn fra sine klubbkasser til dette
formålet.
Senteret ønsker nå å anskaffe en veiskrape som kan henges etter egen traktor, slik at veien
kan vedlikeholdes bedre. Det er et håp at veiskrapen kan kjøpes inn allerede i år. Veiskrapen
vil bli overført Samarbeidsutvalget så snart den er innkjøpt (Samarbeidsutvalget representerer
alle brukerne i skytefeltet og har ansvar for infrastruktur i hele senteret).
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Rådmannens vurdering
Det står igjen kr 132.000,- på Formannskapets disposisjonskonto, etter at vedtak fra
Formannskapet om å bevilge kr 618.000,- til Kommunereformen og kr 25.000,- til NM i
orientering.
Saken legges fram for formannskapet uten forslag til vedtak.

Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 06.08.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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AVVIKLING AV KOMMUNENS EIERINTERESSER I HASSEL FENGSEL
Arkivsaksnr.: 15/6580

Saksnr.: Utvalg
78/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv:

Møtedato
18.08.2015

Forslag til vedtak:
1. Styrets planer for salg av eiendommen « Sanssouci» tas til orientering,
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om salg av eiendommen « Sanssouci» til
markedspris mot innløsing av Ringerike kommunes eierandeler.

Beskrivelse av saken
Eiendommen heter «Sanssouci» som betyr «uten sorg/sorgenfri», men går i dag under navnet
Hassel fengsel. Den ligger ved Skotselv i Øvre Eiker kommune og ble kjøpt i 1919 til
skolehjemsformål. Høsten 1920 startet "Buskerud skolehjem for forsømte gutter".
Spesialskoledriften ble avviklet sommeren 1992, driftsansvaret ble overført til
Justisdepartementet og Hassel kretsfengsel ble åpnet. Eiendommen leies nå av
Kriminalomsorgen region sør.
Eiendommen er ca. 300 mål stor og omfatter bl.a. gårdsbruk og gartneri med ca. 210 mål
dyrket mark, 11 mål grøntanlegg og 80 mål skog. På hovedeiendommen, gnr 186 bnr 11, er
det 23 bygninger med administrasjonsbygg, økonomibygg, paviljonger, aktivitetsbygg,
gartneri, driftsbygninger, boliger, stabbur med mer. I tillegg tilhører hytteeiendommen
"Tonhaugen" gnr 205 bnr 3 i Øvre Eiker til eiendommen. Tonhaugen ligger ved Sluten nord i
Bingen og er ca. 15 mål stor. Eiendommen eies i fellesskap av flere kommuner med følgende
andeler:








Drammen:
Ringerike:
Lier:
Øvre Eiker:
Kongsberg:
Nedre Eiker:
Røyken:

34,29 %
16,67 %
13,57 %
12,14 %
8,81 %
8,33 %
6,19 %

Eierandelene legges til grunn ved innskudd av ny kapital og ved avhendelse.
Eierstyret har representanter som er oppnevnt politisk eller administrativt fra hver kommune.
Ringerike kommune er fortiden representert ved Ole Gunnar Øhren (V).
Straffedømte skal ikke løslates fra lukket fengsel, men utsluses fra en åpen
soningsinstitusjon. Hassel kretsfengsel er en åpen soningsinstitusjon for mannlige
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straffedømte. Gårdsdriften er en del av rehabiliteringsopplegget knyttet til fengslet. Det tas
imot alle typer dommer og har innsatte som i prinsippet kan tas inn fra hele landet.
Gjenstående soningstid skal helst være fra 6 mnd. til 3 år. Oppholdstid varierer fra 2 måneder
til 2-3 år. Fengslet har offisielt soningsplass for 26. Det er fysisk plass til 28 innsatte og det er
stort sett belegg på 28 til enhver tid. Hassel fengsel har stort sett fullt belegg og har gode
resultater med lite tilbakefall blant de som har hatt opphold der.
Kriminalomsorgen som leier eiendommen betaler kr 138.341,- i leie pr år. Leien
indeksreguleres neste gang i 2016. Leieavtalen gjelder inntil videre med 3 mnd. oppsigelse til
hvert årsskifte. Leietaker har ansvar for innvendig og utvendig vedlikehold og utbedringer.
Nybygg og større bygningsmessige endringer skal avtales med eierkommunene.
Eierkommunene er ansvarlig for forsikring av eiendommen. Eiendommen er forsikret i KLP
med en årspremie på kr. 96.660,- i 2015.
Hassel fengsel står på en nedleggelsesliste da fengslet har under 30 plasser, men skal
vurderes særskilt. Statsbygg har fra 1.1.2009 overtatt fengsler som allerede er i statens eie.
Kriminalomsorgsdirektoratet jobber nå med en ny konsekvensutredning. Representanter fra
direktoratet besøkte Hassel fengsel 25.3.2015.
Eiendomsstyret vurderer å avvikle sameiet og selge eierandelene til staten, Øvre Eiker
kommune eller til andre som ønsker å videreutvikle eiendommen. Videre fengselsdrift må
først avklares før et eventuelt salg.
Opak foretok en verdivurdering av eiendommen i mars 2006. Eiendommens verdi ble satt til
kr. 8,1 millioner. Ved salg av eiendommen til denne prisen vil Ringerike kommunes
eierandel være verdt kr. 1 350 270,-.
Eiendommen står ikke oppført i balansen i Ringerike kommunes regnskap med noen verdi.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser ikke at Ringerike kommune har noen praktisk eller strategisk nytte i å
opprettholde sin eierandel i sameiet «Sanssouci». Dersom sameiet ønsker å selge
eiendommen, er dette en god løsning for Ringerike kommune.
Ringerike kommune eier 16,67 % av eierandelene. Taksten som ble laget er fra 2006 og
prisen på eiendommen kan ha endret seg. Eierandelene kan derfor nå ha en noe høyere verdi
enn i 2006.
Rådmannen mener at Ringerike kommune vil være godt tjent med et salg, uavhengig av
fremtidig formål, og foreslår derfor ikke reservasjon om fremtidig fengselsdrift.
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Vedlegg
 Ingen

Ringerike kommune, 06.08.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver
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Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015 - temaer som bør vurderes nærmere
Arkivsaksnr.: 14/995

Saksnr.: Utvalg
79/15
Formannskapet

Arkiv: PLN 000

Møtedato
18.08.2015

Forslag til vedtak:
1. Forslåtte temaer 1-7 vurderes nærmere ved utarbeiding av forslag til revidert arealdel.
2. Arealbruksinnspill om utbygging i Oppenåsen, Branddalen og Sørumsmarka tas ikke
med videre i planarbeidet.

Sammendrag
Dette saksframlegget inneholder en oversikt over hvilke temaer rådmannen mener bør
vurderes nærmere ved utarbeiding av forslag til revidert arealdel. Dette gjelder følgende
hovedtemaer, omtalt under egne deloverskrifter under beskrivelse av saken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arealbehov for offentlige formål
Arealformål kommunale eiendommer
Arealformål for konkrete områder
Kommuneplanens bestemmelser
Gjeldende reguleringsplaner
Temautredninger og annet med innspill til arealdelen
Hensynssoner

Hønefoss og Norderhov arbeiderlag har kommet med innspill om utbyggingsområder i
Hønefoss-området. Rådmannen anbefaler at disse ikke tas med videre i dette planarbeidet.
For øvrig vises det til saksframlegg datert 02.06.2015 Revisjon av kommuneplanens arealdel
– grovsiling av arealbruksinnspill. Her er det blant annet informasjon om bakgrunn, prosess
og metode.

Beskrivelse av saken
I tillegg til private arealbruksinnspill, er det en rekke temaer og problemstillinger som må
vurderes nærmere ved utarbeiding av forslag til ny arealdel.
Videre følger en oversikt over hvilke hovedtemaer rådmannen mener bør vurderes nærmere.
Underpunktene er ikke uttømmende. I tillegg vises til det til fastsatt planprogram for
kommuneplanrevisjonen, som beskriver hva som skal revideres og hvilke utredinger som skal
gjennomføres.
1. Arealbehov offentlige formål
 Helseinstitusjoner, herunder sykehjem og omsorgsboliger
o Ønske om omsorgsboliger i LNF/friområde, Hov gnr/bnr 87/1
 Skoler og barnehager:
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o Skoletomt i Tandberglia
o Ungdomsskole i Hønefoss sør
o Barneskole Benterud
 Utvidelse av gravplasser, jf. gravplassutredning
 Kommunalteknisk anlegg (vannverk, renseanlegg m.m.)
o Monserud renseanlegg
o Ringerike vannverk, Kilemoen
o Nes vannverk
 Trase for ny E16 og Ringeriksbane: Foreslås lagt inn dersom avklaringer kommer
tidsnok i prosessen
2. Arealformål kommunale eiendommer
 Gjennomgang av kommunens eiendommer og hvilke arealformål som er
hensiktsmessig. Herunder eiendommer som er planlagt solgt, som f.eks. Gamle
Ullerål skole.
 Eiendommer som tidligere er solgt, men som fortsatt er avsatt til offentlig formål må
gjennomgås
3. Arealformål for konkrete områder
 "Scania-tomta" gnr/bnr 86/285 i Øvre Hønengata øst skal vurderes, jf. formannskapets
vedtak 17.06.2014 sak 123/14
 Næringsområde i Asbjørnsens gate bør over tid omreguleres til boligformål, jf.
formannskapets vedtak 12.03.2013 sak 33/13
 Gnr/bnr 92/166 Hensmoen, avsatt til offentlig bygning, tidligere eid av Statens
vegvesen men er nå solgt til privat virksomhet
 Soknedalsveien/meieriet bør settes av til sentrumsformål jf. formannskapets vedtak
sak 177/13
 Forsvarets eiendom på Eggemoen
 Områder for handel med plasskrevende varer, møbler, brune- og hvitevarer må
defineres. Hvervenmoen er et slikt område, jf. områderegulering vedtatt i 2014, samt
handels- og byutviklingsanalysen som også er et innspill til kommuneplanarbeidet
 Eksisterende campingplasser bør avsettes med eget formål
Kommuneplanens bestemmelser
 Gjennomgang av gjeldende bestemmelser
 Oppdatering iht. plan- og bygningsloven av 2008 og ny kart- og planforskrift
 Endringer ut fra erfaringer med bruk av dagens bestemmelser
 Temaer som må innarbeides i bestemmelsene:
o Fjernvarmeforskriften
o Parkeringsforskriften
o Retningslinjer for kårboliger
o Retningslinjer for masseforvaltning (herunder deponi)
o Retningslinjer for fortetting
o Skilt og reklame
o Avfallsplanlegging
o Avløp
o Brygger
o Estetikk
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Gjeldende reguleringsplaner
 Aktualitetsvurdering av alle gjeldende reguleringsplaner. Dette er et krav i pbl. § 11-8
f. Hensikten er å få en klar rangordning mellom planer.
 Gjennomgang av gjeldende reguleringsplaner og planer under arbeid for å sikre
samsvar med kommuneplanen. F.eks. planer i LNF-områder som har blitt vedtatt eller
starta opp etter 2007. Eksempler på dette er Helgerud vest i Heradsbygda, og
områdereguleringer på Eggemoen.
Temautredninger og annet med innspill til arealdelen
 Fortettingsanalyse
 Jordfaglig vurdering
 Gravplassutredning
 Handels- og byutviklingsanalyse
 Masseforvaltning, herunder retningslinjer deponi
 Livskraftige lokalsamfunn
 Bynære friluftsområder
 Kulturminner
 Samfunnssikkerhet / ROS
 Konseptvalgutredning (KVU) for Hønefoss-området
 Arbeid med kommunedelplan for Steinsfjorden
 Kommunedelplan for Ådalsfjella innarbeides i arealdelen
Hensynssoner
 Det må vurderes hvilke hensynssoner som skal brukes og hvilke bestemmelser og
retningslinjer som skal knyttes til disse.
 Aktuelle hensyn er bl.a. skred, flom, støy, brannvern, kulturminner og sikringssoner
ifm. vannverk/drikkevannskilder.
Innspill fra Hønefoss og Norderhov arbeiderlag
Vedlagt følger innspill om mulige utbyggingsområder i Hønefoss vest fra Hønefoss og
Norderhov arbeiderlag. Innspillet ble mottatt 29.06.2015. Fristen for arealbruksinnspill var
30.08.2013. Dette var annonsert, og det var krav om å bruke innspillskjema med en del
opplysninger samt kart med angivelse av området.
Innspillet gjelder Oppenåsen, Branddalen, Sørumsmarka og meieri-området/Røde Korshuset. Det er ikke angitt noen kartavgrensning av disse områdene. Rådmannen har gjort kort
rede for innspillene i vedlegg 3. Rådmannen anbefaler at innspillene ikke tas med i det videre
planarbeidet.
Meieri-området/Røde Kors-huset inngår i en større reguleringsplan som er under
utarbeidelse: Soknedalsveien 5-27. Planen var på høring og offentlig ettersyn i 2014, etter
politisk 1. gangsbehandling. Hensikten med planen er å legge til rette for næring i form av
dagligvare, detaljhandel og handel med plasskrevende varer, samt boliger. Med bakgrunn i
dette er arbeiderlagets innspill om dette området ikke vurdert i vedlegg 3.

Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet har hatt en rekke saker til behandling knytta til revisjon av kommuneplanens
arealdel. For en oversikt over de mest sentrale behandlingene, se vedlegg 1.
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Det nyeste vedtaket er 16.06.2015, sak 72/15, da grovsiling av arealbruksinnspill ble lagt
fram for behandling i formannskapet 16.06.2015.
Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09:00.

Forholdet til overordnede planer
Ny samfunnsdel vedtatt våren 2015 er kommunens overordna styringsdokument, og vil være
det sentrale utgangspunktet for ny arealdel.
Nasjonale forventninger fra dagens regjering ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12.06.2015,
jf. pbl. § 6-1. Forventningsdokumentet er retningsgivende for regional og kommunal
planlegging. Gode og effektive planprosesser har fått en sentral plass i nasjonale
forventninger.

Rådmannens vurdering
Med bakgrunn i formannskapets behandling av denne saken, samt grovsiling av
arealbruksinnspill og gjeldende planer og føringer vil rådmannen utarbeide et forslag til
revidert arealdel.
Planforslaget blir videre lagt fram for 1. gangsbehandling i formannskapet, som da tar stilling
til om forslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg
1. Kommuneplanrevisjon – kort resyme av politiske behandlinger
2. Innspill fra Hønefoss og Norderhov arbeiderlag, datert 29.06.2015
3. Grovsiling av innspill fra Hønefoss og Norderhov arbeiderlag

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, 03.08.2015
Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes
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Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill
Arkivsaksnr.: 14/995

Saksnr.: Utvalg
80/15
Formannskapet

Arkiv: PLN 000

Møtedato
18.08.2015

Forslag til vedtak:
1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet.
2. Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles).
Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet.
3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke
arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel.

Sammendrag
Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel starta opp i 2013. Det er utarbeida en
forenkla konsekvensutredning av arealbruksinnspillene – i form av en grovsiling. Innspill
som tas med videre fra grovsilinga skal videre konsekvensutredes (finsiles), og deretter
eventuelt innarbeides i forslag til ny arealdel.

Beskrivelse av saken
Arealbruksinnspill
Samtidig med varsel om oppstart våren 2013 ble det annonsert og invitert til å komme med
innspill til innhold i ny kommuneplan. Fristen for å komme med innspill var 30.08.2013. Det
kom inn 99 innspill om konkrete endringer i kommuneplanens arealdel. I tillegg kom det inn
flere generelle innspill til arealdelen med bestemmelser. Alle innspillene er tilgjengelig på
kommunens nettside (se lenker).
Ca. 60 % av innspillene er boliginnspill. Øvrige innspill omhandler næring,
fritidsbebyggelse, masseuttak og kombinerte formål. Hovedtyngden av innspill er i Hønefoss
og Haugsbygd.
Grovsiling av arealbruksinnspill
Grovsilinga er en forenkla konsekvensvurdering av alle innspill til endring av arealdelen.
Innspill som tas med videre etter grovsilinga skal konsekvensutredes (finsiles). Risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) av innspillene inngår i konsekvensutredningen. Med bakgrunn i
konsekvensutredningen vil en del av innspillene inngå i forslag til ny arealdel.
Se kapittel 1 i vedlagt grovsiling for beskrivelse av bakgrunn og metode for grovsiling.
Herunder hvordan rapporten er bygd opp, kunnskapsgrunnlag som er brukt og kriterier
innspillene er vurdert etter.
Bakgrunn for grovsiling
Grovsilingen av arealbruksinnspill er basert på:
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 Planprogram for revisjon av kommuneplan fastsatt av kommunestyret 20.06.2013.
 Opplegg for grovsiling vedtatt av formannskapet 15.10.2013.
 Målsettinger og arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av
kommunestyret 30.04.2015.
Framdrift
Framdriften i planarbeidet er en del forsinket i forhold til det som var angitt i
planprogrammet. Tabellen nedenfor viser viktige milepæler i planarbeidet og forholdet
mellom framdriftsplanen i planprogrammet og faktisk framdrift. I kursiv er antatt videre
framdrift angitt.
Milepæl
Oppstart
Fastsetting av planprogram
Sak om innspill og opplegg for
grovsiling
Grovsiling
Temautredninger
Utarbeiding av planforslag
Vedtak om offentlig ettersyn
Høring og offentlig ettersyn
Vurdering av innspill
Revisjon av planforslag
Vedtak av plan
Stadfesting jf. Markaloven

Planprogram
framdriftsplan
Mars 2013
Juni 2013
Oktober 2013

Faktisk framdrift
Arealdel
Samfunnsdel
Mars 2013
Juni 2013
Oktober 2013
-

Vinter 2014
Høst/vinter
2013/14
Høst/vinter
2013/14
Vår 2014
Vår/sommer
2014
Høst 2014

Juni 2015
De fleste ferdige, noen fortsatt
under arbeid
Sommer/høst
Sommer/høst
2015
2014
Høst 2015
Desember 2014
Vinter 2015/16 Vinter 2014/15
Vår 2016

Vinter 2015

Vinter 2014/15

Sommer 2016

Vår 2015

Forholdet til overordnede planer
Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 20.06.2013, fastslår at kommuneplanens
arealdel skal revideres. Planstrategien inneholder tre satsingsområder som skal ligge til grunn
for kommunens planarbeid: befolkningsutvikling, næringsutvikling og effektiv
arealdisponering.
I kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, er det satt et mål om at Ringerike skal ha
40 000 innbyggere i 2030. Samfunnsdelen er førende for arealdelen, som setter rammer for
framtidig utvikling og utbygging i kommunen.

Juridiske forhold
Kommunen skal ha en arealdel for hele kommunen som viser sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
Arealdelen skal på høring og offentlig ettersyn på ordinær måte. Endringer etter at
planforslaget har vært på høring, kan medføre krav om nytt offentlig ettersyn. For eksempel
nye byggeområder som ikke var vist i høringsdokumentet.
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Det er kommunestyret selv som skal vedta kommuneplanen. Det er ikke klagerett på
kommunestyrets vedtak om kommuneplan.
Dette iht. plan- og bygningslovens kapittel 11.

Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet 12.03.2013, sak 31/13:
1. Ringerike varsler oppstart av revidering av gjeldende kommuneplan, både
samfunnsdelen og arealdelen.
2. Kommunen vedtar å legge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for
Ringerike til perioden 2013-2025 ut på høring og offentlig ettersyn.
3. Det inviteres til å komme med innspill til samfunnsdelen og arealdelen, inklusive
innspill til ny visjon for Ringerike kommune.
4. I forbindelse med planarbeidet bes rådmannen komme tilbake til formannskapet med
egen sak om eventuelt behov for ekstern planleggingskapasitet.
Kommunestyret 20.06.2013, sak 76/13:
Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune, datert 28.05.13,
fastsettes, iht. plan- og bygningsloven § 11-13.
Formannskapet 15.10.2013, sak 136/13:
1. Innkomne innspill til revisjon av kommuneplan tas til orientering.
2. Innspill om arealbruk grovsiles som angitt i dokumentet "Opplegg for grovsiling av
arealbruksinnspill".
3. Temaer i grovsilingen er:
- Nasjonale, regionale og kommunale mål
- By- og tettstedsutvikling, herunder nærings- og boligutvikling
- Landbruk, herunder jordvern
- Folkehelse
- Risiko- og sårbarhet
- Kulturminner
- Naturmangfold

Økonomiske forhold
Det er viktig å sikre sammenheng mellom kommuneplanens arealdel og kommunens
økonomi- og sektorplaner. I kapittel 3 i samfunnsdelen er forholdet mellom kommuneplanens
vekstmål og kommunens økonomi nærmere omtalt (se lenker).

Behov for informasjon og høringer
Det er ikke krav om å varsle grunneiere i en kommuneplanprosess. Alle som har kommet
med innspill til kommuneplanen har fått et brev med bekreftelse på mottatt innspill, samt
informasjon om den videre planprosessen. I brevet ble det informert om at kommunen ikke
vil tilskrive hver enkelt som har kommet med innspill utover dette brevet, og at hver enkelt
må følge med i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Rådmannen legger vekt på å
holde nettsida oppdatert underveis i planprosessen.
De enkelte forslagsstillere som har kommet med arealbruksinnspill vil altså ikke bli varsla
spesielt etter formannskapets behandling av grovsilinga, eller ved høring og offentlig ettersyn
Side 29

Sak 80/15
av planforslaget. Formannskapets behandling av grovsilinga blir kunngjort på kommunens
nettside og i Ringerikes blad.
Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny arealdel blir annonsert på ordinær måte, med
annonsering på internett og i avis, samt brev til nabokommuner og aktuelle myndigheter.

Alternative løsninger
Dersom formannskapet ønsker at arealbruksinnspill skal få en annen konklusjon enn
rådmannens anbefaling, må det fremmes egne alternative vedtakspunkter om disse.
Forslag til vedtak kan for eksempel formuleres slik:
Innspill nr. X tas med videre til konsekvensutredningen/finsilingen.
Eller:
Innspill nr. X tas ikke med videre til konsekvensutredningen/finsilingen.

Rådmannens vurdering
Grovsiling
Rådmannens vurdering av de enkelte innspillene framgår av vedlagt Grovsiling av
arealbruksinnspill. Rådmannen anser at innspillene som foreslås å tas med videre fra
grovsilinga vil gi et godt grunnlag for å kunne foreslå tilstrekkelige nye utbyggingsområder i
ny arealdel. Rådmannen foreslår at 44 innspill ikke tas med videre i prosessen, mens 44
innspill skal vurderes nærmere. 11 innspill anses i hovedsak for å være avklart.
Kommunal planstrategi
Rådmannen minner om at ny kommunal planstrategi skal vedtas seinest et år etter at nytt
kommunestyre er konstituert, altså seinest høsten 2016. I planstrategien skal det blant annet
tas stilling til om gjeldende kommuneplan skal revideres eller ikke. Revisjon kan også gjøres
for deler av kommuneplanen. Endrede forutsetninger som følge av at prosessene med de store
samferdselsprosjektene har kommet lenger, kan føre til behov for å revidere kommuneplanen
for eksempel for deler av kommunen.

Vedlegg
Grovsiling av arealbruksinnspill juni 2015 (innholdsfortegnelsen er klikkbar)
1. Kart for hele kommunen med lokalisering av innspill*
2. Kart for delområder med lokalisering av innspill*
a. Nes i Ådal*
b. Hallingby*
c. Sokna*
d. Hønefoss-området med Heradsbygda, Haugsbygd og Åsa*
e. Tyristrand, Ask og Nakkerud*
3. Utbyggingspotensial for boliger i gjeldende kommuneplan, detaljert oversikt*
NB: Kart i rett målestokk er lagt ut på servicetorget.

Lenker
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1.
2.
3.
4.

Planprogram for revisjon av kommuneplan, fastsatt av kommunestyret 20.06.2013
Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 20.06.2013
Innspill til arealdel og samfunnsdel (NB – kan ta tid å laste)
Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015

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, 02.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes
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Saksframlegg - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner med videre i verk og bruk
Arkivsaksnr.: 15/6527

Saksnr.: Utvalg
81/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv:

Møtedato
18.08.2015

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune støtter begge alternativene som endringer som bedrer forutsigbarhet og
administrasjon av loven under forutsetning at kommunen på andre måter blir kompensert for
inntektsbortfallet. Iverktredelse av lovendringen må skje på en slik måte at kommunen har
god tid til å organisere og gjennomføre nytakseringer.

Sammendrag
Ved valg av alternativ 1 vil Ringerike kommune minst miste eiendomskatteinntekter på 1,5
mill. kroner siden dette er hva vi vet i dag er eiendomsskatten fra arbeidsmaskiner mv i Verk
og bruk. Ved valg av alternativ 2 er det uvisst hva som blir reduksjonen i inntekter, siden
dette alternativet medfører endring i prinsipp, og det må foretas nytakseringer av verk og
bruk etter nye prinsipper.
Begge alternativene vil gi større forutsigbarhet både for skatteytere og enklere regler for
kommunens saksbehandlere.

Innledning / bakgrunn
Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i regelen om eiendomsskatt på
arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Endringene som foreslås vil gi bedre forutberegnelighet ved
utskrivingen av eiendomsskatt både for kommunene og de eiendomsskattepliktige, og samtidig
innebære en betydelig lettelse i skattebyrden for mange bedrifter.
I høringen er det lagt frem to alternativer; alternativ 1 hvor produksjonsutstyr og
produksjonsinstallasjoner blir fritatt fra eiendomsbeskatning, og alternativ 2 hvor verk og bruk
blir fjernet som kategori for eiendomsbeskatning, noe som betyr at verk og bruk skal takseres
som alminnelig næringseiendom, og dermed får en annen beskatningsverdi.
KS har i denne forbindelse sendt ut spørreskjema til kommunene for å kartlegge de økonomiske
konsekvensene av lovendringene. KS vil med bakgrunn i svarene fra spørreskjemaene komme
med sin høringsuttalelse 22. august 2015.

Beskrivelse av saken
Eiendomsskatt er en skatt som kan skrives ut på fast eiendom. Utgangspunktet i lov 6. juni 1975
nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) er derfor at løsøre ikke skal inngå i
eiendomsskattegrunnlaget. For næringseiendommer kategorisert som ”verk og bruk”, skal
imidlertid arbeidsmaskiner mv. medtas i grunnlaget når de anses å være ”ein part av sjølve
føretaket”. Regelen har blitt videreutviklet gjennom rettspraksis, og er grunnlaget for at det på
verk og bruk kan ilegges eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. som anses å være en integrert del
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av den faste eiendommen. For andre næringseiendommer enn verk og bruk skrives det ikke ut
eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv.
Det er komplisert å fastslå hva som er løsøre og ikke skal skattlegges og hva som er
arbeidsmaskiner mv som er part av selve foretaket. Ved å ta ut arbeidsmaskiner mv fra
skattegrunnlaget, vil det være mer effektivt å administrere ordningen. Dette er bakgrunnen for
alternativ 1 i høringsnotatet fra Finansdepartementet.
Som hovedregel skal skattegrunnlaget for næringseiendommer settes ut fra objektivisert
omsetningsverdi, og metoden som ofte brukes er forventet leieverdi. Det er imidlertid gjort
unntak for verk og bruk i loven, som sier at verdien til verk og bruk skal settes ut fra
gjenanskaffelsesverdi. Verdien skal settes til hva det ville koste å etablere det samme anlegget i
dag, med fradrag for slit, elde og eventuell utidsmessighet Det forutsettes at gjenanskaffelsesverdi
er høyere enn omsetningsverdi. Alternativ 2 er å fjerne særregelen for verk og bruk, slik at verk
og bruk også følger hovedregelen. Dette vil forenkle administrasjonen av lovverket, men også gi
ett lavere skattegrunnlag, og lavere skatteinntekter.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune har eiendomsskatteinntekter fra verker og bruk og alminnelige
næringseiendommer årlig på 22,1 mill. kroner.
I alternativ 1 vil skattegrunnlaget reduseres, og med dette vil kommunen få lavere
skatteinntekter. I alternativ 2 vil også skatteinntektene reduseres, men da som følge av at
verdsettelsen av verk og bruk blir gjort ut fra samme prinsipper som alminnelige
næringseiendommer. Alminnelige næringseiendommer skal verdsettes ut fra lovens
hovedprinsipp om objektivisert omsetningsverdi, hvor forventet leieinntekter ofte brukes som
metode. Det antas at omsetningsverdi på verk og bruk er lavere enn prinsippet om
gjenanskaffelsesverdi som benyttes i dagens lovverk.
Per i dag har ikke Ringerike kommune oversikt over hvor stor del av eiendomsskatten
kommer fra verk og bruk. De økonomiske konsekvensene av alternativene kan derfor ikke
tallfestes på nåværende tidspunkt.

Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer at begge alternativene for endringer i reglene for eiendomsskatt vil gi
ett enklere og mer lettfattelig regelverk for de eiendomskattepliktige og kommunens
saksbehandlere. For Ringerike kommune vil endringen bety lavere skatteinntekter ved begge
alternativene samt kostnader til nytaksering. Rådmannen vil likevel støtte endringen dersom
bortfallet av inntekten blir kompensert, og at kommunen får god tid på seg til å utføre
nytakseringen slik at kostnadene ved dette blir så lav som mulig. De økonomiske
konsekvensene for Ringerike kommune er ikke kjent per dags dato, men rådmannen vil
bestrebe seg på å fremskaffe dette til formannskapsmøtet. Dette blir da lagt fram som ett
notat i møtet.
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Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 04.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Kommunalt eie av Røsholmstranda
Arkivsaksnr.: 15/6424

Saksnr.: Utvalg
82/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv: 611 D37 &53

Møtedato
18.08.2015
27.08.2015

Forslag til vedtak:
Røsholmstranda selges ikke og fjernes fra listen over mulige salgsobjekter.

Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har hatt Røsholmstranda på salgslisten som et mulig salgsobjekt.
Røsholmstranda gnr.1, bnr. 62 er i overkant av 56 mål stor og består av strand, sanitærbygg
og kafebygg/kiosk.
Ringerike kommune har for sesongen 2013 og 2014 hatt en avtale med Liv Erlandsen om
drift av kiosk og sanitærbygg. Denne avtalen ble sagt opp av Liv Erlandsen i 2014.
Ringerike kommune har etter dette vært på utkikk etter ny drifter av stranden og inngikk
21.7.2015 avtale med Ringerike og Hole Røde kors om drift av Røsholmstranda. Røde kors
har egen beredskapsordning for fjordene og har vært svært positive til å etablere seg på
Røsholmstranda. Ringerike kommune inngått avtalen med forbehold om at eiendommen
måtte fjernes fra listen over mulige salgsobjekter.
Avtalen går over 20 år, noe som gir Ringerike og Hole røde kors mulighet til å utvikle sin
beredskap på fjorden og tilpasse den eksisterende bygningsmassen etter deres behov. Det er
avtalt 6 mnd. oppsigelsestid i avtaleperioden.
Avtalen med Ringerike og Hole røde kors innebærer at Ringerike kommune har ansvaret for
det ytre vedlikeholdet av eksisterende bygninger og indre vedlikehold på sanitærbygg.
Leietaker har det indre vedlikeholdet på kafebygget.
Røde kors overtar ansvaret for rydding av stranden, renovasjonsordning, kommunale avgifter
og renhold av bygninger fra 1. aug. 2015. Behovet for kommunalt tilsyn på stranden er
redusert som følge av avtalen.
Ringerike og Hole røde kors har i henhold til avtalen mulighet for å sette bort driften av
kafebygget til andre aktører, men er selv ansvarlig for alle krav knyttet internkontroll og
oppfyllelse av lov- og forskriftskrav knyttet til eventuell virksomhet.

Forholdet til overordnede planer
Røde kors har i tillegg en mulighet for å si opp avtalen dersom foreslått verneplan for denne
delen av Tyrifjorden gjør det umulig å få til en god nok beredskapsordning fra området.
Ringerike og Hole røde kors jobber med planer for etablering av naust og flytebrygge på
eiendommen.
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Ringerike kommune har avtalt et møte med Fylkesmannen i Buskerud for å avklare hvordan
den foreslåtte verneplanen vil påvirke driften av stranden og hvordan en søknad fra Ringerike
og Hole røde kors om naust og flytebrygge skal behandles.

Tidligere behandlinger og vedtak
Sak: 41/12 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER/BYGNINGER
1.
Rådmannen gis følgende oppdrag ref oversikt over eiendommer som er listet opp i
saksframlegget:
2.
Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld.
3.
Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i forbindelse med økonomisk
tertialrapport.
4.
Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegler etter forutgående
konkurranse om slike tjenester.
5.
Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt.
6.
Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til takst eller over. Eventuelt salg av
eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune gir som del av avtalen et årlig driftstilskudd til Ringerike og Hole Røde
kors på kr 59.000,- for å overta rydding av stranden, renhold, energikostnader og renovasjon.
I tillegg bekoster Ringerike kommune forbruksmateriell (toalettpapir, såpe, lyspærer etc.)
etter faktisk forbruk.
Størrelsen på tilskuddet er basert på regnskapstall for tidligere års forbruk og avtale med
forrige drifter.

Alternative løsninger
Rådmannen gis i oppdrag å utrede mulighetene for salg av Røsholmstranda.

Rådmannens vurdering
Avtalen med Ringerike og Hole røde kors er positiv for både Ringerike kommune og
Ringerike og Hole røde kors.
Avtalen sikrer Ringerike kommunes innbyggere fortsatt tilgang til Røsholmstranda som
offentlig badeplass. Samtidig vil Ringerike og Hole røde kors gjennom sitt nærvær på
stranden gi et bedre tilsyn med eiendommen og bygningene uten at Ringerike kommunes
driftskostnader øker.
Ringerike og Hole røde kors vil kunne utvikle sin beredskap på fjorden. Ved å ha eget
personell på Røsholmstranda vil responstider kunne bli redusert.
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Vedlegg
Signert leieavtale mellom Ringerike kommune og Ringerike og Hole røde kors

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, 30.07.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Roger Sørslett
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Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for bosetting av
flykninger
Arkivsaksnr.: 15/5071

Saksnr.: Utvalg
83/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv: 026 F31

Møtedato
18.08.2015

Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger mellom Jevnaker kommune
og Ringerike kommune godkjennes.

Beskrivelse av saken
Kommunestyret vedtok i sak 90/15 Flyktningetjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike
kommune for bosetting av flykninger følgende:
1. Det utredes et mulig samarbeid, herunder en felles driftsenhet mellom Jevnaker
kommune og Ringerike kommune, når det gjelder mottak av flykninger for bosetting.
2. Slikt samarbeid organiseres i henhold til kommunelovens § 28.
3. Et slikt samarbeid endrer ikke det faktum at Jevnaker kommune mottar det antall
flyktninger for bosetting som kommunestyret i Jevnaker bestemmer, og disse
registreres som innbyggere i Jevnaker, med de rettigheter dette gir for hjelp til bl.a.
bolig og skole/barnehageplass.
4. De kostnader samarbeidet/eventuelt en felles driftsenhet genererer, fordeles mellom
kommunene i forhold til antall bosatte flykninger, og beskrives i avtalen.

Rådmannens vurdering
Rådmannen initierte i sak 90/15 at et forslag til samarbeidsavtale kan politisk behandles i
august. I realiteten kan dermed et samarbeid iverksettes allerede i september. Det er allerede
inngått samarbeid med Læringssenteret i forhold til introduksjonsprogram.
Rådmannen har i forbindelse med det arbeidet som allerede er gjort, samt via innspill fra
fagmiljøet skaffet seg en oversikt over de mest aktuelle problemstillinger som i dag
identifiseres. Dette gjelder i hovedsak praktiske og organisatoriske problemer som ledelse,
arealer, mulig introduksjonssenter, språkkvalifisering mot arbeid,
personnummerproblematikk, helse- og tannstatus, forhold rundt familier (barn/unge) og ikke
minst problemstillinger relatert til psykisk helse.
Rådmannen legger derfor med dette fram et forslag til samarbeidsavtale hjemlet i
kommunelovens § 28 (jfr. vedtak i kommunestyret sak 90/15) for politisk behandling. Med
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bakgrunn i avtalen vil rådmennene sørge for en praktisk organisering av samarbeidet, som
legges fram til politisk orientering på et senere tidspunkt.

Vedlegg
 Forslag til samarbeidsavtale

Ringerike kommune, 06.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Tore Isaksen
saksbehandler: Sveinung Homme
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Saksframlegg til uttalelse Steinsfjorden skole SA
Arkivsaksnr.: 15/6517

Saksnr.: Utvalg
84/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv:

Møtedato
18.08.2015

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune avgir vedlagte uttalelse knyttet til Steinsfjorden skole SA´s søknad om
etablering av privat montessoriskole.

Sammendrag
I sak 35/15 fattet kommunestyret følgende vedtak:
1. Vegård skole legges ned fra 1/8-15
2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 1/8- 15
3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruken av Vegård skole, og legger denne
fram for politisk behandling tidlig høsten 2015.

Beskrivelse av saken
Steinsfjorden skole SA ble registrert i Brønnøysundregistrene 16.04 09. Etter at Vegård skole
ble vedtatt nedlagt i mars 2015, har samvirkeforetaket søkt om tillatelse til å starte en privat
montessoriskole. Det er Utdanningsdirektoratet som har mottatt, behandler og avgjør slike
søknader. Da Ringerike kommune i 2009 hadde søkelys på opprettholdelsen av Vegård skole,
ble det også søkt om oppstart av privat skole i Åsa. Ringerike kommune avgav da en uttalelse
som gikk i mot en slik etablering
Utdanningsdirektoratet hadde satt uttalefristen til 20. august, men Ringerike kommune har
fått utsatt fristen til 1. september.

Økonomiske forhold
Kommunen mottar statlig rammetilskudd som også skal dekke grunnskoledrift. Ved
beregning av rammetilskuddet, blir det foretatt et fratrekk for hver elev som får opplæring
ved private grunnskoler. Når en elev får opplæring ved privat grunnskole, har kommunen
bare kostnader til eventuelt spesialundervisning.
Oppstart av en privat montessoriskole i Åsa vil ikke påvirke skolestrukturen i Ringerike, og
vil økonomisk ikke utgjøre mer enn eventuelt en marginal forskjell.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen mener et begrenset antall privatskoler i en kommune på Ringerikes størrelse
utgjør et berikende supplement til den offentlige grunnskolen. Ut fra vedtak i sak 35/15 punkt
3, mener rådmannen det viktig at uttalelsen som avgis ikke gir noen bindinger når politisk sak
om etterbruk av Vegård skole skal behandles seinere i høst.
Rådmannen anbefaler at vedlagte uttalelse vedtas.

Vedlegg
*Søknad fra Steinsfjorden skole SA
*Uttalelse fra Ringerike kommune

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 04.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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"Et NAV med muligheter, - Høringsuttalelse
Arkivsaksnr.: 15/6589

Arkiv:

Saksnr.: Utvalg
85/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
18.08.2015

Forslag til vedtak:
 Ringerike kommune vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til rapporten «Et NAV
med muligheter - bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på
arbeidsmarkedet».
 Saksframlegget m/vedlegg i denne sak følger høringsuttalelsen.

Innledning / bakgrunn
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre
brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet» ut på høring. Frist for
tilbakemeldinger til departementet er satt til 7. september.
Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte 20. mars 2014 en ekspertgruppe for å gjennomgå
NAV. Sluttrapporten må ses i sammenheng med delrapporten som ekspertgruppen avga i
september 2014. Delrapporten ga en beskrivelse av NAVs samlede oppgavebredde og en
bred drøfting av brukernes erfaringer og opplevelser med NAV generelt.
Mandatet for gruppens arbeid var:
«Gjennomgang av NAV – mandat og organisering. Det settes ned en ekstern ekspertgruppe
som får i oppdrag å identifisere og forslå tiltak, vurdert opp mot hovedmålene i NAVreformen».

Beskrivelse av saken
Sluttrapporten «Et NAV med muligheter» (vedlagt) fremstår som en omfattende og god
rapport som identifiserer en rekke av utfordringene som NAV har. Den angir en retning for
NAV, og den gir felles grunnlag for avklaring av begreper, forbedringsbehov, forståelse og
felles kultur.
Ekspertgruppens forslag for utvikling av NAV-kontoret kan oppsummeres i fem
hovedpunkter (strategier):
1. Rykke nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiver
2. Større lokal frihet til å tilpasse tjenester til brukernes behov
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3. Mindre styring og mer ledelse
4. Økt oppmerksomhet på brukeren, ikke på system
5. Sikre kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse i møte med brukerne
I tillegg har gruppen lagt frem 44 enkeltforslag for å styrke NAV-kontorene (vedlagt).
Ekspertgruppens forslag er ikke uproblematiske for kommunen, som lett vil kunne oppleve
en rollekonflikt i forhold til:





Rollen som tjenesteprodusent
Rollen som utviklingsagent
Rollen som eier av attføringsbedriften «MENOVA AS»
Rollen som vertskommune for privat attføringsbedrift («ADAPTOR AS») samt flere
aktive og potensielle tiltaksarrangører.

Rådmannen har derfor konsultert daglig leder for MENOVA AS og NAV-Ringerike i forhold
til saksframlegget og innhentet uttalelser fra begge parter. Som det framgår er det en viss
saklig faglig uenighet, og begge uttalelser følger saken som vedlegg

Rådmannens vurdering
Rådmannen har valgt å kommentere de forslag som vil ha stor betydning for kommunens
innbyggere, sett fra kommunens synsvinkel. Vedlagt følger derfor en oversikt over samtlige
44 enkeltforslag, dersom man politisk ønsker å fokusere/kommentere enkelte av disse som
ikke dekkes av saksutredningen.
De problemstillinger som rapporten identifiserer er ikke ukjente for kommunen, og må løses.
Rådmannen er noe overrasket over at utvalgets forslag til løsninger i stor grad fokuserer på
«å ta tilbake» funksjoner som NAV gjennom reformarbeidet i hovedsak har «outsourcet», og
forslagene bringer dermed ikke nødvendigvis NAV videre, men kanskje flere skritt tilbake.
Rådmannen er bekymret dersom en slik utvikling blir realisert. Arbeidsledigheten er økende
og bosettingen av flyktninger i kommunen er økende. I en slik situasjon er en usikkerhet
omkring NAVs framtidige organisering og funksjon noe av det siste vi trenger. Energien bør
nå konsentreres om å faktisk løse de problemer vi står ovenfor innenfor den organisasjonen
som er vedtatt.
Rådmannen anbefaler at de foreslåtte hovedstrategier støttes, og at kommunen gjør seg en
mening om organisering, disponering av tiltaksmidler, forhold til sykemeldte,
flyktningehåndtering, unge under utdanning, forenkling av systemer, arbeidslivssentrenes
tilhørighet samt kompetanseutvikling (jfr. vedlagte forslag til høringsuttalelse).

Vedlegg
 Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på
arbeidsmarkedet» Sluttrapport fra ekspertgruppen, april 2015.
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(https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2015/sluttr
apport-ekspertgruppen-nav_9.4.15.pdf)
 Oversikt over sluttrapportens forslag til tiltak
 Forslag til høringsuttalelse til «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større
handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet» fra Ringerike kommune.

Ringerike kommune, 06.08.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Side 44

Sak 86/15
Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU) - uttalelse
Arkivsaksnr.: 15/4852

Saksnr.: Utvalg
86/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv: N00 &13

Møtedato
18.08.2015

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for
fremtidens transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når
Ringeriksbanen blir bygd.
Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet legges
til grunn for videre planlegging i Hønefoss.
Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden. En
kombinasjon med elementer fra Sentrumskonseptet må medtas i videre planlegging.
Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av en eventuell
Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om
videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes som logisk og kunne
aksepteres av lokalsamfunnet.

Sammendrag
Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefossområdet fastslår at Hønefoss
er en bilbasert by.
KVU for transportsystemet i Hønefossområdet omfatter mulige strategier for utvikling av
infrastruktur i Hønefoss by og nære omland fram mot 2040.
Konseptvalgutredningen skal avklare prinsipielle løsninger for en mulig Bypakke Hønefoss.
Det er utarbeidet flere konsepter og et såkalt nullkonsept som alle sammenlignes med.
Miljøkonseptet anbefales, mens Sentrumskonseptet også kan aksepteres.
Rådmannen mener at alt framtidig transportplanarbeid for Hønefoss må ta hensyn til
Ringeriksbanen, lokalisering av stasjon for Ringeriksbanen og innføring av ny trase for E 16.
Men dette er forhold som KVU’en ikke har kunnet ta fult ut hensyn til.
Rapporten er uklar på i hvilken grad arealer fortsatt skal båndlegges for utnyttelse til
kommunikasjonsformål og hvordan videre utbygging av hovedvegsystemet gjennom
Hønefoss skal skje. Det er usikkerhet knyttet til analyseresultatene.

Innledning
Statens vegvesen har sendt Konseptvalgutredning for Hønefoss på høring med frist 10.09.15
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Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen, etter bestilling fra Samferdselsdepartementet,
og skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om videre planlegging.
Konseptvalgutredningen skal avklare forholdet mellom restriktive tiltak for biltrafikken,
satsing på kollektivtrafikk, gåing og sykkel, stimulerende tiltak for kollektivtransporten,
videre utbygging av hovedvegsystemet gjennom Hønefoss og forhold knyttet til arealbruk og
utbygging i Hønefossområdet.

Beskrivelse av saken
Arbeidet med KVU startet opp i 2012 og det foreligger mange rapporter og dokumenter, se
nettsiden til Statens vegvesen, følg lenke. Rapporter | Statens vegvesen
Situasjonen i Hønefoss
KVU’en fastslår «at Hønefoss i dag er en bilbasert by med høy bilandel og stor biltetthet
sammenlignet med resten av landet. Det fører til et uakseptabelt utslippsnivå, som rammer
både miljøet og folks helse. Dette er også et problem for fremtidig trafikkavvikling, for myke
trafikanters trafikksikkerhet og for Hønefoss’ konkurransekraft. Hvis Ringeriksbanen bygges
og man får en sterk befolkningsvekst forsterkes disse problemene ytterligere dersom det ikke
iverksettes tiltak.»
Behov
For å løse utfordringene knyttet til bilens dominerende posisjon i Hønefoss må to
prosjektutløsende behov oppfylles:
1) Styrke konkurransekraften til kollektivtrafikken og myke trafikanter
2) Dempe den forventede veksten i biltrafikken i sentrum
Styrket konkurransekraft for miljøvennlige transportformer og færre biler i sentrum vil gi
flere som går, sykler og reiser kollektivt, samt mindre forurensing. Dermed legges forholdene
til rette for fortetting og utviklingen av et levende bysentrum som styrker Hønefoss som
regionsenter. Styrket satsning på miljøvennlige transportformer og redusert vekst i biltrafikk
vil også gi bedre trafikksikkerhet.
Mål
Med utgangspunkt i prosjektutløsende behov og i samfunnsmålets ambisjon om å utvikle
transportsystemet i en mer miljøvennlig og effektiv retning, er det utviklet et sett av effektmål
som gir grunnlag for å vurdere konseptenes evne til å løse de trafikale utfordringene i
Hønefoss. Effektmålene skal sikre et konseptvalg som gir mindre forurensing, endret
reisemiddelfordeling, bedre trafikkavvikling i sentrum og bedre fremkommelighet for
miljøvennlige transportformer og næringstrafikk på kort sikt (2024) og lang sikt (2040). I
tillegg har det blitt stilt krav til bedre trafikksikkerhet, i tråd med Nasjonal transportplan.
Løsningsmuligheter i form av ulike konsepter
Det er utarbeidet flere konsepter samt et såkalt nullkonsept som alle sammenlignes med.
Ett av konseptene er forkastet, nemlig Ringveg øst.
Fem mulige konsepter er med videre, i tillegg til nullkonseptet.
Konseptene, bortsett fra Nullkonseptet og Utbedringskonseptet uten restriksjoner, har som
forutsetning at det er innført restriksjoner. Restriksjonene består av trafikantbetaling,
parkeringsrestriksjoner, stengning av gater og endrede fartsgrenser. Bompengesatsen er på 30
kroner i rushtid og 15 kroner utenom.
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Konsept K0: Forutsetter dagens situasjon (2010) samt de prosjektene som allerede har
bevilgning til bygging.
Konsept K1: Utbedringskonsept uten restriksjoner
Konseptet har til hensikt å effektivisere dagens system for å øke framkommeligheten til
miljøvennlig transport og redusere privatbilbruken internt i Hønefoss.
Konsept K1+: Utbedringskonsept med restriksjoner
Konseptet har til hensikt å effektivisere dagens system for å øke framkommeligheten til
miljøvennlig transport og redusere privatbilbruken internt i Hønefoss. I tillegg inngår
restriksjoner mot bilbruk.
Konsept K2: Miljøkonsept
Konseptet har til hensikt å gjøre transportsystemet i Hønefoss bedre for miljøvennlig
transport, og å binde sammen nord- og sørsiden gjennom nye gang- og sykkelbruer.
Konsept K3: Sentrumskonsept
Tiltak med fokus på byutvikling og miljøvennlig transport i sentrum.
Konsept K4: Vegkonsept
Tiltak som gir økt framkommelighet for bilen rundt Hønefoss by, samt satsing på
miljøvennlig transport i sentrum.
Statens vegvesens vurdering av konseptene
Miljøkonseptet er, sammen med Vegkonseptet, best på de trafikale virkningene og
måloppnåelse. Det samme gjelder for trafikksikkerhet. Miljøkonseptet legger også til rette for
fortetting, sentrumsutvikling og styrking av Hønefoss som regionsenter. Derfor er dette,
sammen med Sentrumskonseptet, rangert som best for regional utvikling. Miljøkonseptet
vurderes også som best på de ikke-prissatte effektene, men kommer noe dårligere ut enn de
andre konseptene i vurderingen av prissatte virkninger.
I motsetning til Sentrumskonseptet medfører Miljøkonseptet ingen irreversible inngrep og
arealbeslag som begrenser mulighetene til å tilpasse seg en eventuell betydelig
befolkningsvekst som måtte komme dersom Ringeriksbanen blir bygd.
Statens vegvesen anbefaler konsept K2 Miljøkonseptet. Sentrumskonseptet K3 kan også
aksepteres.
Det anbefales også at prosjektet E16 Nymoen – Eggemoen bygges, parallelt med at tiltak som
inngår i Miljøkonseptet iverksettes. Følsomhetsanalyser viser at Miljøkonseptets
måloppnåelse og netto nytte styrkes dersom det kombineres med dette E16-prosjektet. I den
sammenheng understreker vegvesenet det at E16 Nymoen - Eggemoen i seg selv ikke legger
til rette for en utvikling som oppfyller de behovene og trafikale utfordringene som en
eventuell bypakke må møte. Det presiseres også at finansiering av E16 Nymoen – Eggemoen
bør holdes utenfor en eventuell Bypakke Hønefoss.

Forholdet til overordnede planer
Kommuneplanen revideres nå og samfunnsdelen er nylig vedtatt. Samfunnsdelen har
målsetting om sterk vekst fram mot 2030.
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I anbefalingene fra Statens vegvesen i KVU’en heter det bl.a. «for at prosjektutløsende behov
skal kunne bli oppfylt i en situasjon med kraftig befolkningsvekst, er det en forutsetning at
Ringerike kommune gjennomfører en arealpolitikk som innebærer fortetting langs
kollektivakser og i sentrumsområdene.
Gjeldende reguleringsplan for store deler av det sentrale Hønefoss, er reguleringsplan nr. 64,
fra 1976. Det er vedtatt og under regulering flere planer i Hønefossområdet som baserer seg
på gjeldende arealdel til kommuneplanen og 64-planen.

Juridiske forhold
Arbeidet med konseptvalgutredningen følger ikke planprosess etter plan- og bygningsloven.
Kommunen har deltatt i dialog i prosessen med KVU’en, men den har statlig eierskap og går
uavhengig av kommunal planlegging og utenom de ordinære politisk styrte planprosessene.
Kommunen er høringspart.

Tidligere behandlinger og vedtak
I annen sak til kommunestyret anbefaler rådmannen at Ringerike kommune satser på
sykkelbyen Hønefoss. KVU for transportsystemet i Hønefoss inneholder flere konsepter med
vekt på gående og syklende. Miljøkonseptet vil spesielt kunne imøtekomme sykkelbyen.

Økonomiske forhold
Uttalelsen fra kommunen gir ingen økonomiske forpliktelser.

Behov for informasjon og høringer
KVU Hønefossområdet er sendt på høring til lokale og regionale myndigheter, samt andre
interessenter. Høringsfrist er 10. september 2015. Dokumentene ligger på hjemmesiden til
Statens vegvesen.

Alternative løsninger
Arbeidet med løsningsmuligheter endte ut i utformingen av fem konsepter:
Utbedringskonseptet uten restriksjoner, Utbedringskonseptet med restriksjoner,
Miljøkonseptet, Sentrumskonseptet og Vegkonseptet. Miljøkonseptet anbefales.
Statens vegvesen mener også at Sentrumkonseptet kan aksepteres, men det forutsetter en
langsiktig trinnvis utbygging. I den forbindelse mener vegvesenet det er viktig at
Vesttangenten eller andre alternative omkjøringsveger i sentrum ikke bygges før
Ringeriksbanen står ferdig. Det skyldes at de trafikale utfordringene ikke er store nok, og at
gevinsten heller ikke er høy nok, til å forsvare slike irreversible inngrep i nær fremtid.
Ut fra denne tankegangen ble vegvesenet utfordret under møtet der rapport og anbefalinger
for KVU Hønefoss ble offentliggjort (30. april 2015), med spørsmål om det er så at heller
ikke andre irreversible inngrep bør bygges i aktuell korridor? Kommunen fikk bekreftende
svar på dette spørsmålet.
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Prinsipielle avklaringer
Uansett valg av konsept må prosjekt E16 Nymoen – Eggemoen planlegges og gjennomføres.
I byplanarbeidet må det tas noen overordnede langsiktige grep slik at utviklingen blir
forutsigbar for alle parter. Det blir viktig å fastholde disse grepene over tid.

Rådmannens vurdering
Opp gjennom årene er det gjort mange trafikk- og transportutredninger for Hønefoss. Felles
for dem alle er at løsninger som framkommer er komplekse og vanskelige å innføre i videre
planarbeider.
Det som også erfares generelt for mange byer er at biltrafikken fortsetter å øke selv om det
blir brukt betydelige midler på å få opp andelen gående, syklende og kollektivtilbud. Dette er
en av de store utfordringene for Hønefoss framover.
Et dilemma er ønsket om sterk vekst parallelt med en forventning om demping av vekst i
biltrafikken i sentrum. Innføring av trafikk fra E16 og lokalisering av en sentrumsnær
endestasjon for Ringeriksbanen krever nye grep. Uten et effektivt transportsystem øker
presset på arealene utenfor byen som igjen bidrar til å svekke sentrum som knutepunkt. Det
blir viktig å hindre byspredning.
Rådmannen føler usikkerhet i forhold til utgangspunktet for KVU-arbeidet, spesielt at det er
brukt en befolkningsvekst som samsvarer med SSB sin middelverdi (MMMM). Dette er lagt
til grunn i alle konseptene. Selv om det i tillegg er det gjennomført følsomhetsberegninger for
å se hvordan konseptene står seg dersom Ringeriksbanen kommer og kommunens ambisjon
om vekst viser seg å stemme.
Rådmannen mener at alt framtidig transportplanarbeid for Hønefoss må ta hensyn til
Ringeriksbanen og endestasjonen som knutepunkt og innføring av ny trase for E 16.
Rapporten vil derfor være et noe usikkert grunnlag for kommunen til å lage ny konkret
byplan i forhold til innhold og til tidsaspektet.
I anbefalingene fra Statens vegvesen i KVU’en heter det bl.a. «for at prosjektutløsende behov
skal kunne bli oppfylt i en situasjon med kraftig befolkningsvekst, er det en forutsetning at
Ringerike kommune gjennomfører en arealpolitikk som innebærer fortetting langs
kollektivakser og i sentrumsområdene.»
Men langs hvilke kollektivakser skal det kunne fortettes? Miljøkonseptet medfører, i følge
vegvesenet ingen irreversible inngrep og arealbeslag som begrenser mulighetene for vekst.
Rapporten er uklar på i hvilken grad arealer fortsatt skal båndlegges for senere utnyttelse til
kommunikasjonsformål og hvordan videre utbygging av hovedvegsystemet gjennom
Hønefoss skal skje. Hvordan skal sentrumsområdene utvikles dersom ikke noen inngrep for
kollektivakser og veger snart blir endelig vedtatt. Hva med de planene som «henger» nå?
Hvordan skal Hønefoss utvikle seg i en periode der det avventes vedtak om ny E16 inn mot
byen, lokalisering av stasjon for Ringeriksbanen og Bypakke Hønefoss.
Det blir kommunens ansvar som planmyndighet å komme fram til omforente løsninger som
byen kan planlegges videre på.
KVU for Hønefossområdet viser kun mulige retninger for utvikling av fremtidens
transportsystem. Det knyttes usikkerhet til analyseresultatene i utredningen.
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Her gjenstår egentlig de vanskeligste planarbeidene, som må løses i de neste fasene med en
eventuell Bypakke Hønefoss og byplanarbeidet.
Ett viktig skritt er sykkelbysatsingen som vil henge godt i hop med de fleste konseptvalgene.
KVU for Hønefossområdet vil kunne benyttes som en av flere store utredninger for utvikling
av byen Hønefoss og det nære omland.
Rådmannen mener at de framtidige trafikksystemene i Hønefoss ikke er løst gjennom
framlagt KVU. Ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for fremtidens
transportsystem i Hønefossområdet knyttet til arealbruk og utbygging sett opp mot
effektmålene om mindre forurensning, bedre trafikkavvikling i sentrum og bedre
framkommelighet for miljøvennlige transportformer og næringstrafikk.
Rådmannen støtter anbefaling av Miljøkonseptet som legger vekt på å redusere biltrafikken,
satse på gående, syklende og kollektivtrafikk og koble nord- og sørsiden i byen. Det er ikke
mye som skiller de ulike konseptene, men Miljøkonseptet er i tråd med lokale, regionale og
nasjonale mål om å satse på sykkel, gang og kollektiv for å dempe vekst i biltrafikken.
Rådmannen anbefaler også at prosjektet E16 Nymoen – Eggemoen bygges, parallelt med at
tiltak som inngår i Miljøkonseptet iverksettes. Det bør være en selvfølge at finansiering av
E16 Nymoen – Eggemoen holdes utenfor en eventuell Bypakke Hønefoss.
Men rådmannen mener at Miljøkonseptet alene ikke løser den totale trafikkbelastningen for
byen Hønefoss i framtiden. Det er ikke vist trafikkløsninger som ivaretar at Ringeriksbanen
vil medføre høy befolkningsvekst, som igjen vil medføre stor økning i trafikkarbeidet som da
gir høy trafikkbelastning i sentrum.
Sentrumskonseptet har også elementer i seg, små og større tiltak, som kan gi gode løsninger
som svarer ut de prosjektutløsende behovene og sikrer god måloppnåelse.
Som høringspart avgir kommunen bare et høringsinnspill. Det er ønskelig at en endelig
avgjørelse sentralt kan forstås og aksepteres av lokalsamfunnet. Kommunen vil uansett måtte
ha en sentral rolle i videre planlegging på kommuneplannivå og ved reguleringer, samt ved
gjennomføring av en eventuell Bypakke Hønefoss.

Vedlegg og lenker
Statens vegvesen:
Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet, mars 2015-hovedrapport.
Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefossområdet

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.
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Ringerike kommune, 17.07.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og areal: Heidi Skagnæs
saksbehandler: Grethe Tollefsen
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Sykkelbyavtale
Arkivsaksnr.: 15/3682

Saksnr.: Utvalg
87/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv: Q20

Møtedato
18.08.2015
27.08.2015

Forslag til vedtak:
1-Ringerike kommune inngår sykkelbyavtale med vegvesenet og fylkeskommunen
2-Det avsettes midler til kommunal prosjektleder og kommunal egenandel for prosjekter i
Handlingsprogrammet 2016-2019.

Sammendrag
Statens vegvesen Region sør har, i forståelse med Buskerud fylkeskommune, besluttet en
økt satsing på sykkel i fylket. De foreslår derfor å inngå en sykkelbyavtale mellom
Ringerike kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen om Sykkelbyen
Hønefoss.
Hensikten med en sykkelbyavtale er økt sykling. Avtalen skal bidra til at partene deltar
med ressurser og kompetanse fra egen organisasjon. Partene skal jobbe for å gjøre det
attraktivt å sykle i byen.
Det er et hovedmål at sykkelbruken i Hønefoss skal øke med 25 % innen 2020.

Innledning / bakgrunn
Økt sykling er et sentralt mål både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Sykling gir store
gevinster når det gjelder folkehelse, miljø og samfunnsøkonomi. I strategifasen for neste
nasjonale transportplan blir det holdt fram at satsing på særskilte sykkelbyer skal
intensiveres. Det innebærer også mulighet til å søke på tilskuddsmidler.

Beskrivelse av saken
Avtaleforslaget legger opp til et trepartssamarbeid, der de tre partene, vegvesenet,
fylkeskommunen
og kommunen har litt ulik rolle.
Hva kan Vegvesenet bidra med?
Stortinget har gitt Statens vegvesen et sektoransvar når det gjelder satsing på miljøvennlig
transport. Det innebærer å være pådriver og bidra med faglig kunnskap på området.
Hva vil Buskerud fylkeskommune bidra med?
Fylkeskommunen er enig i denne satsingen på sykkelbyen Hønefoss, og ønsker å få til et
trepartssamarbeid. D e t t e f r a m g å r a v v e d t a k i s a m f e r d s e l s u t v a l g e t . Det
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innebærer at fylkeskommunen stiller med en fagperson i samarbeidet, og forankrer
sykkelbysatsingen i fylkesplaner og budsjett.
Hva forventer partene av kommunen?
For at det skal komme på plass en sykkelbyavtale med Ringerike kommune, må kommunen
stille med en fagperson som kan være prosjektleder i sykkelbysamarbeidet. Videre ønsker
vi at kommunen prioriterer drift og vedlikehold på de kommunale sykkelanleggene. Det
kan også være hensiktsmessig å sette av midler i budsjettet til aktiviteter i
sykkelbysatsingen.
Videre fremdrift
Det foreligger et utkast til avtaledokument. Ringerike kommune m å gi et svar på om de
ønsker å gå inn i dette samarbeidet på disse premissene. Vegvesenet vil i tilfelle kalle inn
til et møte med kommunen og fylkeskommunen der vi kan drøfte innholdet i avtalen, og bli
enige om hvordan vi konkret skal ta sykkelsatsingen videre.
Arbeidet skal organiseres med en arbeidsgruppe som består av fagpersoner fra
samarbeidspartene. Gruppen skal ledes av representanten fra kommunen. Sykkelbysatsingen
skal finansieres gjennom de samarbeidende parters budsjetter. Ut fra dette skal
arbeidsgruppen utarbeide prosjektplan som legges fram for besluttende organ.
Prosjektplanen skal bestå av både fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid.
Sykkelbysatsingen skal evalueres gjennom såkalt sykkelregnskap etter mal fra
Vegdirektoratet.

Forholdet til overordnede planer
Det foreligger en kommunedelplan for gående og syklende i Hønefoss, vedtatt i 1995. Den er
kun delvis gjennomført.
Ny byplan som kommunedelplan vil ta opp i seg planlegging for gående og syklende.
Rapport for KVU for transportsystemet i Hønefoss er på høring i perioden fram til
10.september. Den inneholder konsepter med vekt på gående og syklende. Konseptet som
velges, vil være en del av grunnlaget for byplanen.
Trafikkrådet i Ringerike har våren 2015 kjørt en prosess for å kartlegge og prioritere tiltak for
gående og syklende.
En sykkelbysatsing i Hønefoss kan forankres i følgende dokument:
•
•
•
•
•

Nasjonal transportplan NTP) 2014-2023
Regional planstrategi for Buskerud 2013 - 2016
Buskerud fylkeskommunes handlingsprogram 2014-2017
Sykkelstrategi for Statens vegvesen Region sør 2014
Konseptvalgutredning for Hønefoss 2015

Økonomiske forhold
I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2014, ble det
opprettet en tilskuddsordning til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner.
Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å administrere ordningen.
Ordningen krever en kommunal egenandel på 50 %. Prioritet vil bli gitt til:
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• De kommuner og fylkeskommuner som har forpliktende avtale med Statens
vegvesen om økt sykkelsatsing (særskilt utvalgte sykkelbyer)
• Kommuner med vedtatt plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk
• Prosjekter som inngår i et sammenhengende gang- og sykkelvegnett
• Prosjekter i sykkelbyer som har en plan for samlet innsats med henhold til investeringer,
drift, vedlikehold, informasjon, og bilrestriktive tiltak
• For å sikre skoleveger vil prosjekter som bygges innenfor en radius på fire km fra skoler
prioriteres, da først de som ligger nærmest skolene
• Det kan søkes tilskudd til gang- og sykkelanlegg - infrastrukturtiltak inkludert
sykkelparkering, skilting og oppmerking
Statens vegvesen legger avgjørende vekt på at tiltakene det søkes om tilskudd til, skal
være realistiske å gjennomføre i tildelingsåret. Det vil si at de må være klargjort, ferdig
planlagt og egenandelen finansiert

Behov for informasjon og høringer
Det er ikke lagt opp til høring av sykkelbysatsingen. Saken vil bli gjort kjent ved politisk
behandling og oppslag i lokalavisen.

Rådmannens vurdering
Rådmannen tilrår at Ringerike kommune satser på sykkelbyen og at det budsjetteres inn
midler til formålet. Han mener at denne satsingen vil avlaste biltrafikken i byen og vil gi
bedre trivsel og folkehelse.

Vedlegg
*1-Sykkelbyavtalebrev av 26.3.2015
*2-Sykkelbyavtale Hønefoss
*3-Vedtaksprotokoll samferdselsutvalget Buskerud fylkeskommune
*4-Brev om tilskuddsordning
*5-Kommunedelplan for gående og syklende av 1995
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, 22.06.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Gunnar Hallsteinsen
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Temautredning masseforvaltning
Arkivsaksnr.: 15/5317

Saksnr.: Utvalg
53/15
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
88/15
Formannskapet

Arkiv: U24

Møtedato
22.06.2015
18.08.2015

Forslag til vedtak:
1. Temautredning om masseforvaltning skal ligge til grunn for revisjon av
kommuneplanens arealdel.

Sammendrag
Som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel er det utarbeida en
temautredning om masseforvaltning. Formålet er å få oversikt over dagens situasjon når det
gjelder masseforvaltning og ressurser, samt danne grunnlag for behandling av dette temaet i
revisjon av kommuneplanens arealdel.
Temautredningen inneholder en oversikt over aktuelle lovverk, definisjoner, ressurser og
dagens situasjon. Kapittel 5 inneholder konklusjoner som gir føringer for revisjon av
arealdelen, både generelt og mer konkrete innspill til utforming av plankart og bestemmelser.

Forholdet til overordnede planer
Kommunal planstrategi for Ringerike kommune og planprogram for revisjon av
kommuneplanen fastslår at det skal lages en temautredning om masseforvaltning. Utredninga
er en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av
kommuneplanens arealdel.

Juridiske forhold
Se temautredningen, kap. 2 Aktuelle lovverk.

Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet fattet 11.06.2013 sak 91/13 følgende vedtak:
1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer.
2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen.

Behov for informasjon og høringer
Innspill ved oppstart
Etter formannskapets vedtak om oppstart juni 2013 ble det varsla om oppstart av
utredningsarbeidet. Det ble spesielt invitert til å gi innspill om eksisterende uttak og forslag
om framtidige uttak. Forslag til nye uttak ble levert på eget innspillskjema som er brukt ellers
i kommuneplanrevisjonen. De konkrete innspillene blir behandla som innspill til revisjon av
kommuneplan, på samme måte som øvrige arealbruksinnspill.
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Planforum
Temaet masseforvaltning ble drøfta i fylkets planforum 13.01.2015. Se referat i vedlegg 3.
Begrensa høring
Temautredningen ble sendt på en begrensa høring i januar/februar 2015 (se vedlegg 4). Det
kom inn 7 uttalelser til høringen, hvor 4 var fra regionale myndigheter, 2 fra interne parter i
kommunen og 1 fra en privat grunneier. Uttalelsene ga mange gode innspill til utredninga, og
er oppsummert og kommentert i vedlegg 5. Uttalelsene i sin helhet følger som vedlegg 6 a-g.
Høring og offentlig ettersyn av arealdelen
Forslag til ny arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn på ordinær måte.
Det vil da være mulighet til å gi innspill til det konkrete planforslaget.

Rådmannens vurdering
Masseforvaltning er et komplisert tema, hvor mange lovverk og myndigheter er berørt.
De siste åra har det blitt flere saker, særlig knytta til deponier, og det er viktig at
kommuneplanens arealdel har gode og hensiktsmessige bestemmelser og retningslinjer på
dette området.
Rådmannen anser at temautredningen vil gi et godt grunnlag for videre arbeid med temaet
masseforvaltning i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.

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

Temautredning masseforvaltning
Oversikt over uttak, deponi og planstatus
Referat fra planforum 13.01.2015*
Brev om begrensa høring 26.01.2015*
Oppsummering og kommentarer til høringsuttalelser*
Høringsuttalelser*
a. Direktoratet for mineralforvaltning*
b. Fylkesmannen i Buskerud*
c. Jernbaneverket*
d. Statens vegvesen*
e. Ringerike kommune, Miljøretta helsevern*
f. Ringerike kommune, Teknisk forvaltning Utbygging*
g. Ragnhild Elisabeth Waagaard*

Vedlegg med stjerne 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, 08.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes
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Venstresvingefelt ved Ringmoen
Arkivsaksnr.: 15/3677

Arkiv: 143

Saksnr.: Utvalg
89/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
18.08.2015

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune bidrar med kr. 2 mill som andel av finansiering av nytt kryss på
Ringmoen under forutsetning av;
A. Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune bidrar med kr. 5 mill hver.
B. Lokale tiltakshavere innenfor kommunedelplan Ådalsfjella bidrar med kr. 3 mill
C. Statens vegvesen bekrefter at rekkefølgebestemmelsen i kommunedelplan
Ådalsfjella vedtatt 30.6.2011 ansees oppfylt ved kommunestyrets vedtak i denne
saken.
2. Kommunens andel innarbeides i budsjett 2016.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtale med partene som deltar i
finansiering av utbyggingen av krysset.

Sammendrag
Statens vegvesen har gjort en ny vurdering av de krav som har vært lagt til grunn for å
godkjenne løsning for nytt kryss mellom fylkesvei 172 og E16 på Ringmoen.
Det reviderte forslaget går bort fra kulvert for planfri kryssing for gående og bedrer
stigningsforhold i fylkesveien gjennom en sideforskyvning. Sideforskyvningen gir også rom
for god løsning for gående på begge sider av E16 og kryssing av E16 i plan i fotgjengerfelt.
Justeringene reduserer kostnadene og arealbruken i krysset og gjør tiltaket mer realiserbart.
Foreløpige kostnadskalkyler er på kr. 15.0 mill.
Statens vegvesen foreslår en slik kostnadsfordeling:
Statens vegvesen
Buskerud fylkeskommune
Andre
Totalt

kr. 5.0 mill
kr. 5.0 mill
kr. 5.0 mill
kr. 15.0 mill

Ringerike kommune har over tid forsøkt å bidra til løsning av denne saken, men finansiering
av kryssløsningen har hittil hindret gjennomføring. Med de justerte planene kommer
kostnadene innenfor et nivå som gir nye muligheter.
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Tilsagn om finansiering av 2/3-delerav kostnadene fra Statens vegvesen og Buskerud
fylkeskommune gjør at den lokale utfordringen er på 5.0 mill.
Ringerike kommune har invitert de lokale grunneierne til et spleiselag. Det er oppnådd
enighet om en fordeling hvor grunneierne bidrar med 3.0 mill (60%) og Ringerike kommune
med 2.0 mill (40%).
Grunnlaget for avtale innebærer også at Ringerike kommune mot bankgaranti forskutterer
grunneiernes bidrag. Det forskutterte beløp nedbetales gjennom et bidrag pr solgte tomt, slik
at nedbetaling skjer i takt med salget. Hele det forskutterte beløp skal være innbetalt innen 10
år.

Beskrivelse av saken
Det har vist seg vanskelig å komme i mål med en omlegging av dette krysset. Behovet skriver
seg fra rekkefølgebestemmelse i kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.6.2011:
«Før utbygging kan finne sted i områdene for bebyggelse og anlegg skal følgende krav til
infrastruktur være oppfylt:
- Nytt kryss med venstresvingefelt må opparbeides i krysset mellom fylkesveg 172 og
riksveg E16, Ringmoen, før det kan gis igangsettingstillatelse for bygging innenfor nye
reguleringsplaner vedtatt etter denne kommunedelplanens ikrafttredelse.»
Både gjennom planprosessen og i ettertid har denne rekkefølgebestemmelsen vært gjenstand
for diskusjon. Mange av grunneierne innen planområdet har ikke regulerte tomter igjen, og
bestemmelsen setter derfor en effektiv stopper for utviklingen i deres områder.
Vikerfjell forum ønsker å markedsføre hele Vikerfjellområdet under ett for å styrke
gjennomslagskraften i markedet. Gjennom utvidelse av hyttefeltene følger økt verdiskapning
både i tjenesteyting og opplevelsesbaserte tiltak – og kommer både lokale aktører og
kommunen til gode.
Grunneierne har også ment at Statens vegvesen sine krav til utformingen av nytt kryss har
vært for omfattende og kostbare i forhold til trafikkveksten utbyggingen på Vikerfjell ville
medføre.
Det er derfor viktig å oppfylt rekkefølgebestemmelsen, slik at ytterligere investeringer i
reguleringsplaner og infrastruktur kan gi bidrag til Vikerfjell som merkevare – Oslo’s
nærmeste høyfjell.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser verdien av å støtte opp under det lokale næringslivet i Ådal. Satsningen på
Vikerfjell bringer tilreisende inn i lokalområdet og gir potensiale for økt omsetning og
sikring av drifts-grunnlaget for små virksomheter.
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De lokale tiltakshaverne viser gjennom kjøpet av Ringmoen skole og etablering av Vikerfjell
forum at de er villige til å satse i fellesskap for å styrke framtidsmulighetene i lokalmiljøet.
Næringslivet i Ådal er preget av jord og skogbruksbasert virksomhet, og er i høy grad
påvirket av negative faktorer i storsamfunnet. Gårdsbruk legges ned i raskt tempo,
skogbruksnæringen er i økende grad eksportbasert og utsatt for svingninger i global økonomi.
Grunneierne i området opptrer foreløpig juridiske som enkeltpersoner og er i svært
forskjellige posisjoner mht til tidsrom fram til avkastning av investeringen i nytt kryss.
Rådmannen ville foretrekke å forholde seg til en juridisk person, og løsningen har blitt at 2 av
grunneierne blir avtaleparter med kommunen på vegne av grunneiergruppen. De to
grunneierne stiller garanti for andelen (3,0 mill) i spleiselaget.
På bakgrunn av at de fleste grunneierne må gjennomføre regulering før de har salgbare
tomter og får økonomisk avkastning, vurderer rådmannen at det er rimelig at kommunen yter
forskutteringen uten rentebelastning. På samme grunnlag anbefaler rådmannen at løpetiden
på forskutteringen gjøres relativt lang, 10 år.

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, 07.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Asle Aker
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0605_391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - 2.
gangsbehandling
Arkivsaksnr.: 14/1018

Saksnr.:
59/15
90/15
/

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: PLN 391

Møtedato
10.08.2015
18.08.2015

Forslag til vedtak:
1. 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. Reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal oppheves.
3. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i planavgrensningen, skal
ivaretas i kommuneplanens arealdel.
4. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med
detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.

Sammendrag
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt forsyningsanlegg for drikkevann
med nødvendige restriksjoner for tilliggende arealer. Planen skal også ivareta eksisterende
anlegg for idrett og friluftsliv i området, samt boligeiendom innenfor planområdet.
Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn våren 2015, og det kom inn 5 uttalelser til
planforslaget. Med bakgrunn i uttalelsene er det gjort noen endringer i planforslaget. Planen
legges nå fram for sluttbehandling.

Tidligere behandlinger og vedtak


Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning vedtok i møte 03.03.2014 sak 23/14
oppstart av planarbeidet.
 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 13.04.2015, sak
29/15.

Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planforslaget som foreligger til behandling består av:
 Plankart (vedlegg 2)
 Forslag til reguleringsbestemmelser (vedlegg 3)
 Planbeskrivelse (vedlegg 4)
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For utdypende informasjon om planforslaget, se planbeskrivelse eller saksframlegg til 1.
gangsbehandling (vedlegg 4 og 6)
Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune v/Teknisk forvaltning
Utbygging er forslagstiller. Konsulent er Asplan viak.
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er regulert i reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal fra
27.06.1985. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til idrettsanlegg og
trafikkformål. Reguleringsplan nr. 176 oppheves ved vedtak av ny plan.
Endringer etter 1.gangsbehandling
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er:
a) Det er vist byggegrense fra E16 i område for boligbebyggelse. Iht. veglova er
byggegrense fra riksveg 50 m. I gjeldende reguleringsplan nr. 176 er det vist 30 m
byggegrense fra senter E16. Eksisterende enebolig ligger ca 20 m fra senter E16, i
likhet med eneboliger på motsatt side av E16. I ny plan settes byggegrense til 20 m fra
senter E16, av hensyn til eksisterende enebolig. Vegvesenet har akseptert dette i epost 06.07.2015 (vedlegg 8).
b) Det er angitt utnyttelsesgrad for område for vannbehandlingsanlegg (BVF1)
c) Omtale av naturmiljø i planbeskrivelsens kap. 5.6 er utdypet.
d) Det er tatt inn i bestemmelsene at adkomstveg til vannverket skal asfalteres i 5 meter
lengde fra E16.
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.
Høringsuttalelser
Planforslaget var på offentlig ettersyn i perioden 16.04.2015 – 03.06.2015.
Høringsdokumentene er tilgjengelig under "lenker". I samme periode ble forslaget sendt
regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse.
Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger som vedlegg 5. Hovedtrekkene i uttalelsene er
referert nedenfor, samt i kapittel 8 i planbeskrivelsen (fra s 38). Her er også hver enkelt
uttalelse kommentert av forslagsstiller og rådmannen.
NVE har på bakgrunn av planforslaget gjort vedtak om at § 20 i vannressursloven om
samordning av tillatelser kan brukes i saken. Det trengs ikke ytterligere behandling etter
vannressursloven (konsesjonsbehandling).
Buskerud fylkeskommune anser at eksisterende kulturminner er tilstrekkelig ivaretatt og sikra
i planen.
Fylkesmannen i Buskerud etterlyser synliggjøring og konkretisering når det gjelder de
miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Dette er utdypet i revidert
planbeskrivelse, og det vises også til rapport fra Asplan viak med utredning av naturverdier
og naturmiljø, datert 21.09.2014 (vedlegg 7).
Statens vegvesen ber om tilbakemelding på tre punkter:
- Byggegrense mot E16 var ikke vist på plankartet.
- Forhold til drift og vedlikehold av E16, særlig med tanke på salting.
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- Oppfyllelse av vilkår om asfaltering i gitte avkjøringstillatelse.
Punktene er nå avklart med vegvesenet, bekreftet i e-post 06.07.2015 (vedlegg 8).
Byggegrense er vist på plankartet. Asplan viak har kommentert problemstilling knytta til
salting. Prøver viser at dette ikke er noe problem per i dag. Statens vegvesen er også villig til
å gå i dialog dersom dette skulle bli et problem i framtida. Krav om asfaltering er tatt inn i
bestemmelsene.
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole konkluderer med at planen ikke vil ha dramatiske
innvirkninger på landbruksvirksomheten.

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til idrettsanlegg. Ved
revisjon av arealdelen tas det sikte på å endre arealformål i tråd med ny detaljregulering.

Juridiske forhold
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak.
Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet.

Økonomiske forhold
Det er avsatt midler til etablering av Vestre Nes vannverk investeringsplanen i gjeldende
handlingsprogram (15 millioner i fordelt på 2015 og 2016).

Rådmannens vurdering
Etablering av vestre Nes vannverk er en del av kommunens tiltak for å sikre gode vann og
avløpstjenester for Nes i Ådal. Herunder brannvann, drikkevann og rensing av utslipp. Med
bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Oversiktskart med planavgrensning
Forslag til plankart, merket 2.gangsbehandling
Forslag til reguleringsbestemmelser, merket 2.gangsbehandling
Planbeskrivelse, merket 2. gangsbehandling
Høringsuttalelser*
a. Buskerud fylkeskommune*
b. Fylkesmannen i Buskerud*
c. Landbrukskontoret, Ringerike kommune*
d. Noregs vassdrags- og energidirektorat*
e. Statens vegvesen*
6. Saksframlegg 1. gangsbehandling*
7. Rapport fra Asplan viak, naturverdier og naturmiljø, datert 21.09.2014*
8. E-post fra Statens vegvesen 06.07.2015*

Lenker
Høringsdokumentene
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, 07.07.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes
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Bryggerikjelleren Restaurant & Bar AS. Serverings- og skjenkebevilling for resten av
inneværende periode, som utgår 30. juni 2016.
Arkivsaksnr.: 15/6265

Saksnr.: Utvalg
91/15
Formannskapet

Arkiv: U63 &18

Møtedato
18.08.2015

Forslag til vedtak:
1. Bryggerikjelleren Restaurant & Bar AS org.nr 897 324 482 gis alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Bryggerikjelleren Restaurant & Bar,
Kongensgate 3, Hønefoss.
2.

Bevillingen gjelder for de arealer søknaden beskriver.

3. Mona Engebretsen f. 14.3.1964 godkjennes som styrer for bevillingen og Mattis Karlsen
f. 31.8.1979 godkjennes som stedfortreder av bevillingen.
3. For øvrig gjelder følgende:
a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.
b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.
c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye
samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan
2012 – 2016.

Sammendrag
Mona Engebretsen har overtatt firmaet Bryggerikjelleren Restaurant & Bar AS. Hun er
eneeier av aksjeselskapet og har jf. alkohollovens § 1-10 søkt om ny bevilling for stedet.
Det er ikke fremkommet noen negative merknader som har betydning for søknaden.

Innledning / bakgrunn
Det er søkt om ny bevilling for Bryggerikjelleren etter overdragelse av aksjene i firmaet.

Beskrivelse av saken
Stedet skal fortsatt drives som restaurant og bar. Det søkes om bevilling for samme arealene
som det tidligere har vært gitt bevilling for.
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Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 for
Ringerike kommune.

Juridiske forhold
Jf. alkohollovens § 1-10 bortfaller en bevilling ved overdragelse av virksomhet.
For å kunne drive på tidligere eiers bevilling, må det søkes ny bevilling innen en måned etter
overdragelse.
Mona Engebretsen overtok firmaet 11. mai 2015, og søkte ikke om bevilling før 9. juli.
Fra hun ble gjort oppmerksom på at bevillingen hadde falt bort jf. alkohollovens § 1-10, har
hun holdt stedet stengt.

Tidligere behandlinger og vedtak
Stedet har hatt bevilling i mange år. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til
stedet i inneværende periode.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.

Utrykte vedlegg
Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler.

Ringerike kommune, 4.8.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Kari Véien Denné
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Salgsbevilling for alkoholholdig drikk - Lille Handleri.
Arkivsaksnr.: 15/5560

Arkiv: U62 &18

Saksnr.: Utvalg
92/15
Formannskapet

Møtedato
18.08.2015

Forslag til vedtak:




Helle Reklev/Lille Handleri org.nr 914 445 140 gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk
i gruppe 1.
Bevillingen gis for resten av inneværende periode, som utgår 30. juni 2016.
Helle Reklev f. 11.3.1985 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra kravet
om stedfortreder for styrer da firmaet er et enkeltmannsforetak.

Beskrivelse av saken
Helle Reklev har søkt om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, for sin butikk
Lille Handleri på Sokna.
Butikken selger lokal mat, varer fra småskalaprodusenter og egenproduserte delikatesser.
Det har også tidligere vært matbutikk med salg av alkoholholdig drikk i lokalene.

Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser i alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016.

Juridiske forhold
Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden fra høringsinstansene.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.

Utrykte vedlegg
Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler.
Ringerike kommune, 07.07.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Kari Véien Denné

Side 67

Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:

17.06.2015
2014/6093
421.3

Deres referanse:

10/1947-56

Saksbehandler:
Innvalgstelefon:

Lise Økland
32 26 68 04

Hole kommune
Ringerike kommune

Arbeidet med kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund i Hole og
Ringerike kommuner
Vi viser til brev av 20. mai 2015 der kommunene ber om noen formelle avklaringen før de tar
stilling til videre prosess.
Fylkesmannen vil først presisere at det er kommunene selv som har ønsket å utarbeide en
kommunedelplan som et mulig alternativ til et statlig vern etter naturmangfoldloven. Helt fra
igangsettelsen av arbeidet med kommunedelplanen har kommunene også vært kjent med at
utfallet av verneplanprosessen er usikkert, og at muligheten for et statlig vern fortsatt er til
stede. Vi viser blant annet til Miljødirektoratets anbefaling om vern etter naturmangfoldloven.
Vi har i uttalelsene til planprogrammet til kommunedelplanen pekt på noen utfordringer og
muligheter med bruk av plan- og bygningsloven som vernelov og vært positive til videre dialog og veiledning. I brevet stiller kommunene generelle spørsmål om hvilke arealformål og
bestemmelser som skal brukes for å ivareta vernehensynene. Vi forutsetter at kommunene
som planmyndighet har god kjennskap til plan- og bygningslovens ulike arealformål, hjemler
for planbestemmelser og tilhørende veiledere.
I møte 17. april 2015 presenterte kommunene et planforslag der de foreslåtte verneområdene
var vist som arealer som skulle båndlegges etter naturmangfoldloven. Dersom kommunedelplanen skal være et reelt alternativ til statlig vern, må disse arealene avsettes til konkrete
arealbruksformål med tilhørende planbestemmelser etter plan- og bygningsloven. Vi gjør
oppmerksom på at hekkeholmene i Steinsfjorden har spesielt stor verneverdi. For å kunne gi
mest mulig konkret veiledning foreslår vi et nytt møte der vi tar utgangspunkt i et revidert
planforslag.
Hole kommune har også igangsatt kommunedelplanarbeid for områdene Vik og Sundvollen.
Det er i utgangspunktet ønskelig at de foreslåtte verneområdene vurderes og planlegges samtidig og inngår i en helhetlig kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund.
I brevet stiller kommunene spørsmål om hvilke paragrafer i forslag til verneforskrift som vil
lede til krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Kommunene må selv gjennom planprosessen
vurdere om det er behov for ekstra sikring gjennom etterfølgende utarbeidelse av reguleringsplan for spesielt viktige arealer. Vi kan imidlertid bidra faglig både med hensyn til naturverdier og juridiske forhold og gi nærmere veiledning når planarbeidet har kommet så langt at
det foreligger konkrete problemstillinger.

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Videre er det spørsmål om hvilke forvaltningsoppgaver kommunene vil bli tillagt dersom det
vedtas en kommunedelplan som erstatning for et vern etter naturmangfoldloven. Fylkesmannen presiserer at vedtak av en kommunedelplan ikke vil føre til at staten pålegger kommunene
nye forvaltningsoppgaver. Det er kommunene selv som plan- og bygningsmyndighet som må
følge opp de arealplanene som de vedtar.
Forslaget til verneplan for Tyrifjorden ligger til behandling i Klima- og miljødepartementet.
Fylkesmannen har i e-post av 4. juni 2015 til departementet orientert om status for kommunenes arbeid med kommunedelplanen som et alternativ til statlig vern. Vi ber om å bli orientert
om den videre fremdriften i arbeidet med kommunedelplanen.

Med hilsen
Eli Kristin Nordsiden
fagsjef
Lise Økland
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
Kopi til:
Buskerud fylkeskommune

Postboks 3563

3007
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oppmerksom på at hekkeholmene i Steinsfjorden har spesielt stor verneverdi. For å kunne gi
mest mulig konkret veiledning foreslår vi et nytt møte der vi tar utgangspunkt i et revidert
planforslag.
Hole kommune har også igangsatt kommunedelplanarbeid for områdene Vik og Sundvollen.
Det er i utgangspunktet ønskelig at de foreslåtte verneområdene vurderes og planlegges samtidig og inngår i en helhetlig kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund.
I brevet stiller kommunene spørsmål om hvilke paragrafer i forslag til verneforskrift som vil
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Med hilsen
Eli Kristin Nordsiden
fagsjef
Lise Økland
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
Kopi til:
Buskerud fylkeskommune

Postboks 3563
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Drammen

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/6049-1

Arkiv:

Månedsrapport mai 2015
Forslag til vedtak:
Månedsrapport mai 2015 tas til orientering

Sammendrag
Økonomisk prognose for regnskapsåret 2015 viser et merforbruk i forhold til budsjett på
20,1 mill. kroner. Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med et «overskudd» på 36,5
mill. kroner. Disse skal brukes til avsetninger til disposisjonsfond og tilbakebetaling av
tidligere års underskudd. Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser vil
avsetninger og tilbakebetaling bli redusert fra 36,5 mill. kroner til 16,4 mill. kroner.
Driftsområdene viser samlet et merforbruk på 27,2 mill. kroner, men noe av dette blir
oppveiet av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 7,1 mill. kroner på sentrale områder
for avsetninger, skatt og finans.

Innledning / bakgrunn
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i
2015. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial
skal fremlegges en mer omfattende rapport.

Beskrivelse av saken
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 20,1 mill. kroner. Det vil si at årets budsjetterte
«overskudd» på 36,5 mill. kroner blir redusert til 16,4 mill. kroner. De største avvikene fra
budsjett vises på området helse, omsorg og velferd med 13,3 mill. kroner og tekniske
områder med 7,5 mill. kroner.

Alle tall i 1000 kr
Regnskap
Rammeområde
2014 (pr mai)
Samlet resultat
-31 299
Folkevalgte og revisjon
2 509
Administrasjon og fellesutgifter
47 864
Barnehage
79 703
Grunnskole
117 090
Spesielle tiltak barn og unge
6 432
Kulturtjenesten
7 012
Helse, omsorg og velferd
311 130
Tekniske områder
76 237
Avsetninger, overføringer
10 090
Skatt og rammetilskudd
-700 650
Finans
11 284

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015
-79 837
1 814
46 320
70 074
114 878
53 633
8 765
267 020
34 315
-4 074
-696 882
24 300

20 110
6 037
88 449
167 267
247 330
116 151
23 160
596 928
126 867
49 306
-1 492 459
91 073

0
6 437
87 725
166 607
245 786
114 212
21 211
583 604
119 388
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-20 110
400
-724
-660
-1 545
-1 939
-1 950
-13 324
-7 479
7 360
-11 000
10 750

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
6%
-1 %
0%
-1 %
-2 %
-9 %
-2 %
-6 %
-13 %
1%
11 %

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det
meste skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til
tildelte budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode
løsninger. Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil
forbedre årsprognosen som i denne rapporten viser merforbruk på 27,2 mill. kroner for
driftsområdene. Dette oppveies noe av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 7,1 mill.
kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og finans.
Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med budsjettrammene.
Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid at det må settes av
ca 7,8 mill. kroner til selvkostfondene innenfor VAR (Vann, avløp og rens). Dette fordi
investeringsutgiftene i 2014 ble lavere enn planlagt og at rentenivået har fortsatt å synke. På
den måten blir de beregnede utgiftene på selvkostområdene lavere og en større del av
inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes til fond.
Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg
er det ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken
som bidrar til rapportert merforbruk.
Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert.
Nettoeffekt blir mindreforbruk på ca 3,5 mill. kroner på årsbasis dersom rentene fortsetter å
holde seg lave gjennom høsten. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet å dele ut et utbytte
på totalt 25 mill. kroner til sine eiere, og av dette vil Ringerike kommune motta 18,25 mill.
kroner som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjettert.
Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 11 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Årsaken til dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at
Ringerike kommune mottar lavere inntekter fra skatteutgjevningen.
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre:
 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og
innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt
i år er på linje med budsjett. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes
inntekter fra inntektsutgjevningen. 2015 har hittil vist en lavere skattevekst for landet

-19 888
400
0
-930
-1 005
-2 284
-1 856
-12 994
-7 493
6 524
-11 000
10 750





enn forutsatt i Statsbudsjettet, og Ringerike kommune vil motta et lavere beløp
gjennom inntektsutgjevningen enn budsjettert dersom dette ikke endrer seg. Endelig
svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2016
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 2016. 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.

Økonomiske forhold
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi
et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året.

Rådmannens vurdering
Ikke store endringer i prognosen siden 1. tertialrapport. Det vitner om god økonomisk
oversikt, men at det er driftsutfordringer i forhold til budsjett. Eventuelle forslag til
budsjettjusteringer vil bli fremmet i forbindelse med 2. tertial rapport. Frem til denne
foreligger vil det fortsatt opprettholdes et sterkt press på organisasjonen for å nærme seg
budsjettbalanse ved årets slutt. Antall årsverk har vært svakt fallende også første halvdel av
2015. Dette er nødvendig for å tilegne seg økonomisk kontroll innenfor de økonomiske
rammene som er stilt til rådighet for Ringerike kommune.
Rådmannen ser at mye spennende skjer i kommunen siste halvår med valg av ny politisk
ledelse og mange pågående prosjekter både fra næringslivet og kommunen. En ny
aktivitetspark i Hønefoss by er også varslet ferdigstilt i løpet av høsten.

Vedlegg
Månedsrapport mai 2015
Ringerike kommune, 30.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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1. Innledning
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske
planer som er lagt for 2015. Det utarbeides en årsprognose som måles mot kommunens årsbudsjett.
I 2015 er det budsjettert med driftsinntekter på 1,95 milliarder kroner og driftsutgifter på 1,9
milliarder kroner for kommunen totalt. Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag
av regnskapstall pr 31.05.2015. Samtlige enhetsledere 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.

2. Sammendrag
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 20,1 mill. kroner. Dette forutsetter at enhetene som har merforbruk ikke
greier å igangsette tiltak som får økonomiske effekter for å nærme seg budsjetterte rammer. De
største avvikene fra budsjett vises på området helse, omsorg og velferd med 13,3 mill. kroner og
tekniske områder med 7,5 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Regnskap
Rammeområde
2014 (pr mai)
Samlet resultat
-31 299
Folkevalgte og revisjon
2 509
Administrasjon og fellesutgifter
47 864
Barnehage
79 703
Grunnskole
117 090
Spesielle tiltak barn og unge
6 432
Kulturtjenesten
7 012
Helse, omsorg og velferd
311 130
Tekniske områder
76 237
Avsetninger, overføringer
10 090
Skatt og rammetilskudd
-700 650
Finans
11 284

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015
-79 837
1 814
46 320
70 074
114 878
53 633
8 765
267 020
34 315
-4 074
-696 882
24 300

20 110
6 037
88 449
167 267
247 330
116 151
23 160
596 928
126 867
49 306
-1 492 459
91 073

0
6 437
87 725
166 607
245 786
114 212
21 211
583 604
119 388
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-20 110
400
-724
-660
-1 545
-1 939
-1 950
-13 324
-7 479
7 360
-11 000
10 750

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport

-19 888
400
0
-930
-1 005
-2 284
-1 856
-12 994
-7 493
6 524
-11 000
10 750

6%
-1 %
0%
-1 %
-2 %
-9 %
-2 %
-6 %
-13 %
1%
11 %

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det meste
skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte
budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode løsninger.
Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil forbedre årsprognosen
som i denne rapporten viser merforbruk på 27,2 mill. kroner for driftsområdene. Dette oppveies noe
av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 7,1 mill. kroner på sentrale områder for avsetninger,
skatt og finans.
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Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med budsjettrammene. Etterberegning
av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid at det må settes av ca 7,8 mill. kroner til
selvkostfondene innenfor VAR (Vann, avløp og rens). Dette fordi investeringsutgiftene i 2014 ble
lavere enn planlagt og at rentenivået har fortsatt å synke. På den måten blir de beregnede utgiftene
på selvkostområdene lavere og en større del av inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes
til fond.
Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg er det
ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken som bidrar til
rapportert merforbruk.
Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert. Nettoeffekt blir
mindreforbruk på ca 3,5 mill. kroner på årsbasis dersom rentene fortsetter å holde seg lave gjennom
høsten. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet å dele ut et utbytte på totalt 25 mill. kroner til sine
eiere, og av dette vil Ringerike kommune motta 18,25 mill. kroner som er 7,25 mill. kroner høyere
enn budsjettert.
Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 11 mill. kroner lavere enn budsjettert. Årsaken til
dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at Ringerike kommune
mottar lavere inntekter fra skatteutgjevningen.
Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med et «overskudd» på 36,5 mill. kroner. Disse skal
brukes til avsetninger til disposisjonsfond og tilbakebetaling av tidligere års underskudd. Blir
regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser vil avsetninger og tilbakebetaling bli redusert
fra 36,5 mill. kroner til 16,4 mill. kroner.
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3. Sentrale økonomiske utfordringer
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre:






Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og
innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i år er
på linje med budsjett. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra
inntektsutgjevningen. 2015 har hittil vist en lavere skattevekst for landet enn forutsatt i
Statsbudsjettet, og Ringerike kommune vil motta et lavere beløp gjennom
inntektsutgjevningen enn budsjettert dersom dette ikke endrer seg. Endelig svar på
inntektsutgjevning kommer i januar 2016
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
2016. 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.
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4. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 regnskapsområder. Disse er fordelt etter
tjenestetype. I årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og
budsjettene for skatt og rammetilskudd samt finans vedtas i tabell 1A.

Folkevalgte og revisjon
Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 0,4
mill. kroner.
Folkevalgte og revisjon
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr mai)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

2 509

1 814

2 732

2 689

-222

-875

6 037
6 432
-395

6 437
6 832
-395

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
400
6%
400
400
6%
400
0
0%
0

Administrasjon og fellesutgifter
Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, midler til organisasjons- og
samfunnsutvikling og kommunens administrative støtteenheter som regnskap, lønn, IT, servicetorg,
skatteoppkreveren med flere. Årsprognosen viser et merforbruk på 0,7 mill. kroner.
Administrasjon og fellesutgifter Regnskap
Alle tall i 1000 kr
2014 (pr mai)
Driftsregnskap
47 864
Driftsutgifter
49 530
Driftsinntekter
-1 667

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015
46 320
49 060
-2 740

88 449
97 190
-8 741

87 725
95 948
-8 224

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-724
-1 %
0
-1 242
-1 %
-276
517
-6 %
276

Det er forventninger om reduksjon i ressursbruken innenfor administrasjon og fellesutgifter, og
årsprognosen som her legges frem forutsetter at gjennomførte og planlagte tiltak får effekt som
forventet. Omstillingskostnader, utgifter til innbyggerinformasjon og rekruttering av nye
kommunalsjefer til toppledergruppen har blitt noe høyere enn budsjettert.
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Barnehage
Inneholder utgifter og inntekter i kommunale barnehager og tilskudd til ikke- kommunale
barnehager. Årsprognosen viser et merforbruk på 0,7 mill. kroner.
Barnehage
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr mai)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

79 703

70 074

90 430

82 582

-10 730

-12 508

167 267
194 477
-27 209

166 607
193 001
-26 394

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-660
0%
-930
-1 476
-1 %
-1 501
815
-3 %
571

Barnehagene har stort sett tilpasset seg sine økonomiske rammer. Det er 3 barnehager som viser
merforbruk på grunn av utfordringer med å innfri effektiviseringskrav. Lederne her samarbeider med
kommunalsjef for å finne den beste løsningen.
I revidert nasjonalbudsjett legges det opp til nye retningslinjer for brukerbetaling i barnehagene fra
1.mai 2015. Det innføres nasjonal minstekrav til redusert foreldrebetaling. I tillegg innføres det gratis
barnehage (20 timer i uken) fra 1. august 2015 for alle 4 og 5 åringer fra lavinntektsfamilier. Dette vil
bety reduserte inntekter for kommunen, men størrelsen på dette vil vi først se til høsten når nye
barn er på plass og nytt barnehageår starter.

Grunnskole
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av skoler, SFO og Læringssenter for voksne.
Årsprognosen viser et merforbruk på 1,5 mill. kroner.
Grunnskole
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr mai)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

117 090

114 878

140 252

136 220

-23 163

-21 342

247 330
310 408
-63 078

245 786
307 528
-61 742

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-1 545
-1 %
-1 005
-2 881
-1 %
-2 992
1 336
-2 %
1 988

De fleste enhetene vil klare å tilpasse seg budsjettrammene for 2015, men enkelte skoler viser
gjennom årsprognosen at arbeidet er utfordrende. Dette gjelder spesielt Nes og Hallingby skoler.
Større endringer vil ofte måtte gjøres fra skolestart i august og det er da en risiko for at ikke alle tiltak
får helårseffekt i 2015.
Læringssenteret for voksne melder om et merforbruk og økt pågang av deltagere pga økt bosetting
av flyktninger i distriktet. Dette må ses i sammenheng med de tilskudd Læringssenteret mottar fra
staten. En revisjon av avtalene med Hole og Jevnaker blir også gjennomført. En sikrere analyse av
konsekvensene vil ligge til grunn for neste tertialrapport.
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Spesielle tiltak barn og unge
Inneholder utgifter og inntekter til spesialpedagogiske tiltak i barnehage, avlastning barn og unge,
barnevern, helsestasjonstjenester, PPT, ungdomskontakt og fritidstilbud til barn og unge.
Årsprognosen viser et merforbruk på 1,9 mill. kroner.
Spesielle tiltak barn og unge
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr mai)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

6 432

53 633

6 732

57 862

-299

-4 228

116 151
132 713
-16 563

114 212
127 590
-13 378

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-1 939
-2 %
-2 284
-5 124
-4 %
-5 499
3 185 -24 %
3 215

De fleste enhetene innenfor dette området har god økonomisk kontroll og drifter innenfor
budsjetterte rammer. Tjenestevolumet her preges imidlertid av en høy grad uforutsigbarhet gjennom
året, spesielt gjelder dette barnevern og avlastningstjenester. Merforbruket i denne prognosen
knytter seg til større aktivitet enn først antatt innenfor avlastningstjenester for barn som gjør at
planlagte kostnadsreduksjoner må utsettes eller reverseres.
Behovet for spesialtiltak i barnehage ser ut til å være litt redusert i forhold til 2014 og årsprognosen
viser et mindreforbruk på ca 0,3 mill. kroner.

Kulturtjenesten
Inneholder utgifter og inntekter til drift av bibliotek og kulturskole og tilskudd til idrett og kultur.
Årsprognosen viser et merforbruk på 1,9 mill. kroner.
Kulturtjenesten
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr mai)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

7 012

8 765

8 429

12 154

-1 419

-3 389

23 160
27 072
-3 911

21 211
25 536
-4 325

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-1 950
-9 %
-1 856
-1 536
-6 %
-1 869
-414
10 %
14

Merforbuket i prognosen skyldes noe usikkerhet rundt kostnadene til videre drift av Ringerikshallen
samt husleie og fellesutgifter til blant annet kulturskolen og Hønefoss Arena. Overføringene til andre
tros- og livssamfunn ser og ut til å bli 1 mill. kroner høyere enn budsjettert.
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Helse, omsorg og velferd
Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner,
hjemmetjenester, tjenestetildelingskontor, kjøp av helse og omsorgstjenester og Ringerikskjøkken.
Årsprognosen viser et merforbruk på 13,3 mill. kroner.
Helse, omsorg og velferd
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr mai)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

311 130

267 020

391 777

359 578

-80 647

-92 558

596 928
794 487
-197 559

583 604
784 088
-200 484

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-13 324
-2 %
-12 994
-10 399
-1 %
-9 929
-2 925
1%
-3 066

Hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene melder om de største økonomiske avvikene og
driftsutfordringene i forhold til aktivitet. Spesielt Hønefoss sykehjem har driftsutfordringer etter at
kommunen har vært nødt til å redusere bemanning og effektivisere driften de siste årene. En
kombinasjon av høyt sykefravær og bemanningsutfordringer på grunn av bygningens utforming gjør
at det meldes om et merforbruk på 3 mill. kroner.
Hjemmetjenesten melder samlet om et merforbruk på ca 3,3 mill. kroner grunnet høyere aktivitet
enn antatt da budsjettet ble lagt i høst. For tiden er det også noen enkeltvedtak på ressurskrevende
brukere som er utfordrende å dekke opp med budsjettert bemanning. Dette vil variere gjennom året,
men årsprognosen for spesialteam og spesielle enkeltvedtak viser ca 7 mill. kroner i merforbruk.
Ringerikskjøkken er noe usikre på årets totale inntekter. Starten på året viser at inntekten kan bli 1,6
mill. kroner lavere enn budsjettert, og det er lagt inn et merforbruk i årsprognosen. Det arbeides med
å finne muligheter for økte inntekter.
Området har nylig gjennomført omstrukturering i ledelse og det jobbes med nye turnusplaner. Fokus
på redusert sykefravær anses også som avgjørende for å redusere kostnadene. Samarbeide med
sykehuset fungerer godt og det er få pasienter som må ligge flere netter på sykehuset i påvente av
kommunal pleie.
En betydelig inntektskilde er refusjon for ressurskrevende brukere under 67 år som er budsjettert
med 43 mill. kroner. Premissene for denne inntekten i 2015 legges i statsbudsjettet som
offentliggjøres i oktober og vedtas i desember. Frem til da vil det være usikkerhet knyttet til
årsprognosen.
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Tekniske områder
Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp,
byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser et merforbruk på 7,5 mill.
kroner.
Tekniske områder
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr mai)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

76 237

34 315

134 111

100 820

-57 873

-66 505

126 867
251 144
-124 277

119 388
243 479
-124 091

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-7 479
-6 %
-7 493
-7 666
-3 %
-7 257
186
0%
-236

Årsprognosen i driften for tekniske tjenester er innenfor budsjetterte rammer. Unntaket er drift av
Ringerikshallen som etter budsjettplanen skulle vært stengt i 2015, men hvor fortsatt drift er
opprettholdt. Det meste av merforbruket i forbindelse med dette ser imidlertid ut til å kunne dekkes
av mindreforbruk på strøm- og fyringsutgifter.
Beregning av prognose for vann og avløp viser et større avvik fra hva som er budsjettert, i underkant
av 7,2 mill. kroner. Avviket er anslagsvis fordelt med 45 % på vann og 55 % på avløp. Hovedårsaker til
avviket er: Det var planlagt investeringer på henholdsvis ca 30 og 34 mill. kroner for vann og avløp i
2014. Regnskapet viser at det ble investert langt mindre, nærmere bestemt 12,8 mill. kroner på vann
og 17,6 mill. kroner på avløp. De planlagte, ikke gjennomførte investeringene forskyves ikke til
senere år i beregningsmodellen for selvkost. De nulles ut og må legges inn igjen når man har et nytt
estimat for gjennomføring. Både avskrivninger og kalkulatorisk rente for 2015 blir påvirket av spriket
mellom planlagte og faktiske investeringsutgifter i 2014.
Den beløpsmessig viktigste faktoren er imidlertid at kalkylerenten for 2015 var prognostisert til 2,99
%. Ved etterkalkylen for 2014 (foretatt primo februar 2015) hadde rentenivået falt vesentlig siden
august/september 2014 da grunnlaget for budsjett 2015 ble lagt. Redusert til 1,75 %. Ved nærmere
gjennomgang av selvkost vann viser det seg at renteendringen alene utgjør ca 2 mill. kroner av
avviket, ca 1mill. kroner skyldes lavere avskrivningskostnad som følge av lavere investeringer i 2014
enn prognostisert og ca 0,5 mill. kroner skyldes lavere grunnlag for de kalkulatoriske rentene som
følge av lavere investeringsnivå i 2014 enn forventet. Det er tilsvarende årsaker og effekter for avløp.
Beregning av selvkost vann og avløp pr nå viser at det vil bli avsetning til selvkostfond med anslagsvis
4,1 mill. kroner på vann og 3,6 mill. kroner på avløp. Dette er betydelig høyere enn først budsjettert. I
tillegg avsettes anslagsvis 0,3 mill. kroner til selvkostfond septik; marginalt høyere enn budsjettert.
En styrking av selvkostfondene vil bidra til mer stabile gebyrsatser når store investeringer iverksettes
i planperioden.
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Avsetninger og overføringer
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), lønnsvekst, tilskudd kirkelig
fellesråd og andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen viser mindreforbruk rundt 7,4 mill. kroner i
forhold til budsjett.
Avsetninger, overføringer
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr mai)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

10 090

-4 074

10 481

19 700

-390

-23 774

49 306
136 846
-87 540

56 667
143 308
-86 641

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
7 360
13 %
6 524
6 462
5%
6 462
899
-1 %
62

Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave for pensjon foreligger i
januar 2016 og regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet. Det
er varslet en betydelig lavere reguleringspremie (KLP) og et høyere utdelt overskudd til kommunens
premiefond i KLP enn først antatt i 2015. Det er positivt for kommunens likviditet, men får ingen
regnskapsmessige resultatutslag annet enn et betydelig lavere premieavvik i år.
Årets sentrale lønnsoppgjør er gjennomført og lokale forhandlinger vil bli gjennomført før juli.
Rammene i oppgjøret er satt og foreløpige beregninger tyder på at årets budsjettmessige avsetning
var noe for høy. I denne prognosen anslått et mindreforbruk på ca 6,5 mill. kroner.
I forbindelse med at flere flyktninger skal bosettes i Ringerike kommune i år enn i fjor vil inntektene
bli noe høyere enn budsjettert på dette rammeområdet. I denne prognosen er det lagt inn en økning
på 0,9 mill. kroner. Dette må imidlertid ses i sammenheng med økte utgifter spesielt hos NAV og
Læringssenteret for voksne. Det blir en nærmere analyse av dette frem mot 2. tertialrapport med
forslag om eventuelle budsjettjusteringer.

Skatt og rammetilskudd
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd,
inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser
mindreinntekter rundt 11 mill. kroner i forhold til budsjett.
Skatt og rammetilskudd
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr mai)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

-700 650

-696 882

17

36

-700 667

-696 919

-1 492 459
207
-1 492 666

-1 503 459
207
-1 503 666

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-11 000
1%
-11 000
0
0%
0
-11 000
1%
-11 000

Skatteveksten i 2014 ble betydelig lavere enn forutsatt i statsbudsjettet det året. Tendensen
fortsetter inn i 2015. I perioden januar til mai har skatteinntekter fra inntekt og formue vært litt
bedre enn budsjettert. Skatteveksten for landet ligger derimot lavere enn forutsatt i årets
statsbudsjett, noe som vil gi lavere inntekter til Ringerike kommune gjennom inntektsutgjevningen.
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I revidert nasjonalbudsjett øker staten overføringen til kommunene med 1,1 milliarder kroner
samlet. Av dette får Ringerike 3,5 mill. kroner. Foreløpige beregninger etter revidert
nasjonalbudsjett, og med de antakelsene vi kan gjøre i forhold til årets skattevekst, viser at Ringerike
vil få ca 3 mill. kroner mer enn budsjettert i skatteinntekter på inntekt og formue.
Inntektsutgjevningen vil imidlertid dra i motsatt retning og ende ca 18 mill. kroner lavere enn
budsjettert, men oppveies altså noe gjennom tilleggsbevilgningen i revidert nasjonalbudsjett.

Finans
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter,
renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser mindreforbruk og
merinntekter i forhold til budsjett på 10,8 mill. kroner.
Finans
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr mai)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

11 284

24 300

28 213

26 245

-16 929

-1 945

91 073
117 240
-26 167

101 823
121 240
-19 417

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
10 750
11 %
10 750
4 000
3%
4 000
6 750 -35 %
6 750

Et fortsatt lavt rentenivå vil gi ca 4 mill. kroner lavere renteutgifter enn budsjettert, men også ca 0,5
mill. kroner lavere renteinntekter. Generalforsamlingen i Ringeriks- Kraft AS har besluttet et utbytte
på 25 mill. kroner til sine eiere. Ringerike kommune vil motta 18,25 mill. kroner av dette, som er 7,25
mill. kroner mer enn budsjettert.

5. Likviditetssituasjonen
Ringerike kommune har en svak likviditet. For å være sikker på og til enhver tid kunne betale sine
forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsernkontoen.
Kontokreditten har ikke vært brukt så langt i 2015. Første del av låneopptak til årets investeringer ble
foretatt i slutten av februar med 130 mill. kroner.
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6. Bemanningsutvikling
Ringerike kommune leverer et bredt spekter av tjenester, og det meste av denne leveransen må
utføres ved hjelp av menneskelig arbeidskraft. Lønnskostnader er derfor den største utgiftsposten i
kommunens regnskaper. Kommunen må tilpasse sine utgifter slik at de ikke overstiger de inntektene
som mottas gjennom skatt, rammetilskudd fra Staten, brukerbetalinger o.a. Tjenestene vil derfor
alltid være i utvikling og endring for å tilpasse seg innbyggernes krav og forventinger sett i
sammenheng med de økonomiske rammene. For å ha god økonomisk kontroll på driften er antall
årsverk derfor et viktig nøkkeltall.
I 2015 har utvikling i årsverk vært slik:
Dato: 31.12.2014 12.01.2015 12.06.2015
Antall årsverk
Antall ansatte
Årsverk timeansatt

1715
2262
214

1717
2245
198

1701
2222
177

Tabellen viser utlønnede årsverk (ansatte som har permisjon eller annet fravær uten lønn er ikke
med i tallene) en nedgang hittil i år på 16 årsverk ved utlønning i juni sammenlignet med januar.
Samtidig er antall ansatte redusert med 23. I 2014 ble antall lønnede årsverk redusert med 72 fra
1787 i januar til 1715 i desember.
Årsverk timeansatt inneholder alle ansatte som ikke har fast stilling, men mottar lønn pr utført time.
Dette kan være sykevikarer, ferievikarer, ekstrahjelp og overtid. Lønn utbetales en måned på
etterskudd, slik at 177 årsverk er lønnet i juni for utført arbeid i mai. I årene 2012-2014 har
gjennomsnitt av antall årsverk timeansatt første halvår ligget mellom 200 og 210 og andre halvår
mellom 215 og 260.
Antall ansatte med deltidsstilling er ved utlønning 12. mai 1357 personer. Det utgjør 61 % av alle
ansatte. I januar 2014 var det tilsvarende tallet 1346 personer som utgjorde 60 % av alle ansatte.
Lønnsutviklingen fra 2014 til 2015 i perioden januar til mai viser at netto lønnskostnader (uten
pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift) har økt noe, men ikke så mye som lønnsveksten fra 2014 til
2015 skulle tilsi. Dette viser også at antall årsverk må ha blitt redusert. Refusjon fra NAV har gått noe
ned, som antyder noe lavere andel langtids sykefravær/ fødselspermisjoner. Tabellen viser tall fra 1.
tertial i år og i fjor:
Tall i 1000 kr

Jan-Mai 2015

Jan-Mai 2014

Brutto lønnskostnader*
440 381
437 770
- Refusjon fra NAV
-26 570
-28 433
= Netto lønnskostnader
413 811
409 337
* Lønnskostnad oppgitt uten pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift.
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Arkiv:

Kommunal finansiering av private barnehager fra 01.01.2016 Orientering om høringsuttalelse
Forslag til vedtak:
Rådmannens utredning i forbindelse med kommunens svar på høringsuttalelse på
Utdanningsdirektoratets forslag til finansieringsmodell for private barnehager gjeldende fra
01.01.2016, tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Kommunen finansierer de private barnehagene via kommunale tilskudd, i henhold til
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale
barnehager – Rundskriv Udir- 7-2014, sist endret med virkning fra 1. januar 2015.
Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede modeller for
finansiering av private barnehager med tilhørende forskrift. Nye forskrifter forventes å
gjøres gjeldende fra 1. januar 2016.
Direktoratet fremlegger et høringsnotat med forslag til to alternative modeller for
finansiering, med tilhørende endringer i forskrift. Høringsfristen er satt til 20. august.
KS har gitt sitt høringssvar allerede og kommunen har gjort seg kjent med de anbefalinger
og vurderinger som der er gjort.
Rådmannen orienterer med dette om Ringerike kommunens vurderinger og svar på
høringsuttalelsen.

Beskrivelse av saken
Direktoratet foreslår å endre dagens forskrift og finansieringsmodell vesentlig.
Det foreslås to alternative modeller, men det er kun ett element som skiller de to modellene
vesentlig fra hverandre:
Hvorvidt beregning av satsen på driftstilskuddet skal beregnes på grunnlag av

1. regnskapet i den enkelte kommune eller
2. gjennomsnittlige kostnader i regnskapet til alle landets kommuner
Foreslåtte forskriftsendringer utover bestemmelsen om hvilket regnskap som legges til
grunn, vil altså gjelde begge modeller.
Hvilken av disse to finansieringsmodellene som velges, vil imidlertid kunne påvirke kvalitet
og eierstruktur i barnehagesektoren samt i hvilken grad hensynene bak rammefinansieringen
av kommunen ivaretas.
Modell 1, er denne modellen som ligger i någjeldende forskrift og som nedenfor vil omtales
som «dagens modell».
Modell 2, er «ny modell» med kun nasjonale satser, som er tenkt justert for lokale forhold på
bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift.
Beregning av driftstilskudd
Dagens modell legger til grunn kostnadene i 2 år gamle kommunale regnskap justert for
lønns- og prisvekst, pluss 4 % til administrasjon.
For en del av de private barnehagene har de faktiske driftskostnadene vært lavere enn
driftstilskuddet fra kommunene, på grunn av lavere pensjonskostnader. Deler av
driftstilskuddet har for noen gått til dekning av kapitalkostnader og/eller gitt et overskudd.
PENSJON:
Direktoratet ønsker nå en pensjonsdekning som er mer «treffsikker» enn i dag, og foreslår
en sjablongsats på 14 % (ekskl. arbeidsgiveravgift).
Enkelte private barnehager i Ringerike har en pensjonssats på 12 %, men de fleste har en
pensjonssats fra 4 til 7 %. De innskuddsbaserte pensjonsordninger har i dag en maks sats på
7 % for denne arbeidstakergruppen. Med foreslåtte sjablongsats vil kommunen fortsatt
overfinansiere de private barnehagene på pensjon, men likevel i mindre grad enn tidligere da
det ble dekket opp til kommunens eget nivå på om lag 16-17 %.
Direktoratet foreslår videre at barnehager med særlig høye pensjonskostnader, kan søke
kommunen om å få dekket kostnader utover 14 %.
De mener det er vanskelig å anbefale en søknadsordning basert på en bestemt utregning, da
det er vanskelig å sammenligne reelle pensjonsutgifter i kommunen med reelle
pensjonsutgifter i private barnehager. Derfor foreslår de en ordning hvor de private
barnehagene kan søke kommunen om å få dekket de faktiske pensjonsutgiftene de har.
Kommunen skal da fatte vedtak « basert på en skjønnsmessig vurdering».
Her mener vi det er viktig å få inn i forskriften, at kommunen bør gis anledning til å sette en
øvre grense for dekning - opp til kommunens eget pensjonsnivå.
FAMILIEBARNEHAGER:
Få kommuner har både kommunale og private familiebarnehager og direktoratet forslår at
det ikke lenger blir valgfritt å beregne kommunal sats eller bruke nasjonal sats.
Ringerike kommune benytter i dag nasjonal sats.
Nasjonal sats er foreslått redusert, ved at påslag for sosiale kostnader i beregningen
reduseres fra 30 til 20 %. Dette for å gjøre at beregningen blir mer treffsikker og i større
grad tar hensyn til nivået på pensjonskostnadene.

Direktoratet anslår at 94 % av familiebarnehagene vil få dekket sine pensjonsutgifter ved å
sette satsen til 5 %.
En dekning av 6 % pensjon synes ut fra dette rimelig.
MIDLERTIDIGE BARNEHAGER
Direktoratet forslår at kostnadene til kommunale barnehager i midlertidige lokaler, ikke
lenger skal holdes utenfor beregningen av driftstilskudd til de private barnehagene.
Vi mener dette er uheldig. For Ringerike betyr det at Heggen barnehage vil inkluderes i
beregningen. Ekstraordinære kostnader i regnskapene i etablering- og nedbyggingsåret, vil
resultere i høyere tilskuddssats og økte utgifter for kommunen.
25-PROSENT-REGEL
Direktoratet forslår at kostnadskrevende barnehager i kommunen, ikke lenger skal holdes
utenfor beregningen av driftstilskudd til de private barnehagene.
Vi mener dette er uheldig. For Ringerike betyr det at Nes barnehage ikke lenger kan holdes
utenfor beregningen, noe som medfører en noe høyere tilskuddssats og økte utgifter for
kommunen.
Kapitaltilskudd
Dagens modell legger til grunn gjennomsnittlig kapitalkostnader i egen kommune eller
nasjonal sats, valgfritt.
Ringerike kommune benytter i dag nasjonal sats.
For en del av de private barnehagene har de faktiske kapitalkostnadene vært høyere enn
kapitaltilskuddet fra kommunene. Lave faktiske driftskostnader har imidlertid gjort at deler
av driftstilskuddet har kunnet dekke opp dette og/eller gitt et overskudd til fordeling.
IKKE VALGFRIHET PÅ KOMMUNAL ELLER NASJONAL SATS
Direktoratet mener det er komplisert for kommunene å beregne tilskuddet ut fra egne
kapitalkostnader, og at dette trolig er en viktig årsak til at mange kommuner i stedet velger å
basere tilskuddet på nasjonal sats. Tre av fire kommuner benytter nasjonal sats, og
direktoratet foreslås nå at alle kommuner skal benytte nasjonal sats.
NYE GRADERTE NASJONALE SATSER
Det skal beregnes nasjonale gjennomsnittlige kapitalkostnader for grupperte tre-års-klasser,
og gis gradert kapitaltilskudd ut fra dette.
Det er avgjørende for tilskuddet hvilket år barnehagen blir plassert i. Hver barnehage
innplasseres i årsklasse i tilskudds-tabell ut fra godkjenningsåret. Det forslås å legge til
grunn det året barnehagen godkjennes av kommunen jfr. Barnehagelovens § 10. Det vil også
favne utbygging og økte kapitalkostnader som krever ny godkjenning fra kommunen.
Det er beløpet i tabellen for dette godkjenningsåret som da bestemmer tilskuddet - forutsatt
at barnehagen kan dokumentere at de har så høye kapitalutgifter som dette.
Vi mener byggeåret kan gi en bedre verdivurdering enn godkjenningsåret, og forutsetter
også at kommunen kun skal yte tilskudd til den arealdelen det er gitt godkjenning for.
Det foreslås en lik årlig tilskuddssats i 3 år. Satsene for de ulike årsklassene fastsettes i
forskrift hvert år.
Alle barnehager er garantert et minimumstilskudd.

Eldre barnehager har lavere kapitalutgifter og får finansiering lik gjennomsnittlig
kapitalkostnad for nye og gamle barnehager. Dette vil gi en buffer for oppgraderinger og
større vedlikehold etter hvert som behovet for dette oppstår.
Vi mener kommunen fortsatt bør kunne velge om de vil benytte kommunal sats som nå, eller
nasjonal sats.
Dersom barnehagen har vesentlig høyere kapitalkostnader enn minimumssatsen og
godkjenning fra kommunen som etter forskrift gir høyere kapitaltilskudd, skal barnehagen få
tilskuddssats tilsvarende sats i godkjenningsåret som fastsatt i forskrift. Kapitalkostnadene
må dokumenteres.
FAMILIEBARNEHAGER
Få kommuner har både kommunale og private familiebarnehager og direktoratet forslår at
det ikke lenger blir valgfritt å beregne kommunal eller bruke nasjonal sats på kapitaltilskudd.
Ringerike kommune benytter i dag nasjonal sats.

Felles for kapital – og driftstilskudd
MINIMUMSSATS
Direktoratet hever minimumssatsen fra 98 til 100 %.
Minimum utbetaling er nå 98 % av beregnet tilskuddssats. Det har vært et vedvarende
politisk ønske om på sikt å heve satsen opp til 100 %, siden innføringen av ny forskrift om
likeverdig behandling trådte i kraft i 2011.
Økte kostnader som en følge av en økt likebehandling, bør kompenseres i rammetilskuddet.
For Ringerike kommune vil dette isolert sett utgjøre ekstra kostnader på om lag 1,6 millioner
kroner.
ORDINÆR DRIFT
Departementet foreslår å ta ut av forskriften bestemmelsen om «ordinær drift».
Vi mener dette er uheldig. Det bør fortsatt presiseres i forskriften, at det kommunale
tilskuddet skal gå til å dekke kostnader til ordinær drift i den private barnehagesektoren.
Departementet foreslår også å fjerne bestemmelsen om å sette «vilkår» til utbetalingen av
kommunalt tilskudd, noe som isolert sett ikke er problematisk. Samlet sett blir det imidlertid
uheldig å fjerne bestemmelsen om «ordinær drift» samtidig som det foreslås å fjerne
bestemmelsen om å kunne sett «vilkår» til utbetalingen av kommunalt tilskudd.
REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER
I dagens modell rettes refusjon for barnehageplass til den kommunen barnet bor.
Dette foreslås endret til at refusjon rettes til den kommunen hvor barnet er folkeregistrert.
Det vil sikre at kommunen som får tilskudd i rammetilskuddet, også må betale for
barnehageplass.
Dagens ordning kan slå uheldig ut for f.eks. studiekommuner og endringen er bra.
ÅRLIGE SATSER I FORSKRIFT
Direktoratet foreslår å fastsette nye nasjonale satser i forskrift hvert år – publiseres 1.
september og iverksettes påfølgende 1. januar.

Vi forutsetter at også andre endringer i forskriften er på plass 1. september, slik at
kommunen tidlig i budsjettprosessen kan beregne tilskudd og utgifter for neste år.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune overfører i år om lag 105 millioner kroner i kommunalt tilskudd til
private barnehager. Forslag til endringer i ny forskrift vil påvirke størrelsen på kommunens
utgifter i vesentlig grad.
Det knytter seg usikkerhet til effekten av en nasjonal sats på driftstilskudd med lokale
justeringer for bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift samt innføringen av en nasjonal sats
på kapitaltilskuddet. Likeledes vil forslaget om dekning av faktiske pensjonskostnader og
vurdering av kapitalkostnader etter skjønn, kunne gi store utslag i enkelte kommuner. Øvrige
faktorene er greie å beregne effekten av.
Ved å ta utgangspunkt i at departementet søker å utjevne kapitaltilskuddet og driftstilskuddet
samt at familiebarnehagene får redusert driftstilskudd, at minimumssats skal opp til 100 %
og at administrasjonstilskuddet trolig øker fra 4 til 4,3 %, kan vi imidlertid gjøre et anslag på
økonomisk effekt.
Legger vi disse forutsetningene inn i vår beregningsmodell, ser vi at modellen med nasjonale
satser kan gi Ringerike kommune økte kostnader på om lag 4 millioner kroner. Modellen
med en videreføring av driftstilskudd basert på kommunens eget regnskap og en nasjonal
sats på kapitaltilskudd, vil kunne gi om lag 2,6 million kroner i økte kostnader .
En videreføring av dagens finansieringsmodell er således beste løsning for Ringerike
kommune, økonomisk sett.

Rådmannens vurdering
Rammefinansiering
Dagens modell samsvarer med hensynene bak rammefinansieringen.
Det statlige tilskuddet til barnehagesektoren tilflyter kommunen gjennom rammetilskuddets
frie inntekter. Det er således viktig at kommunen står fritt til å råde over disse inntektene –
for å sikre en effektiv ressursutnyttelse i lokale løsninger og hvor det fortsatt sikres en
nærhet til beslutningsprosess for innbyggere og et lokalpolitisk selvstyre.
Kvalitet
Innenfor en og samme kommune kan det oppstå økte forskjeller i kvalitet på
barnehagetilbudet, som følge av at private barnehager finansieres med nasjonal sats og
kommunens barnehager via kommunebudsjettet.
Dette vil i særlig grad gjelde for kommuner med lave utgifter til barnehage / trang økonomi
eller liten vilje til å prioritere barnehage.
Dagens finansieringsmodell sikrer ikke at barnehagesektoren blir prioritert av kommunen
når det gjelder ressursbruk, utover kommunens plikt til å tilby barnehageplass. Likevel
ligger det i denne modellen en større mulighet til å påvirke kvalitet i kommunens
barnehager.
Dersom en nasjonal sats innføres nå, vil effekten av denne være avhengig av hvordan den
lokale justeringen for bemanningstetthet slår ut i hver kommune.

Ved innføring av en nasjonal bemanningsnorm (signalisert fra 2020), vil denne lokale
justeringen av tilskuddssats bli mer lik over hele landet og betydningen av lokale justeringer
vil reduseres. En bemanningsnorm vil føre til at tilskuddet til private barnehager øker og
kostnadene for kommunene øker, men det vil føre til at kostnadene mellom kommunene blir
jevnere.
Ved kombinasjonen nasjonal bemanningsnorm og nasjonale tilskuddssatser, vil kommunens
handlingsrom reduseres ytterligere. Dette er ikke forenelig med hensynene bak
rammefinansieringen og reder grunnen for å gå tilbake til en finansering av
barnehagesektoren via statlige øremerkede tilskudd.
Eierstruktur
Modell basert på nasjonale utgifter / satser, kan føre til at det kan være økonomisk mulig å
drive private barnehager, som kommunen selv ikke finner det forsvarlig å drive videre.
Tilskudd basert på landsgjennomsnittet for utgifter, hindrer at det oppstår store forskjeller i
tilskudd til de private barnehagene i ulike deler av landet. Det gir også en viss trygghet for at
det ikke skjer store endringer i tilskuddsgrunnlaget fra ett år til et annet og kan bidra til
etablering av flere private barnehager.
Ringerike kommune har en overvekt av private aktører i barnehagesektoren. Det er vedtatt
politisk at det skal være balanse i eierstrukturen og at neste etablering av barnehage i
kommunen skal være kommunal. Dette styrker rådmannens anbefaling om å velge en
videreføring av dagens finansieringsmodell.

Vedlegg
Ringerike kommunes høringsuttalelse - svar på Utdanningsdirektoratets høring –
Finansiering av private barnehager fra 1. januar 2016.

Link
Udir.no - Høring – finansiering av private barnehager
Ringerike kommune, 28.07.2015

Tore Isaksen
rådmann
kommunalsjef: Marianne Mortensen
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen

FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER FRA 1. januar 2016
Høringsfrist 20. august 2015

Svar på høring
1) Hvilken finansieringsmodell ønsker dere?
 VIDEREFØRING AV DAGENS MODELL
Tilskuddsberegning basert på nasjonale satser bryter med prinsippene bak
rammefinansiering og vil redusere kommunenes mulighet til lokalt selvstyre,
prioriteringseffektivitet og kostnadseffektivitet.
Nasjonale satser vil føre til at kommuner som driver kostnadseffektivt påføres økte kostnader
som følge av at andre kommuner ikke driver like kostnadseffektivt.
Innenfor en og samme kommune kan det oppstå økte forskjeller i kvalitet på
barnehagetilbudet, da private barnehager vil bli finansiert med nasjonal sats og kommunens
barnehager via kommunebudsjettet.
2) Støtter dere vårt forslag om påslag for pensjonsutgifter?
 JA
Men, sjablongbeløp på 14 % er for høy.
Direktoratet ønsker en pensjonsdekning som er mer «treffsikker» enn i dag. I Ringerike har
enkelte private barnehagene en pensjonssats på 12 %, de fleste har mellom 4 og 7 %. Med
foreslåtte sjablongbeløp på 14 % vil kommunen fortsatt overfinansiere de private
barnehagene på pensjon.
3) Støtter dere forslaget om en søknadsbasert ordning for barnehager med særlig høye
pensjonsutgifter?
 NEI
Resultatet av en slik ordning vil bli at kommunen dekker de faktiske pensjonskostnadene til
den enkelte private barnehage som ligger over 14 % - og i tillegg alltid dekker 14 %, selv om
enkelte barnehager ikke har så høye pensjonskostnader som 14 %.
4) Støtter dere at kapitaltilskuddet kun beregnes ut fra nasjonal sats?
 NEI
Det bør fortsatt være valgfritt for kommunen å beregne tilskuddet ut fra gjennomsnittlige
kapitalkostnader i egen kommune, eller bruke nasjonal gjennomsnittssats. Valgfrihet i
finansieringen av kapitalkostnader vil ivareta prinsippene for rammefinansiering.
5) Er dere enige i at kapitaltilskuddet gis likt for 3 år?
 JA
Dette vil gi forutsigbarhet, uavhengig av om kommunene benytter nasjonal eller beregner
egen kommunal sats på kapitaltilskuddet.
6) Hvilken metode mener dere er best til å beregne kapitaltilskuddet?
 BYGGEÅR
Byggeår kan gi bedre utgangspunkt for verdivurdering, da dette i mange tilfeller er ulik
godkjennings år. Kommunen må sikres adgang til å gi tilskudd bare til den arealdelen det er

gitt godkjenning for, slik at kommunen kan ha en reell innflytelse på standard og
dekningsgrad når det gjelder areal per barn og andre relevante faktorer i det tilbudet som
gis.
7) Støtter dere at tilskuddet til familiebarnehager kun beregnes ut fra nasjonal sats?
 NEI
Pålagt nasjonal sats for beregning av tilskuddet til private familiebarnehager vil bryte med
prinsippene om rammefinansiering av kommunen. Beregning av egen kommunal sats eller
bruk av nasjonal sats, bør være valgfritt. Tilsvarende som ved dagens ordning, kan det legges
opp til at kommuner uten kommunale familiebarnehager skal bruke nasjonale satser.
8) Støtter dere at tilskuddet til åpne barnehager kun beregnes ut fra nasjonal sats?
 NEI
Pålagt nasjonal sats for beregning av tilskuddet til åpne barnehager vil bryte med prinsippene
om rammefinansiering av kommunen. Beregning av egen kommunal sats eller bruk av
nasjonal sats, bør være valgfritt. Tilsvarende som ved dagens ordning, kan det legges opp til
at kommuner uten kommunale åpne barnehager kan bruke nasjonale satser.
9) Støtter dere vårt forslag om at kommunen der barnet er folkeregistrert skal være
refusjonspliktig?
 JA
10) Støtter dere forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om minimumssats?
 JA
En økning av minimumssats fra dagens 98 % til 100 % støttes, under forutsetning av at
regjeringen kompenserer kommunen for utgiftsøkningen dette medfører i 2016 og fremover.
11) Er dere enige i forslaget om ikke å viderefører bestemmelsen om «formål og virkeområde»
i § 1, da dette ivaretas i Barnehagelovens § 14?
 JA
12) Støtter dere vårt forslag om ikke å viderefører begrepet «ordinær drift» i § 3 første ledd?
 NEI
Beregningsgrunnlaget for kommunalt tilskudd bør kun inneholde utgifter til ordinær
barnehagedrift. Det synes urimelig at private barnehager skal få økt tilskudd som følge av
vilkårlige hendelse/utgifter av ekstraordinær art i kommunen.
Bestemmelsen sikrer også at kommunalt tilskudd kun skal finansiere «ordinær drift» i de
private barnehagene.
Kapitaltilskuddet omfattes også av begrepet «ordinær drift». Bestemmelsen er viktig i fht. å
stadfeste at kommunen ikke er pålagt å dekke ekstraordinære kapitalkostnader.
Å fjerne bestemmelsen om «ordinær drift» samtidig som bestemmelsen om å kunne sette
vilkår til utbetaling av kommunalt tilskudd fjernes, er uheldig. (Se pkt. 19)
Slik forskriften er i dag, har vilkårsretten liten praktisk betydning. Men, i forslag til ny forskrift
bør dette fortsatt være med. Dette for å sikre at kommunen ikke pålegges å dekke utgifter
som ikke kan sies å være ordinær barnehagedrift – eller dekke utgifter som finansieres på
andre måter – uten at det kan settes vilkår til utbetalingen av tilskudd.

13) Støtter dere forslaget om å beholde en bestemmelse om kravet til «forsvarlig
saksbehandling» etter Forvaltningsloven?
 NEI
Tilstrekkelig at dette står i Forvaltningsloven

14) Er dere enige i forslaget om ikke å videreføre 25 prosent-regel?
 NEI
Barnehager ute i distriktene er ofte ikke mulig å drifte like kostnadseffektivt som sentrumsbarnehager. Kostnader knyttet til disse bør fortsatt holdes utenfor beregningen av kommunal
tilskuddssats.

15) Støtter dere forslaget om at det ikke lenger skal være særskilte regler for barnehager i
midlertidige lokaler?
 NEI
Det er ofte kostnadskrevende å etablere og legge ned midlertidige barnehager. Kostnadene
knyttet til midlertidige barnehager bør fortsatt holdes utenfor beregningen av kommunal
tilskuddssats.

16) Støtter dere forslaget om ikke å føre videre regel om ekstra tilskudd (§5 femte ledd)?
 JA
Forholdet ivaretas i forskriften for øvrig.

17) Er dere enige i at fristen for vedtak om sats settes til 31. oktober året før tilskuddsåret?
 JA
Dette forutsetter at departementet publiserer både aktuelle forskriftsendringer og nasjonale
satser gjeldende for neste år, den 1. september.
Erfaringsmessig har forskriftsendringer kommet sent på høsten, noe som har skapt unødig
stress for kommunene. Tilskudd til private barnehager er en betydelig utgift for vår
kommune, og det er viktig å få anslått utgiftsbehovet for neste år så tidlig som mulig.
Slik sett antas det at kommunene bør ha disse vedtakene klare så tidlig sommulig etter 1.
september. 31. oktober er sent, da budsjettprosessen på det tidspunktet er i sluttfasen.

18) Støtter dere forslaget om klagerett? (på foreløpig tilskuddssats, vedtak før 31. oktober)
 JA
Forlaget forutsetter at departementet publiserer både aktuelle forskriftsendringer og
nasjonale satser gjeldende for neste år, den 1. september.
Dersom flere elementer som står uavklart utover høsten, vil det gjøre at det blir vanskelig å
overholde fristen og vedtakene også må endres vesentlig. I så fall har forslaget om klagerett
på foreløpig tilskuddssats liten hensikt.
Klageretten vil skape merarbeid for kommunen og faller på et uheldig tidspunkt på året.
Dette fordi kompetansen som brukes i denne saksbehandlingen / klagebehandlingen, ofte
besittes av de samme personene som er involvert i kommunens budsjettarbeid.

19) Er dere enige i forslaget om ikke å videreføre bestemmelsen om vilkårsstillelse?
 JA
Bestemmelsen kan tas ut - forutsatt at bestemmelsen om at kommunalt drifts- og
kapitaltilskudd kun skal dekke «ordinær drift» beholdes. Se pkt. 12.

20) Støtter dere forslaget om at det ikke stilles krav til like rapporteringstidspunkt?
 JA
Dagens praksis med nasjonal telling for alle private og kommunale barnehager pr. 15.
desember hvert år, fungerer for alle formål – når regelen om rapportering ved «store
aktivitetsendringer» beholdes.

21) Er dere enige i forslaget til beregner gjennomsnittlig barnetall enten ved vektet
gjennomsnitt av to årsmeldinger eller egne tellinger?
 JA

22) Bør gjennomsnittsberegningen kun gjøres med bruk av to årsmeldinger?
 NEI
I de tilfeller det er «store aktivitetsendringer» i de kommunale barnehagene, bør kommunen
gis adgang til å omregne tilskuddssatsen i løpet av året.
På lik linje med at store aktivitetsendringer i private barnehager gir mulighet for økt
kommunalt tilskudd i løpet av året.

23) Er dere enige i forslaget om rapportering av barn i private barnehager?
 JA
Kommunene må fortsatt kunne omregne kommunal sats midt i året som følge av store
aktivitetsendringer og / eller store budsjettendringer.

24) Støtter dere forslaget om at barn som fyller 3 år i løpet av tilskuddsåret, regnes som under
eller over 3 år, avhengig av om barnet rapporteres i løpet av årets sju første måneder, eller
årets sist fem måneder?
 JA

25) Er dere enige i forslaget om klagerett? (§ 12)
 JA
Vedtak om tilbakebetaling av tilskudd som skyldes feil fra barnehagens side, foreslås også å
ha Fylkesmannen som klageinstans. Det synes uproblematisk med en slik klagerett. Det må
imidlertid sikres at kommunen kan kreve tilskudd tilbakebetalt dersom omregningen viser at
den private barnehagen har mottatt for mye tilskudd – og da med tilbakevirkende kraft.

26) Støtter dere forslaget om tilskuddsberegning og kommunesammenslåing?
 JA

27) Hvilke andre utfordringer med kommunesammenslåing og tilskuddsberegning bør det tas
høyde for i overgangsperioden?
 INGEN KOMMENTAR
28) Støtter dere forslaget om å beregne nasjonal sats med utgangspunkt i dagens beregning av
nasjonal sats?
 JA

Ringerike støtter ikke forslaget om at kommunen blir pålagt å benytte nasjonal tilskuddssats.
Det bør være valgfritt for kommunen å bruke egen kommunal sats eller nasjonal sats, som
nå.
Ved beregning av nasjonal sats kan det tas utgangspunkt i dagens beregning, men
kommunen må kunne justere for å tilpasse til lokale forhold på pensjon, bemanningstetthet,
arbeidsgiveravgift og kapitalkostnader.

29) Bør satsen for Oslo beregnes særskilt?
 JA
Storbyene bør holdes utenfor den generelle satsen, da utgiftsnivået her ligger høyere enn i
majoriteten av kommuner og tilskuddssatsen kan bli urimelig høy i lavinntektskommuner.
Det bør beregnes en egen storby-sats.

30) Støtter dere forslaget om at den lokale justeringen av den nasjonale satsen baseres på
bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift i kommunene?
 JA
Det bør justeres for lokale forskjeller i pensjon, bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift.

31) Er dere enige i forslaget om rapportering?
 JA
Kommunene må fortsatt kunne omregne kommunal sats midt i året som følge av store
aktivitetsendringer og / eller store budsjettendringer.

32) Støtter dere forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om kommunens forpliktelser
etter Forvaltningsloven?
 JA
Vedtak om kommunal tilskudd er et enkeltvedtak og dokumentasjonsplikten ivaretas i
Forvaltningsloven

33) Er dere enige i forslaget om klagerett?
 JA
Vedtak om tilbakebetaling av tilskudd som skyldes feil fra barnehagens side, kan også å ha
Fylkesmannen som klageinstans. Det synes uproblematisk med en slik klagerett.
Det må samtidig sikres i forskriften, at kommunen kan kreve tilskudd tilbakebetalt dersom
omregningen viser at den private barnehagen har mottatt for mye tilskudd – og da med
tilbakevirkende kraft.

34) Støtter dere forslaget om fratrekk?
 JA
Fortsatt fratrekk tilsvarende det andre offentlige tilskudd og indirekte offentlig økonomisk
støtte dekker av barnehagens drift-, administrasjon- og kapitalkostnader.

35) Er dere enige i forslaget til metode for å finne bemanningstetthet i kommunale
barnehager?
 JA

Bemanningstettheten finnes ved at barnegruppen og ansatte i årsmeldingen fra året før
regnskapsåret vektes med 7/12 og årsmeldingen fra regnskapsåret vektes med 5/12. Det
brukes samme metode for å finne det nasjonale tallet for bemanningstetthet.
Samme beregningsmetode bør ligge til grunn uavhengig av kilde for beregningen. Det bør for
fremtiden benyttes samme metode for rapportering av bemanning i KOSTRA, BASIL og evt.
andre offentlige statistikker og at rapportering på bemanning bør skje på ett sted, en gang.

36) Støtter dere forslaget om overgangsbestemmelser?
 JA

37) Har dere innvendinger eller andre innspill til økonomiske konsekvenser?
Det er uheldig med så kort høringsfrist, sett i forhold til politisk orientering/behandling

38) Har dere innvendinger eller andre innspill til administrative konsekvenser?
Ny tilskuddsordning legger til grunn at det i større grad enn tidligere, skal foretas
skjønnsmessige vurderinger av kommunen. Dette vil skape merarbeid og også kreve større
innsats av spesialkompetanse i kommunene.
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Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
Forslag til vedtak:
Fromannskapet tar gjennomgangen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn til etterretning.
Ajourført praksis innarbeides i handlingsprogram og budsjett.

Sammendrag
En gjennomgang av retningslinjer og beregningsgrunnlag for beregning av tilskudd til trosog livssynssamfunn har vist at det overføres for lite tilskudd til disse.
Konsekvens av beregning av tilskudd til tros- og livssynssamfunn i henhold til Lov, forskrift
og rundskriv er stipulert til en økt årlig merkostnad på ca. 1 000 000 kr årlig. I tillegg
kommer økte kostnader ved investeringer i kirkebygg, tilsvarende om lag 12% av
kommunens utlegg.
Tilskuddene styres av kommunens bidrag til Den norske kirke, Den norske kirkes
medlemstall og medlemmer i tilskuddsberettiges tros- og livssynssamfunn. Endringer i disse
faktorene har vesentlig betydning for kommunens utgifter til tros- og livssynssamfunn.
Tilskuddet er budsjettert over kulturbudsjettet. Nye tall for tilskudd vil innarbeides i
budsjettet for 2016.

Bakgrunn
Grl. § 16 «Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en
evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af
Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og
Livssynssamfund skal understøttes paa lige Linje.»…
Registrerte tilskuddsberettigede medlemmer i tros- og livssynssamfunn får tilskudd fra
kommunene.
Tilskuddet skal være så stort at det tilsvarer det Den norske kirke (DNK) mottar fra
kommunen, omregnet for medlemstall.

Ringerike kommunes utgifter til tros- og livssynssamfunn avhenger av kommunens netto
utgifter til DNK (drift, investering og tjenester), medlemstall i DNK, og medlemstall i
tilskudds-berettigede tros- og livssynssamfunn.
Føringer for tilskuddet og rettigheter for tros- og livssynssamfunn finnes i:
 Grunnloven § 16 (Endret 2012)i
 Lov om trudomssamfunn og ymist anna (LOV 1969, sist endret 2011), §19ii
 Forskrift om tilskot til livssynssamfunn (FOR 1988, endret 2005)iii
 Rundskriv V-15B/2009: Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunniv
Om tilskuddet og tilskuddsberegningen
Tilskuddets formål er å sikre likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn.
Beregningsgrunnlaget settes ut fra kommunens netto budsjetterte utgifter til DNK, herunder
driftstilskudd, investeringer, tjenester kommunen utfører for DNK og kapitalkostnader. Til
fratrekk kommer eventuelle inntekter kommunen har fra DNK, som f.eks. leieinntekter på
presteboliger o.l.
Videre skal utgifter som «er felles for alle innbyggere og ikke egentlige kirkelige formål»
trekkes ut fra beregningsgrunnlaget. Rundskriv V-15B/2009 gir nærmere forklaring om hva
som regnes som «felles for alle»: Gravferdsforvaltning, sosialt hjelpearbeid og allmenne
kulturformål. Norsk Lovkommentar v/ T. Backer Hjorthaug (2012) gir ytterligere
presiseringer vedrørende tilskuddsberegningen.
Netto utgiftsbeløp til DNK skal divideres på DNKs medlemstall. Summen per medlem er
grunnlaget for beregning av tilskudd til støtteberettigede tros- og livssynssamfunn.
Tros- og livssynssamfunn får kommunalt tilskudd for hvert registrerte medlem. Det er
fylkesmannen som kontrollerer og fører oversikt over tilskuddsberettigede tros- og
livssynssamfunn, og kommunen får hvert år tilsendt oversikt fra Fylkesmannen.
Utfordringer med beregning av tilskudd
Lovens formål er likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn.
I Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19, heter det at «..tilskotet vert utrekna med
grunnlag i dei budsjetterte utlegga kommunen har til Den norske kyrkja.»

Dersom det er lite samsvar mellom budsjetterte utlegg og regnskap, vil ikke lovens formål
om likebehandling oppfylles. For eksempel kan DNK motta tilleggsbevilgninger igjennom
året som er såpass store at det vil ha vesentlig innvirkning på tilskuddet til tros- og
livssynssamfunn. Eller kommunen kan budsjettere med investeringer i kirkebygg som ikke
blir realisert.

i

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

ii

http://lovdata.no/lov/1969-06-13-25

iii

http://lovdata.no/forskrift/1988-12-01-996

iv

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/rundskriv-v-15b2009/id582670/

I disse tilfeller legges budsjettet til grunn. Dette ble i sin tid gjort for å gjøre det «enkelt» å
beregne tilskuddssatsen. Man regnet ikke med at det ville ha vesentlig betydning for
tilskuddsmottaker, eller -giver om man benyttet budsjett eller regnskap. Man anså det
derimot som en vesentlig ulempe å måtte vente på regnskapstall.
«Vi antar at det vil være tilstrekkelig nøyaktig….(å benytte budsjett vs. regnskap. Saksbeh..anm.) .. Å
vente på endelig regnskap før tilskudd beregnes ville medføre at det ble hengende temmelig langt
etter.» (Dissenterlovkomitéen1962: 168).v

T. Backer Hjorthaug presiserer også i «Norsk Lovkommentar» (15.02.2012) at det er
kommunens budsjetterte utlegg som skal legges til grunn.
Allikevel, dersom formålet er likebehandling, bør det vel være rom for skjønn?
Avdelingsdirektør ved Samfunns- og frivillighetsavdelingen i Kulturdepartementet, Gro
Paudal, som har ansvar for Tros- og livssynssamfunn uttaler på telefon 01.06.15 følgende:
«Regelverket for beregning av tilskudd er dårlig fungerende. Formålet med loven er
likebehandling, og kommunene bør gjøre skjønnsmessige vurderinger der det er åpenbart
misforhold mellom budsjett og regnskap. Det viktige da blir å vise hvorfor man har foretatt
en beregning som fraviker fra budsjetterte utgifter, og begrunne det med lovens formål.»
Hva regnes som «Felles for alle innbyggere»?
Utgifter til gravferdsforvaltning skal trekkes ut fra beregningsgrunnlaget, fordi det er felles
for alle innbyggere.
Men, iflg. Backer Hjorthaug, Norsk Lovkommentar, skal ikke kirkens lønnskostnader til
gravferdsforvaltning trekkes ut. F.eks. klokker, kirketjener, kirkeverge og organist. Heller
ikke driftsutgifter til kirker (som brukes til begravelser) skal trekkes ut.
Merutgifter til vedlikehold av fredede eller vernede kirkebygg skal trekkes ut fra
beregningsgrunnlaget. Dette regnes som kulturminner. Det er da differansen mellom
ordinære vedlikeholdskostnader og ekstra kostnader fordi bygget er vernet som skal med.
Eksempel: Et valset vindusglass i fredet kirkebygg skal byttes ut. Differansen mellom
kostnad ordinært vindusglass og valset vindusglass kan trekkes ut fra beregningsgrunnlaget.
Dersom kirken utfører sosialt hjelpearbeid på vegne av kommunen, skal utgifter til dette
trekkes ut. Dette gjelder ikke kirkens egne aktiviteter, selv om de kan ha et sosialt formål.
Ringerike kommunes praksis
Ringerike kommune har kun hatt direkte tilskudd til DNK med i beregningsgrunnlaget.
Investeringer, tjenester og kapitalkostnader er holdt utenfor.
Ringerike kommune har ikke brukt riktig medlemstall i DNK for beregning av medlemssats.
Konsekvensen er at man har operert med lavere grunnlagstall og for høyt medlemstall i
DNK, med resultat at satsen per medlem er for lav.
Økonomiske konsekvenser
v

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/samfunn_og_frivillighet/troog_livssyn/innstilling_om_lov_om_trossamfunn_avgitt_av_dissenterlovkomiteen_1962_.pdf

En foreløpig analyse av regnskapstall versus grunnlagstall for beregning av tilskudd viser at
kommunen vil få økte kostnader til tros- og livssynssamfunn med omkring 1 million kroner
pr. år i normale driftsår.
I perioder med investering i kirkebygg vil kostnadene øke ytterligere. Forenklet om lag 12
% av kommunens utgifter til kirkebygg.
Ny beregningspraksis i tråd med lov og forskrift innføres fra 2015.
Medlemstallsutvikling i DNK og andre tros- og livssynssamfunn vil ha stor betydning for
framtidige kostnader.
Forvaltningsmessige konsekvenser
Både tilskudd, tjenester, investeringer og kapitalkostnader vil nå synliggjøres i budsjett og
regnskap gjennom bruk av kostrafunksjon 390 (Den Norske Kirke).
Utgifter til gravferdsforvaltning synliggjøres gjennom bruk av kostrafunksjon 393.
Det bør ikke foretas vesentlige endringer i budsjett i løpet av året, dette fordi det er
budsjettet som i utgangspunktet danner grunnlag for tilskuddsberegningen. Samtidig som
prinsippet om likebehandling skal være gjeldende.
Dersom deler av tilskuddet til DNK er spesifisert til å gå til gravferdsforvaltning, må dette
synliggjøres gjennom bruk av kostrafunksjon 393, og benyttes til dette.
Omgjøring og klageadgang
Kommuneadvokatens kontor vurderer eventuelle konsekvenser av tidligere praksis, om
tilskuddsberettigede tros- og livssynssamfunn har utestående krav til kommunen, og i så fall
hvordan disse eventuelt skal beregnes og håndteres.

Rådmannens vurdering
Rådmannen forutsetter at kommunal praksis samsvarer med lov og forskrift.
Gjennomgangen har vist at Ringerike kommune overfører for lite penger til tros- og
livvsynssamfunn utenom den norske kirke.
Økonomiske og forvaltningsmessige konsekvenser av denne gjennomgangen vil derfor bli
innarbeidet i budsjett og praksis. En juridisk vurdering av eventuell omgjøring av tidligere
vedtak om utbetaling av tilskudd avventes og følges opp.

Lenker
Grunnloven § 16 (Endret 2012)
Lov om trudomssamfunn og ymist anna (LOV 1969, sist endret 2011), §19
Forskrift om tilskot til livssynssamfunn (FOR 1988, endret 2005)
Rundskriv V-15B/2009: Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn
Innstilling om lov om trossamfunn avgitt av Dissenterkomiteen 1962

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, 20.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
Saksbehandler: Marja Lyngra Høgås
Leder: Magnar Ågotnes

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 15/6585-2

Arkiv:

Søknad veivedlikehold, Ringerike jaktskytesenter
Forslag til vedtak:

Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har mottatt en søknad om økonomisk støtte på kr. 25 000,- for innkjøp
av en veiskrape til Buttentjern skytesenter. Likelydende søknad er sent til Jevnaker og Hole
kommune. Samlet søker derfor senteret om et tilskudd på kr. 75 000,-.
Ringerike skytesenter organiserer Hole JFF, Ringerike JFF, Ådal JFF og Jevnaker JFF.
Ringerike skytesenter har i tillegg baner som tilhører Ringerike pistolklubb og Randsfjord
skytterlag.
Det er stor aktivitet i skytesenteret med aktivitet 6 dager i uken ved de ulike
baner/aktiviteter. Aktivitetene øker og flere skyttere bruker banene fra det omkringliggende
område. Veien inn til skytesenteret, spesielt nedre del frem til bommen(ca. 1,5 km), er også
mye brukt av turfolk, hundeklubber osv. Ringerike skytesenter forsøker hele tiden å holde
veien inn til skytefeltet i god stand, for å holde på/trekke til seg nye skyttere, og ønsker
selvsagt også at de som benytter område til andre aktiviteter skal ha en god og forsvarlig vei
å kjøre på.
Fram til nå har man benyttet «Drammensslodden», en type gummimatte til å få utført
veivedlikeholdet samt lånt en hjullaster for å få tatt de verste områdene en gang i blant.
Trafikken har nå blitt så stor, spesielt i områdene nedenfor bommen, at senteret ikke klarer å
holde veien i orden med «Drammensslodden». Det kan legges til at skytesenteret har mange
kilometer med vei å vedlikeholde, og alle lagene betaler årlig inn fra sine klubbkasser til
dette formålet.
Senteret ønsker nå å anskaffe en veiskrape som kan henges etter egen traktor, slik at veien
kan vedlikeholdes bedre. Det er et håp at veiskrapen kan kjøpes inn allerede i år. Veiskrapen

vil bli overført Samarbeidsutvalget så snart den er innkjøpt (Samarbeidsutvalget
representerer alle brukerne i skytefeltet og har ansvar for infrastruktur i hele senteret).

Rådmannens vurdering
Det står igjen kr 132.000,- på Formannskapets disposisjonskonto, etter at vedtak fra
Formannskapet om å bevilge kr 618.000,- til Kommunereformen og kr 25.000,- til NM i
orientering.
Saken legges fram for formannskapet uten forslag til vedtak.

Vedlegg


Ingen
Ringerike kommune, 06.08.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/6580-1

Arkiv:

AVVIKLING AV KOMMUNENS EIERINTERESSER I HASSEL
FENGSEL

Forslag til vedtak:
1. Styrets planer for salg av eiendommen « Sanssouci» tas til orientering,
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om salg av eiendommen « Sanssouci»
til markedspris mot innløsing av Ringerike kommunes eierandeler.

Beskrivelse av saken
Eiendommen heter «Sanssouci» som betyr «uten sorg/sorgenfri», men går i dag under
navnet Hassel fengsel. Den ligger ved Skotselv i Øvre Eiker kommune og ble kjøpt i 1919
til skolehjemsformål. Høsten 1920 startet "Buskerud skolehjem for forsømte gutter".
Spesialskoledriften ble avviklet sommeren 1992, driftsansvaret ble overført til
Justisdepartementet og Hassel kretsfengsel ble åpnet. Eiendommen leies nå av
Kriminalomsorgen region sør.
Eiendommen er ca. 300 mål stor og omfatter bl.a. gårdsbruk og gartneri med ca. 210 mål
dyrket mark, 11 mål grøntanlegg og 80 mål skog. På hovedeiendommen, gnr 186 bnr 11, er
det 23 bygninger med administrasjonsbygg, økonomibygg, paviljonger, aktivitetsbygg,
gartneri, driftsbygninger, boliger, stabbur med mer. I tillegg tilhører hytteeiendommen
"Tonhaugen" gnr 205 bnr 3 i Øvre Eiker til eiendommen. Tonhaugen ligger ved Sluten nord
i Bingen og er ca. 15 mål stor. Eiendommen eies i fellesskap av flere kommuner med
følgende andeler:






Drammen:
Ringerike:
Lier:
Øvre Eiker:
Kongsberg:

34,29 %
16,67 %
13,57 %
12,14 %
8,81 %




Nedre Eiker:
Røyken:

8,33 %
6,19 %

Eierandelene legges til grunn ved innskudd av ny kapital og ved avhendelse.
Eierstyret har representanter som er oppnevnt politisk eller administrativt fra hver
kommune. Ringerike kommune er fortiden representert ved Ole Gunnar Øhren (V).
Straffedømte skal ikke løslates fra lukket fengsel, men utsluses fra en åpen
soningsinstitusjon. Hassel kretsfengsel er en åpen soningsinstitusjon for mannlige
straffedømte. Gårdsdriften er en del av rehabiliteringsopplegget knyttet til fengslet. Det tas
imot alle typer dommer og har innsatte som i prinsippet kan tas inn fra hele landet.
Gjenstående soningstid skal helst være fra 6 mnd. til 3 år. Oppholdstid varierer fra 2
måneder til 2-3 år. Fengslet har offisielt soningsplass for 26. Det er fysisk plass til 28
innsatte og det er stort sett belegg på 28 til enhver tid. Hassel fengsel har stort sett fullt
belegg og har gode resultater med lite tilbakefall blant de som har hatt opphold der.
Kriminalomsorgen som leier eiendommen betaler kr 138.341,- i leie pr år. Leien
indeksreguleres neste gang i 2016. Leieavtalen gjelder inntil videre med 3 mnd. oppsigelse
til hvert årsskifte. Leietaker har ansvar for innvendig og utvendig vedlikehold og
utbedringer. Nybygg og større bygningsmessige endringer skal avtales med eierkommunene.
Eierkommunene er ansvarlig for forsikring av eiendommen. Eiendommen er forsikret i KLP
med en årspremie på kr. 96.660,- i 2015.
Hassel fengsel står på en nedleggelsesliste da fengslet har under 30 plasser, men skal
vurderes særskilt. Statsbygg har fra 1.1.2009 overtatt fengsler som allerede er i statens eie.
Kriminalomsorgsdirektoratet jobber nå med en ny konsekvensutredning. Representanter fra
direktoratet besøkte Hassel fengsel 25.3.2015.
Eiendomsstyret vurderer å avvikle sameiet og selge eierandelene til staten, Øvre Eiker
kommune eller til andre som ønsker å videreutvikle eiendommen. Videre fengselsdrift må
først avklares før et eventuelt salg.
Opak foretok en verdivurdering av eiendommen i mars 2006. Eiendommens verdi ble satt til
kr. 8,1 millioner. Ved salg av eiendommen til denne prisen vil Ringerike kommunes
eierandel være verdt kr. 1 350 270,-.
Eiendommen står ikke oppført i balansen i Ringerike kommunes regnskap med noen verdi.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser ikke at Ringerike kommune har noen praktisk eller strategisk nytte i å
opprettholde sin eierandel i sameiet «Sanssouci». Dersom sameiet ønsker å selge
eiendommen, er dette en god løsning for Ringerike kommune.
Ringerike kommune eier 16,67 % av eierandelene. Taksten som ble laget er fra 2006 og
prisen på eiendommen kan ha endret seg. Eierandelene kan derfor nå ha en noe høyere verdi
enn i 2006.

Rådmannen mener at Ringerike kommune vil være godt tjent med et salg, uavhengig av
fremtidig formål, og foreslår derfor ikke reservasjon om fremtidig fengselsdrift.

Vedlegg


Ingen

Ringerike kommune, 06.08.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 14/995-45

Arkiv: PLN 000

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015 – temaer som bør
vurderes nærmere
Forslag til vedtak:
1. Forslåtte temaer 1-7 vurderes nærmere ved utarbeiding av forslag til revidert
arealdel.
2. Arealbruksinnspill om utbygging i Oppenåsen, Branddalen og Sørumsmarka tas ikke
med videre i planarbeidet.

Sammendrag
Dette saksframlegget inneholder en oversikt over hvilke temaer rådmannen mener bør
vurderes nærmere ved utarbeiding av forslag til revidert arealdel. Dette gjelder følgende
hovedtemaer, omtalt under egne deloverskrifter under beskrivelse av saken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arealbehov for offentlige formål
Arealformål kommunale eiendommer
Arealformål for konkrete områder
Kommuneplanens bestemmelser
Gjeldende reguleringsplaner
Temautredninger og annet med innspill til arealdelen
Hensynssoner

Hønefoss og Norderhov arbeiderlag har kommet med innspill om utbyggingsområder i
Hønefoss-området. Rådmannen anbefaler at disse ikke tas med videre i dette planarbeidet.
For øvrig vises det til saksframlegg datert 02.06.2015 Revisjon av kommuneplanens arealdel
– grovsiling av arealbruksinnspill. Her er det blant annet informasjon om bakgrunn, prosess
og metode.

Beskrivelse av saken
I tillegg til private arealbruksinnspill, er det en rekke temaer og problemstillinger som må
vurderes nærmere ved utarbeiding av forslag til ny arealdel.

Videre følger en oversikt over hvilke hovedtemaer rådmannen mener bør vurderes nærmere.
Underpunktene er ikke uttømmende. I tillegg vises til det til fastsatt planprogram for
kommuneplanrevisjonen, som beskriver hva som skal revideres og hvilke utredinger som
skal gjennomføres.
1. Arealbehov offentlige formål
 Helseinstitusjoner, herunder sykehjem og omsorgsboliger
o Ønske om omsorgsboliger i LNF/friområde, Hov gnr/bnr 87/1
 Skoler og barnehager:
o Skoletomt i Tandberglia
o Ungdomsskole i Hønefoss sør
o Barneskole Benterud
 Utvidelse av gravplasser, jf. gravplassutredning
 Kommunalteknisk anlegg (vannverk, renseanlegg m.m.)
o Monserud renseanlegg
o Ringerike vannverk, Kilemoen
o Nes vannverk
 Trase for ny E16 og Ringeriksbane: Foreslås lagt inn dersom avklaringer kommer
tidsnok i prosessen
2. Arealformål kommunale eiendommer
 Gjennomgang av kommunens eiendommer og hvilke arealformål som er
hensiktsmessig. Herunder eiendommer som er planlagt solgt, som f.eks. Gamle
Ullerål skole.
 Eiendommer som tidligere er solgt, men som fortsatt er avsatt til offentlig formål må
gjennomgås
3. Arealformål for konkrete områder
 "Scania-tomta" gnr/bnr 86/285 i Øvre Hønengata øst skal vurderes, jf.
formannskapets vedtak 17.06.2014 sak 123/14
 Næringsområde i Asbjørnsens gate bør over tid omreguleres til boligformål, jf.
formannskapets vedtak 12.03.2013 sak 33/13
 Gnr/bnr 92/166 Hensmoen, avsatt til offentlig bygning, tidligere eid av Statens
vegvesen men er nå solgt til privat virksomhet
 Soknedalsveien/meieriet bør settes av til sentrumsformål jf. formannskapets vedtak
sak 177/13
 Forsvarets eiendom på Eggemoen
 Områder for handel med plasskrevende varer, møbler, brune- og hvitevarer må
defineres. Hvervenmoen er et slikt område, jf. områderegulering vedtatt i 2014, samt
handels- og byutviklingsanalysen som også er et innspill til kommuneplanarbeidet
 Eksisterende campingplasser bør avsettes med eget formål
Kommuneplanens bestemmelser
 Gjennomgang av gjeldende bestemmelser
 Oppdatering iht. plan- og bygningsloven av 2008 og ny kart- og planforskrift
 Endringer ut fra erfaringer med bruk av dagens bestemmelser
 Temaer som må innarbeides i bestemmelsene:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fjernvarmeforskriften
Parkeringsforskriften
Retningslinjer for kårboliger
Retningslinjer for masseforvaltning (herunder deponi)
Retningslinjer for fortetting
Skilt og reklame
Avfallsplanlegging
Avløp
Brygger
Estetikk

Gjeldende reguleringsplaner
 Aktualitetsvurdering av alle gjeldende reguleringsplaner. Dette er et krav i pbl. § 118 f. Hensikten er å få en klar rangordning mellom planer.
 Gjennomgang av gjeldende reguleringsplaner og planer under arbeid for å sikre
samsvar med kommuneplanen. F.eks. planer i LNF-områder som har blitt vedtatt
eller starta opp etter 2007. Eksempler på dette er Helgerud vest i Heradsbygda, og
områdereguleringer på Eggemoen.
Temautredninger og annet med innspill til arealdelen
 Fortettingsanalyse
 Jordfaglig vurdering
 Gravplassutredning
 Handels- og byutviklingsanalyse
 Masseforvaltning, herunder retningslinjer deponi
 Livskraftige lokalsamfunn
 Bynære friluftsområder
 Kulturminner
 Samfunnssikkerhet / ROS
 Konseptvalgutredning (KVU) for Hønefoss-området
 Arbeid med kommunedelplan for Steinsfjorden
 Kommunedelplan for Ådalsfjella innarbeides i arealdelen
Hensynssoner
 Det må vurderes hvilke hensynssoner som skal brukes og hvilke bestemmelser og
retningslinjer som skal knyttes til disse.
 Aktuelle hensyn er bl.a. skred, flom, støy, brannvern, kulturminner og sikringssoner
ifm. vannverk/drikkevannskilder.
Innspill fra Hønefoss og Norderhov arbeiderlag
Vedlagt følger innspill om mulige utbyggingsområder i Hønefoss vest fra Hønefoss og
Norderhov arbeiderlag. Innspillet ble mottatt 29.06.2015. Fristen for arealbruksinnspill var
30.08.2013. Dette var annonsert, og det var krav om å bruke innspillskjema med en del
opplysninger samt kart med angivelse av området.
Innspillet gjelder Oppenåsen, Branddalen, Sørumsmarka og meieri-området/Røde Korshuset. Det er ikke angitt noen kartavgrensning av disse områdene. Rådmannen har gjort kort

rede for innspillene i vedlegg 3. Rådmannen anbefaler at innspillene ikke tas med i det
videre planarbeidet.
Meieri-området/Røde Kors-huset inngår i en større reguleringsplan som er under
utarbeidelse: Soknedalsveien 5-27. Planen var på høring og offentlig ettersyn i 2014, etter
politisk 1. gangsbehandling. Hensikten med planen er å legge til rette for næring i form av
dagligvare, detaljhandel og handel med plasskrevende varer, samt boliger. Med bakgrunn i
dette er arbeiderlagets innspill om dette området ikke vurdert i vedlegg 3.

Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet har hatt en rekke saker til behandling knytta til revisjon av kommuneplanens
arealdel. For en oversikt over de mest sentrale behandlingene, se vedlegg 1.
Det nyeste vedtaket er 16.06.2015, sak 72/15, da grovsiling av arealbruksinnspill ble lagt
fram for behandling i formannskapet 16.06.2015.
Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09:00.

Forholdet til overordnede planer
Ny samfunnsdel vedtatt våren 2015 er kommunens overordna styringsdokument, og vil være
det sentrale utgangspunktet for ny arealdel.
Nasjonale forventninger fra dagens regjering ble vedtatt ved kongelig resolusjon
12.06.2015, jf. pbl. § 6-1. Forventningsdokumentet er retningsgivende for regional og
kommunal planlegging. Gode og effektive planprosesser har fått en sentral plass i nasjonale
forventninger.

Rådmannens vurdering
Med bakgrunn i formannskapets behandling av denne saken, samt grovsiling av
arealbruksinnspill og gjeldende planer og føringer vil rådmannen utarbeide et forslag til
revidert arealdel.
Planforslaget blir videre lagt fram for 1. gangsbehandling i formannskapet, som da tar
stilling til om forslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg
1. Kommuneplanrevisjon – kort resyme av politiske behandlinger
2. Innspill fra Hønefoss og Norderhov arbeiderlag, datert 29.06.2015
3. Grovsiling av innspill fra Hønefoss og Norderhov arbeiderlag

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, 03.08.2015

Tore Isaksen
rådmann

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret

Notat
Til:

Ordfører

Fra:

Areal- og byplankontoret
Rådmann

Kopi:
Saknr.

Løpenr.

Arkivkode

Dato

14/995-41

17398/15

PLN 000

25.06.2015

KOMMUNEPLANREVISJON - KORT RESYME AV POLITISKE BEHANDLINGER
Utvalg / dato
Hva
Ks 24.06.2010
Kommuneplanen 2007 – 2019 gjøres fortsatt gjeldende
Ks 14.10.2010
4 pol. arb.grupper oppnevnes for å arbeide med planstrategi
Oppstart av kommuneplanen med planplanstrategi (lovpålagt etter ny lov):
Planstrategi erstatter tidligere krav om revidering av kommuneplanen hvert 4. år.
Fsk 29.11.2011
Utsetter saken til møte i januar 2012
Fsk 31.01.2012
Realitetsbehandlet ikke saken.
Fsk 06.03.2012
Rådmannens forslag til planstrategi følger ikke saken, ønsker ekstern
bistand.
Fsk 20.03.2012
Omfang og ressursbruk godkjennes for å lage en planstrategi
Fsk 17.04.2012
Momentene i saken tas med videre, prioritering av 3 satsingsområder.
Ks 26.04.2012
Forslag til kommunal planstrategi godkjennes
April / mai 2012
Høring / forslag gjøres kjent
Ks 28.06.2012
Kommunal planstrategi vedtas (ikke full revidering av
kommuneplanen)
Fsk 02.10.2012
Vedtar at kommuneplanen skal ha fullstendig revidering og oppstart av
planprogram i forhold til dette.
Fsk 12.03.2013
 Forslag til kommunal planstrategi vedtas.
 Vedtak om oppstart av revidering av kommuneplan,
samfunnsdel og arealdel, invitasjon til innspill og forslag til
planprogram på høring.
Kst 21.03.2013
 Forslag til kommunal planstrategi vedtas.
 Vedtak om oppstart av revidering av kommuneplan,
samfunnsdel og arealdel, invitasjon til innspill og forslag til
planprogram på høring.
Mars/april 2013
Høring av forslag til planprogram / forslag til planstrategi gjøres kjent
Ks 20.06.2013
 Revidert kommunal planstrategi vedtas
 Planprogram fastsatt
Fsk 15.10.2013
Fikk innspillene til orientering og vedtok opplegg for behandling av
innspill
Fsk 11.02.2014
Tar notat fra rådmannen til orientering.

Fsk 11.03.2014
Fsk 22.04.2014
Fsk 13.05.2014
Fsk 16.09.2014
Fsk 02.12.2014
Des. 14/jan. 2015
Fsk 21.10.201
Fsk 17.03.2015
Ks 26.03.2015
Ks 30.04.2015
Fsk 01.06.2015
Fsk 16.06.2015

Ønsker politisk styring i videre arbeid
Temamøte om status og diskusjonsnotat datert 26.02.2014
Temamøte om kommuneplanprosessen i Fsk: Ønsker mer involvering
Temamøte. Hva skjer i Hønefoss og bærekraftig byutvikling
Statusoversikt og utkast ny samfunnsdel tas til orientering. Innspill fra
partier tas med i rådmannens videre arbeid, frist 15.10.14.
Forslag til samfunnsdel sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn.
Høring og offentlig ettersyn forslag til samfunnsdel
Temamøte. Utvikling i Ringerike for næring og befolkning
v/Telemarksforskning.
Kommuneplanens samfunnsdel vedtas med noen endringer.
Kommuneplanens samfunnsdel utsatt
Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt
Tema i strategiseminaret om arealdelen til kommuneplanen fokus på
grovsiling av innspillene.
Kommuneplanens arealdel, grovsiling av arealbruksinnspill: ikke
realitetsbehandlet.

Annet:
 Fortløpende vedtak på en del temautredninger som innspill til kommuneplanen.
 Veiledning av grunneiere og andre med spørsmål/innspill til kommuneplanarbeidet.
 Informasjon om prosess og status på nett og i Ringerikes blad
 Prosess og arbeid ifm. Ringerike 2020, herunder strategiseminar januar 2014
 Medvirkning og diverse møter, bl.a.:
o referansegruppe for næringslivet
o administrativ referansegruppe
o medvirkning fra barn og unge
o orienteringer hos diverse foreninger: frokostmøte i regi av Rnf, bransjedag
byggesak, landbruksforening m.m.
o møter representanter for foreninger i lokalsamfunna
o organisering av gjestebud
o åpne møter på Nes og i Åsa
o deltakelse på Ringeriksdagen, med invitasjon til innspill
o åpne kontordager

Hønefoss og Norderhov arbeiderlag
v / leder John Bakken
Epost: johnabakken@gmail.com
Hønefoss 29. juni 2015
Til Ringerike Kommune
Hovedkomiteen for Miljø og Areal
Hønefoss og Norderhov arbeiderlag vil komme med følgende innspill/forslag til
kommunens arealplan angående mulige utbyggingsområder Hønefoss vest:
•! I Oppenåsen (vest) er det mulig og ønskelig med videre utbygging.
•! Området ved Branddalen (Ringveien ved Skjæringsbrua) mener vi passer for
utbygging.
•! Sørumsmarka er et lovende område.
•! Ved det gamle meieret og Røde Kors-huset er det mulig og ønskelig med
utbygging.
Med hilsen
John Bakken
Leder!

100 Boliger Oppenåsen
Dagensarealbruk
Gjeldendeformål
Foreslåttformål
Arealstørrelseca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd,skog
LNF
Boligbebyggelse
Ikke angitt
Hønefossog Norderhovarbeiderlag
Ikke angitt

Forslagsstillerskriverat deti Oppenåsen(vest)er mulig og ønskeligmedvidereutbygging.
Innspill om utvidelseav boligområderi Oppenåsener ogsåvurderti grovsilingsrapportenfra
juni 2015(innspill nr 27). Områdenelengstnordi Oppenåsener ikke anbefaltav rådmannen
av hensyntil friområdeog buffer mot pukkverk.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritertlokalsamfunn.

Konsekvenser
+

Infrastruktur

Eksisterendeinfrastrukturi dagensboligområde.

+

Landskap,
naturog
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Skogav varierendebonitet.
Kan få uheldigfjernvirkning.

?

Gangavstandtil skoleog barnehage,mennoksåstor
høydeforskjelltil sentrum,og områdetkanfort bli bilbasert.
Områdeneøversti Bålerudmarkakanværestøyutsattunder
visseforhold, pga.Vestsidenpukkverk.
Oppenåsen/Heggen
er klassifisertsomA-områdei
kartleggingav bynærefriluftsområder2014.Foreslåtte
områderkanberørestierog inngangsportertil friområdet

Behov
Konklusjon

-

Noe
Anbefalesikke.

-

101 Boliger Branddalen
Dagensarealbruk
Gjeldendeformål
Foreslåttformål
Arealstørrelseca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd,skog,jorde
LNF
Boligbebyggelse
Ikke angitt
Hønefossog Norderhovarbeiderlag
Ikke angitt

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

RelativtnærHønefosssentrum,eksisterendeboligerog
tjenestetilbud.

Infrastruktur
Landskap,
naturog
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser
+

Næreksisterendeinfrastruktur.
Områdetvil kunnebli berørtav ny vei og bane.
Fulldyrkajord og skogav høgbonitet.
Dyrkbarjord (ca90 daa).

?

Gangavstandtil skoleog barnehage.

+

Behovfor noemerboligarealeri Hønefossby.
Anbefalesikke av hensyntil dyrkaog dyrkbarjord.

-

Noe
-

103 Boliger Sørumsmarka
Dagensarealbruk
Gjeldendeformål
Foreslåttformål
Arealstørrelseca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd,skog,jorde
LNF
Boligbebyggelse
Ikke angitt
Hønefossog Norderhovarbeiderlag
Ikke angitt

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Fjernbeliggenhetift. eksisterendeboliger, by og
lokalsamfunn.Ikke i trådmedprinsippom boligbygging
somskalstyrkesentrum.
Ikke eksisterendeinfrastrukturi området

Infrastruktur
Landskap,
naturog
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Skogav høgbonitetog noefulldyrka jord.
Dyrkbarjord.
KlassifisertsomC-områdei kartleggingav bynære
friluftsområder2014.Ikke sammenhengende
G/Sforbindelsetil skoleog tjenestetilbud.

Behov
Konklusjon

Konsekvenser
-

-

Nei
Anbefalesikke av hensyntil dyrkaog dyrkbarjord, samt
lokalisering.Områdetvil kunnebli berørtav ny baneog vei,
og områdetmåi såfall vurderesnærmereift. dette.

-
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Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av
arealbruksinnspill
Forslag til vedtak:
1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet.
2. Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles).
Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet.
3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke
arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel.

Sammendrag
Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel starta opp i 2013. Det er utarbeida en
forenkla konsekvensutredning av arealbruksinnspillene – i form av en grovsiling. Innspill
som tas med videre fra grovsilinga skal videre konsekvensutredes (finsiles), og deretter
eventuelt innarbeides i forslag til ny arealdel.

Beskrivelse av saken
Arealbruksinnspill
Samtidig med varsel om oppstart våren 2013 ble det annonsert og invitert til å komme med
innspill til innhold i ny kommuneplan. Fristen for å komme med innspill var 30.08.2013. Det
kom inn 99 innspill om konkrete endringer i kommuneplanens arealdel. I tillegg kom det inn
flere generelle innspill til arealdelen med bestemmelser. Alle innspillene er tilgjengelig på
kommunens nettside (se lenker).
Ca. 60 % av innspillene er boliginnspill. Øvrige innspill omhandler næring,
fritidsbebyggelse, masseuttak og kombinerte formål. Hovedtyngden av innspill er i Hønefoss
og Haugsbygd.
Grovsiling av arealbruksinnspill
Grovsilinga er en forenkla konsekvensvurdering av alle innspill til endring av arealdelen.
Innspill som tas med videre etter grovsilinga skal konsekvensutredes (finsiles). Risiko- og

sårbarhetsanalyse (ROS) av innspillene inngår i konsekvensutredningen. Med bakgrunn i
konsekvensutredningen vil en del av innspillene inngå i forslag til ny arealdel.
Se kapittel 1 i vedlagt grovsiling for beskrivelse av bakgrunn og metode for grovsiling.
Herunder hvordan rapporten er bygd opp, kunnskapsgrunnlag som er brukt og kriterier
innspillene er vurdert etter.
Bakgrunn for grovsiling
Grovsilingen av arealbruksinnspill er basert på:
 Planprogram for revisjon av kommuneplan fastsatt av kommunestyret 20.06.2013.
 Opplegg for grovsiling vedtatt av formannskapet 15.10.2013.
 Målsettinger og arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av
kommunestyret 30.04.2015.
Framdrift
Framdriften i planarbeidet er en del forsinket i forhold til det som var angitt i
planprogrammet. Tabellen nedenfor viser viktige milepæler i planarbeidet og forholdet
mellom framdriftsplanen i planprogrammet og faktisk framdrift. I kursiv er antatt videre
framdrift angitt.
Milepæl
Oppstart
Fastsetting av planprogram
Sak om innspill og opplegg for
grovsiling
Grovsiling
Temautredninger
Utarbeiding av planforslag
Vedtak om offentlig ettersyn
Høring og offentlig ettersyn
Vurdering av innspill
Revisjon av planforslag
Vedtak av plan
Stadfesting jf. Markaloven

Planprogram
framdriftsplan
Mars 2013
Juni 2013
Oktober 2013

Faktisk framdrift
Arealdel
Samfunnsdel
Mars 2013
Juni 2013
Oktober 2013
-

Vinter 2014
Høst/vinter
2013/14
Høst/vinter
2013/14
Vår 2014
Vår/sommer
2014
Høst 2014

Juni 2015
De fleste ferdige, noen fortsatt
under arbeid
Sommer/høst
Sommer/høst
2015
2014
Høst 2015
Desember 2014
Vinter 2015/16 Vinter 2014/15
Vår 2016

Vinter 2015

Vinter 2014/15

Sommer 2016

Vår 2015

Forholdet til overordnede planer
Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 20.06.2013, fastslår at kommuneplanens
arealdel skal revideres. Planstrategien inneholder tre satsingsområder som skal ligge til
grunn for kommunens planarbeid: befolkningsutvikling, næringsutvikling og effektiv
arealdisponering.
I kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, er det satt et mål om at Ringerike skal
ha 40 000 innbyggere i 2030. Samfunnsdelen er førende for arealdelen, som setter rammer
for framtidig utvikling og utbygging i kommunen.

Juridiske forhold
Kommunen skal ha en arealdel for hele kommunen som viser sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
Arealdelen skal på høring og offentlig ettersyn på ordinær måte. Endringer etter at
planforslaget har vært på høring, kan medføre krav om nytt offentlig ettersyn. For eksempel
nye byggeområder som ikke var vist i høringsdokumentet.
Det er kommunestyret selv som skal vedta kommuneplanen. Det er ikke klagerett på
kommunestyrets vedtak om kommuneplan.
Dette iht. plan- og bygningslovens kapittel 11.

Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet 12.03.2013, sak 31/13:
1. Ringerike varsler oppstart av revidering av gjeldende kommuneplan, både
samfunnsdelen og arealdelen.
2. Kommunen vedtar å legge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for
Ringerike til perioden 2013-2025 ut på høring og offentlig ettersyn.
3. Det inviteres til å komme med innspill til samfunnsdelen og arealdelen, inklusive
innspill til ny visjon for Ringerike kommune.
4. I forbindelse med planarbeidet bes rådmannen komme tilbake til formannskapet med
egen sak om eventuelt behov for ekstern planleggingskapasitet.
Kommunestyret 20.06.2013, sak 76/13:
Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune, datert 28.05.13,
fastsettes, iht. plan- og bygningsloven § 11-13.
Formannskapet 15.10.2013, sak 136/13:
1. Innkomne innspill til revisjon av kommuneplan tas til orientering.
2. Innspill om arealbruk grovsiles som angitt i dokumentet "Opplegg for grovsiling av
arealbruksinnspill".
3. Temaer i grovsilingen er:
- Nasjonale, regionale og kommunale mål
- By- og tettstedsutvikling, herunder nærings- og boligutvikling
- Landbruk, herunder jordvern
- Folkehelse
- Risiko- og sårbarhet
- Kulturminner
- Naturmangfold

Økonomiske forhold
Det er viktig å sikre sammenheng mellom kommuneplanens arealdel og kommunens
økonomi- og sektorplaner. I kapittel 3 i samfunnsdelen er forholdet mellom
kommuneplanens vekstmål og kommunens økonomi nærmere omtalt (se lenker).

Behov for informasjon og høringer
Det er ikke krav om å varsle grunneiere i en kommuneplanprosess. Alle som har kommet
med innspill til kommuneplanen har fått et brev med bekreftelse på mottatt innspill, samt
informasjon om den videre planprosessen. I brevet ble det informert om at kommunen ikke
vil tilskrive hver enkelt som har kommet med innspill utover dette brevet, og at hver enkelt
må følge med i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Rådmannen legger vekt på å
holde nettsida oppdatert underveis i planprosessen.
De enkelte forslagsstillere som har kommet med arealbruksinnspill vil altså ikke bli varsla
spesielt etter formannskapets behandling av grovsilinga, eller ved høring og offentlig
ettersyn av planforslaget. Formannskapets behandling av grovsilinga blir kunngjort på
kommunens nettside og i Ringerikes blad.
Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny arealdel blir annonsert på ordinær måte, med
annonsering på internett og i avis, samt brev til nabokommuner og aktuelle myndigheter.

Alternative løsninger
Dersom formannskapet ønsker at arealbruksinnspill skal få en annen konklusjon enn
rådmannens anbefaling, må det fremmes egne alternative vedtakspunkter om disse.
Forslag til vedtak kan for eksempel formuleres slik:
Innspill nr. X tas med videre til konsekvensutredningen/finsilingen.
Eller:
Innspill nr. X tas ikke med videre til konsekvensutredningen/finsilingen.

Rådmannens vurdering
Grovsiling
Rådmannens vurdering av de enkelte innspillene framgår av vedlagt Grovsiling av
arealbruksinnspill. Rådmannen anser at innspillene som foreslås å tas med videre fra
grovsilinga vil gi et godt grunnlag for å kunne foreslå tilstrekkelige nye utbyggingsområder i
ny arealdel. Rådmannen foreslår at 44 innspill ikke tas med videre i prosessen, mens 44
innspill skal vurderes nærmere. 11 innspill anses i hovedsak for å være avklart.
Kommunal planstrategi
Rådmannen minner om at ny kommunal planstrategi skal vedtas seinest et år etter at nytt
kommunestyre er konstituert, altså seinest høsten 2016. I planstrategien skal det blant annet
tas stilling til om gjeldende kommuneplan skal revideres eller ikke. Revisjon kan også gjøres
for deler av kommuneplanen. Endrede forutsetninger som følge av at prosessene med de
store samferdselsprosjektene har kommet lenger, kan føre til behov for å revidere
kommuneplanen for eksempel for deler av kommunen.

Vedlegg
Grovsiling av arealbruksinnspill juni 2015 (innholdsfortegnelsen er klikkbar)
1. Kart for hele kommunen med lokalisering av innspill*

2. Kart for delområder med lokalisering av innspill*
a. Nes i Ådal*
b. Hallingby*
c. Sokna*
d. Hønefoss-området med Heradsbygda, Haugsbygd og Åsa*
e. Tyristrand, Ask og Nakkerud*
3. Utbyggingspotensial for boliger i gjeldende kommuneplan, detaljert oversikt*
NB: Kart i rett målestokk er lagt ut på servicetorget.

Lenker
1.
2.
3.
4.

Planprogram for revisjon av kommuneplan, fastsatt av kommunestyret 20.06.2013
Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 20.06.2013
Innspill til arealdel og samfunnsdel (NB – kan ta tid å laste)
Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015

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, 02.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes

GROVSILING AV AREALBRUKSINNSPILL
VED REVISJON AV
KOMMUNEPLANENS AREALDEL
2015-2030

Juni 2015

Forord

Dette dokumentet er en grovsiling av de 99 innspillene som har kommet inn med konkrete
forslag til endringer av kommuneplanens arealdel. I tillegg har det kommet mer generelle
innspill til arealdelen, samt innspill til endringer i bestemmelsene. Disse innspillene vurderes
når forslag til plankart og bestemmelser skal utarbeides.
Ved revisjon av kommuneplanen er det lagt opp til konsekvensutredning på tre nivåer:
1. Grovsiling av alle innspill basert på kommunens målsettinger og arealstrategier.
2. Konsekvensutredning (finsiling) av foreslåtte nye byggeområder i kommuneplanen,
inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).
3. Konsekvensutredning av planens samlede virkninger.
Areal- og byplankontoret
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1. Bakgrunn og metode
1.1 Behandling av innspill om ny arealbruk
Behandling av arealbruksinnspill tar utgangspunkt i:
•
•

Planprogram for revisjon av kommuneplan fastsatt av kommunestyret 20.06.2013.
Målsettinger og arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av
kommunestyret 30.04.2015.

Figuren til høyre viser hvordan arealbruksinnspill
skal behandles. Dette er i henhold til
planprogrammets kapittel 5.6.
Grovsilinga er en forenkla konsekvensvurdering
for alle innspill til endring av arealdelen.
Resultatet av grovsilinga legges fram for formannskapet.
Innspill som tas med videre etter grovsilinga skal
konsekvensutredes (finsiles) etter temaene i
planprogrammets kapittel 5.3.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av innspillene
inngår i konsekvensutredningen.
Konsekvensutredning av innspillene er arbeidskrevende
og innebærer mer omfattende vurderinger enn det som gjøres i grovsilinga.
Med bakgrunn i konsekvensutredningen vil en del av
innspillene inngå i forslag til ny arealdel.
Forslag til ny arealdel vil også inneholde oppdateringer
i forhold til reguleringsplaner som er vedtatt eller
igangsatt etter gjeldende kommuneplan fra 2007 ble vedtatt.
I tillegg vil kommunen selv foreslå områder ut fra kjente behov
(f.eks. behov for areal til offentlige formål og resultat av temautredninger).

1.2 Forkortelser brukt i rapporten
daa
G/S
Gnr/bnr
KU
LNF
MiS
pe
ROS
V/A

Dekar. 1000 m2
Gang og sykkel
Gårds- og bruksnummer
Konsekvensutredning
Landbruks- natur og friluftsformål. Arealformål i kommuneplanen
Miljøregistreringer i skog
Personekvivalenter, belastning i generering av avløp. 1 pe = 1 person
Risiko og sårbarhet
Vann og avløp
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1.3 Grovsiling
1.3.1 Oppbygging
Grovsilinga er delt inn i kapitler ut fra geografiske områder. Områdene tar utgangspunkt i de
prioriterte områdene i samfunnsdelen: Nes i Ådal, Hallingby, Sokna, Heradsbygda, Hønefoss,
Haugsbygd og Tyristrand/Ask. Innspill i andre deler av kommunen er knytta til et av de
prioriterte områdene ut fra hva som anses naturlig ut fra geografi, skolekretser og lignende.
Hvert kapittel starter med følgende informasjon om området:
•
•
•
•
•

Oversiktskart med grunnkretser
Folketall
Infrastruktur: veg, vann, avløp, skole og barnehage
Utbyggingspotensial
Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Videre følger grovsiling av innspillene. Hvert innspill er presentert på en A4-side med flyfoto
av området og en mer nøyaktig angivelse av området innspillet gjelder. Flyfoto i Hønefossområdet er fra 2012, mens flyfoto i øvrige deler av kommunen er noen år eldre. Fakta er
presentert i den øverste delen av tabellen, mens vurdering etter utvalgte kriterier er presentert
under flyfotoet. Konklusjon er gitt i nederste linje i tabellen.
Vedlagt følger oversiktskart som viser innspill etter nummerering med fargekode for
konklusjon. Som bakgrunnskart brukes gjeldende kommuneplan vedtatt i 2007. Planen er
oppdatert til ny planlov. Oppdateringen innebærer kartframstillingen er annerledes enn
tidligere, og det tas høyde for at ikke alle detaljerer på plass. Dette vil bli gjennomgått.
Oversiktskartet gir en samla oversikt over dagens byggeområder, og hvor det er forslag om
nye. Noen innspill er lokalisert utenfor utsnitt for delområder, og er da vist på kartet for hele
kommunen som også følger vedlagt.
1.3.2 Konklusjoner
Konklusjonen deles i tre, som vist i tabellen nedenfor. Dette er rådmannen anbefaling om
hvilke innspill som skal tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes (finsiles).
Konklusjonene er ikke matematisk utregna.
Farge

Konsekvens

Konklusjon

Grønn +

Allerede avklart

Tas med videre til konsekvensutredning

Gul ?

Usikker / mulig positiv konsekvens

Tas med videre til konsekvensutredning

Rød -

Negativ konsekvens

Tas ikke med videre i
kommuneplanrevisjonen

Fargekodene er brukt i tabeller og på kart for å illustrere konklusjonene. På kart er det
imidlertid brukt svart i stedet for gul. Dette er fordi gult ikke gir nok synlighet på kartet.
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1.3.3 Kunnskapsgrunnlag og kilder
Vurderingene er basert på nasjonale, regionale og faglige databaser. Temakart på kommunens
nettside har vært mye brukt, samt temautredninger som er utarbeida i forbindelse med
kommuneplanrevisjonen. Det er i tillegg brukt faglig skjønn og lokalkunnskap. Vurderingene
baserer seg i all hovedsak på eksisterende kunnskap. Det er ikke gjennomført befaring av alle
innspillene. Behov for befaring vil vurderes i forbindelse med finsilingen. Gjeldende
kommuneplan er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i planprosessen. Her finnes det mye
nyttig kunnskap og mange gode intensjoner som bør bygges videre på for å oppnå mål om
befolkningsutvikling og næringsutvikling, samt en effektiv arealdisponering. Gjeldende
kommuneplan er også grunnlaget for kommunens forutsigbarhet når det gjelder arealbruk.

1.3.4 Kriterier
Kriterier for vurdering av innspill er basert på:
• Opplegg for grovsiling vedtatt av formannskapet 15.10.2013.
• Strategier for effektiv arealdisponering i kommuneplanens samfunnsdel kap.5, vedtatt
av kommunestyret 30.04.2015.
Opplegg for grovsiling er noe tilpassa etter formannskapets behandling. Det viste seg at
opplegget innebar en for grundig vurdering av hvert enkelt innspill. Opplegget er derfor noe
forenkla og konkretisert. I tillegg er det tatt inn et kriterium for behov. Temaer som ikke
vurderes i grovsilingen vil bli gjort rede for i konsekvensutredningen (finsilingen).
Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier innspillene vurderes etter. Tabellen er delt inn etter
tema, med utdypende forklaring i midterste kolonne.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering Mål: Ringerike skal ha en livskraftig vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn.
- Lokalisering i tilknytning til Hønefoss, Heradsbygda,
Hallingby, Nes i Ådal, Sokna eller Ask/Tyristrand.
Bærekraftige utbygginger andre steder i kommunen
skal også vurderes.
- Se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere
transportbehovet.
- Boligutvikling i gangavstand til sentrum og
tjenestetilbud.
- Boligutvikling som styrker sentrum, både i Hønefoss
og prioriterte lokalsamfunn.
- Høy kvalitet og mangfold i boligtilbud.
Infrastruktur Mål: Bygge opp under eksisterende og planlagt infrastruktur.
- Nye byggeområder skal ligge i tilknytning til
eksisterende eller planlagt infrastruktur.
- Kapasitet V/A, skole, barnehage, veg inkl. G/S.

Positive /
negative
konsekvenser

-/?/+

-/?/+
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Landskap,
natur og
kulturmiljø

Mål: Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap, naturog kulturmiljø.
- Sikring av høyfjellsplatåene og større
sammenhengende og åpne naturområder.
- Ta vare på god matjord. Nye boligområder bør ikke
ligge på dyrka eller dyrkbar mark.
- Hindre nedbygging av strandarealer.
- En bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre
ressurser og uttaksområder for framtidig behov samt
redusere miljø- og samfunnsbelastning. Utnytting av
eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye
områder.

-/?/+

Kilder: Markslagskart, naturbase, grønn plakat,
kulturminnesøk, temautredningene: bynære friluftsområder
(vedtatt 2014) og jordfaglig vurdering (vedtatt våren 2015).
Aktivitet for Mål: Ringerike skal legge til rette for aktivitet for alle.
alle
- Universell utforming
- Sikring av blå/grønne strukturer
- Sammenhengende gang- og sykkelnett
- Miljøulemper (støv, støy m.m.)
- Trygg skolevei. Skyssgrense er 2 km for 1. trinn, og 4
km for 2.-10.trinn. I tillegg har elever rett på skyss
dersom skoleveien er særlig farlig eller vanskelig.
- Forbindelser til nærturområder
Behov

Vektes tungt.
Allmennhetens behov i planperioden 2015-2030.
Behov er vurdert både ut fra arealmessige og samfunnsmessige
behov. Samfunnsmessige behov og markedsmessige behov
eller sterke private ønsker om utbygging er ikke alltid
sammenfallende med hverandre.
Samfunnets behov og kommunens arealdisponering har sterk
sammenheng med samfunnsmessige kostnader til sosial og
teknisk infrastruktur.

-/?/+

Ja/Nei

Konklusjon
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1.4 Utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan
1.4.1 Bakgrunn for utbyggingspotensial
Gjeldende arealdel for Ringerike kommune
2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007.
I denne planen er det fortsatt en del avsatte
byggeområder som ikke er realisert.
Videre følger en oversikt over
utbyggingspotensial i gjeldende
kommuneplan, fordelt på bolig- og
næringsformål. Opptellinga er gjort i første
halvdel av februar 2015.
Oversikten inneholder både områder som er
ferdig regulert, og områder hvor
reguleringsplan må utarbeides. Dette er angitt
i tabellene. Områdene er altså enten urealisert,
eller delvis realisert.
For næringsområder er det angitt ca antall
dekar som er urealisert.
For boligområder er det anslått et potensielt
antall nye boliger i hvert område.
Dette må tas som et omtrentlig anslag, da
antall enheter ikke alltid framgår av gjeldende planer
og at tallene hele tida vil endre seg etter hvert som områder blir bygd ut.
Erfaringsmessig viser det seg også ved regulering av områder at det ofte er mulighet for flere
enheter enn det man først hadde anslått. Det vil si at potensialet trolig er større enn det som er
vist i tabellen.
Enkelte av områdene er ikke avsatt til utbyggingsområde i gjeldende kommuneplan. Dette er
områder hvor det er vedtatt eller starta opp et reguleringsarbeid i et LNF-område etter
gjeldende kommuneplan ble vedtatt. Disse områdene er derfor politisk avklart som
utbyggingsområder, og hører derfor hjemme i oversikten.
I tillegg til potensialet som er vist i tabellene, er det også påvist et betydelig
fortettingspotensial i Hønefoss, både for bolig- og næringsformål (Rambøll 2011).
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1.4.2 Næring
Gjeldende arealdel og reguleringsplaner har et potensial for over 5000 dekar næringsareal.

*Dette er grovt avrunda tall. Næringsarealer som i stor grad er utbygd er i hovedsak ikke tatt med, selv om disse
kan ha potensial for bedre utnyttelse.

1.4.3 Bolig
I gjeldende arealdel er det avsatt områder for boligbebyggelse som kan romme over 2800
boenheter. Disse kan igjen ta i mot om lag 7450 nye innbyggere.
Tabellen nedenfor viser dagens folketall fordelt på ulike områder i Ringerike kommune.
Videre er det vist hvor stor prosentandel av Ringerikes totale befolkning hvert område
innehar. Til høyre i tabellen er utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan vist, både i
antall enheter og personer. Det er beregna 2,6 personer per boenhet. Tall fra SSB viser i snitt
2,15 personer per enhet i Norge.
Bakgrunnen for å bruke 2,6 personer per boenhet, er at Ringerike har en stor andel eneboliger.
I Hønefoss, Haugsbygd og Heradsbygda er andelen eneboliger på 79 %, og leilighets- og
blokkbebyggelse 2 %. Tomannsboliger og rekkehus utgjør 9 %.
Vi ser at halvparten av kommunens innbyggere bor i Hønefoss, og at det også er her
utbyggingspotensialet i gjeldende plan er størst. Det har over lang tid vært en målsetting å
satse på Hønefoss by.

Detaljert oversikt over utbyggingsområder følger vedlagt.
12

1.5 Utbyggingspotensial

i ny kommuneplan

1.5.1 Mål om vekst
I ny samfunnsdeler detsattmål om 40 000innbyggerei 2030.I første4-årsperiode20152018leggesdetopptil envekstpåca.1 %. Kommunenskalbrukedenneperiodentil å legge
til rettefor enhøyerevekstviderefram mot 2030.Fra2020til 2030kandetbli enhøyere
vekstnårsamferdselsprosjektene
blir realisert.Kommunenskalplanleggefor envekstpåom
lag 2,5 % veksti denneperioden.

1.5.2 Fordeling av vekst
Samfunnsde
len inneholderogsåenføring om fordelingav vekst:
Ringerikeskalha enlivskraftig vekstog utvikling av by og lokalsamfunn.
Detteskalgjennomføresvedå planleggefor 70 % av befolkningsveksten
Hønefoss
området,og 30 % i deprioriterte lokalsamfunna
:
Haugsbygd,Heradsbygda,Hallingby, Nesi Ådal, Soknaog Ask/Tyristrand.
Denprosentvisefordelingenskalikkeværetil hinderfor bærekraftigeutbygginger
ogsåandrestederi kommunen.
1.5.3 Behov for utbyggingsområder i ny arealdel
Tabellennedenforviserenoversiktoverforholdetmellom dagensinnbyggere,
utbyggingspotensial
i gjeldendekommuneplanog framtidig behovfor utbyggingsområder
medutgangspunkti vedtattmål om vekst.
Oversiktog vurderingav behovfor utbyggingspotens
ial i forslagtil ny arealdelvil væreen
del av konsekvensutredningen.

Mål i 2030
Dagensinnbyggere(1.1.2015)
Veksti perioden2015-2030
Utbyggingspotensialgjeldendekommuneplan
Behovfor nytt utbyggingspotensial
Hønefoss
-området70 %
Øvrigeområder30 %

Antall
Antall
personer
enheter*
40000
29712
10288
3957
7452
2836
1985
851

2866
1091
764
327
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2. Grovsiling av innspill
Tabellen på de neste sidene viser en samla oversikt over alle innspillene, med rådmannens
anbefaling (rød/gul/grønn).
Videre følger selve grovsilingen av hvert enkelt innspill, sortert under følgende områder:
1. Nes i Ådal
2. Hallingby og Ådal
3. Sokna
4. Heradsbygda
5. Haugsbygd og Åsa
6. Hønefoss
7. Tyristrand, Ask og Nakkerud
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N
r Innspill
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Boliger Lunde
Boliger østsida
Valdresporten
Fritidsbebyggelse Smørhølkollen
Utmarksturisme/fiske ved Begna
Masseuttak Gravlimoen
Masseuttak Veslesetermoen
Masseuttak nord for Nes i Ådal
Masseuttak Lindelia

10 Masseuttak Veltelia

Område

Gjeldende formål

Foreslått formål

Nes i Ådal
Nes i Ådal
Nes i Ådal
Nes i Ådal
Nes i Ådal
Nes i Ådal
Nes i Ådal
Nes i Ådal
Nes i Ådal

LNF
LNF
Annet byggeområde
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF/annen
næring/idrettsanlegg

Fritidsbebyggelse
Boligbebyggelse

Nes i Ådal

Fritidsbebyggelse
Råstoffutvinning
Råstoffutvinning
Råstoffutvinning
Råstoffutvinning

Nes i Ådal

LNF

Råstoffutvinning

Nes i Ådal
Nes i Ådal
Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal

Råstoffutvinning
Råstoffutvinning
Næring
Råstoffutvinning

19
20
21
22
23

Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal

LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
Offentlig bygning
LNF
Boligområde
framtidig
LNFR
LNF
LNF
Bolig/LNF
Masseuttak
nåværende

24 Masseuttak Hallingby

Hallingby og Ådal

12
30 Område 1
40
430
30
93
23
Område A

Råstoffutvinning

11 Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør
Masseuttak ved Storvika Vestre
12 Bjonevatnet
13 Masseuttak Gråbeinbekken
14 Utvidelse Buttingsrud Camping
15 Masseuttak Buttingsrud
16 Småbruk ved Nyhus
17 Næring Ringmoen skole
18 Hytter Langtangen Samsjøen
Boliger Samsjøveien
Hytter Bjørntjernlia
Boliger Gamle Ådalsvei 66
Boliger Gamle Ådalsvei nord
Bolig og næring Søndre Kirkemoen

Rådmannens
Areal anbefaling

Næring
Fritidsbebyggelse

Område A B og C
50100

140
12
8 LNF
8
200

Boligbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Bolig, erverv/forretning

25
45
4
9
30

Råstoffutvinning

50

25 Masseuttak Rognerud, Vestre Ådal

Hallingby og Ådal

LNF

Råstoffutvinning

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Sokna
Heradsbygda
Heradsbygda
Heradsbygda
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa

LNF
Friområde/LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF

Råstoffutvinning
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa

LNF
LNF

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

37
38
39
40

Masseuttak Djupdalsmoen
Boliger Bålerudmarka/Oppenåsen
Boliger Helgerud vest
Boliger Kvernvollen Veme
Boliger Harehaugveien A
Boliger Harehaugveien B
Boliger Harehaugveien 58-60
Boliger Harehaugveien-Bølgenveien
Boliger Gamle Ringkollvei vest
Boliger Gamle Ringkollvei ved
Rosenhoff
Boliger Gamle Ringkollvei øst
Kårbolig Gjermundboveien/Gamle
Ringkollvei
Boliger Gjermundboveien A
Boliger Gjermundboveien B
Boliger Haug

Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa

LNF
LNF
LNF
LNF

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Bolig Øvre Klekkenvei 18
Boliger ved Klækken Hotell
Boliger Nedre Klekken
Boliger Klekkenveien
Boliger Bergstjern
Østre Berg/Klekken økogrend
Boliger Ringkollveien
Boliger Andersløkkeveien
Boliger Ringkollveien øst for Bånntjern
Boliger Borgerenga
Boliger Putten A

Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa

LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF

Boligbebyggelse
Bolig/næring
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

35
36

Avgrensning må
vurderes
60 Område C og D
6
11
10
10
46
40
8
9
9 Område A
5
4,5
5,5
70
Behandla som disp.
5 2014
59
36
40
25
40
42,5
17
115
45
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Boliger Putten B
Boliger Putten C
Boliger Sætranggata
Boliger Åsa
Masseuttak Heen Sand
Masseuttak Vågård
Næring ved jernbane Hensmoen
Næring Geiteryggen Hensmoen
Næring ved Spenncon Hensmoen
Boliger Vågård
Boliger Ulvenåsen Vågård
Boliger Sørflaten Vågård
Næring Eggemoen
Masseuttak Eggemoen
Boliger Viul
Bolig/næring Rua gård

Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss

LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Råstoffutvinning
Råstoffutvinning
Næring
Næring
Næring
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Næring
Råstoffutvinning
Boligbebyggelse
Bolig/næring

68 Boliger Rundtom
69 Boliger nedre Begnamoen

Hønefoss
Hønefoss

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss

Industri/friområde
Erverv
Industri/friområde/
LNF/komm.tekn.
LNF
Erverv
Friområde
Friområde
LNF
LNF
LNF
Erverv
Friområde

Industri Follum
Boliger Børdalsmoen
Bolig/næring Hønengata 59
Bolig Rabba Storløkka 1
Bolig Rabba Storløkka 2
Boliger Ve
Boliger ved Veien skole
Masseuttak Kilemoen nord
Boliger Tolpinrud
Boliger Petersøya

Industri/grønnstruktur
Boligbebyggelse
Bolig/næring
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Råstoffutvinning
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

5
305
14
10
125
400
95
40
27
34
90
38
263
480
3
Område A
Sør for
20 Hovsmarkveien
15
630
300
6
4
1
6
15
9
50
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80
81
82
83

Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss

LNF
LNF
LNF
LNF

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud

LNF
LNF
LNF
LNF

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

88
89
90
91
92
93
94
95

Boliger Tandberg
Boliger Vesteren
Boliger Trygstadveien
Boliger Trygstad
Verneverdig bygdetun Svenskerud
Nakkerud
Verneverdig nikkelverk Nakkerud
Boliger Nakkerudgata Nakkerud
Bolig Engene vei Nakkerud
Boliger Solumveien/Engene vei
Nakkerud
Boliger Nedre Fegriveien A Tyristrand
Boliger Nedre Fegriveien B Tyristrand
Boliger Hovli Tyristrand
Boliger Skjærdalen bruk Tyristrand
Boliger Justisveien Tyristrand
Boliger Kindsåsveien Tyristrand
Boliger Vælerenveien Tyristrand

Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud

96
97
98
99

Hytte Hjelleveien Ask
Boliger Ask sentrum
Masseuttak Prestmoen
Næring Styggedalskrysset

Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud

LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
Boligområde
framtidig / LNF
LNF
LNF
LNF

84
85
86
87

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

Boligbebyggelse
Råstoffutvinning
Næring

415
16
59
21

17 Nord for vegen

8
13 Område B
64
20
14
8
4
40
800
60
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2.1 NES I ÅDAL

Grunnkretser

Folketall 2015

Lindelia

36

Vestre Nes

247

Østre Nes

137

Skagnes

78

Totalt

498

Ca 2 % av Ringerikes befolkning

2.1.1 Infrastruktur
Veg

Vann og avløp

•

Det er etablert g/s-veg langs E16 i sentrum (fra kirka til boliger sør
for bensinstasjonen), samt langs Fv243 Hedalsvegen fram til
omsorgssenteret.

•

Følgende gang-/sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:

•

-

E16 skolen -Valdresporten.

-

E16 sørover mot avkjøring til Lundelandet.

-

Fv243 Hedalsveien.

Blir utbygd med god kapasitet innen VA, gir mulighet for større
utbygging og boligvekst.
-

•
Skole

Nytt kommunalt vannverk på vestsida - under planlegging.
Nytt kommunalt renseanlegg – under oppføring.
Privat vannverk på østsida.

Brannvannkapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

Nes skole
•

Kombinert 1.-10. trinn.

•

Fådelt

•

Elevtall 2014/2015: 36.

•

Kapasitet: 100 elever.

Avsatt midler til oppgradering. I kommunens handlingsprogram for 20152018 står det følgende:
Dagens barneskolefløy er dårlig og bør rives. Det må da bygges opp igjen
et tilbygg for at skolen skal ha funksjonelle og gode lokaler. Ut fra dagens
elevtall kan størrelsen på dette tilbygget reduseres i forhold til eksisterende
fløy, og det settes derfor av 12 millioner kroner for å dekke dette behovet
mot slutten av planperioden.
Barnehage

•

Nes barnehage: kommunal, 16 plasser
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2.1.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial
for om lag 84 ytterligere enheter i området.
Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 218 innbyggere.
Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere. Disse områdene bør vurderes nærmere.

2.1.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Nes er et etablert lokalsamfunn med et relativt tettbygd sentrum, som er delt av Begna og
E16. Nes har næringsvirksomhet og boligfelt, samt mer spredt bebyggelse i områdene rundt.
Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna
de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt.
Nes har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene rundt Nes
sentrum er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige landbruksområder (A-område).
Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser.
Ingen av innspillene berører i dyrka mark direkte, men flere av innspillene er i områder med
dyrkbar jord.
Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en
nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først
og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også at de utgjør en del av
kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.
Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige
masseforekomster.
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01 Fritidsbebyggelse Lunde, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Fritidsbebyggelse
12 daa
Helge Petter Waagard
302/4

Beskrivelse: Området ligger mellom E16 og Begna, rett sør for bebyggelsen i Nes.
Avstand til Begna ca 100 m, og avstand til E16 ca 230 m.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Relativt nær Nes sentrum.

Infrastruktur

Planlagt nytt vannverk og renseanlegg vil gi tilstrekkelig
V/A-kapasitet. Nytt renseanlegget bygges nordøst i det
foreslåtte hytteområdet. God kapasitet i skole og barnehage.
Mangler G/S-forbindelse ca 170 m langs E16, retning Nes.
Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord, A-område i jordfaglig
vurdering. Nærhet til fulldyrka jord kan medføre drifts- og
miljømessige konflikter.
Nærhet til elv og friluftsområder.
Gangavstand til sentrum. Utenfor gul støysone.
Nærhet til renseanlegg kan gi luktproblemer.
Det er behov for nye boligarealer på Nes, da områder avsatt
i gjeldende kommuneplan ikke har latt seg realisere.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Bør vurderes nærmere, og da avsatt til boligformål, med
bakgrunn i relativt sentral beliggenhet.
Forhold til dyrka og dyrkbar jord må vurderes.

Konsekvenser
+

?
?
Ja
?
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02 Boliger østsida, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
Boligområde (område 1) og LNF (område 2)
Boligbebyggelse
5,5 daa (område 1) og 30 daa (område 2)
Helge Petter Waagard
302/4

Beskrivelse: Område 1 er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Vurderingen
her omhandler derfor område 2. Område 2 ligger 200-250 m øst for E16, nær tettbebyggelsen
i Nes. Grenser mot fulldyrka jord, skog og en boligeiendom.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Nær Nes sentrum.

Infrastruktur

Planlagt nytt vannverk og renseanlegg vil gi tilstrekkelig
V/A-kapasitet. God kapasitet i skole og barnehage.
Atkomst må etableres.
Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord, A-område i jordfaglig
vurdering. Nærhet til fulldyrka jord kan medføre drifts- og
miljømessige konflikter.
Sørvestvendt skråning med gode solforhold.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til sentrum, skole
og barnehage (ca. 1 km). Muligheter for sammenhengende
G/S. Utenfor gul støysone.
Det er behov for nye boligarealer på Nes, da områder avsatt
i gjeldende kommuneplan ikke har latt seg realisere.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Område 1 anbefales videreført som boligformål, ut fra
lokalisering og infrastruktur.
Område 2 anbefales ikke av hensyn til dyrkbar jord.

Konsekvenser
+
?
+

Ja
+
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03 Valdresporten, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kro og motell
Annet byggeområde
Ikke angitt
Se beskrivelse
Hans Erik Sørum
305/254 og 263

Beskrivelse: Valdresporten Kro og Motell
ligger ved E16, 3 km nord for Nes sentrum.
Dette er en etablert virksomhet med planer
om videre utvikling, og det nevnes
hurtigladestasjon, videre utbygging,
opplevelser, truck-stopp og hvilested for
lastebiler. Forslagsstiller ser på
Valdresporten som et forlenga sentrum fra
Nes, og ber kommunen vurderer å legge til
rette for utvikling av infrastruktur, gang- og
sykkelveg fra Nes til Valdresporten, og
boliger for eldre og unge i området.
Forslagsstiller antar annet byggeområde
dekker virksomhetens behov. I gjeldende
kommuneplan er det avsatt i underkant av
70 daa til annet byggeområde rundt
Valdresporten. Av dette er ca. 40 daa på
forslagsstiller sin eiendom. Resten er på
naboeiendom i sør gnr/bnr 305/175, som
har en annen eier.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
God lokalisering for dagens virksomhet nær E16.
Manglende G/S-forbindelse ca. 3 km i retning Nes

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Noe dyrkbar jord.

Behov

Næringsutvikling er et satsingsområde i kommuneplanen.

Konklusjon

Aktuelt formål må vurderes nærmere. Hensyn til dyrkbar
jord må vurderes.
Dagligvarehandel anbefales ikke, da dette ikke bidrar til å
styrke Nes sentrum (jf. vurdering ved forrige revisjon).

Konsekvenser
+
?

Ja
+
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04 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og myrer
LNF
Fritidsbebyggelse
430 daa
Anders H. Holte
304/1

Beskrivelse: Foreslått område avgrenses av Gravåa i nord og Selsjøen barskogvernområde i
øst. Avstand til Begna ca 1600 m. Foreslår 20-30 hytter.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nordøst for Nes sentrum 5-600 moh, i et område uten annen
fritidsbebyggelse av betydning. Prioritert lokalsamfunn.

?

Infrastruktur

Eksisterende skogsbilveg til området.

?

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Skog av låg bonitet, samt noe middels kvalitet, uproduktiv
skog og myr. Forslaget innebærer inngrep i et relativt
uberørt område.

-

Konklusjon

Tilstrekkelig områder avsatt til fritidsbebyggelse i
Ådalsfjella. Ny reguleringsplan for Veltelia er under arbeid.
Anbefales ikke pga. behov.

Konsekvenser

Nei
-
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05 Utmarksturisme/fiske ved Begna, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og delvis gjengrodd dyrka innmark. Jakt og friluftsområde.
LNF
Må vurderes nærmere
30 daa
Anders H. Holte
304/1

Beskrivelse: Foreslår 1-4 utleiehytter, båthus og brygge for å legge til rette for
utmarksturisme og fiske.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nord for Nes, ved Begna, med Valdresporten på motsatt
side. Prioritert lokalsamfunn.
Ca 200 m til nærmeste eksisterende vei. Atkomst må
opparbeides.
Automatisk freda gravminner sør i området.
Nærhet til Begna må utredes. Dyrkbar jord.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Nærhet til elv og friluftsområder. Muligheter for aktiviteter
for både lokalsamfunn og besøkende.
Tilrettelegging for utmarksturisme/fiske er positivt for
lokalsamfunnet og næringslivet.
Bør vurderes nærmere.

Konsekvenser
+
?
+
Ja
?
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06 Masseuttak Gravlimoen, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og masseuttak med sporadisk drift siden 1960-tallet.
LNF
Råstoffutvinning
93 daa
Anders H. Holte
304/1

Beskrivelse: Foreslår masseuttak for knusing, til eget bruk og salg i nærområdet.
Det antydes 3-5000 m3 årlig.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nord for Nes sentrum, øst for Begna. Ca 3 km fra E16.

?

Infrastruktur

Nær eksisterende vegnett. Privat veg til området, med
avkjøring fra Østsideveien som er kommunal.

?

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Skog av høg og middels bonitet. Dyrkbar jord.
Nærhet til bekk. Allerede åpna uttak prioriteres framfor
etablering av nye uttak.
Østsideveien er skoleveg uten G/S, med flere boliger langs
veien. Nærmeste bolig fra eksisterende uttaksområde er ca
100 m i nord. Flere boliger videre nordover.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Gravlimoen er
registrert som viktig sand- og grusforekomst av NGU.
Bør vurderes nærmere. ROS, forhold til omgivelser og
avgrensning må vurderes nærmere. Foreslått avgrensning
samsvarer ikke med NGUs avgrensning av forekomsten.

Konsekvenser

?
Noe
?
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07 Masseuttak Veslesetermoen, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og tidligere uttaksområde.
LNF
Råstoffutvinning
23 daa
Dag Erik Henaug
305/3, 43

Beskrivelse: I deler av området er det tidligere tatt ut stein for knusing til bruk på bl.a. E16 og
egne skogsveier. Området er foreslått omdisponert til råstoffutvinning, i form av pukkverk.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nord for Fv243 Hedalsveien, ca 5 km fra Nes sentrum.

?

Infrastruktur

Adkomst via Fv243 Hedalsvegen og videre ca 2 km på
skogsbilveg.
Skog av middels bonitet, områdene rundt høg bonitet.
Bekk i området, og elv ca 400 m fra. Allerede åpna uttak
prioriteres framfor etablering av nye uttak.
Adkomstvegen fra Fv243 går gjennom tunet på et
gårdsbruk, og har et fritidsbygg tett ved vegen. Fv243 er
skoleveg uten G/S, og elever får derfor skoleskyss.
Flere bolighus langs Fv243.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Området er
ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og grusressurser.
Dersom masser skal selges og transporteres ut av området
medfører det tungtrafikk nær boliger og på skoleveg uten
G/S. Med bakgrunn i dette og avstand til E16 anbefales det
ikke kommersielt masseuttak her. Det kan være en
hensiktsmessig lokalisering for uttak til drift og vedlikehold
av skogsbilvegnettet. Forslagsstiller kan evt. søke om dette
etter landbruksvegforskrifta.

?

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser

?

Noe

-
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08 Masseuttak nord for Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Tidligere masseuttak og skog (se beskrivelse)
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning ikke angitt
Jesper B. Henriksen
305/1

Beskrivelse: Forslagsstiller foreslår 4 områder
til uttak av masser.
A Jonsrud: Forslagsstiller opplyser at det har
vært drevet grusuttak her siden tidlig på 1900tallet.
B Steintakhaugen,C Olasvingen og
D Posthaugen består av skog, og er foreslått
omdisponert for uttak av stein og pukk for
salg og eget bruk. Disse 3 områdene er
alternative i forhold til hverandre.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Områdene ligger nord for Nes i Ådal, vest for E16.

Infrastruktur

A har adkomst direkte fra E16.
B ligger nær E16. Adkomst må etableres.
C ligger i tilknytning til eksisterende skogsbilvegnett med
forbindelse både til E16 og Fv243 Hedalsveien.
D ligger nær E16. Adkomst må etableres. Kommunen
planlegger vannverk ved idrettsplassen i sør.
Reguleringsplan er under arbeid, og forprosjektet viser
behov for å etablere klausuleringssoner med ulike
restriksjoner. Disse sonene berører alternativ D.
A Der det ikke er tatt ut masser er det skog av høg bonitet.
B, C og D har skog av høg, middels og låg bonitet.
C er delvis innenfor verneplan for vassdrag.
D har registrert et arkeologisk kulturminne, ikke freda.
Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye.

Landskap,
natur og
kulturmiljø

Konsekvenser
?

?

?
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Aktivitet for
alle

Behov
Konklusjon

A Nærmeste bolighus er nord for E16 ca 130 m fra området.
Flere bolighus mellom 3-500 m fra området.
B Flere bolighus på motsatt side av E16,100-200 m avstand
avhengig av hvordan evt. uttak avgrenses.
C Nærmeste bebyggelse er Aurtjernseter ca 700 m nord.
D Avstand til bolighus avhenger av hvordan evt. uttak
avgrenses. Flere boliger langs E16, på begge sider.
Idrettsanlegg i sør og lysløype rundt "Posthaugen".
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov.
A og B er en del av en viktig sand- og grusforekomst i
NGUs registrering. C og D er ikke registrert hos NGU.
A bør vurderes nærmere ut fra beliggenhet med tilknytning
til E16, samt at dette er et uttak som allerede er åpna.
B anbefales ikke pga. av nærhet til bolig.
C kan være en hensiktsmessig lokalisering for uttak til drift
og vedlikehold av skogsbilvegnettet. Forslagsstiller kan evt.
søke om dette etter landbruksvegforskrifta.
D anbefales ikke av hensyn til framtidig vannverk,
eksisterende idrettsanlegg og nærhet til boliger.

-

Noe
?
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09 Masseuttak Lindelia, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak og skog
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning ikke angitt
Anders O. Holte
307/1

Beskrivelse: Forslagsstiller antyder et årlig uttak på 1500 m3. Det er uttak i drift her i dag, i
liten skala til lokalt bruk.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Lindelia, ved Fv243 Hedalsveien, ca 1 mil fra Nes.

?

Infrastruktur

Adkomst direkte fra Fv243 Hedalsvegen.

+

Landskap,
natur og
kulturmiljø

Skog av høg bonitet, skog i selve bruddområdet er tatt ut.
Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak.

?

Aktivitet for
alle
Behov

Fv243 er skoleveg uten G/S, og elever får derfor skoleskyss.
Flere bolighus langs Fv243.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Området er
ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og grusressurser.
Kan være en hensiktsmessig lokalisering for uttak til drift
og vedlikehold av lokalt skogsbilvegnett. Forslagsstiller kan
evt. søke om dette etter landbruksvegforskrifta.

Konklusjon

Konsekvenser

Noe
-
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10 Masseuttak Veltelia, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og tidligere uttaksområde
LNF, annen næringsvirksomhet og idrettsanlegg
Råstoffutvinning
Ikke angitt
Brynjulf Holte
305/5

Beskrivelse:
Forslag om 4 områder til
masseuttak for salg,
vedlikehold på
skogsbilveger og
hyttebygging i området.
Veltelia har 49 regulerte
tomter, og planlegges
utvida med 50 nye.
Forslagsstiller opplyser at
område A har tillatelse til
uttak av stein for knusing
for vedlikehold av
skogsbilveger (2007).

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering God lokalisering mht. transportavstand til lokalt behov.
Veltelia ligger sør for Sperillens innløp. A er i tilknytning til
hyttefeltet, kommunedelplan for Ådalsfjella legger opp til
alpinanlegg/skitrekk med servicebygg her. Området der det er
tatt ut masser ligger i formål for idrettsanlegg og LNF.
Infrastruktur Atkomst via Fv243 Hedalsveien, over Fossholm bru og på
skogsbilveg. Områdene ligger langs skogsbilveger.
Landskap,
Skog av låg, middels og høg bonitet. Utvikling og vedlikehold
natur og
av skogsbilvegnettet i området er viktig for skogsdrifta.
kulturmiljø Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye uttak.
Aktivitet for Etablert hytteområde med tilhørende friluftsliv.
alle
A er spesielt nær hytter. Fv243 er skoleveg uten G/S, og elever
får derfor skoleskyss. Flere boliger langs Fv243.
Behov
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Områdene er
ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og grusressurser.
Konklusjon Kommunedelplan for Ådalsfjella er ikke en del av
kommuneplanrevisjonen. Innspillet gjelder imidlertid ikke
hyttebygging direkte, men uttak av masser, og tas derfor til
vurdering. A B og C anbefales vurdert pga. nærhet til
hytteutbyggingsområde. D kan være aktuell for uttak til drift
og vedlikehold av lokalt skogsbilvegnett. Forslagsstiller kan
evt. søke om dette etter landbruksvegforskrifta.

Konsekvenser

+
?
?
?
Ja

?
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11 Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør, Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
50-100 daa
Gunnar Skredshol
290/3 teig 1

Beskrivelse: Foreslår masseuttak for masser til eget bruk og nærliggende eiendommer.
Forslagsstiller opplyser at det er eksisterende masseuttak her i dag.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Sør for Vestre Bjonevatnet. Atkomst ved å ta av fra E16 til
Fv184 Vassendveien, og sørover på Skagnesseterveien, eller
ved å ta av fra E16 ved gamle Skagnes skole og på
skogsbilveg. Begge alternativene er 5-6 km fra E16.
I direkte tilknytning til eksisterende vegnett.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Skog av høg bonitet, skog i selve bruddområdet er tatt ut.
Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak. Det er registrert noen MIS-figurer i området rundt,
men ingen i umiddelbar nærhet til området.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Området er
ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og grusressurser.
Kan være en hensiktsmessig lokalisering for uttak til drift
og vedlikehold av lokalt skogsbilvegnett. Forslagsstiller kan
evt. søke om dette etter landbruksvegforskrifta.

Konsekvenser
?
+

?

Noe
-
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12 Masseuttak Storvika Vestre Bjonevatnet, Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hogstflate i følge forslagsstiller
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning ikke angitt
Anne Holte Brørby
302/1

Beskrivelse: Området er foreslått omdisponert til råstoffutvinning, i form av sprenging og
knusing av fjell. Forslagsstiller opplyser at planlagt uttak er inntil 10 000 m3, både for eget
bruk og salg.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Området ligger ved Storvika ved Vestre Bjonevatnet.
Atkomst fra E16 til Fv184 Vassendveien og 3-4 km videre.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Fv184 Vassendveien passerer området. Adkomst må
etableres.
Skog av høg og middels bonitet.
Nærhet til vann. Allerede åpna uttak prioriteres framfor
etablering av nye uttak.
Nærmeste bolig er ca 500 og 900 m fra området.
Flere hytter på motsatt side av vannet, ca 900 m fra.
I følge forslagsstiller er området ikke nytta til friluftsliv.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Området er
ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og grusressurser.
Kan være en hensiktsmessig lokalisering for uttak til drift
og vedlikehold av lokalt skogsbilvegnett. Forslagsstiller kan
evt. søke om dette etter landbruksvegforskrifta.

Konsekvenser
?
?
?
Noe
-
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13 Masseuttak Gråbeinbekken, Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning ikke angitt
Anne Holte Brørby
302/1

Beskrivelse: Området er foreslått omdisponert til råstoffutvinning, i form av sprenging og
knusing av fjell. Forslagsstiller opplyser at planlagt uttak er inntil 10 000 m3, både for eget
bruk og salg.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Området ligger i Ådal, nord for E16, 4-5 km sørøst for Nes.

?

Infrastruktur

Nær eksisterende vegnett. Atkomst til et evt. uttak må
etableres via skogsbilvegen med utkjøring på E16.
Skog av høg bonitet. Av hensyn til naturmangfold og
landskap prioriteres det å utnytte allerede åpna områder,
framfor å starte uttak i nye områder.
Nærmeste bolighus er ca 700 m fra området.
I følge forslagsstiller er området ikke nytta til friluftsliv.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Området er
ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og grusressurser.
Kan være en hensiktsmessig lokalisering for uttak til drift
og vedlikehold av lokalt skogsbilvegnett. Forslagsstiller kan
evt. søke om dette etter landbruksvegforskrifta.

?

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser

?
Noe
-

35

2.2 HALLINGBYOG ÅDAL

Grunnkretser

Folketall2015

Viker

154

Nyhus

105

Flaskerud

210

Somdalen

206

Skollerud

273

Hallingby

1092

Semmen

184

Hen*

448

Totalt

2672

Ca9 % av Ringerikesbefolkning
*Innspill i Hengrunnkretser behandlai kapittel2.5 Hønefossslik at innspill i området
Hensmoenblir setti sammenheng.
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2.2.1 Infrastruktur
Veg

•
•
•

•

Vann og avløp

Skole

Barnehage

Gravplass

Det er etablert G/S-veg i sentrum ved skole og butikk.
Undergang under E16.
Følgende gang-/sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Gamle Ådalsvei
- E16 fra bensinstasjonen til bussholdeplass
- E16 Hallingby-Skårflågan
- Hval bru
- Fv172 fra skolen, både nord- og sørover fra Skollerud.
Gjeldende kommuneplan viser aktuell korridor for ny veg utenfor
Hallingby sentrum, nord for Hvalsbruveien. Korridoren er uten
rettsvirkning. Kommunen har tidligere foreslått å fjerne korridoren
fra kommuneplanen, men Statens Vegvesen ønsket ikke dette.
Vegløsning må vurderes nærmere i kommuneplanen.

•

Byggestopp på grunn av sprengt kapasitet på renseanlegget.
Hallingby renseanlegg skal overføres til Monserud renseanlegg når
dette står ferdig i 2018.

•

I mellomtida søkes det om ny utslippstillatelse for å kunne ta i mot
100 pe. ekstra. Det er satt av 200 000-300 000 kr for å kunne
utbedre renseanlegget.

•

Kapasitet på vann er OK.

•

Brannvannkapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s, men vil
ikke kunne klare 50 l/s (krav til næringsbygg) pga. for lite
høydebasseng.

Hallingby skole
•
•
•
•

Kombinert 1.-10. trinn.
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 294
Kapasitet: 350

•
•
•

Bondeheimen familiebarnehage: privat, 10 plasser
Hallingby barnehage: kommunal, 80 plasser
Hundremeterskogen familiebarnehage: privat, 6 plasser

Hval kirkegård
•

Stort behov for nye urnegraver

•

Aktuelt utvidelsesområde: mot sør, gnr/bnr 273/45.

•

Ved utvidelse og etablering av nye gravfelt bør det vurderes om det
er behov for å sette av areal til et muslimsk gravfelt.
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2.2.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial
for om lag 66 ytterligere enheter i området.
Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 172 innbyggere.
2.2.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Hallingby er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum med næringsvirksomhet og
boligfelt av eldre og nyere dato. I Ådal er bebyggelsen mer spredtbygd, med noe mer
konsentrert bebyggelse for eksempel ved Ringmoen. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på
mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at
jordbruket kan driftes rasjonelt.
Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene på begge
sider av Ådalselva fra Hensmoen og nordover til Somdalen er i jordfaglig vurdering definert
som svært viktige landbruksområder (A-område). Det vil si at landbrukshensynet skal veies
tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser. Noen av innspillene i dette området
berører mindre områder med fulldyrka eller dyrkbar jord.
Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en
nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først
og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også at de utgjør en del av
kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.
Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige
masseforekomster.
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14 Utvidelse Buttingsrud Camping, Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og dyrka mark
LNF
Næring
140 daa
Trond Helge og Kristine Buttingsrud
285/1

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å utvide dagens virksomhet til motsatt side av E16.
Bakgrunnen er bl.a. at dagens camping er sårbar for flom.
Området ønskes omdisponert til næring, i form av kro/motell, camping og fyrhus.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Området ligger ved E16 og Buttingsrud camping i Ådal.

Infrastruktur

Nær E16 og kollektivtilbud. Ikke G/S-veg langs E16.
Ikke kommunalt V/A-anlegg i området. Dagens camping
har lokal avløpsløsning. Ved utvidelse må framtidig løsning
ha nok kapasitet.
Skog av høg bonitet. Deler av området er fulldyrka jord (ca
13 daa). Det er uklart hvordan denne delen av området er
tenkt utnytta.
Nærhet til friluftsområder og Sperillen.
Trafikksikkerhet, forurensning, støy og støv må utredes.
Dagens virksomhet har behov ut fra etterspørsel og at
området er flomutsatt. Økt verdiskaping og produktivitet er
et mål i kommuneplanen, og flere arbeidsplasser i
besøksnæringene er en av strategiene for dette.
Næringsutvikling er et satsingsområde i kommuneplanen,
og innspillet bør vurderes nærmere.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Konklusjon

Konsekvenser

?
?
?
Ja

?
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15 Masseuttak Buttingsrud, Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Tidligere uttaksområde, omgitt av skog
LNF
Råstoffutvinning
12 daa
Trond Helge og Kristine Buttingsrud
285/1

Beskrivelse: Det har tidligere vært tatt ut pukk og vegmasser i området. Pil viser aktuelt
område. Forslagsstiller ønsker å utvide uttaket sørover. Bakgrunnen er å få kort transport av
masser, til bruk på lokale landbruksveier og egen utbygging ved Buttingsrud Camping.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Området ligger øst for E16 ved Buttingsrud (1 km luftlinje).

Infrastruktur

Adkomst fra E16 og videre ca. 3 km på skogsbilveg.

Landskap,
natur og
kulturmiljø

Skog av middels og låg bonitet. Skog i selve bruddområdet
er tatt ut. Av hensyn til naturmangfold og landskap er det
positivt å utnytte allerede åpna områder, framfor å starte
uttak i nye områder.
2 hytter langs atkomstvegen.
Trafikksikkerhet, forurensning, støy og støv må utredes.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Området er
ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og grusressurser.
Kan være en hensiktsmessig lokalisering for uttak til drift
og vedlikehold av lokalt skogsbilvegnett. Forslagsstiller kan
evt. søke om dette etter landbruksvegforskrifta.

Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser
?
?
?
Noe
-
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16 Småbruk ved Nyhus, Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Småbruk
LNF
Ikke angitt
8 daa
Andrè Berg og Olaug Hopmo
284/71 og 36

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å utvikle eget småbruk og vurderer bl.a. økologisk
dyrking, juletrær, enkelt dyrehold, snekkerverksted og noe besøksnæring. Eiendommen har
strandsone mot Sperillen, fiskerett, skog og er bebygd med enebolig, 2 uthus og et fjøs.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Ved E16 i Ådalen.

Infrastruktur

Nær E16 og kollektivtilbud.
Ikke kommunalt V/A-anlegg i området.
Skog av høg bonitet, anna jorddekt fastmark og noe
fulldyrka jord (i underkant av 1 daa).

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Nærhet til friluftsområder og Sperillen. Flom,
trafikksikkerhet og støy er aktuelt her. Størsteparten av
eiendommen ligger innenfor rød og gul støysone.
Innspillet vurderes i utgangspunktet positivt, men det anses
ikke som nødvendig å gjøre endringer i arealdelen som
følge av innspillet.
LNF-formål anbefales videreført. Foreslått utvikling er i
hovedsak i tråd med LNF. Enkelte av tiltakene som nevnes
krever egne søknadsprosesser (f.eks. søknad om brygge).
Forslagsstiller har også flere generelle innspill til
kommuneplanens bestemmelser. Dette tas med i det videre
planarbeidet og behandles ikke i grovsilinga.

Konsekvenser
?
?
?
Nei

+
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17 Næring, Ringmoen skole
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Nedlagt skole med uteområder, næringslokaler
Offentlig bygning
Næring
8 daa
Vikerfjell Eiendom AS
282/34

Beskrivelse: Det er gitt dispensasjon til næringslokaler på eiendommen. Forslagsstiller
beskriver ønsket arealbruk slik: Kontorer, salg og service av utstyr, lokalmat og forbruksvarer
knytta til Vikerfjell. Ønsker også å ha mulighet for å ha midlertidig visningshytte.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Sentral beliggenhet ift. E16 og adkomst til Ådalsfjella via
fv. 172.
Eksisterende infrastruktur. Nytt avløpsanlegg.
Det jobbes med avtale om kostnadsfordeling for realisering
av nytt kryss mot E16 (ifm. hytteutbygging i Ådalsfjella).

+

Næringsutvikling er et satsingsområde i kommuneplanen.
Positivt med ny virksomhet i nedlagte lokaler.
Aktuelt formål bør vurderes nærmere i tråd med dagens
virksomhet, og i sammenheng med øvrig område avsatt til
offentlig bygning.

Ja

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser

+

+
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18 Hytter Langtangen, Samsjøen
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hytteområde
LNF
Fritidsbebyggelse
Hele tangen er noe over 200 daa
Peter Lie
282/1

Beskrivelse: Det er i dag 30 bebygde og 3 ubebygde fritidseiendommer på Langtangen.
Forslagsstiller ønsker å skille ut ytterligere 2 tomter for fritidsbebyggelse mellom eksisterende
bebyggelse og Samsjøveien. Området er allerede utbygd, og bærer preg av relativt
konsentrert fritidsbebyggelse.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Langtangen ligger nordvest i Samsjøen.

Infrastruktur

Ikke kommunalt V/A-anlegg eller strøm i området.
Privat veg.
Skog av låg og middels bonitet.
Registrerte rødlistarter i området ved Samsjøen, men ingen
registreringer innenfor avgrensningen.
Nærhet til friluftsområder og Samsjøen.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Ikke behov for nye tomter. Tilstrekkelig områder avsatt til
fritidsbebyggelse i Ådalsfjella.
Uavhengig av evt. nye tomter bør det vurderes nærmere
hvilket arealformål Langtangen bør ha i kommuneplanen.
Gjeldende formål er LNF, som i utgangspunktet har
byggeforbud. Byggesaker i området må derfor behandles
som dispensasjonssaker.

Konsekvenser
?
?
+
Nei

?
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19 Boliger Samsjøveien, Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Avslutta uttaksområde, delvis gjenvokst med furu
Boligområde framtidig
Boligbebyggelse
25-30 daa
Johan Aslaksrud
275/4

Beskrivelse: Arealet er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan, og forslagsstiller ønsker å
holde muligheten åpen for framtidig utnyttelse av området.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Ca 5 km nord for Hallingby, i tilknytning til eksisterende
bebyggelse, men utenfor den konsentrerte bebyggelsen på
Hallingby.
Atkomst fra E16 via Samsjøveien (kommunal). Ca 5 km til
Hallingby med skole og annet tjenestetilbud. Nærhet til
kollektivforbindelse. Ikke G/S-veg. Ikke kommunalt V/Aanlegg i området. Omkringliggende boliger har private
løsninger.
Anna jorddekt fastmark. Gammelt masseuttak, og området
har ingen landbruksmessig verdi. Utvikling av området kan
være positivt for landskapsbildet.
Nærhet til friluftsområder, Ådalselva og Samsjøen.
Nær E16 men utenfor registrerte støysoner. Støyforhold må
utredes nærmere ved en eventuell regulering av området.
Området har vært avsatt til boliger i kommuneplanens
arealdel i lang tid. I og med at området ikke har blitt utbygd
kan det tyde på at det ikke er behov/marked for boliger her.
Området anbefales videreført som boligområde.
Dersom området ikke blir regulert, bør tilbakeføring til
LNF-formål vurderes i en senere kommuneplanrevisjon.

Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser
-

-

+
+
?
+
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20 Hytter Bjørntjernlia, Ådalsfjella
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hytteområde
LNFR og fritidsbebyggelse – Kommunedelplan for Ådalsfjella
Fritidsbebyggelse
45 daa
Asle Oppen
278/2

Beskrivelse: Bjørntjernlia er utbygd med fritidsbebyggelse, og forslagsstiller ønsker en
høyere utnyttelse av det regulerte området med inntil 25 nye tomter. Bakgrunnen er å få et
bedre grunnlag for å utvikle tilbud/infrastruktur. Områdene som foreslås for nye tomter er i
hovedsak LNFR.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Bjørntjernlia er et etablert hytteområde i
Ådalsfjella/Vikerfjell sør.
Privat infrastruktur i området (adkomstveier og strøm).
Ingen kommunal infrastruktur.
Uproduktiv skog og skog av låg bonitet, samt noe myr.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Nærhet til friluftsområder og vann. Tilrettelagte stier og
skiløyper, og det jobbes med etablering av sykkelstier.
Kommunedelplan for Ådalsfjella har et stort antall
urealiserte hyttetomter.
Kommunedelplan for Ådalfjella er ikke en del av denne
revisjonen, jf. planstrategi og planprogram.

Konsekvenser

Nei
-
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21 Boliger Gamle Ådalsvei 66, Hallingby
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
4 daa
Gamle Ådalsvei 66 AS v/ Stig Andre Meyer og Nils Olav Sætheren
274/84 og 98

Beskrivelse: Deler av gnr/bnr 274/84 er avsatt til boligformål, og det foreslås nå at en større
del av eiendommen avsettes til bolig. Foreslått avgrensning følger skråning mot vest.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
Del av et større sammenhengende boligområde.
V/A-anlegg i Gamle Ådalsvei.
Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og mangler G/S-veg.
Skog av høg bonitet, og fulldyrka jord vest for området.
Buffersone mot jordbruksareal bør opprettholdes.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til skole (ca.
1 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Utenfor registrerte støysoner, ca 200 m til E16.

Behov
Konklusjon

Konsekvenser
+
?
?
+
Noe

Bør vurderes nærmere. Buffer mot jordbruksareal og G/Sforbindelse må sikres.

?
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22 Boliger Gamle Ådalsvei nord, Hallingby
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
9 daa
Gudbrand Bergsund
274/2

Beskrivelse: Området består i dag av skog, og grenser mot fulldyrka jord og boliger.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Området ligger ved for Gamle
Ådalsvei, nord for eksisterende boligområde på Hallingby.
V/A-anlegg i Gamle Ådalsvei og i sløyfa Røsslyngveien.
Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og mangler G/S-veg.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Skog av høg bonitet, og fulldyrka jord vest for området.
Dyrkbar jord (ca 4,5 daa). Det bør opprettholdes en
buffersone mot jordbruksarealet. Elv nord for området.
Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til skole (ca.
1,5 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Gode solforhold.

Behov
Konklusjon

Konsekvenser
+
?
+
Noe

Den delen av innspillet som ligger sørvest for vei til gnr/bnr
274/7 bør vurderes nærmere. Området i nord strekker
tettstedet langs Gamle Ådalsvei, og ligger nær elv.
Buffer mot jordbruksareal og G/S-forbindelse må sikres.

?
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23 Bolig og næring Søndre Kirkemoen, Hallingby
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
Bolig framtidig og LNF
Bolig/erverv/forretning
30 daa
Anna Heen og Mari Heen
274/148, 274/146, 274/5/1

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Området ligger mellom Gamle
Ådalsvei og E16, i tilknytning til et større sammenhengende
boligområde.
V/A-anlegg i Gamle Ådalsvei. E16 og Gamle Ådalsvei
(kommunal) og mangler G/S-veg.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Konklusjon

Skog av høg bonitet. Skogen fungerer som en buffer mellom
E16 og boliger langs Gamle Ådalsvei.
Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til skole,
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv. Deler av
området er innenfor rød støysone, mens en større del er
innenfor gul sone. Støy må utredes.
Behov for areal til næringsutvikling på Hallingby.
Reguleringsplan for området er under arbeid, for å
tilrettelegge for boliger og dagligvareforretning.
Sikring av G/S-forbindelse mellom Gamle Ådalsvei og til
busslomme ved E16 er tema i planarbeidet.
Arealformål i kommuneplan må tilpasses reguleringsplan
som er under arbeid (forretninger og boligbebyggelse).

Konsekvenser
+
?
?
?

Ja

+
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24 Masseuttak, Hallingby
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
Masseuttak nåværende
Masseuttak
50 daa
Mari Heen
274/5

Beskrivelse: Det har vært tatt ut myrjord fra området over en 90-100-årsperiode, og det var
tidligere en torvstrøfabrikk her. Forslagsstiller ønsker at gjeldende formål videreføres i ny
kommuneplan. Området er regulert til myruttak i reguleringsplan nr 240.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Området ligger på Hallingby, mellom Ådalselva og
bebyggelsen ved Gamle Ådalsvei.
Privat veg til området, tar av fra Hvalsbruveien ved skolen.

Infrastruktur

Konsekvenser

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Uproduktiv skog.
Dyrkbar jord.

Behov

Et av få regulerte områder for torvuttak i Ringerike.

Ja

Konklusjon

Formål masseuttak bør videreføres i ny kommuneplan.

+
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25 Masseuttak Rognerud, Vestre Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Råstoffutvinning
800 daa
Svelviksand AS (etter avtale med grunneier Ann Heidi Bentzen)
280/1-3

Beskrivelse: Foreslår område for råstoffutvinning i form av pukkverk.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Vestre Ådal, ca 4 km fra E16.
Grenser mot område avsatt til masseuttak i sørøst (Vestsiden
pukkverk), og friområde i sørvest (Oppenåsen).
Adkomst via Fv172. Mangler G/S-veg langs Fv172.
Tiltaket vil medføre økning i tungtransport på fylkesveg.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Konklusjon

Skog av varierende bonitet. Terrenginngrep i relativt uberørt
område. Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering
av nye uttak. MiS-registrering vest for området.
Flere boliger langs Fv172 som går langs området. Støy og
trafikksikkerhet for barn/myke trafikanter er aktuelt her.
Klassifisert som C-område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014.
Registrert som lite viktig sand- og grusforekomst av NGU.
Innspillet ble vurdert ved forrige kommuneplanrevisjon, og
avvist i grovsilinga: Ingen reelle behov for etablering av
nytt masseuttak. Eksisterende virksomhet i området.
Vurderingen opprettholdes.
Anbefales ikke pga. behov.

Konsekvenser
?
?
?
-

Nei

-
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2.3 SOKNA

Grunnkretser

Folketall 2015

Strømsodd

151

Kirkemoen

897

Tranby

146

Aker

147

Havik

29

Totalt

1370

Ca 5 % av Ringerikes befolkning.
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2.3.1 Infrastruktur
Veg

•
•
•

Miljøgate gjennom Sokna sentrum.
G/S-veg langs Rv7 fra sentrum til Pukerudhagen.
Følgende gang-/sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Fv 178 Strømsoddveien*
- Rv7
- Rv7: Kryssing ved Pukerudhagen, Lofthusundergangen og
Skraperud.

Vann og avløp

•

Kapasitet både på renseanlegg og vannverk til å kunne ta i mot en
økt befolkningsvekst.
Nytt vannverk er under bygging, ferdigstilles i 2016.
Tilfredsstiller brannvanndekning (20 l/s), og for sykehjemmet (50
l/s).

•
•
Skole

Barnehage
Gravplass

Sokna skole
•
•
•
•

Kombinert 1.-10. trinn.
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 145
Kapasitet: Det gjennomføres en totalrenovering av skolen i
2015/2016. Renovert skole er prosjektert for 250 elever.

•
•

Kirkemoen barnehage: privat, 42 plasser
Sokna natur- og gårdsbarnehage: privat, 48 plasser

Lunder kirkegård
•

Ikke behov for utvidelse av areal. Mulighet for etablering av nye
gravfelt innenfor dagens areal.

* Gang- og sykkelveg langs Fv178 Strømsoddveien
Sokna Utvikling har gitt innspill om at ny g/s-veg langs Fv178 tas inn i arealdelen. Dette er en
fylkesveg med mye trafikk også av tyngre kjøretøy (bl.a. masse- og tømmertransport). Videre
er det mye bebyggelse på Permobakken og Furumoen samt avsatt område for framtidig
boligbebyggelse som medfører et behov for en permanent funksjonell og trafikksikker
forbindelse til Sokna skole og sentrum. I dag følger gående og syklende eksisterende
fylkesveg ned til kirka. Sokna Utvikling opplyser at for elever som skal til skolen er det
etablert en, etter deres oppfatning, midlertidig løsning over privat grunn. Denne er ikke sikret
i noen arealplan, og krever kryssing av fylkesvegen på et lite optimalt sted.
Fylkeskommunen er eier og vegmyndighet for fylkesvegene. Statens vegvesen har ansvar for
planlegging av vedtatte vegprosjekter, gjennomføring av tiltakene, samt løpende drift- og
vedlikeholdsavtaler. Fv178 er ikke nevnt i fylkesvegstrategi eller handlingsprogram for
fylkesveier for gjeldende perioder.
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2.3.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial
for om lag 146 ytterligere enheter i området.
Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 380 innbyggere.
Pukerudhagen som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har imidlertid
vist seg å være vanskelig å realisere. Dette området bør vurderes nærmere.
Det er ellers relativt gode muligheter for fortetting innenfor eksisterende byggesone på Sokna.

2.3.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Sokna er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum med næringsvirksomhet og
boligfelt av eldre og nyere dato. I forbindelse med utbygging av Rv7 er det etablert miljøgate
gjennom Sokna sentrum. I Soknedalen for øvrig er bebyggelsen mer spredtbygd.
Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna
de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt.
Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene rundt
Sokna sentrum og et belte langs elva Sogna er i jordfaglig vurdering definert som svært
viktige landbruksområder (A-område). Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå
foran andre viktige samfunnsinteresser. Det er kun ett innspill i dette området, og det berører
dyrkbar jord.
Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en
nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først
og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også at de utgjør en del av
kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.
Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og masseforekomster.
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26 Masseuttak Djupdalsmoen, Sokna
Dagens arealbruk
Masseuttak
Gjeldende formål
LNF
Foreslått formål
Råstoffutvinning
Arealstørrelse ca
340 daa (forslagsstiller ønsker også at områder øst for fv178 vurderes)
Forslagsstiller
Andres Lundesgaard
Gnr/bnr
148/1
Beskrivelse: Det har vært uttak av masser her siden 1940-tallet, og det tas i dag ut stein, grus og
sand. Det er en ambisjon om et årlig uttak på minst 50 000 tonn steinprodukter. Ringerike
kommune ga midlertidig dispensasjon på ubestemt tid i 2000, med forutsetning om driftsplan.
Driftsplan ble godkjent i 2002, og mobilt asfaltverk i 2012. Bergart av høy kvalitet og fri for
radon. Forslagsstiller opplyser at tilsvarende kvaliteter ikke finnes i vår region i dag.

Kriterier
Begrunnelse
Lokalisering Prioritert lokalsamfunn. Direkte tilknytning til vegnett.
Ny rv7 til Hallingdal åpner nye markeder.
Infrastruktur Uttaket grenser direkte mot fv178 Strømsoddveien, med etablert
avkjørsel. Skogsbilveg gjennom uttaket.
Landskap,
Skog av varierende bonitet. Ca 20 daa dyrkbar jord i området.
natur og
Av hensyn til naturmangfold og landskap er det positivt å utnytte
kulturmiljø allerede åpna områder, framfor å starte uttak i nye områder.
MiS-registrering i nord.
Aktivitet for Nærmeste bolig fra eksisterende uttaksområde er ca 500 m i sør.
alle
Flere boliger langs Strømsoddveien.
Trafikksikkerhet, forurensning, støy og støv må utredes.
Behov
Behov for uttak som kan dekke lokalt og regionalt behov.
Registrert som meget viktig sand- og grusforekomst av NGU.
Konklusjon Som en del av dispensasjonssaken i 2000 ble det vedtatt at saken
skal vurderes ifm. kommuneplanen (sak 224/00).
Med bakgrunn i positiv vurdering av dispensasjonen, behov og at
dette er et eksisterende uttak anbefales det at området avsettes til
råstoffutvinning i arealdelen. Avgrensning må vurderes nærmere.
Det anbefales at uttaket holdes på vestsiden av fv178, av hensyn
til elveskråning/elv.

Konsekvenser
+
+
?

?
Ja

+
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2.4 HERADSBYGDA

Grunnkretser

Folketall 2015

Borglund*

331

Heggen

364

Heradsbygda

2070

Totalt

2765

Ca 9 % av Ringerikes befolkning
*Borglund grunnkrets sokner delvis til Sokna skole og delvis til Helgerud skole.
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2.4.1 Infrastruktur
Veg
Vann og avløp

Godt opparbeida infrastruktur med gangveger, undergang osv. i området
rundt skolen.
•

•
Skole

Barnehage
Gravplass

Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet,
men er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er
også under utbygging, ferdigstilles i 2018.
Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

Helgerud skole
•
•
•
•

Barneskole 1.-7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 221
Kapasitet: 300 elever

•
•

Heggen barnehage, kommunal, 60 plasser
Heradsbygda barnehage, kommunal, 66 plasser

Sokner delvis til Hønefoss og delvis til Veme.

2.4.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial
for om lag 39 ytterligere enheter i området.
Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 101 innbyggere.

2.4.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Heradsbygda er et lokalsamfunn av nyere dato. Det meste av boligbebyggelsen er etablert
etter 1970, som en satellittutbygging til Hønefoss by. Noe av hensikten var å spare verdifulle
jordarealer i området mellom Heradsbygda og Hønefoss. Boligbebyggelsen er relativt
konsentrert, og ligger på mer uproduktiv mark.
Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskelig med flere boliger i Heradsbygda,
med unntak av det som allerede fantes av utbyggingsklare tomter.
Heradsbygda er omgitt av arealer avsatt til LNF-områder og friområder i gjeldende arealdel.
Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A-område i kartlegging av bynære friluftsområder
2014. Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområder i Heradsbygda, og har et godt
utbygd sti- og løypenett.
Friområdet utgjør også en buffer mot Vestsiden pukkverk. Støyutredninger viser at områdene
øverst i Bålerudmarka kan være utsatt for støy fra pukkverket under visse forhold. Friområde
og buffer mot pukkverk bør opprettholdes.

56

27 Boliger Bålerudmarka/Oppenåsen, Heradsbygda
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
Friområde (A, B, C) og LNF (D)
Boligbebyggelse
60 daa
Asle Oppen
52/4

Beskrivelse:
Forslag om 4 områder for utvidelse av
boligområde i Bålerudmarka/Oppenåsen.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Inntil eksisterende boliger.

+

Infrastruktur

Eksisterende infrastruktur i området.

+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Skog av varierende bonitet.
A og B kan få uheldig fjernvirkning.

?

Gangavstand til skole, barnehage og tjenestetilbud.
Områdene øverst i Bålerudmarka kan være støyutsatt under
visse forhold, pga. Vestsiden pukkverk.
Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A-område i
kartlegging av bynære friluftsområder 2014. Foreslåtte
områder kan berøre stier og inngangsporter til friområdet.

Behov
Konklusjon

Konsekvenser

-

Noe
Område C og D bør vurderes nærmere.
A og B anbefales ikke.
Friområde og buffer mot pukkverk bør opprettholdes.

?
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28 Boliger Helgerud vest, Heradsbygda
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier

Boligbebyggelse
LNF
Boligbebyggelse
6 daa
COWI AS på vegne av Bokvalitet AS
57/114 (tidl. 57/7)

Begrunnelse

Konsekvenser

Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Området ble regulert til boligformål i reguleringsplan som
ble vedtatt 22.05.2015 (0605_384).
Kommuneplanen må oppdateres iht. dette.

+
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29 Boliger Kvernvollen, Veme
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
11 daa
Granadeus A/S v/Olav Bjerve
62/25

Beskrivelse: Deler av arealet er eid av Jernbaneverket.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Grenser til regulert areal til boligformål.

?

Infrastruktur

Infrastruktur i området. Forslagsstiller skriver at nytt
renseanlegg er en forutsetning for tiltaket, og at det er viktig
med et godt antall boliger for å forsvare nytt renseanlegg.
Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord.
Bekk i området.

?

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Konsekvenser

-

Støy fra jernbane.
?

Behov

19 regulerte ubebygde tomter sør for området.

Konklusjon

Anbefales ikke ut fra behov og dyrkbar jord.

Nei
-
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2.5 HAUGSBYGD OG ÅSA

Grunnkretser Folketall 2015
Viul

316

Hval

443

Åsbygda

541

Nedre Haug

342

Øvre Haug

2325

Vegård

557

Totalt

4524

Ca 15 % av Ringerikes befolkning
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2.5.1 Infrastruktur
Veg

•

•

Vann og avløp

•

•

Skole

Eksisterende:
- Utvida skulder langs Fv163.
- Sentrum, forbi skolen i retning Vang.
- Mot Klekken Hotell og Færdenmarka.
Følgende gang-/sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Fv241 Hadelandsveien
- Fv166 Viul/Knestang
- Fv169 Hvalssletta/Hvalsveien
- Ringkollveien
- Enkelte "snarveier" som er farlige er i bruk:
snarvei fra Hamna/Hemskogen – over Hadelandsveien – til
Linnerudveien/Færdenmarka.
Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet,
men er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er
også under utbygging, ferdigstilles i 2018.
Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.
Kapasiteten må sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle siden det er
varierende trykk og kapasitet.

Vang skole
•
•
•
•

Barneskole 1.-7. trinn.
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 293
Kapasitet: 340 elever.

Haugsbygd ungdomsskole
•
•
•
•

Ungdomsskole 8.-10. trinn.
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 217
Kapasitet: 240 elever.

Vegård skolekrets sokner fra høsten 2015 til Vang skole og Haugsbygd
ungdomsskole. Dette er inntil ny barneskole på Benterud står klar.
Barnehage

•
•
•
•
•
•
•

Almgrenda barnehage, privat, 38 plasser
Haug barnehage, kommunal, 55 plasser
Nedre Auren gårdsbarnehage, privat, 40 plasser
Skogstjernen familiebarnehage, privat, 8 plasser
Smeden barnehage: privat, 62 plasser
Viul familiebarnehage, privat, 4 plasser
Åsatua naturbarnehage, privat, 27 plasser
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2.5.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial
for om lag 81 ytterligere enheter i området.
Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 211 innbyggere.
2.5.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Haugsbygd er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum, boligfelt av eldre og nyere
dato og et aktivt jordbruk. Boligbebyggelsen ligger på mer uproduktiv mark, og har opp
gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt.
Kulturlandskapet er verdifullt å ta vare på, både av hensyn til jordbruk og stedets identitet og
tilhørighet. Av andre arealressurser nevnes skogområder, friluftsområder, Marka og
pilegrimsleden.
En vesentlig del av Haugsbygd er i jordfaglig vurdering definert som viktig og svært viktige
landbruksområder (A- og B-områder). I A-områder skal landbrukshensynet veies tungt, og gå
foran andre viktige samfunnsinteresser. I B-områder bør landbrukshensynene ha en stor rolle,
og det skal foreligge tungtveiende årsaker for endra arealbruk.
Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en
nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først
og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også at de utgjør en del av
kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.
Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksarealer og
verdifullt kulturlandskap.
Flere innspill er også uten sammenheng med de etablerte boligfeltene i eksisterende
kommuneplan. Slik utbygging vil være i strid med overordnede målsettinger for området, og
vil redusere områdets kvaliteter som kultur- og jordbrukslandskap. I tillegg vil det kunne
skape konflikt mellom drift og boligbebyggelse.
Utbygging uten sammenheng med etablerte boligfelt vil videre gi et lite hensiktsmessig
utbyggingsmønster, der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger av
infrastruktur, som skoleveg, tekniske anlegg og andre offentlige tjenester. Med bakgrunn i
dette anbefales det ikke å åpne for omdisponering til boligformål i slike områder.
I områder hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må sammenhengende
grøntdrag med turstier sikres i kommuneplanen og reguleringsplaner.
Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskelig med flere boliger i Haugsbygd, med
unntak av det som allerede fantes av utbyggingsklare tomter. I perioden fra 2007-2015 har det
blitt utarbeida flere reguleringsplaner for boligutbygging i Haugsbygd. Flere
utbyggingsprosjekter er også gjennomført. Loeskollen kan nevnes som et eksempel på en
vellykka etablering med et leilighetskompleks nær sentrum. Det å kunne tilby varierte
boligtyper i samme område gjør at innbyggere kan flytte innenfor samme område i ulike
livsfaser. Dette kan igjen bidra til å frigjøre eneboligtomter.
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30 Boliger Harehaugveien A, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
10 daa
Erik Skogmo
130/51

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.
Adkomst må etableres. Ikke sammenhengende G/S-vei til
sentrum. V/A-nett i Harehaugveien.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Skog av høg bonitet.
Kulturlandskap som gir en visuell karakter til området.
Bekk og sti over eiendommen.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Konklusjon

Anbefales ikke av hensyn til utbyggingsmønster,
kulturlandskap og manglende G/S.

Konsekvenser
+
Noe
-
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31 Boliger Harehaugveien B, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
10 daa
Stephen, Robert og Christopher Palmstrøm
131/63

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.
Adkomst må etableres.
Ikke sammenhengende G/S-vei til sentrum.
V/A-nett i Harehaugveien.
Skog av bonitet.
Kulturlandskap som gir en visuell karakter til området.
Bekk og sti over eiendommen.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Anbefales ikke av hensyn til utbyggingsmønster,
kulturlandskap og manglende G/S.

Konsekvenser
+
Noe
-
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32 Boliger Harehaugveien 58-60, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jordbruk, skog og gårdstun
LNF
Boligbebyggelse
46 daa
Stephen, Robert og Christopher Palmstrøm
131/6

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker blanda bebyggelse med eneboliger og seniorleiligheter.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.

-

Området ligger inntil offentlig veg. Ikke sammenhengende
G/S-vei til sentrum. V/A-nett i området.

-

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Verdifullt kulturlandskap. Noe dyrkbar jord.
I hovedsak fulldyrka jord, samt noe uproduktiv skog, skog
av høg bonitet, innmarksbeite og anna jorddekt fastmark.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Konklusjon

Anbefales ikke pga. jordvern og opprettholdelse av
kulturlandskap.

Konsekvenser

+
Noe
-
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33 Boliger Harehaugveien-Bølgenveien, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Øren og Tyri Hus AS v/Otto Vaule Olsen
131/1 og 106/1

Beskrivelse: Tyri Hus AS har vært i kontakt med grunneier av 131/1 Øren som er positiv.
Øren har også sendt inn eget innspill om eiendommen. Eier 106/1 hadde ikke besvart
henvendelse fra Tyri Hus AS da innspillet ble oversendt til kommunen. Tyri Hus mener det er
naturlig å se området under ett, og inkluderer derfor begge eiendommene i innspillet.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. I tilknytning til eksisterende
bebyggelse og infrastruktur.

+

Grenser mot kommunal veg. Kommunalt V/A-nett i
området. Ikke sammenhengende G/S-vei til sentrum.

?

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Skog av høg bonitet, samt ca 2 daa fulldyrka jord.
Området er et visuelt element i kulturlandskapet, og ved en
eventuell utbygging bør deler av området bevares.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Konklusjon

Bør vurderes nærmere ut fra lokalisering og infrastruktur.

Konsekvenser

+
Noe
?
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34 Boliger Gamle Ringkollvei vest, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog/jordbruksområder
LNF
Boligbebyggelse
Ca 8 daa
Jon Ragnar Rønneberg
105/1

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. I utkanten av tettbebyggelsen i
Haugsbygd, men i tilknytning til eksisterende eneboliger.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser
?

Offentlig og privat veg. V/A-anlegg krysser eiendommen.
Mangler G/S-veg langs Gamle Ringkollvei og
Gjermundboveien.
I hovedsak innmarksbeite, samt noe skog av høg bonitet og
noe uproduktiv skog. Dyrkbar jord. Hensyn til
kulturlandskap må vurderes. Kulturminnelokalitet på
naboeiendommen i vest. Bekk nord for området.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1,5
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Noe

Bør vurderes nærmere, bl.a. pga. muligheten for attraktive
eneboligtomter.

?

?
-

?
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35 Boliger Gamle Ringkollvei ved Rosenhoff, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Beiteområde
LNF
Boligbebyggelse
ca 9 daa
Anne Berit og Vidar Grøtåsen
105/45

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Ikke kommunalt V/A-anlegg i området. Privat veg.
Mangler G/S-veg langs Gamle Ringkollvei.

Konsekvenser
-

I hovedsak fulldyrka jord.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1,5
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Innspillet ble vurdert ved forrige kommuneplanrevisjon, og
avvist pga. avstand til sentrum, avhengig av bil i det daglige
og sterke landbruksinteresser. Denne vurderingen
opprettholdes.

?

Noe
-
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36 Boliger Gamle Ringkollvei øst, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
44 daa (9 + 35)
Torill og Sigvardt Wennevold
105/35

Beskrivelse: Forslagsstiller opplyser at områdene består av blandingsskog etter hogst, har lett
skrånende terreng og god utsikt.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.
Eksisterende privat veg går inn til områdene.
Ikke kommunalt V/A-anlegg i området.
Mangler G/S-veg langs Gamle Ringkollvei (ca 1 km).
Skog av høg bonitet.
Registrert rødlistearter i området.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Nærhet til friluftsområder og Marka. Gangavstand til skole
(ca 2 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Område A kan vurderes nærmere ut fra beliggenhet med
eksisterende bolighus omkring og mulighet for attraktive
eneboligtomter.
Område B bør opprettholdes som LNF, da dette er en del av
et større sammenhengende LNF-område.

Konsekvenser
?
Noe
?
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37 Kårbolig Gjermundboveien/Gamle Ringkollvei, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, jorde
LNF
Boligbebyggelse
5 daa
Ivar og Inger Næss Mathisen
105/20

Beskrivelse: Ønsker utskilt tomt til kårbolig.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Nær eksisterende bebyggelse.

Infrastruktur

Privat veg fram til området. Mangler G/S-veg langs
Gjermundboveien. V/A-nett i området.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Fulldyrka jord og uproduktiv skog

Konklusjon

Oppføring av kårbolig skjer etter eget lovverk.
Landbrukskontoret er rette instans for henvendelse om dette.
Oppføring av kårbolig medfører ikke endring av formål i
kommuneplanen, men inngår i LNF-formålet.

Konsekvenser

?

?
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1,5
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Lite omfang.
-
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38 Boliger Gjermundboveien A, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jord småskog
LNF
Boligbebyggelse
Ca 4,5 daa
Anne Grethe Qvist Eriksen
105/5

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

I tilknytning til kommunal veg.
Ikke kommunalt V/A-anlegg i området.
Ikke sammenhengende G/S-forbindelse til sentrum.
Innmarksbeite og fulldyrka jord. Dyrkbar jord.
Verdifullt kulturlandskap.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1,5-2
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Anbefales ikke pga. jordvern og opprettholdelse av
kulturlandskap.

Konsekvenser
-

?
Noe
-
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39 Boliger Gjermundboveien B, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, jord/skog
LNF
Boligbebyggelse
Ca 5,5 daa
Anne Grethe Qvist Eriksen, Annette Qvist Aasen og Nina Qvist Theige
105/5

Beskrivelse: Forslagsstiller opplyser at det tidligere er søkt om fradeling av tomt, men at det
ble avslått da det ikke var mulig å benytte privat renseanlegg. Forslagsstiller opplyser at
arealet ikke har vært brukt til dyrka mark siden 1979.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Privat veg fram til området.
Ikke kommunalt V/A-anlegg i området.
Ikke sammenhengende G/S-veg til sentrum.
Skog av høg bonitet, samt noe fulldyrka jord.

Konsekvenser
-

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1,5-2
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Anbefales ikke pga. jordvern og opprettholdelse av
kulturlandskap.

?
Noe
-
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40 Boliger Haug, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jordbruk, gårdstun
LNF
Boligbebyggelse
70 daa
Mona Haug
136/3

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
I tilknytning til eksisterende bebyggelse og infrastruktur.
Grenser mot kommunal veg.
V/A-nett i området. G/S-veg til sentrum.

Infrastruktur
Landskap, natur
og kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Fulldyrka jord. En registrert kulturminnelokalitet i området.
Registrert rødlisteart i området.
Verdifullt jord- og kulturlandskap.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca ½ km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Anbefales ikke pga. jordvern og opprettholdelse av
kulturlandskap.

Konsekvenser
+
+
+
Noe
-
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41 Bolig Øvre Klekkenvei 18, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
5 daa
Torunn Klækken
102/44

Begrunnelse

Konsekvenser

Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Bygging av enebolig på eiendommen ble godkjent i
delegasjonssak 186/14, 5.5.2014. Det ble gitt dispensasjon
fra kommuneplanen for bygging LNF-område.
Med bakgrunn i dette behandles ikke innspillet som en del
av kommuneplanrevisjonen.

-
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42 Boliger ved Klækken Hotell, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jordbruk, skog og gårdstun
LNF
Boligbebyggelse og næring
59 daa
Anders Tidemand-Johannessen c/o Tronrud Eiendom AS
102/59

Beskrivelse: Forslagsstiller viser til at Klekken hotel har ønske om å utvide sitt areal for å
kunne bedre tilbudet på hotellet (parkering og uteoppholdsareal). Det vises videre til
kommunestyrets vedtak i sak 4/09, hvor kommunestyret frarådet reguleringsplan for Klekken
hotell og tilstøtende landbruksareal, og gikk inn for at omdisponering skulle søkes realisert i
forbindelse med kommuneplanen. A foreslås avsatt til bolig, B til friområde og C til næring.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.

+

Infrastruktur

Området ligger inntil offentlig veg. V/A-nett i området.
Sammenhengende G/S-vei til sentrum.

+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

I hovedsak fulldyrka jord. Noe uproduktiv skog.
Bekk øst/vest på eiendommen.
Svært verdifullt jordbruks- og kulturlandskap.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Konklusjon

Anbefales ikke pga. jordvern og opprettholdelse av
kulturlandskap.

Konsekvenser

+
Noe
-
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43 Boliger Nedre Klekken, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Gartneri
LNF, samt ca 2 daa avsatt til boligformål i sørvest.
Boligbebyggelse
ca 36 daa (hele tomta)
Paul Skov Clausen
102/2

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å få avsatt områdene utenfor gårdstunet til eneboliger, og
anslår at ca 22 daa vil kunne bli nye tomter.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
Mellom etablert boligfelt og offentlig veg.
Offentlig V/A krysser eiendommen.
2 adkomstmuligheter via eksisterende sideveier.
Mangler noe G/S-veg for å få sammenhengende
forbindelse til sentrum.
Eiendommen er i dag intensivt utnytta til hagebruk.
I hovedsak "anna skogdekt fastmark". Dyrkbar jord (ca
16 daa). Noen små bekker på eiendommen.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Innspillet bør vurderes nærmere utfra lokalisering og
infrastruktur. Innspillet ble vurdert ved forrige
kommuneplanrevisjon, og avvist i grovsilinga pga.
avstand til sentrum/skole, avhengig av bil i det daglige
og sterke landbruksinteresser.

Konsekvenser
+
?

+
Noe

?
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44 Boliger Klekkenveien, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jordbruk, gårdstun
LNF
Boligbebyggelse
40 daa
Eirik Gaarud
100/15

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Sokner til Vang skole. Ligger utenfor etablert boligområde.

Infrastruktur

Adkomst fra Fv163 Klekkenveien via privat vei.
V/A-nett i området. Utvida skulder på en side av vegen i
retning Hønefoss sentrum og Haugsbygd.
Fulldyrka jord og skog av høg bonitet.
Bekker på eiendommen.

Landskap, natur
og kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 3 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.

Konklusjon

Anbefales ikke pga. fjern lokalisering og jordvern.

Konsekvenser
?
?

-
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45 Boliger Bergstjern, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, jord og gårdstun
LNF
Boligbebyggelse
25 daa
Fritz Bogen
103/12

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
Nær eksisterende og planlagt boligfelt.

Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Fylkesveg nord for området, privat veg i sør.
V/A-anlegg krysser eiendommen. Mangler G/S-veg langs
Ringkollveien fra Hemskogveien og østover. Det planlegges
G/S-veg til Bånntjernveien ifm. boligbygging i området.
Elever i området har i dag skoleskyss pga. farlig skoleveg.
Fulldyrka og overflatedyrka jord, skog av høg bonitet samt
noe uproduktiv skog. Sti og bekk på eiendommen.
Bergstjern ligger vest for eiendommen, og er registrert som
en viktig naturtype (rik kulturlandskapssjø).
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2,5
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv. Det er
imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og området
er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Kan vurderes nærmere.
Hensyn til vann, bekkedrag, naturtype og sti må ivaretas.

Konsekvenser
+

?

-

?
Noe
?
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46 Østre Berg/Klekken økogrend, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jordbruk, skog, gårdstun
LNF
Boligbebyggelse og parsellhage-/landbruksområde
40 daa
Eierfellesskapet Østre Berg
103/4

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å utvikle et helhetlig økologisk boligprosjekt, med flere
boligkonsentrasjoner samt dyrking. Jordbruksareal er tenkt oppdelt i parsellers om selges
sammen med tomtene. Forslagsstiller foreslår 21 boenheter i rekke, og 17 eneboliger.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
Nær eksisterende og planlagt boligfelt.

Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Atkomst via privat veg. Mangler G/S-veg langs Ringkollv.
fra Hemskogv. og østover. Det planlegges G/S-veg til
Bånntjernv. ifm. boligbygging i området. Elever i området
har i dag skoleskyss pga. farlig skoleveg.
Fulldyrka jord, skog av høg bonitet og innmarksbeite.
Dyrkbar jord (ca 5,5 daa). Sti i området.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 3 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Prosjektet kan dekke et annet behov enn ordinære
boligområder kan tilby.
Med bakgrunn i innspillets profil og målsetting bør forslaget
vurderes nærmere. Deler av området ble vurdert ved forrige
kommuneplanrevisjon, og ikke tatt med videre fra
grovsilinga: Stor avstand til sentrum, skole. Avhengig av bil
i det daglige. Sterke landbruksinteresser.

Konsekvenser
+
?

?

Ja
?
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47 Boliger Ringkollveien, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Fritidseiendom, boligeiendom, utmark og innmark
LNF
Boligbebyggelse
42,5 daa
Georg Savabini, Per Gårud og Fritz Bogen
103/58, 103/65, 104/13 og 103/12 teig 3

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
Nær eksisterende og planlagt boligfelt.

Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Kommunal veg langs området.
Mangler G/S-veg langs Ringkollveien fra Hemskogveien og
østover. Det er planlagt G/S-veg til Bånntjernveien ifm.
boligbygging i området. Elever i området har i dag
skoleskyss pga. farlig skoleveg.
Skog av høg bonitet, fulldyrka jord og noe innmarksbeite.
Dyrkbar jord (ca 2,5 daa) Bekker i området.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 3 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Bør vurderes nærmere pga. beliggenhet inntil eksisterende
boligfelt. Området må vurderes som helhet. Innspillet ble
vurdert i forrige kommuneplanrevisjon, og ikke tatt med
videre fra grovsilinga: Stor avstand til sentrum, skole.
Avhengig av bil i det daglige.

Konsekvenser
+

?

?

Noe
?
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48 Boliger Andersløkkeveien, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
17 daa
Liv Elisabeth Wenner
103/29

Beskrivelse: Forslagsstiller viser til rekkefølgebestemmelser knytta til planer for
boligbygging i området, og at ytterligere tomter i området vil sikre oppfyllelse av
rekkefølgebestemmelsene (G/S-veg og kryss).

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Nær eksisterende boligfelt.

Infrastruktur

Mangler G/S-veg langs Ringkollveien fra Hemskogveien og
østover. Det er planlagt G/S-veg til Bånntjernveien ifm.
Boligbygging i området. Elever i området har i| dag
skoleskyss pga. farlig skoleveg.
Innmarksbeite. Dyrkbar jord (ca 15 daa)
Bekk over eiendommen.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 3 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Bør vurderes nærmere pga. beliggenhet inntil eksisterende
boligfelt og andre innspill i området. Området må vurderes
som helhet.

Konsekvenser
+
?

?

Noe
?
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49 Boliger Ringkollveien øst for Bånntjern, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
Ca 115 daa
Fritz Bogen
103/12, 103/22 og 103/116

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Offentlig veg gjennom området. Ikke sammenhengende
G/S-veg til sentrum. Elever i området har i dag skoleskyss
pga. farlig skoleveg. Ikke kommunalt V/A-anlegg i området.
I hovedsak skog av høg bonitet.

Konsekvenser
?
?

Behov

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 3 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Konklusjon

Tas ikke med videre pga. lokalisering.

?
Noe
-
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50 Boliger Borgerenga, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Boligbebyggelse
45 daa
Johan Bergsund
101/1

Beskrivelse: Forslagsstiller opplyser at en viktig grunn for etablering av boliger her er ønske
om bygging av bioenergianlegg/flisfyring på Borger gård, og antyder årlig varmeproduksjon i
størrelsesorden 2 MW. Forslagsstiller skisserer at friareal kan ligge sørvest i området.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Nær eksisterende boligfelt.

Konsekvenser
+

Infrastruktur

Ny G/S-veg forbi området, samt ny avkjøring fra Fv241 til
Borgergrenda. V/A-anlegg i området.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Skog av høg bonitet.
Bekk i området.
Viktig viltpassasje i området.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Konklusjon

Innspillet bør vurderes nærmere pga. lokalisering.

?
?
Noe
?
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51 Boliger Putten A, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
Avgrensning ikke angitt, 2 tomter.
Marthin, Liv Edel og Kristen Klekken
102/6

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker 2 tomter.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.

Infrastruktur

Behov

Ny G/S-veg fra Putten-Klekken. Nær fv241. Forslagsstiller
opplyser at eksisterende avkjøring til naboeiendommen
102/19 kan benyttes. V/A-anlegg i området.
Skog av høg bonitet.
Bekk i området.
En del av et sammenhengende LNF-område.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Mulig støy fra fv241.
Innspillet er av lite omfang.

Konklusjon

Anbefales ikke pga. lokalisering og utbyggingsmønster.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Konsekvenser
?
?
-
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52 Boliger Putten B, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, jorde
LNF
Boligbebyggelse
5 daa
Wenche Hafnor
102/7

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
Ikke i tilknytning til eksisterende boligfelt i kommuneplan.

-

Ny G/S-veg forbi området, samt ny avkjøring fra Fv241 til
Borgergrenda. Kommunal vannledning krysser området.

+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

I hovedsak fulldyrka jord. Det er registrert flere rødlistearter
i nærheten av området, samt 1 innenfor området.

-

Konklusjon

Anbefales ikke pga. lokalisering og jordvern.

Infrastruktur

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2,5
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Innspillet er av lite omfang.

Konsekvenser

?
-

85

53 Boliger Putten C, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
305 daa
Anders Tidemand-Johannessen c/o Tronrud Eiendom AS
102/72

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
Ikke i tilknytning til eksisterende boligfelt i kommuneplan.

-

Ny G/S-veg forbi området, samt ny avkjøring fra Fv241 til
Borgergrenda. V/A-nett i området.

?

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Behov
Konklusjon

Skog av høg bonitet. Stier i området. Grenser mot
naturvernområde i sørvest. Registrert rødlistearter i området.
Fredede kulturminner sørvest i området.
Inngangsport og en del av et viktig trenings- og
friluftsområde. Gullerudmarka er klassifisert som B-område
i kartlegging av bynære friluftsområder 2014.
Gangavstand til skole (ca 2,5 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Anbefales ikke pga. lokalisering, naturmangfold, friluftsliv
og kulturminner.

Konsekvenser

-

Noe
-
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54 Boliger Sætrang, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
14 daa
Viul Hovedgård AS
100/108

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering
Infrastruktur

Prioritert lokalsamfunn.
Utenfor tettbebyggelsen i Haugsbygd.
Ikke sammenhengende G/S-veg til sentrum. Privat veg.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Skog av høg bonitet.
Viktig naturtype område. MiS registrering.
Fredet kulturminne i området. Pilegrimsleden går i området.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Konklusjon

Anbefales ikke pga. naturmangfold og kulturminner.

Konsekvenser
?
?
+
Noe
-
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55 Boliger Åsa
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
10 daa
Espen Hval
21/1, 21/3, 21/4

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å legge til rette for at flere kan bo i nærmiljøet lenger, på
attraktive tomter med livsløpsstandard. Forslagsstiller beskriver området som fjellknaus og
udyrka krattskog.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Ikke prioritert lokalsamfunn. Sentralt i Åsa.

-

Infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur.
Kommunal V/A løsning i området er under planlegging.

+

Innmarksbeite.
Noe dyrkbar jord.

-

Nær fjord og friluftsområder. Mulighet for attraktive tomter.

+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Det er ca 16 ferdig regulerte tomter i Åsa.
Foreslått nytt område kan gi en annen type tomter, med mer
sentral lokalisering.
Bør vurderes nærmere av hensyn til infrastruktur og
mulighet for attraktive tomter.

Konsekvenser

Noe
?
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2.6 HØNEFOSS

Grunnkretser

Folketall
2015

Sydsiden 1

534

Sydsiden 2

332

Sydsiden 3

546

Nordsiden 1

517

Nordsiden 2

724

Vesterntangen

641

Hengsle

272

Ullerål 1

688

Ullerål 2

997

Ullerål 3

817

Ullerål 4

1388

Vågård

368

Vestern

530

Nedre Eikli

753

Øvre Eikli

1170

Arnegård

514

Norderhov

1167

Høyby

574

Veien 1

838

Veien 2

97

Follum

834

Ve

496

Totalt

14 797

Ca 50 % av Ringerikes befolkning
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2.6.1 Infrastruktur
Veg

•

•

Vann og avløp

•

•

Skoler

Generelt er det er et godt utbygd gang- og sykkelvegnett i Hønefoss.
Sykkelvegnettet i Hønefoss ble kartlagt i 2013 i regi av Statens
vegvesen. Det ble blant annet konkludert med følgende:
- Behov for vedlikehold langs hele hovedsykkelvegnettet.
- Mangelfull skilting for syklister.
- Behov for nye lenker (bruer) for myke trafikanter over elva.
- Manglende tilbud for syklister gjennom sentrum.
- Mange gode lenker ut av sentrum.
I noen områder har elever rett på skyss pga. særlig farlig eller
vanskelig skoleveg. Dette gjelder:
- Henshellinga/Risesletta – Hønengata
- Plassveien/Ruaveien
- E16 fra slutt på gangvei ved Nærstad retning Eggemoen.
Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet,
men er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er
også under utbygging, ferdigstilles i 2018.
Brannvannkapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s, og
næringsbygg 50 l/s. Merk; det er ikke alle steder disse kravene er
tilfredsstillende, i og med det fra gammelt var krav til 11 l/s.
Kapasiteten må sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle siden det er
varierende trykk og kapasitet.

Ullerål skole
•
•
•
•
•

Barneskole 1.-7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 306
Kapasitet: 350 elever
Vedtatt utbygd til 600 elever

Hov ungdomsskole
•
•
•
•

Ungdomsskole 8.-10. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 243
Kapasitet: 250

Hønefoss skole
•
•
•
•
•

Barneskole 1.-7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 225
Kapasitet: 280
Vedtatt nedlagt når Ullerål skole er bygd ut til kapasitet 600 elever
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Eikli skole
•
•
•
•
•

Barneskole 1.-7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 192
Kapasitet: 225
Vedtatt nedlagt når ny barneskole på Benterud står klar

Veien skole
•
•
•
•

Barneskole 1.-7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 214
Kapasitet: 225

Veienmarka ungdomsskole
•
•
•
•

Ungdomsskole 8.-10. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 252
Kapasitet: 300

Kirkeskolen

Barnehager

•
•
•
•
•

Barneskole 1.-7. trinn
Fådelt
Elevtall 2014/2015: 90
Kapasitet: 100
Vedtatt nedlagt når ny barneskole på Benterud står klar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almemoen FUS barnehage: privat, 96 plasser
Blåbærskogen barnehage: privat, 85 plasser
Dalsbråten barnehage, privat, 54 plasser
Eikli barnehage, kommunal, 99 plasser
Espira Hovsmarka, privat, 84 plasser
Espira Trygstad, privat, 67 plasser
Hov barnehage, privat, 80 plasser
Hvervenmoen barnehage, kommunal, 68 plasser
Hønefoss barnehage, kommunal, 129 plasser
Tolpinrud barnehage, privat, 101 plasser
Ullerål barnehage, kommunal, 36 plasser
Veien barnehage, kommunal, 51 plasser
Vesleveien familiebarnehage, privat, 10 plasser

2.6.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial
for om lag 2144 ytterligere enheter i området. I tillegg er det et kartlagt fortettingspotensial i
byen (Rambøll 2011).
Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 5574 innbyggere.
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2.6.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Hønefoss er en handelsby og
regionsenter. Byen er relativt
langstrakt, og strekker seg ca 4
km fra Øvre Hønengata til
Hvervenmoen. Sentrum defineres
ofte som "mellom bruene".
Om lag halvparten av Ringerikes
innbyggere bor i Hønefossområdet. Hovedtyngden av
boliger er lokalisert i og rundt
sentrum (se illustrasjon).
Gjeldende kommuneplan har et
potensial på over 2000 nye
enheter i Hønefoss. Det er blant
annet planlagt en ny bydel –
Krakstadmarka – med ca 800
enheter. I tillegg er det kartlagt et
betydelig fortettingspotensial i
Hønefoss by.
De største arbeidsplasskonsentrasjonene i Ringerike er
Hønefoss sentrum, Eikli,
Hvervenkastet, Hvervenmoen og
Hensmoen.

Illustrasjon utarbeida av Asplan viak
Det har over lang tid vært et mål å satse på Hønefoss by. I ny samfunnsdel er det et mål at
Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.
Rundt Hønefoss by er det også verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord.
En del områder rundt byen er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige
landbruksområder (A-område). Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran
andre viktige samfunnsinteresser.
Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en
nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først
og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også at de utgjør en del av
kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.
Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og masseforekomster.

92

56 Masseuttak Heen Sand
Dagens arealbruk Eksisterende uttak og skog
Gjeldende formål LNF
Foreslått formål
Råstoffutvinning
Arealstørrelse ca 125 daa
Forslagsstiller
Knut Waagaard
271/137
Gnr/bnr
Beskrivelse: Uttaket har vært i drift siden 1940-tallet. Totalt ca 1,5 mill m3 / 2,7 mill tonn
reserver sand i følge forslagsstiller. Med maksimalt uttak på 20 000 tonn per år, vil
forekomsten ha en varighet på 135 år.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Konklusjon

Begrunnelse
Hensmoen, nord for Hønefoss, nær industriområde og
friluftsområde. Ca 2,5 km fra E16.
Adkomst fra E16, via kommunal veg i Hensmoen
industriområde og videre på privat veg. Nær jernbane.
Skog av middels og høg bonitet. Anna jorddekt fastmark i
eksisterende uttaksområde. Elv i nord.
Registrert rødlisteart i området.
Nærhet til eksisterende boliger kan medføre konflikter og
miljøulemper for beboere. Hensmoen er klassifisert som Bområde i kartlegging av bynære friluftsområder 2014.
Klassifisert som delvis nasjonalt og delvis viktig ressurs av
NGU. Det er følgelig viktig å sikre ressursen for framtida,
og hindre nedbygging av denne. Allerede åpna uttak
prioriteres framfor etablering av nye uttak.
Arealformål bør oppdateres ift. dagens arealbruk for
eksisterende uttaksområde (ca 27 daa). Utvidelsesområde
bør vurderes nærmere. Jernbaneverkets eiendom i nord hvor
det har vært drevet sandtak bør også vurderes med tanke på
helhet i området. Forhold til friluftsliv, boliger og
naturmangfold må avklares.

Konsekvenser
?
+
?
Ja

?
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57 Masseuttak Vågård
Dagens arealbruk Skog, ubebygd
Gjeldende formål LNF
Foreslått formål
Råstoffutvinning
Arealstørrelse ca 400 daa
Forslagsstiller
Sven Brun
Gnr/bnr
92/2
Beskrivelse: Ønske om å sikre steinressurser. Forslagsstiller opplyser at bergarten er
finkrystallinsk dioritt/diorittisk gneis, og skiller seg fra eksisterende pukkverk i regionen.
Eventuelt uttak vil ha et langsiktig perspektiv.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
Området ligger ved Vågård skytebane på Hensmoen, nær
industriområde og friluftsområde.
Adkomst fra E16, via kommunal veg i Hensmoen
industriområde og videre på privat veg. Nær jernbane.
Skog av låg og middels bonitet. MiS-registreringer i
området rundt. Elv i vest. Ønsker å fjerne en topp i
terrenget, kan få nær- og fjernvirkning.
Forslagsstiller opplyser at området i liten grad er nytta til
friluftsformål. Pukkverk vil medføre økt støy og støv.
Hytter på motsatt side av elva.
Området er ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og
grusressurser. Allerede åpna uttak prioriteres framfor
etablering av nye uttak.
Anbefales ikke av hensyn til behov og prioritering av
eksisterende uttak.

Konsekvenser
?
+
?
?
Nei
-
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58 Næring ved jernbane Hensmoen
Dagens arealbruk Skog
Gjeldende formål LNF
Foreslått formål
Næring
Arealstørrelse ca 95 daa
Forslagsstiller
Hans Tollef Solberg
Gnr/bnr
92/1
Beskrivelse: Forslag om næringsområde med jernbanen som et viktig grunnlag for
næringsutvikling. Forslagsstiller viser til at virksomheter i området har behov for mer plass.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
Hensmoen, i tilknytning til eksisterende næringsområde.
Næringsutvikling bør skje i tilknytning til eksisterende
bebyggelse og infrastruktur, med god tilgang til vegnettet.
Jernbane gjennom området.
Det er etablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.
Skog av varierende bonitet, samt noe myr. Noe dyrkbar jord.
Dyregrav i sørøst berøres ikke. Bekk i området.
MiS-registrering delvis innenfor området.
Hensmoen er klassifisert som B-område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. Forslagsstiller forutsetter at
traktorvei gjennom området legges om, og opplyser at det
ellers ikke er noen brukte turstier.
Forslagsstiller viser til konkret behov for eksisterende
virksomhet.
Bør vurderes nærmere pga. lokalisering og infrastruktur.
Avgrensning bør justeres slik at MiS-registrering ikke blir
berørt.

Konsekvenser
+
+
?
?
Ja
?
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59 Næring Geiteryggen, Hensmoen
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Furuskog
LNF
Næring
40 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Begrunnelse
Hensmoen, i tilknytning til eksisterende næring og Vågård
Skytebane. Næringsutvikling bør skje i tilknytning til
eksisterende bebyggelse og infrastruktur, med god tilgang til
vegnettet.
Veg gjennom området, jernbane i sør.
Det er etablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.
Skog av høg og middels bonitet. Store flater uten skog etter
stormen i 2012. Dyrkbar jord.
Grenser mot elva Væla, og et registrert naturtypeområde.
Noe støy fra skytebanen, men mest i helgene. Nærhet til
skytebane og næring reduserer områdets verdi som
friluftsområde. Nærhet til eksisterende boliger kan medføre
konflikter og miljøulemper for beboere.
Det er i dag ledige ubebygde næringsarealer på Hensmoen.
Anbefales ikke ut fra jordvern, naturmangfold og behov.

Konsekvenser
+
+
Nei
-
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60 Næring ved Spenncon, Hensmoen
Dagens arealbruk Furuskog
Gjeldende formål LNF
Foreslått formål
Næring
Arealstørrelse ca 27 daa
Forslagsstiller
Hans Tollef Solberg
Gnr/bnr
92/1
Beskrivelse: Arealet ønskes avsatt til næring, for å legge til rette for Spenncon. Spenncon tar i
mot jernbanesviller og vrakelementer i retur og gjenvinner disse til produksjon, og har behov
for mer areal til dette. Nærheten til jernbane gir muligheter for å nytte jernbanen.

Kriterier
Lokalisering

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
Hensmoen, i tilknytning til Spenncon og eksisterende
næring. Næringsutvikling bør skje i tilknytning til
eksisterende bebyggelse og infrastruktur, med god tilgang til
vegnettet.
Etablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.
Nærhet til jernbane.
Skog av låg og middels bonitet.

Konsekvenser
+
+
?

Hensmoen er klassifisert som B-område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. Enebolig sørvest for området.
Nærhet til eksisterende boliger kan medføre konflikter og
miljøulemper for beboere.
Forslagsstiller viser til konkret behov for eksisterende
virksomhet.
Bør vurderes nærmere pga. lokalisering og infrastruktur.
Forhold til boliger må avklares.

Ja
?
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61 Boliger Vågård
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
34 daa
Christian Pierre Mathiesen
90/1

Begrunnelse
Langt til skole og sentrumsfunksjoner (ca 7 km til Hønefoss
sentrum, og 5 til Hønengata). Grenser til etablert boligfelt.
Nærhet til arbeidsplasser.
Grenser mot eksisterende kommunal veg, med G/S-veg til
bussholdeplass. V/A i nærheten. Området ligger i ytterkant
av en av de aktuelle korridorene for forkorting av E16
mellom Nymoen og Eggemoen.
Skog av høg bonitet.
Kulturminneregistrering ved eiendomsgrensa i nordøst.

Konsekvenser

Manglende G/S-forbindelse til skole. Skoleskyss til Ullerål.
Støy fra E16.
Kan være behov for å tilrettelegge for en viss utvidelse av
eksisterende boligområde.
Bør vurderes nærmere ut fra lokalisering nær arbeidsplasser,
eksisterende boliger og infrastruktur.

-

?
?

?

Noe
?
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62 Boliger Ulvenåsen, Vågård
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Skog, ubebygd
LNF
Bolig
90 daa
Sven Brun
92/2

Begrunnelse
Langt til skole og sentrumsfunksjoner (ca 7 km til Hønefoss
sentrum, og 5 til Hønengata). Grenser til etablert boligfelt.
Nærhet til arbeidsplasser.
Grenser mot eksisterende kommunal veg, med G/S-veg til
bussholdeplass. V/A i nærheten.
Skog av middels og låg bonitet.

Konsekvenser
?
+
?

Manglende G/S-forbindelse til skole. Skoleskyss til Ullerål.
Støy fra E16.
Kan være behov for å tilrettelegge for en viss utvidelse av
eksisterende boligområde.
Bør vurderes nærmere ut fra lokalisering nær arbeidsplasser,
eksisterende boliger og infrastruktur.
Innspillet ble vurdert ved forrige kommuneplanrevisjon, og
ikke tatt med videre fra grovsilinga: Støy fra E16. Usentralt
i forhold til skole, sentrumsfunksjoner.

Noe
?
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63 Boliger Sørflaten, Vågård
Dagens arealbruk Skog, jorde, ubebygd
Gjeldende formål LNF
Foreslått formål
Boligbebyggelse
Arealstørrelse ca 38 daa
Forslagsstiller
Thor Myrvang
92/5
Gnr/bnr
Beskrivelse: Eiendommen 92/152 er ikke med i forslaget da den har en annen grunneier.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
Langt til skole og sentrumsfunksjoner (ca 7 km til Hønefoss
sentrum, og 5 til Hønengata). Nærhet til etablert boligfelt og
arbeidsplasser.
Grenser mot eksisterende kommunal veg, G/S-veg til
bussholdeplass på deler av strekningen. V/A i nærheten.
Fulldyrka jord øst for Vågårdsveien, skog av låg bonitet i
vest.

Konsekvenser
?
?
-

Manglende G/S-forbindelse til skole. Skoleskyss til Ullerål.
Anbefales ikke av hensyn til jordvern.
-
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64 Næring Eggemoen
Dagens arealbruk
Skog
Gjeldende formål
LNF / båndlagt for forsvaret
Foreslått formål
Næring
Arealstørrelse ca
263 daa
Forslagsstiller
Bror Tollef Rognerud (for flere grunneiere)
Gnr/bnr
93/2
Beskrivelse: Forslagsstiller viser til at eiendommen grenser mot eiendom som er under
regulering til næringsområde (mot sørøst, Oddvar Røysi).

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
Konsekvenser
Sentral beliggenhet ift. dagens og planlagt hovedvegnett.
Næringsutvikling bør skje i tilknytning til eksisterende
+
bebyggelse og infrastruktur, med god tilgang til vegnettet.
I nærheten av eksisterende og planlagt næringsområde på
Eggemoen. Nær gammel jernbanetrase. Dagens kryss mot E16
har begrensninger i kapasitet. Eksisterende infrastruktur som
+
fiber, strøm og veg i området. Nær aktuell trase for forkortelse
av E16 Nymoen-Eggemoen.
Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord.
Kulturminneregistreringer i området.
Er i dag en del av et større sammenhengende LNF-område.
Eggemoen er klassifisert som A-område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. Friluftsområdene på Eggemoen
er i ferd med å bli redusert pga. planer om næringsutvikling.
Planer som er under arbeid per i dag vil gi overkapasitet på
næringsarealer i området.
Anbefales ikke ut fra behov.

Nei
-
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65 Masseuttak Eggemoen
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering

Skog
LNF / vurderingsområde for framtidig masseuttak (ikke juridisk)
Råstoffutvinning
480 daa
Sven Brun
92/2

Begrunnelse
Sentral beliggenhet ift. marked og infrastruktur.

Konsekvenser
+

Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Konklusjon

I nærheten av eksisterende og planlagt næringsområde på
Eggemoen. Nær gammel jernbanetrase. Veg til Buttentjern er
tenkt lagt om på sikt. Dagens kryss mot E16 har
begrensninger i kapasitet.
Skog av varierende bonitet.
Kulturminne- og naturtyperegistreringer i området.
Eggemoen er klassifisert som A-område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. Friluftsområdene på Eggemoen
er i ferd med å bli redusert pga. planer om næringsutvikling.
Grusressursen er av nasjonal viktighet jf. verdiklassifisering
fra NGU. Det er følgelig viktig å sikre ressursen for framtida,
og hindre nedbygging av denne. Allerede åpna uttak
prioriteres framfor etablering av nye uttak.
Grusressursen må sikres for framtidig behov.
Aktuelt formål for dette må vurderes nærmere.

?

+
?
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66 Boliger Viul, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Beskrivelse:
Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
3 daa
Binyam Andersen
129/42

Begrunnelse
Fjern lokalisering ift. Hønefoss og tjenestetilbud.
Grenser mot eksisterende offentlig veg.
Manglende G/S. V/A i nærheten.
Fulldyrka jord.

Konsekvenser
?
-

Ca 4 km til Ullerål skole. Området er i dag bilbasert.
Lite omfang.
Anbefales ikke pga. lokalisering og jordvern.

Nei
-
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67 Bolig/næring Rua gård, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse og/eller næring
Område B ca 30 daa
Siri, Morten og Eve Rua
88/1 og 88/2

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker boligareal i område A, og bolig evt. næring i område B.
Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
Nær Almemoen og Øvre Hønengata.
Grenser mot eksisterende offentlig veg. V/A i nærheten.
I hovedsak fulldyrka jord. Skog av høg bonitet i nordvest.
Utført grunnundersøkelser i område A ifm. utbygging av
Almemoen.
Gangavstand til skole (ca. 1,5 km), barnehage og diverse
tjenestetilbud. Gode solforhold. Nærhet til elv og
friluftsområder (Hovsenga, Hovsmarka, Eggemoen).
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Området ble vurdert ved forrige kommuneplanrevisjon, og
avvist pga. meget sterke landbruksinteresser. Denne
vurderingen opprettholdes for område B: anbefales ikke
pga. jordvern. Område A kan vurderes nærmere og ses i
sammenheng med Almemoen.

Konsekvenser
+
?
+
Noe
?
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68 Boliger Rundtom, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering

Ubebygd, skog
Industri (nord for vegen) / Friområde (sør for vegen)
Boligbebyggelse
50 daa (20 sør for vegen)
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
87/575 og 50/2

Begrunnelse
I nærheten av eksisterende boligområde i Hønefoss.

Konsekvenser
+

Infrastruktur
Landskap, natur
og kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

V/A-nett i området. Grenser mot offentlig veg.
Manglende G/S-veg.
Skog av høg bonitet og anna jorddekt fastmark.
Dyrkbar jord nord for vegen.
Kulturminneregistreringer i området nord for vegen.
Gangavstand til skole (ca 1 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv. Arealene er i hovedsak regulert
til grønnstruktur i gjeldende reguleringsplan.
Nærhet til industriområde kan medføre miljøulemper.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Område nord for Hovsmarksveien anbefales ikke utbygd.
Område sør for Hovsmarkveien bør vurderes nærmere.
Buffer mot industriområde må sikres.

?
?
Noe
?
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69 Boliger nedre Begnamoen, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Industri/lager
Erverv
Boligbebyggelse
15 daa
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
50/333

Begrunnelse
Konsekvenser
Industriområdet ligger "inneklemt" i eksisterende boligområde
i Hønefoss.
+
V/A-nett i området. Grenser mot offentlig veg og jernbane.
G/S-veg i området.
+
Grunnforhold må avklares.
?
Gangavstand til skole (ca 3,5 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv. Støy må avklares da eiendommen
grenser mot jernbane, og er nær E16.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Bør vurderes nærmere ut fra lokalisering.

?
Noe
?
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70 Industri Follum, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Skog, industri, trening og friluftsliv
Industri, friområde, LNF og kommunalteknisk anlegg
Industri
400 daa industri og 230 grønnstruktur
Follum Eiendom AS
87/1, 87/7, 87/575, 89/1, 89/3

Begrunnelse

Ønsket utvidelse av industriområdet er vedtatt i
områderegulering for Treklyngen 28.08.2014.
Hovedformål i planen er industri og grønnstruktur.
Kommuneplan må oppdateres iht. dette. Evt. annen arealbruk
enn industri må avklares i senere kommuneplanrevisjoner.

Konsekvenser

+

I formannskapet 11.06.2013 sak 87/13 ble det bl.a. vedtatt
følgende:
Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene i tråd
med planprogrammet senest 31.12.2022, faller området tilbake
til gjeldende formål i den til enhver tids gjeldende kommuneplan.

107

71 Boliger Børdalsmoen, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Konklusjon

Ubebygd, skog, trening og friluftsliv
LNF
Boligbebyggelse
300 daa (antyder 160 daa til boligformål)
Ragnhild Borlaug Alme og Hans Gamkinn
89/1 og 89/3

I formannskapet 11.06.2013 sak 87/13 ble det bl.a. vedtatt
følgende: Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk
arealene i tråd med planprogrammet senest 31.12.2022, faller
området tilbake til gjeldende formål i den til enhver tids
gjeldende kommuneplan. Innspillet om boliger på Almemoen
Nord (Børdalsmoen) går videre fra grovsilingen og
konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen
parallelt med Treklyngens planer for området.
Kommuneplanprosessen med konsekvensutredninger vil avklare
om det er mulig å utvikle boliger på Børdalsmoen dersom
Treklyngen ikke gjør bruk av området.
Børdalsmoen er nylig regulert til industri i områderegulering
for Treklyngen vedtatt 28.08.2014. Kommuneplan må
oppdateres iht. dette. Evt. annen arealbruk enn industri må
avklares i senere kommuneplanrevisjoner. Dersom det
seinere blir aktuelt å endre formål til bolig vil det kunne bli en
lettere prosess da området allerede er utreda og avklart til
utbyggingsområde. Det er krav om detaljregulering før
utbygging.

?
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72 Bolig/næring Hønengata 59, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gamle Shell-tomta. Lager.
Gjeldende formål
Erverv
Foreslått formål
Bolig/næring
Arealstørrelse ca
6 daa
Forslagsstiller
Hønengata 59 AS
Gnr/bnr
317/200
Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker at eiendommen avsettes til senterområde, med mulighet for
oppføring av boliger og salg av handelsvarer.

Kriterier
Lokalisering

Begrunnelse
Sentralt i Hønefoss nord, nær senterområde i Øvre Hønengata.

Infrastruktur

V/A-nett i området. Grenser mot offentlig veg.
Manglende G/S-veg i Asbjørnsens gate.
Grunnforhold må avklares.

Konsekvenser
+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Gangavstand til skole, barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektiv. Støy må avklares da eiendommen grenser mot
jernbane og Hønengata.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Aktuelt formål i kommuneplanen må vurderes nærmere, samt
ses i sammenheng med øvrig område avsatt til erverv.
Ved forrige kommuneplanrevisjon ga A/S Norske Shell
innspill om erverv.

?
?

?
Noe
?
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73 Bolig Rabba Storløkka 1, Hønefoss
Dagens arealbruk
Ubebygd, trær
Gjeldende formål
Friområde
Foreslått formål
Boligbebyggelse
Arealstørrelse ca
4 daa
Forslagsstiller
Knut Gullingsrud
Gnr/bnr
86/416
Beskrivelse: Forslagsstiller har inngått avtale med eierne av eiendommen.
Forslagsstiller opplyser at eiendommen er gjengrodd og ikke blir brukt som friluftsområde,
samt at det er store friområder i samme reguleringsplan.

Kriterier
Lokalisering

Begrunnelse
I eksisterende boligområde i Hønefoss.

Konsekvenser
+

Infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur.
+

Landskap, natur
og kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Regulert friområde.
Gangavstand til skole (ca 1,5 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv.
Størrelse og tilgjengelighet på friområde må sikres.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Friområdet som helhet bør vurderes nærmere, og
muligheter for fortetting.

?
Noe
?
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74 Bolig Rabba Storløkka 2, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap, natur
og kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
1 daa
Håvard Skogmo. Eiendommen er eid av Ringerike kommune.
87/205

Begrunnelse
I eksisterende boligområde i Hønefoss.
Nær eksisterende infrastruktur.
Regulert friområde.

Konsekvenser
+
+
-

Gangavstand til skole (ca 1,5 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv. Størrelse og tilgjengelighet på
friområde må sikres.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Friområdet som helhet bør vurderes nærmere, og
muligheter for fortetting.

?
Noe
?
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75 Boliger Ve
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Boligbebyggelse
LNF
Boligbebyggelse
6
Kristian Lundberg
55/2

Beskrivelse:
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Ved Heradsbygdveien, nær eksisterende boliger.

Infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur.

Konsekvenser
?
+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

I hovedsak fulldyrka jord.
Gangavstand til skole (ca 2 km), barnehage og kollektiv.
+

Behov
Konklusjon

Anbefales ikke av hensyn til jordvern.
-
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76 Boliger ved Veien skole, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur

Jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
15 daa
Tronrud Eiendom AS på vegne av Weien eiendomsselskap DA
49/1

Begrunnelse
Nær Hønefoss sentrum, eksisterende boliger og
tjenestetilbud.
Nær eksisterende infrastruktur.

Konsekvenser
+
+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Fulldyrka jord. Landbrukskontoret har imidlertid signalisert
at arealet kan vurderes omdisponert. Fareområde for
kvikkeleire, nærmere vurdering kreves.
Gangavstand til skole og barnehage.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Bør vurderes nærmere ut fra lokalisering og infrastruktur.

?
+
Noe
?
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77 Masseuttak Kilemoen nord
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak i deler av området, resten er skog/ubebygd, friluftsliv
LNF (samt markert som område for grunnvann)
Råstoffutvinning
160 daa
Hans Anton Støen
52/1

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Kilemoen nord for Hønefoss. Ca 1 km til Fv178, og videre
ca 3 km til E16.
Privat veg fram til området. Mangler G/S-veg langs Fv172.
Tiltaket vil medføre økning i tungtransport på fylkesveg.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

I hovedsak skog av høg bonitet, unntatt der det allerede er
tatt ut masser.
Grunnvannsforekomsten på Kilemoen forsyner ca 23 500
innbyggere i Hønefoss-området med vann.
Klassifisert som B-område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014.
Behov for oppdatering av planformål ift. dagens bruk.
Registrert som nasjonalt viktig sand- og grusforekomst av
NGU.
Planformål bør oppdateres i forhold til dagens bruk.
Avgrensning av område for masseuttak må vurderes
nærmere i forhold til behov for sikring av
grunnvannsforekomsten.

Konsekvenser
+
?
Ja
?
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78 Boliger Tolpinrud, Hønfoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap, natur
og kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Kontor/lager
Erverv
Boligbebyggelse
9 daa
Sparmax
47/85

Begrunnelse
Grenser mot boligfelt, barnehage og idrettsanlegg.
Nær Hønefoss sentrum og tjenestetilbud. Dagens
virksomhet passer ikke naturlig inn i området rundt.
Nær eksisterende infrastruktur. V/A-nett i området.
Manglende G/S-veg et stykke.
Gangavstand til skole (ca 3 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv.
Jernbane og høyspent i nærheten.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Bør vurderes nærmere ut fra lokalisering.

Konsekvenser
+
?

?
Noe
?
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79 Boliger Petersøya, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Trening/friluftsliv, ubebygd
Friområde
Boligbebyggelse
50 daa
Conceptor Eiendomsutvikling AS
318/250/1

Beskrivelse: Forslagsstiller viser til avtale fra 2000 med Ringerike kommune, og har
utarbeida en mulighetsskisse for utvikling av Petersøya med boliger. Skissen viser også
muligheter for bystrand, brygger og gangbruer.
Kriterier
Begrunnelse
Konsekvenser
Lokalisering
Nær Hønefoss sentrum og tjenestetilbud.
+
Infrastruktur
Adkomst og teknisk infrastruktur må etableres.
Landskap,
Elva er registrert som en viktig naturtype.
natur og
Registrert rødlistearter i området.
kulturmiljø
Område med meget stor verdi i Grønn plakat, samt markert
viktig elvestrekning for fugl.
Aktivitet for
Gangavstand til tjenestetilbud, skole og barnehage.
alle
Petersøya har sentral beliggenhet i Hønefoss by, og er mye
brukt til trening, rekreasjon og friluftsliv. Klassifisert som A
område i kartlegging av bynære friluftsområder 2014.
Behov
Behov for bynært og stille friluftsområde anses her for å
veie tyngre enn behov for sentrumsnære boliger.
Konklusjon
Petersøya bør bevares som grøntområde.
Med økt befolkning i Hønefoss by vil området bli enda mer
verdifullt som rekreasjonsareal.
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80 Boliger Tandberg, Hønefoss
Dagens arealbruk
Skog, ubebygd
Gjeldende formål
LNF
Foreslått formål
Boligbebyggelse
Arealstørrelse ca
415
Forslagsstiller
Regina Klouman Mohn, Lars Buttingsrud og Fredrik W Skarstein
Gnr/bnr
38/1 og 36/1
Beskrivelse: Innspillet er felles for to grunneiere, og i samarbeid med Krakstadmarka AS.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø

Begrunnelse
Utenfor etablert boligfelt.
Må etableres.
I hovedsak skog av høg bonitet. Dyrkbar jord.
Bekker i området. Pilegrimsleden går gjennom området.
En kulturminneregistrering i området.

Aktivitet for
alle

Gangavstand til skole (ca 3-4 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv. Klassifisert som B-område i
kartlegging av bynære friluftsområder 2014.
Det er planer for utbygging av Krakstadmarka med ca 800
boliger vest for området.
Anbefales ikke nå av hensyn til jordvern, behov og
utbyggingsstrategi når det gjelder rekkefølge på
gjennomføring av nye utbyggingsområder.

Behov
Konklusjon

Konsekvenser
?
-

Nei
-
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81 Boliger Vesteren, Hønefoss
Dagens arealbruk
Jordbruk, gårdstun
Gjeldende formål
LNF
Foreslått formål
Boligbebyggelse
16 daa
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Randi Braathen Ødegaard
95/1
Gnr/bnr
Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å etablere "seniorboliger", og foreslår flermannsboliger på
et plan i rekker. Forslagsstiller har sett på muligheten til å opparbeide ny, dyrkbar jord av
samme størrelse et annet sted på eiendommen.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur

Landskap, natur
og kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
I tilknytning til eksisterende bebyggelse og infrastruktur.
Innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.
Grenser til offentlig veg. Kommunalt V/A-nett i området.
G/S-veg til Hønefoss sentrum, utvida skulder retning
Haugsbygd.
Fulldyrka jord.
Gangavstand til skole (ca 3 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Anbefales ikke pga. jordvern.

Konsekvenser
+
?

?
Noe
-
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82 Boliger Trygstadveien, Hønefoss
Dagens arealbruk
Skog, ubebygd
Gjeldende formål
LNF
Foreslått formål
Boligbebyggelse
Arealstørrelse ca
59
Forslagsstiller
Regina Klouman Mohn, Steven Kirwin og Fredrik W Skarstein
Gnr/bnr
38/1 og 44/25
Beskrivelse: Innspillet er felles for to grunneiere, og i samarbeid med Krakstadmarka AS.
Forslagsstiller ser for seg at noe av området kan nyttes til park ifm. gravhauger i området.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø

Begrunnelse
Nær etablert boligfelt.
Nær veg. Adkomst og annen infrastruktur må etableres.
Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord. Bekk i området.
Kulturminneregistreringer i området.

Aktivitet for
alle
Behov

Gangavstand til byen med skole (ca 3-4 km), barnehage,
diverse tjenestetilbud. Kollektiv i nærheten.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.

Konklusjon

Sørvesthellingen kan vurderes nærmere, og ses i sammenheng
med annet innspill i Trygstadveien.
Flate med gravhauger og sti bør opprettholdes og sikres.

Konsekvenser
?
?
-

+
Noe
?
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83 Boliger Trygstad, Hønefoss
Dagens arealbruk
Bolig
Gjeldende formål
LNF
Foreslått formål
Boligbebyggelse (sekundært LNF for spredt boligbebyggelse)
Arealstørrelse ca
21 daa
Forslagsstiller
Elen Bumse Stene og Ståle Hansteen
Gnr/bnr
44/6 og 44/6/1
Beskrivelse: Ringerike kommune har tinglyst forkjøpsrett til eiendommen.
Forslagsstiller viser til at forslaget ikke innebærer noen faktisk endring av arealbruk, men gir
mulighet for flere boliger på eksisterende boligeiendom.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
I nærheten av etablert boligfelt.
Eksisterende: Privat avløpsanlegg, kommunalt vann, privat
veg. Manglende G/S-forbindelse.
Ca 2 daa innmarksbeite (nyttes til frukttrær og kjøkkenhage).
Noe dyrkbar jord.
Gangavstand til byen med skole (ca 3-4 km), barnehage,
diverse tjenestetilbud. Kollektiv i nærheten.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Bør vurderes nærmere, og ses i sammenheng med annet
innspill i Trygstadveien.

Konsekvenser
?
?
?

+
Noe
?
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2.7 TYRISTRAND/ASK OG NAKKERUD

Grunnkretser

Folketall 2015

Sandaker

36

Stranden

655

Busund

66

Pjåkerud

257

Tyristrand

1329

Nakkerud

414

Stigsrud

285

Totalt

3042

Ca 10 % av Ringerikes befolkning
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2.7.1 Infrastruktur
Veg

•
•

Vann og avløp

•

•

Skole

Det er etablert g/s-veg langs Rv35 Ask-Snyta og noen km fra Ask
retning Tyristrand.
Følgende gang-/sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Rv35: Snyta-Hønefoss, Ask-Tyristrand, Tyristrand-Nakkerud
- Fv 173 Sandaker-Sørgefoss
- Fv 162 Snyta/Mælingen/Bjerkemoen
Tyristrand
- Nok kapasitet innenfor vann og avløp. Tyristrand vannverk er
privat anlegg.
- Avløp er kommunalt, føres til renseanlegget.
- Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.
Ask
- Avløp sendes til Monserud renseanlegg. Vann fra Ringerike
vannverk. Kapasitet et stor nok til å ta i mot økt vekst. Det
foreligger planer om å bygge et høydebasseng, og dette blir evt.
realisert i ved større boligutbygging.

Tyristrand skole
•
•
•
•

Kombinert 1.-10. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 365
Kapasitet: 370 elever

Stranden skole ble lagt ned fra høsten 2014. Elever fra Stranden skolekrets
sokner nå til Tyristrand.
Barnehage

•
•
•

Fegri familiebarnehage: privat, 10 plasser
Tyristrand barnehage: kommunal, 72 plasser
Solstad familiebarnehage: privat, 10 plasser

2.7.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial
for om lag 306 ytterligere enheter i området.
Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 796 innbyggere.
Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere. Disse områdene bør vurderes nærmere.
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2.7.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Tyristrand er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum, næringsvirksomhet, boligfelt
av eldre og nyere dato og et aktivt jordbruk.
I områdene rundt Tyristrand er bebyggelsen mer spredtbygd, men med konsentrert bebyggelse
på Ask og Nakkerud. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer uproduktiv mark, og har
opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt.
Samtidig har det ved de siste kommuneplanrevisjonene blitt tatt inn utbyggingsområder på
dyrka mark. Dette har bidratt til et press på å ta i bruk enda flere jordbruksarealer til
boligbygging.
Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områder ved Ask
og Tyristrand er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige landbruksområder (Aområde). Områder lenger sør ved Nakkerud er definert som viktige landbruksområder (Bområder). I A-områder skal landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran andre viktige
samfunnsinteresser. I B-områder bør landbrukshensynene ha en stor rolle, og det skal
foreligge tungtveiende årsaker for endra arealbruk.
Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en
nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først
og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også at de utgjør en del av
kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.
Tyristrand og Ask har også et kulturlandskap som er verdifullt å ta vare på, både av hensyn til
jordbruk og stedets identitet og tilhørighet.
Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksarealer og
verdifullt kulturlandskap. Flere av innspillene er uten sammenheng med de etablerte
boligfeltene i eksisterende kommuneplan. Slik utbygging vil være i strid med overordnede
målsettinger for området, og vil redusere områdets kvaliteter som kultur- og
jordbrukslandskap. I tillegg vil det kunne skape konflikt mellom drift og boligbebyggelse.
Utbygging uten sammenheng med etablerte boligfelt vil også gi et lite hensiktsmessig
utbyggingsmønster, der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger av
infrastruktur, som skoleveg, tekniske anlegg og andre offentlige tjenester. Med bakgrunn i
dette anbefales det ikke å åpne for omdisponering til boligformål i slike områder.
I områder hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må sammenhengende
grøntdrag med turstier sikres i kommuneplanen og reguleringsplaner.
Av andre arealressurser nevnes vann og vassdrag, friluftsområder, skogområder og
masseforekomster.
Ved forrige kommuneplanrevisjon ble det skrevet følgende om boligarealer på Ask: Ved
vurdering av behovet for nye boligarealer på Ask legges det til grunn at det skal skje en
moderat utbygging som er tilpasset lokalsamfunnet og dagens infrastruktur.
Når det gjelder Tyristrand sto det følgende: Det bør legges til rette for god sentrumsutvikling.
Dette bør fortrinnsvis skje på det avgrensede platået. Her bør det gjennom ny reguleringsplan
legges opp til en relativt høy utnyttelse av de noe begrensede arealene. I neste planperiode
bør behovet for og lokalisering av boligområder rundt Tyristrand sentrum vurderes på nytt.
Ny reguleringsplan for Tyristrand sentrum ble vedtatt i 2006.
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84 Verneverdig bygdetun Svenskerud, Nakkerud
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende tun
LNF
Verneverdig industrimiljø
5 daa
Kaare Fleten som medlem av fortidsminneforeningen
268/9

Beskrivelse: Foreslår at tunet får status som verneverdig industrimiljø. Forslagsstiller viser til
plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-5 pkt 5 vern av kulturmiljø eller kulturminne.
Eiendommen er i privat eie. Forslagsstiller representerer også Tyristrand historielag, som har
en avtale med grunneier om blant annet vedlikehold av bygg, arrangementer og skilting.
Kriterier

Begrunnelse

Konsekvenser

Lokalisering Nakkerud
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Konklusjon

Buskerud fylkeskommune har vurdert Svenskerud til å ha
svært høy verneverdi (brev 21.02.2005).
Forslagsstiller har sendt inn ønske om vern på innspillskjema
til kommuneplanrevisjonen, og viser til § 12-5 i pbl. som
omhandler arealformål i reguleringsplan. Kommuneplanen har
begrensa virkemidler når det gjelder vern og restriksjoner
knytta til kulturminner. Paragraf som forslagsstiller viser til
gjelder reguleringsplaner. Dersom det er ønske om å starte opp
en reguleringsplanprosess må forslagsstiller ta kontakt med
kommunen og be om et oppstartsmøte. Reguleringsplaner skal
utarbeides av fagkyndige. Det er utarbeida en temautredning
om kulturminner i forbindelse med kommuneplanrevisjonen.
Utredninga er imidlertid avgrensa til Hønefoss-området og
nyere tids kulturminner. Satsingsområdene i
kommuneplanarbeidet er befolkningsvekst, næringsutvikling
og effektiv arealdisponering. Etter kommunevalget skal det
utarbeides en planstrategi for hvilke planer som skal prioriteres
i neste 4-årsperiode. Kommunen vil da vurdere om det er
behov for å arbeide mer med kulturminner for øvrige deler av
kommunen.

-
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85 Verneverdig nikkelverk, Nakkerud
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Verneverdig industrimiljø
125 daa
Kaare Fleten som medlem av fortidsminneforeningen
270/9

Beskrivelse: Forslagsstiller beskriver ønsket arealbruk slik: Konsekvensutredning turisme
eller aktiv mineralutvinning. Statsskog har som grunneier i mai 2015 lagt eiendommen ut til
salgs. Det er 7 festetomter i området, i form av fritidsboliger og bolighus. Det foreligger en
avtale om tilrettelegging med turstier i området.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nakkerud

Konklusjon

Forslagsstiller har sendt inn ønske om vern på
innspillskjema til kommuneplanrevisjonen.
Kommuneplanen har begrensa virkemidler når det gjelder
vern og restriksjoner knytta til kulturminner. Dersom det er
ønske om å starte opp en reguleringsplanprosess må
forslagsstiller ta kontakt med kommunen og be om et
oppstartsmøte. Reguleringsplaner skal utarbeides av
fagkyndige. Det er utarbeida en temautredning om
kulturminner i forbindelse med kommuneplanrevisjonen.
Utredninga er imidlertid avgrensa til Hønefoss-området og
nyere tids kulturminner. Satsingsområdene i
kommuneplanarbeidet er befolkningsvekst,
næringsutvikling og effektiv arealdisponering. Etter
kommunevalget skal det utarbeides en planstrategi for
hvilke planer som skal prioriteres i neste 4-årsperiode.
Kommunen vil da vurdere om det er behov for å arbeide
mer med kulturminner for øvrige deler av kommunen.

Konsekvenser

-

125

86 Boliger Nakkerudgata, Nakkerud
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde / skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
17 daa
Lars Thomasrud
262/22

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nakkerud, ikke prioritert lokalsamfunn.

-

Infrastruktur

Nakkerudgata er kommunal. V/A-ledninger krysser det
aktuelle jordet.

+

Fulldyrka jord og skog av middels bonitet.
Bekk i området.

-

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Nakkerud sentrum og kollektivforbindelse.
Ikke gangavstand til skole og barnehage.
Nakkerud har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan.
Område nord for Nakkerudgata kan vurderes da det ikke er i
konflikt med dyrka mark, og ligger nær etablert
infrastruktur.

Konsekvenser

?
Nei
?
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87 Bolig Engene vei, Nakkerud
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Fritidsbolig
LNF
Boligbebyggelse
Ikke angitt
Hans Damstuen c/o Elisabeth Damstuen
269/39

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nakkerud, ikke prioritert lokalsamfunn.

Konsekvenser
-

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Skog av låg bonitet.

Behov

Nakkerud har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan.
Innspillet gjelder endring av en enkelt fritidseiendom til
boligeiendom i LNF-område. Anbefales ikke. Eier kan evt.
kontakte byggesakskontoret og søke om bruksendring. Dette
krever dispensasjon fra kommuneplanen.

Konklusjon

Nei
-
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88 Boliger Solumveien/Engene vei, Nakkerud
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
Ikke angitt
Even Stillerud og Christian Saupstad
269/1 og 269/3,4

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nakkerud, ikke prioritert lokalsamfunn.
Grenser mot områder avsatt til idrettsanlegg og boligområde
i gjeldende kommuneplan.
Nær eksisterende infrastruktur.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Skog av middels og høg bonitet.
Ca halve området er dyrkbar jord.
Bekk i området.

Behov

Nakkerud har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan.
Anbefales ikke ut fra lokalisering, dyrkbar jord og behov.

Konklusjon

Konsekvenser
+
-

Nei
-
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89 Boliger Nedre Fegriveien A, Tyristrand
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde
LNF
Boligbebyggelse
8 daa
Kari Hamremoen, Berit Johannessen, Sonja Burud og Tore Opsahl
244/57

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn. Området ligger
nordøst for sentrum. Ligger nær mulig korridor for Rv35
(vist uten rettsvirkning i gjeldende kommuneplan).
Nær eksisterende infrastruktur. Nedre Fegriveien er privat.
V/A-ledninger i området.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser
?
+

Fulldyrka jord.
Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 1,5 km), med sammenhengende G/S-forbindelse.
Tyristrand har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan som kan dekke behovet.
Anbefales ikke pga. jordvern og behov.
Innspillet ble vurdert ved forrige kommuneplanrevisjon, og
ikke tatt med videre fra grovsilinga pga. ønske om fortetting
og miljøgate i sentrum før det åpnes for nye byggeområder i
utkanten av sentrum.

?
Nei
-
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90 Boliger Nedre Fegriveien B, Tyristrand
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Område A er et jorde, område B er består av skog.
LNF
Boligbebyggelse
7 daa + 13 daa = 20 daa
Helge Bakken
244/160 og 244/45

Beskrivelse: Antall tomter må vurderes nærmere. Ønsker i første omgang å få skilt ut 1 tomt
på 2 mål.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn. Området ligger
nordøst for sentrum. Ligger nær mulig korridor for Rv35
(vist uten rettsvirkning i gjeldende kommuneplan).
Flere mulige adkomstveger. V/A-ledninger i området.

Infrastruktur

Konsekvenser
?

+
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Område A er fulldyrka jord, område B skog av middels
bonitet.
Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 1,5 km), med sammenhengende G/S-forbindelse.
Tyristrand har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan som kan dekke behovet.
Område B bør vurderes nærmere. Forhold til korridor for
Rv35 må avklares.
Område A anbefales ikke av hensyn til jordvern.

?
Nei
?
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91 Boliger Hovli, Tyristrand
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde, skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
15 daa
Randi Synnøve Rørholt
244/109

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.
Mulig korridor for Rv35 går gjennom området (vist uten
rettsvirkning i gjeldende kommuneplan).
Nær eksisterende infrastruktur.

Infrastruktur

Konsekvenser
?
+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Skog av høg bonitet og fulldyrka jord (ca 3 daa).
Bekk i området.
Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder. Støy fra Rv35,
store deler av området er innenfor gul støysone.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og
barnehage, med sammenhengende G/S-forbindelse.
Tyristrand har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan som kan dekke behovet.
Anbefales ikke av hensyn til behov, jordvern og støy.

?
Nei
131

92 Boliger Skjærdalen bruk, Tyristrand
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde, noe skog i nord.
LNF.
Boligbebyggelse
64 daa
Roar Jørgensen AS på vegne av Skjærdalen eiendom
244/17

Beskrivelse: Forslagsstiller opplyser at arealet har vært leid ut i ca 40 år. Ca. 75 % av arealet
nyttes til korndyrking, og resten av området ligger brakk.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.
Området ligger i tilknytning til sentrum, i øst.
Området grenser mot områder avsatt til industri/erverv.
Atkomst til området via kommunal veg, Skjærdalen.
Kryssløsning mot Rv35 må vurderes nærmere.
V/A-ledninger i området.
I hovedsak fulldyrka jord, noe innmarksbeite og skog av
høg bonitet. Ca 12 daa dyrkbar jord. Registrert rødlisteart
innenfor området.
Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og
barnehage, med sammenhengende G/S-forbindelse.
Tyristrand har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan som kan dekke behovet.
Anbefales ikke ut fra behov, jordvern og nærhet til jernbane
og industri.
Innspillet ble vurdert ved forrige kommuneplanrevisjon, og
ikke tatt med fra grovsilinga: Ønsker fortetting av
Tyristrand sentrum og miljøgate før det åpnes for nye
byggeområder i utkanten av sentrum.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser
+
?
+
Nei
-
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93 Boliger Justisveien, Tyristrand
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

2 eneboliger, veg og skog
LNF
Boligbebyggelse
20 daa (inkl. eksisterende veg og 2 eneboliger)
Odd Skarvhellen
255/5

Beskrivelse: Forslagsstiller antyder 6-9 enheter. Alt er ikke utbyggbart, da eiendommen er
bratt. Forslagsstiller opplyser at ca 1,5 daa kan dyrkes, men at det er leire og grunt jordsmonn.
Dette har ligget brakk i 25 år.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn. Området ligger sør
for sentrum, ved nedkjøring til fengselet.

Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Behov
Konklusjon

Enebolig i vest har i dag atkomst via Justisvegen som er
kommunal, og videre på privat veg Tyristien. Enebolig i øst
har atkomst via Justisvegen og videre om vegen Haga bru,
som er kommunal. Det er V/A-ledninger i Justisveien som
går gjennom området.
Skog av låg bonitet, og noe anna jorddekt fastmark.

Konsekvenser
+

+

?
Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 1,5 km), med sammenhengende G/S-forbindelse.
Det planlegges et større massedeponi ved Kind gård, som
vil medføre betydelig tungtrafikk i området.
Tyristrand har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan som kan dekke behovet.
Bør vurderes nærmere ut fra lokalisering og infrastruktur.

?
Nei
?
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94 Boliger Kindsåsveien, Tyristrand
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende småbruk og jorde
LNF
Boligbebyggelse
14 daa
Ivan Fossum
251/29 og 254/64

Beskrivelse: Forslagsstiller samarbeider med Ole Hermann Hollerud (255/1) om utvikling av
felles atkomst til Hageneiendommen og til Hollerud Bolig (255/1) som er avsatt til
boligformål i gjeldende kommuneplan. I gjeldende kommuenplan er det fourtsatt atkomst til
Hollerud bolig via gnr/bnr 251/29.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.
Området ligger i Kindsåsen, sørvest for sentrum.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Grenser til Kindsåsveien som er kommunal øst for
eiendommen, og privat i nord. V/A-ledninger i området, og
vannledning krysser eiendommen.
I hovedsak fulldyrka jord, og noe anna jorddekt fastmark.
Det går en bekk i eiendomsgrensa i sør.
Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 1,5 km), med sammenhengende G/S-forbindelse.
Behov for å få etablert atkomstveg til framtidig boligområde
Hollerud.
Bør vurderes nærmere ut fra behov. Området må da ses på i
sammenheng med Hollerud-feltet.

Konsekvenser
+
+
+
Ja
?
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95 Boliger Vælerenveien, Tyristrand
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende boligeiendommer med 2 eneboliger.
LNF
Boligbebyggelse
8 daa
Ulrik Dybdal
251/75 og 76

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Ca 2 km nordvest for Tyristrand sentrum. Ikke i tråd med
ønska utbyggingsmønster.

?

Atkomst fra Tyristrand sentrum via kommunal veg.
Ikke V/A-anlegg i området.

-

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser

Innmarksbeite og skog av høg bonitet.
Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 2 km). Ikke sammenhengende G/S-forbindelse.
Innspillet er av lite omfang. Tyristrand har ubebygde
boligområder i gjeldende kommuneplan som kan dekke
behovet.
Anbefales ikke pga. lokalisering og utbyggingsmønster.

?
Nei

-
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96 Hytte Hjelleveien, Ask
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Fritidseiendom
Boligområde framtidig, deler av eiendommen er LNF
Ikke angitt
4 daa
Jannicke Hølen
80/72

Beskrivelse: Forslagsstiller viser til målebrev med utvidelse og justering av gammel grense.
Det er ønskelig at avgrensning i kommuneplanen justeres i tråd med ny eiendomsgrense.
Kriterier

Begrunnelse

Konsekvenser

Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Formålsgrense i kommuneplanen bør justeres i tråd med ny
eiendomsgrense.

+
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97 Boliger Ask sentrum
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Ødegaard
80/6 og 80/12

Beskrivelse: Forslagsstiller skisserer makeskifte og opplegg for å få løst
rekkefølgebestemmelse om etablering av nytt kryss og avkjørselssanering i gjeldende
kommuenplan.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Sentralt på Ask, nær eksisterende boligfelt.

+

Infrastruktur

I tilknytning til eksisterende infrastruktur.

+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Skog av høg bonitet og fulldyrka jord.

Konklusjon

Konsekvenser

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Ikke gangavstand til skole. Støy fra Rv35.
Behov for å få innfridd rekkefølgebestemmelse om kryss og
adkomst til nytt boligområde i gjeldende kommuneplan.
Bør vurderes nærmere, som en del av en helhetsvurdering
av Ask sentrum og mulige løsninger for vegsystemet i
området.
Deler av eiendommen ble avsatt til boligformål ved forrige
kommuneplanrevisjon. Begrunnelsen var flere tomter som
kan fordele kostnader på ny adkomstveg.

?
Ja
?
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98 Masseuttak Prestmoen
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, friluftsliv og eksisterende deponi og masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
800 daa
Opplysningsvesenets fond
42/1

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Ved fylkesveg 162 Busundveien, mellom Botilrud og Snyta.
Ca 2 km til rv35 i vest, og ca 3 km til E16 i øst.
Nær eksisterende vegnett.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Skog av høg bonitet, unntatt eksisterende deponi og
uttaksområde. I hovedsak dyrkbar jord. Elv nordøst og sør
for området. Flere registreringer av rødlistearter i området.
Flere automatisk fredete kulturminner i området, og noen
med uavklart status.
Klassifisert som C-område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014.
Fv162 er skoleveg uten G/S. Flere bolighus langs Fv162.
Behov for oppdatering av planformål ift. dagens bruk.
Registrert som meget viktig sand- og grusforekomst av
NGU.
Planformål bør oppdateres i forhold til dagens bruk.
Framtidig utvidelsesområde må vurderes nærmere.
Hensyn til dyrkbar jord må avveies.

Konsekvenser
+
+
-

Ja
?
138

99 Næring Styggedalskrysset
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Næring
60 daa
Opplysningsvesenets fond
42/1

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker næringsformål, og nevner bensinstasjoner og vegkroer
som aktuelle virksomheter.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nær E16 og en av hovedinnfartene til Hønefoss.

Infrastruktur

Ligger mellom eksisterende veg og jernbane.
Ringeriksbane og ny E16 med innfart til Hønefoss by vil
trolig komme i dette området.
Skog av høg bonitet.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser
+
?
-

Forslagsstiller opplyser at det ikke er kjent at området
brukes til friluftsliv.
Næringsutvikling er et satsingsområde i planarbeidet.
Det kan i framtida bli et behov for næringsarealer knytta til
hovedvegsystemet.
Kan vurderes nærmere i sammenheng med planer for
Ringeriksbane og ny E16, og ikke nå som en del av
kommuneplanen.

?

-
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Planlagteboliger
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Eneboliger Leiligheter enheter
Nesi Ådal
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45
45
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8
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8
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5
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Gnr/bnr 302/4
3
3
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8
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5
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6
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5
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4
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5
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4
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2
2
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3
3
Grendai Åsa
11
11
Hønefoss
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3
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49
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Glatvedsgate
25
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14
14
Soknedalsveien
5-27
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20
20
Myra
12
12
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170
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70
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Telegrafalleen2
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Løkkaog Schjongstangen
2
2
Byporten
160
160
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800
Ringåsen
30
30
Ask/Tyristrand Breiengnr/bnr 87/783/1
19
19
og Nakkerud
Asksentrum
20
20
Tyristrandsentrum
4
51
55
OmsorgsboligerTyristrandsentrum
15
15
Hollerud
50
50
Solbergåsen
22
22
ØvreFegri
53
53
NedreFegri
18
10
28
Fegrihøgda
3
11
14
OmrådevedTyrihall,Nakkerud
15
15
Delav gnr/bnr 269/5 Nakkerud
8
8
Delav Nakkerud,Perhagan
7
7
SUM RINGERIKE
553
1513
2866

Planstatus
Kommuneplan
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig/LNF
Bolig
Bolig
Senteromr
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
LNF
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
LNF
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Bolig
Ja
346-02
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Off. bygninger Underarb
364
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Bolig
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394
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7
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Bolig
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Senterområde Ja
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Senterområde Underarb
387
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K.delplanu/arb Delvisferdig
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138-02

Ringerike kommune
Att: Formannskapet
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSS

Hønefoss, 3. august 2015

TEAS3100 - Rundtomt og Begnamoen boligfelt
14/995 Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av
arealbruksinnspill
Vi viser til rådmannens innstilling til grovsiling av arealbruksinnspill datert 2.6.2015, med
planlagt behandling i Formannskapet 18.august 2015.
Vi vil innledningsvis bemerke at vi oppfatter at det har vært lite eller ingen dialog mellom
forslagsstillere og kommunens administrasjon i prosessen fra innsending av innspill frem til
rådmannens innstilling.
Vi har, etter at innspill ble sendt, ikke blitt gitt anledning til å kommentere administrasjonens
forslag til innstilling for den enkelte sak.
Vi har forståelse for at det ikke kan legges opp til en omfattende dialog vedrørende alle
forslagene, men mener forslagsstillere burde blitt gitt anledning til å kommentere vurderinger
som er gjort av kommunens administrasjon før innspillene går til politisk behandling.
Frist for innspill var 30.08.2013, dvs ca 2 år før innspill for første gang behandles, vi mener
det i denne perioden burde vært mulig å gi forslagsstillere mulighet til å kommentere
administrasjonens innstilling.
Ringerike kommune har tydelig signalisert at det er ønske om befolkningsvekst i kommunen.
Vi stiller oss derved undrende til at behov for mer boligarealer i Hønefoss by kun er gitt en
svak positiv konsekvens (gjennomgående «Noe») og ikke en klar positiv vekting i forhold til
Allmennhetens behov i planperioden. Vi mener en slik forsiktig positiv vekting av økt
fortetting i Hønefoss sentrum (og andre prioriterte områder i kommunen) ikke sammenfaller
med kommunens uttalte ønske om vekst.
Tronrud Eiendom AS har, etter avtale med Follum Eiendom AS, meldt inn 2 forslag til
boligområder, som vi ønsker å kommentere nærmere. Disse er 68 Boliger Rundtom,
Hønefoss, og 69 Boliger nedre Begnamoen, Hønefoss.
Vi er kjent med rådmannens innstilling og ønsker i samarbeid med Follum Eiendom AS å
komme med ytterligere innspill og vurderinger før formannskapets behandling.
Vi mener det er grunnlag for at boligområde Rundtom nord tas med videre i
kommuneplanarbeidet med sikte på utbygging. Vårt syn er at de vurderingene som ligger til

Tronrud Eiendom AS, Verkstedveien 14, Postboks 510, 3504 Hønefoss,
Telefon nr.: 46 84 60 00
www.tronrudeiendom.no

Organisasjonsnr.: 942 984 154
E-mail:post@tronrudeiendom.no

grunn for grovsilingens konklusjon, ikke er relevante og at de øvrige utfordringene som
nevnes, kan løses i reguleringsplanarbeidet. Vår henstilling til formannskapet begrunnes i det
følgende.
Områdene er vurdert ut fra 5 kriterier som tilsammen gir grunnlag for en konklusjon.
68 Boliger Rundtom, Hønefoss.
Konklusjonen for dette området er:
”Området nord for Hovsmarksveien anbefales ikke utbygd.
Området sør for Hovsmarksveien bør vurderes nærmere.
Buffer mot industriområde må sikres.”
Vurderingen viser at det er kriterium Landskap, natur og kulturmiljø som er grunnlaget for at
området nord for Hovsmarksveien, ikke anbefales utbygd.
Det anføres at området består av skog av høy bonitet og annen jorddekt fastmark og at det
er dyrkbar jord nord for veien.
Vi stiller oss undrende til at vurderinger som normalt legges til grunn for større
sammenhengende landbruksområder, framheves her. Området nord for veien er på ca. 30
da og har en størrelse som i seg selv gjør det lite interessesant til skogsdrift eller oppdyrking.
Området ligger heller ikke i tilknytning til andre områder som gjør at det kan sees i en større
sammenheng. Naboområdene er i vedtatte reguleringsplaner regulert til industri eller
grøntstruktur, som viser at det ikke legges opp til noe større sammenhengende
landbruksområde.
Dette skulle derfor ikke være grunnlag for at landbrukshensyn tilsier at området nord
for veien ikke blir utbygd.
Det vises videre til at det er gjort kulturminneregistreringer i området nord for veien.
Vi har vært i kontakt med Lars Hovland i utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune,
som opplyser at de kulturminner som er registrert, er kullgroper.
Under utarbeiding av områdeplan for Treklyngen ble det registrert tilsvarende kullgroper.
Riksantikvaren friga disse kulturminnene under forutsetning at det ble gjennomført utgraving
før det blir gjort inngrep i naturen. I områdeplanen for Treklyngen er dette sikret gjennom
bestemmelser til planen.
Det er grunn til å anta at Riksantikvaren vil gi en tilsvarende dispensasjon for kullgropene på
Rundtom.
Det skulle derfor ikke være grunnlag for at hensyn til kulturminner tilsier at området
nord for veien ikke blir utbygd.
Det er i tillegg et par punkter i vurderingen vi vil kommentere.
Infrastruktur – manglende gang/sykkelvei.
Behovet for gang/sykkelforbindelser til et nytt boligområde på Rundtom vil jo være en del av
de vurderinger som skal gjøres i neste runde i kommuneplanarbeidet og i arbeidet med
reguleringsplan.
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Aktivitet for alle – Nærhet til industriområdet kan medføre miljøulemper.
Konklusjon – Buffer mot industriområde må sikres.
Ved innmelding av forslaget ble denne problemstillingen omtalt:
”Området rett nord for foreslått boligområde er regulert til næring. I dette området er det
godkjent og sluttført deponi. Det vil derfor ikke være aktuelt å bygg på dette området slik at
avstandssone/sikkerhetssone kan legges her på tilsvarende måte som i områdeplanen for
Follum. Omregulering eller båndlegging kan evt. skje i forbindelse med boligregulering for
Rundtom.”
Godkjent plan for deponiet er vist nedenfor. Det er utarbeidet og godkjent et
overvåkingsprogram for deponiet med en tidshorisont på 30 år.

Planen for deponiet viser at det vil være en buffersone på 150 – 200 m mellom et
boligområde på Rundtom nord og industri. I tillegg vil vanlige retningslinjer for støy og
miljøforurensing fra industri, måtte legges til grunn for plassering og utforming av industri.
Nordøst for området vil det heller ikke bli anlagt industrivirksomhet da området er regulert til
grøntstruktur i områdeplan for Treklyngen.
Området Rundtom nord er, som påpekt, regulert til grøntstruktur i gjeldende reguleringsplan.
På et punkt er videre området innfallsport til grøntområdet i Hovsmarka.
Det er viktig at sammenhengende grøntstruktur og innfallsport til grøntområdet ivaretas, men
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dette vil det være mulig å ivareta gjennom reguleringsplanarbeidet hvor deler av deponiet tas
med i vurderingen. Dette er typiske tema i et reguleringsplanarbeid.
Området på Rundtom ligger sentralt i Hønefoss og vil kunne gi et attraktivt tilskudd til boliger
sentralt i Hønefoss.
Adkomst til friområdet i Hovsmarka kan ivaretas gjennom
reguleringsplanarbeidet for området. Vi mener på dette grunnlag at området ligger spesielt
godt til rette for å bidra til målet om befolkningsvekst sentralt i Hønefoss.
Vi mener derfor det er grunnlag for at boligområde Rundtom nord tas med videre i
kommuneplanarbeidet med sikte på utbygging av boliger. Vårt syn er at de
vurderingene som ligger til grunn for grovsilingens konklusjon, ikke er relevante og at
de øvrige utfordringene som nevnes, kan løses i reguleringsplanarbeidet.
69 Boliger nedre Begnamoen Hønefoss
Konklusjonen for dette området er at det vurderes nærmere.
Vi kan komme med en saksopplysning hva angår påpekingen av at grunnforhold må
avklares.
I forbindelse med riving av skurene på eiendommen i 2014, ble det utført miljøsanering av
påviste forekomster av farlig avfall. Rapport fra AF Decom vil foreligge i løpet av sommeren.
Vi vil forøvrig minne om at utbygging av dette området ble tatt opp i 2009 og at Ringerike
kommune i brev av 5.september 2009 ga klarsignal for oppstart av regulering.

Med vennlig hilsen
Tronrud Eiendom AS

Ellen Grønlund
Utviklingsdirektør
Mobiltelefon:
E-post:

95 73 38 66
ellen@tronrudeiendom.no

Kopi:





Rådmann Ringerike kommune v/kommunalsjef Asle Aker
Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning v/Guro Skinnes / Grethe Tollefsen
Treklyngen Holding AS v/Jan Ola Lehne
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Arkivsaksnr.: 15/6527-1

Arkiv:

Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune støtter begge alternativene som endringer som bedrer forutsigbarhet og
administrasjon av loven under forutsetning at kommunen på andre måter blir kompensert for
inntektsbortfallet. Iverktredelse av lovendringen må skje på en slik måte at kommunen har
god tid til å organisere og gjennomføre nytakseringer.

Sammendrag
Ved valg av alternativ 1 vil Ringerike kommune minst miste eiendomskatteinntekter på 1,5
mill. kroner siden dette er hva vi vet i dag er eiendomsskatten fra arbeidsmaskiner mv i Verk
og bruk. Ved valg av alternativ 2 er det uvisst hva som blir reduksjonen i inntekter, siden
dette alternativet medfører endring i prinsipp, og det må foretas nytakseringer av verk og
bruk etter nye prinsipper.
Begge alternativene vil gi større forutsigbarhet både for skatteytere og enklere regler for
kommunens saksbehandlere.

Innledning / bakgrunn
Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i regelen om eiendomsskatt på
arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Endringene som foreslås vil gi bedre forutberegnelighet ved
utskrivingen av eiendomsskatt både for kommunene og de eiendomsskattepliktige, og samtidig
innebære en betydelig lettelse i skattebyrden for mange bedrifter.
I høringen er det lagt frem to alternativer; alternativ 1 hvor produksjonsutstyr og
produksjonsinstallasjoner blir fritatt fra eiendomsbeskatning, og alternativ 2 hvor verk og bruk
blir fjernet som kategori for eiendomsbeskatning, noe som betyr at verk og bruk skal takseres
som alminnelig næringseiendom, og dermed får en annen beskatningsverdi.
KS har i denne forbindelse sendt ut spørreskjema til kommunene for å kartlegge de økonomiske
konsekvensene av lovendringene. KS vil med bakgrunn i svarene fra spørreskjemaene komme
med sin høringsuttalelse 22. august 2015.

Beskrivelse av saken
Eiendomsskatt er en skatt som kan skrives ut på fast eiendom. Utgangspunktet i lov 6. juni 1975
nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) er derfor at løsøre ikke skal inngå
i eiendomsskattegrunnlaget. For næringseiendommer kategorisert som ”verk og bruk”, skal
imidlertid arbeidsmaskiner mv. medtas i grunnlaget når de anses å være ”ein part av sjølve
føretaket”. Regelen har blitt videreutviklet gjennom rettspraksis, og er grunnlaget for at det på
verk og bruk kan ilegges eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. som anses å være en integrert
del av den faste eiendommen. For andre næringseiendommer enn verk og bruk skrives det ikke
ut eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv.
Det er komplisert å fastslå hva som er løsøre og ikke skal skattlegges og hva som er
arbeidsmaskiner mv som er part av selve foretaket. Ved å ta ut arbeidsmaskiner mv fra
skattegrunnlaget, vil det være mer effektivt å administrere ordningen. Dette er bakgrunnen for
alternativ 1 i høringsnotatet fra Finansdepartementet.
Som hovedregel skal skattegrunnlaget for næringseiendommer settes ut fra objektivisert
omsetningsverdi, og metoden som ofte brukes er forventet leieverdi. Det er imidlertid gjort
unntak for verk og bruk i loven, som sier at verdien til verk og bruk skal settes ut fra
gjenanskaffelsesverdi. Verdien skal settes til hva det ville koste å etablere det samme anlegget i
dag, med fradrag for slit, elde og eventuell utidsmessighet Det forutsettes at
gjenanskaffelsesverdi er høyere enn omsetningsverdi. Alternativ 2 er å fjerne særregelen for
verk og bruk, slik at verk og bruk også følger hovedregelen. Dette vil forenkle administrasjonen
av lovverket, men også gi ett lavere skattegrunnlag, og lavere skatteinntekter.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune har eiendomsskatteinntekter fra verker og bruk og alminnelige
næringseiendommer årlig på 22,1 mill. kroner.
I alternativ 1 vil skattegrunnlaget reduseres, og med dette vil kommunen få lavere
skatteinntekter. I alternativ 2 vil også skatteinntektene reduseres, men da som følge av at
verdsettelsen av verk og bruk blir gjort ut fra samme prinsipper som alminnelige
næringseiendommer. Alminnelige næringseiendommer skal verdsettes ut fra lovens
hovedprinsipp om objektivisert omsetningsverdi, hvor forventet leieinntekter ofte brukes
som metode. Det antas at omsetningsverdi på verk og bruk er lavere enn prinsippet om
gjenanskaffelsesverdi som benyttes i dagens lovverk.
Per i dag har ikke Ringerike kommune oversikt over hvor stor del av eiendomsskatten
kommer fra verk og bruk. De økonomiske konsekvensene av alternativene kan derfor ikke
tallfestes på nåværende tidspunkt.

Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer at begge alternativene for endringer i reglene for eiendomsskatt vil gi
ett enklere og mer lettfattelig regelverk for de eiendomskattepliktige og kommunens
saksbehandlere. For Ringerike kommune vil endringen bety lavere skatteinntekter ved begge

alternativene samt kostnader til nytaksering. Rådmannen vil likevel støtte endringen dersom
bortfallet av inntekten blir kompensert, og at kommunen får god tid på seg til å utføre
nytakseringen slik at kostnadene ved dette blir så lav som mulig. De økonomiske
konsekvensene for Ringerike kommune er ikke kjent per dags dato, men rådmannen vil
bestrebe seg på å fremskaffe dette til formannskapsmøtet. Dette blir da lagt fram som ett
notat i møtet.

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 04.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Arkivsaksnr.: 15/6424-2

Arkiv: 611 D37 &53

Kommunalt eie av Røsholmstranda
Forslag til vedtak:
Røsholmstranda selges ikke og fjernes fra listen over mulige salgsobjekter.

Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har hatt Røsholmstranda på salgslisten som et mulig salgsobjekt.
Røsholmstranda gnr.1, bnr. 62 er i overkant av 56 mål stor og består av strand, sanitærbygg
og kafebygg/kiosk.
Ringerike kommune har for sesongen 2013 og 2014 hatt en avtale med Liv Erlandsen om
drift av kiosk og sanitærbygg. Denne avtalen ble sagt opp av Liv Erlandsen i 2014.
Ringerike kommune har etter dette vært på utkikk etter ny drifter av stranden og inngikk
21.7.2015 avtale med Ringerike og Hole Røde kors om drift av Røsholmstranda. Røde kors
har egen beredskapsordning for fjordene og har vært svært positive til å etablere seg på
Røsholmstranda. Ringerike kommune inngått avtalen med forbehold om at eiendommen
måtte fjernes fra listen over mulige salgsobjekter.
Avtalen går over 20 år, noe som gir Ringerike og Hole røde kors mulighet til å utvikle sin
beredskap på fjorden og tilpasse den eksisterende bygningsmassen etter deres behov. Det er
avtalt 6 mnd. oppsigelsestid i avtaleperioden.
Avtalen med Ringerike og Hole røde kors innebærer at Ringerike kommune har ansvaret for
det ytre vedlikeholdet av eksisterende bygninger og indre vedlikehold på sanitærbygg.
Leietaker har det indre vedlikeholdet på kafebygget.
Røde kors overtar ansvaret for rydding av stranden, renovasjonsordning, kommunale
avgifter og renhold av bygninger fra 1. aug. 2015. Behovet for kommunalt tilsyn på stranden
er redusert som følge av avtalen.
Ringerike og Hole røde kors har i henhold til avtalen mulighet for å sette bort driften av
kafebygget til andre aktører, men er selv ansvarlig for alle krav knyttet internkontroll og
oppfyllelse av lov- og forskriftskrav knyttet til eventuell virksomhet.

Forholdet til overordnede planer
Røde kors har i tillegg en mulighet for å si opp avtalen dersom foreslått verneplan for denne
delen av Tyrifjorden gjør det umulig å få til en god nok beredskapsordning fra området.
Ringerike og Hole røde kors jobber med planer for etablering av naust og flytebrygge på
eiendommen.
Ringerike kommune har avtalt et møte med Fylkesmannen i Buskerud for å avklare hvordan
den foreslåtte verneplanen vil påvirke driften av stranden og hvordan en søknad fra
Ringerike og Hole røde kors om naust og flytebrygge skal behandles.

Tidligere behandlinger og vedtak
Sak: 41/12 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER/BYGNINGER
1.
Rådmannen gis følgende oppdrag ref oversikt over eiendommer som er
listet opp i saksframlegget:
2.
Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld.
3.
Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i forbindelse med
økonomisk tertialrapport.
4.
Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegler etter
forutgående konkurranse om slike tjenester.
5.
Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt.
6.
Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til takst eller over.
Eventuelt salg av eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune gir som del av avtalen et årlig driftstilskudd til Ringerike og Hole Røde
kors på kr 59.000,- for å overta rydding av stranden, renhold, energikostnader og
renovasjon.
I tillegg bekoster Ringerike kommune forbruksmateriell (toalettpapir, såpe, lyspærer etc.)
etter faktisk forbruk.
Størrelsen på tilskuddet er basert på regnskapstall for tidligere års forbruk og avtale med
forrige drifter.

Alternative løsninger
Rådmannen gis i oppdrag å utrede mulighetene for salg av Røsholmstranda.

Rådmannens vurdering
Avtalen med Ringerike og Hole røde kors er positiv for både Ringerike kommune og
Ringerike og Hole røde kors.
Avtalen sikrer Ringerike kommunes innbyggere fortsatt tilgang til Røsholmstranda som
offentlig badeplass. Samtidig vil Ringerike og Hole røde kors gjennom sitt nærvær på
stranden gi et bedre tilsyn med eiendommen og bygningene uten at Ringerike kommunes
driftskostnader øker.
Ringerike og Hole røde kors vil kunne utvikle sin beredskap på fjorden. Ved å ha eget
personell på Røsholmstranda vil responstider kunne bli redusert.

Vedlegg
Signert leieavtale mellom Ringerike kommune og Ringerike og Hole røde kors
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, 30.07.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Roger Sørslett
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Arkivsaksnr.: 15/5071-7

Arkiv: 026 F31

Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for
bosetting av flykninger, - samarbeidsavtale

Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger mellom Jevnaker
kommune og Ringerike kommune godkjennes.
Beskrivelse av saken
Kommunestyret vedtok i sak 90/15 Flyktningetjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike
kommune for bosetting av flykninger følgende:
1. Det utredes et mulig samarbeid, herunder en felles driftsenhet mellom Jevnaker
kommune og Ringerike kommune, når det gjelder mottak av flykninger for bosetting.
2. Slikt samarbeid organiseres i henhold til kommunelovens § 28.
3. Et slikt samarbeid endrer ikke det faktum at Jevnaker kommune mottar det antall
flyktninger for bosetting som kommunestyret i Jevnaker bestemmer, og disse
registreres som innbyggere i Jevnaker, med de rettigheter dette gir for hjelp til bl.a.
bolig og skole/barnehageplass.
4. De kostnader samarbeidet/eventuelt en felles driftsenhet genererer, fordeles mellom
kommunene i forhold til antall bosatte flykninger, og beskrives i avtalen.
Rådmannens vurdering
Rådmannen initierte i sak 90/15 at et forslag til samarbeidsavtale kan politisk behandles i
august. I realiteten kan dermed et samarbeid iverksettes allerede i september. Det er allerede
inngått samarbeid med Læringssenteret i forhold til introduksjonsprogram.
Rådmannen har i forbindelse med det arbeidet som allerede er gjort, samt via innspill fra
fagmiljøet skaffet seg en oversikt over de mest aktuelle problemstillinger som i dag

identifiseres. Dette gjelder i hovedsak praktiske og organisatoriske problemer som ledelse,
arealer, mulig introduksjonssenter, språkkvalifisering mot arbeid,
personnummerproblematikk, helse- og tannstatus, forhold rundt familier (barn/unge) og ikke
minst problemstillinger relatert til psykisk helse.
Rådmannen legger derfor med dette fram et forslag til samarbeidsavtale hjemlet i
kommunelovens § 28 (jfr. vedtak i kommunestyret sak 90/15) for politisk behandling. Med
bakgrunn i avtalen vil rådmennene sørge for en praktisk organisering av samarbeidet, som
legges fram til politisk orientering på et senere tidspunkt.
Vedlegg


Forslag til samarbeidsavtale

Ringerike kommune, 06.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Tore Isaksen
saksbehandler: Sveinung Homme

AVTALE OM INTERKOMMUNALT
FLYKTNINGSAMARBEID
mellom Jevnaker kommune og Ringerike kommune

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
Vertskommunen og samarbeidskommunen utgjør ”deltakerkommunene” og er to selvstendige
rettssubjekter, heretter kalt «partene».
1.2 Formål og rettslig grunnlag
Partene inngår, med inngått med hjemmel i kommuneloven § 28-1 a, avtale om samarbeid om
flyktningmottak. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 281 b. Partene har selv ansvaret for:
 Å fatte vedtak om hvor mange flyktninger den enkelte kommune vil ta imot.
 Å stille til rådighet tilfredsstillende botilbud for det antall flyktninger kommunen har vedtatt å
ta imot i egen kommune.
 Å gi flyktningene et kommunalt tjenestetilbud på lik linje med resten av kommunens
innbyggere.
Flyktningesamarbeidet skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter Lov om
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) av
1.9.2003, sist endret 1.7.2015.
Der hvor det kan være formålstjenlig å samordne andre tiltak i relasjon i relasjon til bosetting av
flyktninger i kommunene, skal dette utredes.

1.3 Varighet
Samarbeidsavtalen gjelder fram til 31.12.2017. 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.
Samarbeidsavtalen skal evalueres etter to års drift. Evalueringen legges fram for kommunestyrene
innen 6 måneder etter utløpet av det andre driftsåret.

2 Administrasjon
2.1 Arbeidsgiverforhold
Vertskommunen har driftsansvaret for samarbeidet og ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle ansatte
som er dedikert samarbeidet. Det administrative arbeidet i forbindelse med bosetting i kommunene
inngår i Ringerike kommunes driftsorganisasjon, og ansettelser skjer av det organ og etter de
retningslinjer som gjelder for vertskommunen.

3 Delegasjon og kontroll
3.1 Delegering av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen
Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunen gir rådmannen i egen
kommune instruks om delegering av egen myndighet jfr. kommuneloven § 28b pkt. 3.
Rådmannen i samarbeidskommunen delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse de avtalte
oppgaver på sine vegne. Det forutsettes at rådmannen i vertskommunen videredelegerer i
overensstemmelse med vertskommunens organisasjonsstruktur og reglement, jfr. kommunelovens §
28b pkt. 3.
Delegasjonen fra samarbeidskommunen iht. forrige ledd skal gi rådmannen i vertskommunen fullmakt
til å fatte avgjørelser innenfor vedtatt budsjett i saker av ikke-prinsipiell betydning innenfor budsjett,
jfr. kommunelovens § 28b pkt. 1. For øvrig gjelder kommuneloven § 28b nr. 5 og 6.
Vertskommunen plikter å gi melding til fylkesmannen i Buskerud og Oppland når
vertskommunesamarbeidet er etablert, jfr. tidspunkt fastsatt i avtalens pkt. 1.3.
3.2 Ansvaret for internt tilsyn og kontroll med ordningen
Bestemmelsene i kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder med den presisering
at vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for de deler av tjenesten som samarbeidsavtalen
omfatter, jfr. Kommuneloven § 28 h og § 28 j.

4 Behandling av klager
4.1 Klagesaksbehandling
Klagesaksbehandling skjer i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 6 og
kommuneloven kapittel 5. Vertskommunen er underinstans etter forvaltningslovens bestemmelser, jfr.
forvaltningslovens § 33, og forestår saksbehandlingen.
Når vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28 første ledd, er det den
deltakerkommunen som har delegert myndigheten som er klageinstans, jfr. kommuneloven § 28 f,
pkt.1.

Den enkelte deltakerkommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere (eller
tidligere bosatte) for de vedtak som treffes i samarbeidet.

5 Budsjett og økonomirapportering
5.1 Budsjett / Fordeling av utgifter
Vertskommunen utarbeider innen 1. september hvert år utkast til årlige driftsbudsjett for
flyktningesamarbeidet. Kostnadene fordeles på partene etter en kostnadsfordelingsnøkkel lik antall
flykninger den enkelte kommune har vedtatt å ta imot for bosetting.
Det er deltakerkommunene som vedtar budsjettet, som er gyldig når begge parter har vedtatt dette.
Administrative overheadkostnader og andre fellesutgifter skal framkomme av budsjett og regnskap for
fordeling.
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. 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 Økonomirapportering
Vertskommunen fører regnskap for samarbeidet. Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA
rapportering ivaretas 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.
Samtlige driftsenheter i Ringerike kommune rapporterer på økonomi hver måned. Vertskommunen
skal derfor rapportere til deltagerkommunen v/rådmann om ressursbruk, tilstand og prioriteringer hver
måned.
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 eksisterende utstyr. Utvidelse av samarbeidet med flere
deltagere krever godkjenning i begge kommunestyrer.
6.2 Uttreden av samarbeidet
Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp samarbeidet, og kreve seg utløst fra avtalen.
Avtalen kan bare sies opp med virkning fra neste avtaleår jfr. kommuneloven § 28 i.
Ved uttreden/avvikling av samarbeidet, vil deltakerkommunene sammen ha et ansvar for ivaretagelse
av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling (rett til annen stilling, fortrinnsrett mv.), jfr.
arbeidsmiljølovens bestemmelser.

6.3 Endring av avtalen
Forslag om endringer i denne avtalen kan tas opp til drøfting dersom det reises krav om dette fra av en
av partene. Eventuelle endringer krever godkjenning i begge kommunestyrer.
Endringer i avtalen skal foretas skriftlig, undertegnes av alle parter og innføres i en endringsprotokoll
til samarbeidsavtalen.
6.4 Tvisteløsning
Dersom det oppstår tvist om denne avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forståes, er det
enighet mellom partene om at tvisten skal løses ved forhandlinger.

7. Ikrafttredelse
Avtalen trer i kraft fra 1. oktober 2015.

Jevnaker kommune 1.10.2015

Rådmann

Ringerike kommune 1.10.2015

Rådmann

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/6517-3

Arkiv:

Uttalelse fra Ringerike kommune Steinsfjorden skole SA
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune avgir vedlagte uttalelse knyttet til Steinsfjorden skole SA´s søknad om
etablering av privat montessoriskole.

Sammendrag
I sak 35/15 fattet kommunestyret følgende vedtak:
1. Vegård skole legges ned fra 1/8-15
2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 1/8- 15
3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruken av Vegård skole, og legger denne
fram for politisk behandling tidlig høsten 2015.

Beskrivelse av saken
Steinsfjorden skole SA ble registrert i Brønnøysundregistrene 16.04 09. Etter at Vegård
skole ble vedtatt nedlagt i mars 2015, har samvirkeforetaket søkt om tillatelse til å starte en
privat montessoriskole. Det er Utdanningsdirektoratet som har mottatt, behandler og avgjør
slike søknader. Da Ringerike kommune i 2009 hadde søkelys på opprettholdelsen av Vegård
skole, ble det også søkt om oppstart av privat skole i Åsa. Ringerike kommune avgav da en
uttalelse som gikk i mot en slik etablering
Utdanningsdirektoratet hadde satt uttalefristen til 20. august, men Ringerike kommune har
fått utsatt fristen til 1. september.

Økonomiske forhold

Kommunen mottar statlig rammetilskudd som også skal dekke grunnskoledrift. Ved
beregning av rammetilskuddet, blir det foretatt et fratrekk for hver elev som får opplæring
ved private grunnskoler. Når en elev får opplæring ved privat grunnskole, har kommunen
bare kostnader til eventuelt spesialundervisning.
Oppstart av en privat montessoriskole i Åsa vil ikke påvirke skolestrukturen i Ringerike, og
vil økonomisk ikke utgjøre mer enn eventuelt en marginal forskjell.

Rådmannens vurdering
Rådmannen mener et begrenset antall privatskoler i en kommune på Ringerikes størrelse
utgjør et berikende supplement til den offentlige grunnskolen. Ut fra vedtak i sak 35/15
punkt 3, mener rådmannen det viktig at uttalelsen som avgis ikke gir noen bindinger når
politisk sak om etterbruk av Vegård skole skal behandles seinere i høst.
Rådmannen anbefaler at vedlagte uttalelse vedtas.

Vedlegg
*Søknad fra Steinsfjorden skole SA
*Uttalelse fra Ringerike kommune

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 04.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim

Søknad om: Ny grunnskole etter
privatskoleloven
Generelt om skolen
Geografisk plassering
Oppgi hvor skolen skal etableres.
Fylke: Buskerud
Kommune: Ringerike (0605)

Organisasjonsform
Skolen må være registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet.
Skolens navn tilsvarer navnet på rettssubjektet slik det fremkommer av registreringen.
Navn på rettssubjektet: Steinsfjorden Skole SA
Organisasjonsnummer: 993926698
Organisasjonsform: SA

Registerutskrift fra Enhetsregisteret
Last opp fullstendig registerutskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund eller fra tilsvarende
register. Registreringen må vise skolens formål, hvem som utgjør styret ved skolen, daglig leder,
revisor mv. Nøkkelopplysninger fra Brønnøysundregistrene er ikke tilstrekkelig.
Utdanningsdirektoratet kan godkjenne registrering i annet register, forutsatt at denne gir
tilsvarende notoritet.
Vedlegg
1.

Registerutskrift.pdf.pdf (lastet opp: 07.04.2015 19:31:01)

Innskuddskapital
Last opp en bekreftelse fra skolens bank på innbetalt innskuddskapital på minimum 30 000
kr. Skolens organisasjonsnummer, kontonummer og beløp, må fremgå av bekreftelsen.
Bankgaranti er ikke tilstrekkelig i denne sammenheng.
Innskuddskapitalen må være inne på søknadstidspunktet, og kan ikke brukes i perioden fra
søknaden er levert til den er ferdig behandlet.
Vedlegg

1.

Bankdokument.pdf (lastet opp: 07.04.2015 19:31:22)

Lov
privatskoleloven

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i
Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den epostadressen som skal brukes.
Postadresse: Åsaveien 672
Postnummer: 3512
Poststed: HØNEFOSS
Telefonnummer: 97153557
E-post: bstrind@online.no
Nettside:

Skoleanlegg
Skoleanlegg
Redegjør kort for skolens planer for skoleanlegg, herunder beliggenhet (hvilken del av kommunen,
bydel osv.). Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er
godkjent av fylkesmannen ved planlagt skolestart.
Ringerike kommune har vedtatt å legge ned Vegård skole som ligger i Åsa i Ringerike. Kommunen
har tidligere lagt ned mange småskoler og har i disse tilfellene valgt å selge skolebygningene. Vårt
ønske er å kjøpe Vegård skole, som er en driftsbygning fra 1982. Rådmannen i Ringerike har i
prosessen rundt nedleggingen uttalt at det skal avgjøres hva som skal gjøres med skolebygningen
høsten 2015. I prosessen ved nedleggelsen var det flere politikere som uttalte at skolen burde bli
solgt til Steinsfjorden skole SA om søknaden om privatskole ble godkjent. Det drives fortsatt
grunnskole på Vegård frem til sommeren 2015. Skolebygningen er ikke godkjent som den står nå,
men det er kun enkelte grep som må gjøres i forhold til luftkvalitet i hovedbygningen på skolen.
Dette er reparasjoner som vil bli utbedret før skolestart om vi får overta bygningen i god nok tid
før oppstart. På grunn av at kommunen fortsatt ikke har noe vedtak på hva de ønsker med
skolebygningen kan vi ikke komme med noe mer konkret på dette tidspunktet. Dette vil komme
frem i løpet av søknadsperioden.

Styret og vedtekter

Krav til styrings- og rådsorgan
Privatskoleloven stiller særlige krav til styret som skolens øverste organ. Skolen bekrefter at de har
lest, og forstått at:

styret er skolens øverste organ
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

styret har den øverste ledelsen ved skolen, og skal se til at skolen drives etter gjeldende lover og
forskrifter
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

styret er oppnevnt i samsvar både med privatskoleloven og skolens rettsgrunnlag (f.eks.
aksjeloven eller stiftelsesloven)
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

skolen skal både ha et elevråd og et foreldreråd
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

skolen skal ha ett sett med vedtekter som både skal samsvare med privatskolelovens regler og
skolens rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven eller stiftelsesloven)
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Vedtekter
Skolen bør blant annet være oppmerksom på følgende:
Oppgaver som er tillagt styret etter privatskoleloven §§ 5-1 og 5-2 kan ikke fordeles til andre.
Et eventuelt overskudd ved skolen må disponeres i henhold til økonomiforskrift til privatskoleloven
kap. 4 og 5.
Ved nedleggelse av en privatskole er det klare føringer i regelverket på hvordan gjenstående
midler kan benyttes. I henhold til økonomiforskriften § 6 andre ledd skal for mye utbetalt
statstilskudd tilbakebetales til Utdanningsdirektoratet. Det vises videre til økonomiforskriften § 11
andre ledd om tilbakeføring av fondsmidler ved nedleggelse av skoledriften.
Last opp skolens/rettssubjektets vedtekter.

Vedlegg
1.

Vedtekter for Steinsfjorden skole SA.docx (lastet opp: 07.04.2015 20:02:31)

Utdanningens innhold
Skolens grunnlag
Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter.



b. anerkjent pedagogisk retning
For skoler som skal drive på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, skal det være en
helhetlig sammenheng i skolens pedagogiske virksomhet. Opplæringen må bygge på et
sammenhengende idé- og verdigrunnlag synliggjort i skolens læreplaner.
Det stilles krav om at minst 50 % av skolens undervisningspersonale skal ha spesialkompetanse i
den alternative pedagogiske retningen skolen godkjennes for. Spesifiser pedagogisk retning her:
Steinsfjorden skole SA er en montessoriskole og vil basere skolens pedagogikk på Læreplan
for montessoriskolen.

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for
funksjonshemmede
Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om
den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her:

Skolens læreplan


Skolen skal følge alternativ godkjent læreplan
Skriv inn navn på læreplanen og dato den er godkjent av Utdanningsdirektoratet.
Læreplan for Steinsfjorden skole SA Steinsfjorden skole SA er en montessoriskole og vil
basere skolens pedagogikk på Læreplan for montessoriskolen, godkjent 2007 revidert 2013.
Montessoriskolene i Norge har en felles læreplan som et utviklet av Norsk
Montessoriforbund: Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti
skoleår. Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Læreplanen er et helhetlig
læreplanverk som beskriver de pedagogiske grunnpilarene i montessoripedagogikken og
inneholder komplette fagplaner for 1.-10. trinn. Steinsfjorden skole SA vil følge fag- og
timefordelingen som er gitt i Kunnskapsløftet

Skolens undervisningsspråk

Språk:
✓ Norsk
☐ Samisk
☐

Vurderingsform


Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til privatskoleloven

Elevtall – Grunnskole
Elevtall grunnskole
Nye skoler skal oppgi totalt elevtall og hvilke årstrinn søknaden gjelder for.
Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide
med.
Fra skoleår: Høsten 2016
Søkt
elevtall
Trinn
84

Trinn 1

✓

Trinn 2

✓

Trinn 3

✓

Trinn 4

✓

Trinn 5

✓

Trinn 6

✓

Trinn 7

✓

Søkt
elevtall
Trinn
84

Trinn 8

Trinn 9

Trinn 10

Redegjørelse for elevtall
Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om.
Vedlegg
1.

Ny Elevprognose Steinsfjorden skole SA.docx (lastet opp: 07.04.2015 20:33:20)

Elevene
Elevenes rettigheter
Elevene har særlige rettigheter etter privatskolelovens kapittel 3. Skolen bekrefter at den skal følge
reglene om:

tilpasset opplæring og tidlig innsats
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

spesialundervisning
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

organisering i klasser og basisgrupper
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

særskilt språkopplæring
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

rådgivning
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Inntaksreglement
Skolen må ha et inntaksreglement som viser prioritering av søkere dersom det er flere søkere enn
skolens godkjente kapasitet. Prioriteringen må skje ut fra saklige hensyn. Les mer om inntak.
Vedlegg
1.

Inntaksreglement for Steinsfjorden skole SA - revidert.docx (lastet opp: 07.04.2015
20:35:53)

Ordensreglement
Skolen skal ha et ordensreglement som beskriver elevenes rettigheter og plikter. Reglementet skal
minst inneholde:
Regler om elevenes rettigheter og plikter, aktuelle tiltak mot regelbrudd og hvilken fremgangsmåte
skolen vil bruke når refsingstiltak skal settes i verk.
Last opp skolens ordensreglement.
Vedlegg
1.

Ordensreglement for Steinsfjorden skole SA.docx (lastet opp: 07.04.2015 20:38:10)

Skolens personale
Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse

Skolen bekrefter at den skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse.
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Skolen bekrefter at den skal ha en daglig leder.
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Kompetansekrav til undervisningspersonalet

Skolen vil stille de kompetansekravene som følger av privatskoleloven.
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Politiattest og lønns- og arbeidsvilkår

Skolen skal følge reglene i privatskoleloven om politiattest ved tilsetting.
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Skolen er kjent med at undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende det
som gis i den offentlige skolen.
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Tilleggskompetansekrav for religiøse skoler
Religiøse skoler kan søke om å få godkjent tilleggskompetansekrav. Last opp søknad her.

Økonomi og annen virksomhet
Budsjett
Last opp budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha
oppstartsåret, første hele driftsår og ved fullt utbygd skole, dvs. et helt skoleår for det totale
elevtallet søknaden gjelder. Se veileder og budsjettmal.

Vedlegg
1.

Budsjett Steinsfjorden Skole SA.xlsx (lastet opp: 07.04.2015 20:40:11)

Skolen bekrefter at beregningen av skolepenger og statstilskudd fremgår av note til budsjettet.
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Annen virksomhet
Oppgi om skolen skal tilby noen av disse typene virksomhet. Skolen må utarbeide eget budsjett for
annen virksomhet og eventuelt felleskostnader skolen og den andre virksomheten har må fordeles
på de forskjellige budsjettene. Se veileder.



Skolefritidsordning (SFO)
Virksomheten må ha egen avdeling i skolens budsjett, og felleskostnader må være fordelt.

Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet utover det som nevnes her, må den søke særskilt
om dette under "Annet".

Spesielt for skolen dersom den ikke skal tilby SFO
Dersom skolen ikke skal tilby SFO for sine elever, må skolen redegjøre for hvordan dette ivaretas.

Annet
Dispensasjoner


Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven.

Tilleggsopplysninger
Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her.

Vedtekter for Steinsfjorden skole SA

§1
Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Steinsfjorden skole SA.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser utover sitt
andelsinnskudd.

§2
Forretningskontoret er i Åsa i Ringerike kommune.

§3
Foretaket skal drive privatskole i samsvar med privatskoleloven. Foretaket drives etter
montessoripedagogikk og skal være en grunnskole fra 1. til 7. trinn.

§4
Foretaket stiftes med kr 100 000,- i kapital.

§5
Medlemmenes rettigheter og plikter følger Samvirkeloven § 14, § 15 og § 16. Det er frivillig for
foreldre/foresatte å være medlem av samvirket idet skolen er åpen for alle som fyller vilkårene
for inntak i offentlige skoler.
Det er to typer medlemmer: Foreldre-/foresattemedlemmer (foreldreandel) og
støttemedlemmer (støtteandel)
En foreldreandel teller to stemmer pr. barn i skolen. Hver forelder/foresatt har én stemme, med
mindre det bare finnes en forelder/foresatt som da har begge stemmene. Medlemskapet
opphører når man ikke lenger er forelder/foresatt ved Steinsfjorden skole SA.
En støtteandel (andelsinnskudd) koster kr 1000,- og kan kjøpes av enhver person eller
organisasjon som ønsker å støtte foretakets eksistens. Støtteandel tilbakebetales ikke, men
andelen kan slettes etter andelseiers ønske. En person/organisasjon har kun én stemme,
uansett antall andeler. Et foreldre-/foresattmedlem kan ikke øke sin stemmerett ved bruk av
støtteandel.

§6
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til årsmøtet skal være
sendt senest to uker før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal
behandles, og sendes ut av styrets leder til samtlige medlemmer pr post eller e-post.
§7
Forslag fra medlemmene må, for å komme med til behandling på årsmøtet, være meldt skriftlig
til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.
Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være angitt i
innkallingen. Til vedtektsendringer kreves at minst 50 % av foreldreandelene er representert i
årsmøtet og at endringen vedtas med minst 75 % flertall blant de fremmøtte medlemmene.

§8
På årsmøtet skal det behandles:
1. Opptelling av stemmeberettigede og fullmakter
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder, referent samt to til å signere protokollen.
4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
5. Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisor.
6. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under årsmøtet.
Stemmerett på årsmøtet kan delegeres ved skriftlig fullmakt.

§9
Styret er skolens øverste ansvarlige organ. Styret skal bestå av minst 4 og høyst 8
medlemmer, som velges av årsmøtet. Styret velger selv sin leder. Styrets medlemmer velges
for 2 år av gangen. Høyst 3 av styrets medlemmer er på valg hvert år. Ved oppstart velges 2
av styremedlemmene for kun ett år. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet
ved avstemminger i styret skal styrets leder ha dobbelstemme.
Årsmøtet velger en valgkomité bestående av 3 personer hvor én ny velges inn hvert år.
Valgkomiteen skal innstille for årsmøtet kandidater som stiller til valg som styremedlemmer.
§ 10

Skolen skal ha et elevråd og et foreldreråd i overensstemmelse med privatskoleloven
§ 5-3 og § 5-4.
§ 11
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til
ekstraordinært årsmøtet når revisor skriftlig krever det for å behandle et bestemt angitt emne.
Ekstraordinært årsmøte kan kreves dersom minst 10 % av medlemmene krever det skriftlig for
å få tatt opp et klart oppgitt emne. Styret skal sørge for at årsmøtet holdes innen en måned
etter at kravet er fremsatt.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal være sendt til medlemmene senest en uke før møtet
skal holdes.

§ 12
Foretaket kan oppløses i årsmøtet. For vedtak om oppløsning kreves at minst 75 % av
foreldreandelene er representert i årsmøtet og at endringen vedtas med minst 75 % flertall
blant de fremmøtte medlemmene.

§ 13
Styret har den øverste ledelsen av skolen og skal se til at skolen blir drevet i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter. Styrets oppgaver er fastsatt i privatskoleloven § 5-2.
Hvem som, i tillegg til styremedlemmer, har rett til å være til stede på møter i styret, til å si sin
mening og få denne tilført protokollen følger av privatskoleloven § 5-1.
Styret ansetter daglig leder. Styret ansetter også øvrig personell på skolen, men kan helt eller
delvis delegere ansettelsesansvaret til daglig leder.

§ 14
Styrets leder og ett styremedlem har i fellesskap signaturrett på vegne av Steinsfjorden skole
SA. Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte spesifikk rett til å tegne
foretakets firma.

§ 15

Medlemmene betaler ikke medlemskontingent, men styret kan fastsette at det skal betales
skolepenger.

§ 16
Anvendelse av eventuelt årsoverskudd besluttes av styret i henhold til privatskoleloven § 6-3
og § 6A-8, samt kapittel 4 og 5 i økonomiforskrift til privatskolelova.
Styret kan således gjøre vedtak om å overføre inntil 10 % av det mottatte statstilskudd fra ett
regnskapsår til det neste, og hvor det overførte statstilskuddet må brukes til å dekke
driftsutgifter i det kommende regnskapsåret og komme elevene til gode.
Videre kan styret gjøre vedtak om å sette av inntil 15 % av det mottatte statstilskuddet til
investeringsfond. Investeringsfondet skal nyttes til dekning av kostnader knyttet til fremtidige
investeringer i driftsmidler som har en levetid på minst tre år, og som kommer elevene til gode.
Samtidig skal styret fatte vedtak om hvilke formål investeringsfondet skal brukes til og når
investeringene skal være gjennomført.

§ 17
Ved oppløsning skal Udanningsdirektoratet umiddelbart varsles og for mye utbetalt
statstilskudd straks tilbakeføres til Utdanningsdirektoratet.
Videre skal avsatte fondsmidler inklusiv rente, og aktiva som er finansiert ved slike fondsmidler
tilbakeføres til Utdanningsdirektoratet.
I den utstrekning det er midler igjen går disse til å dekke foretaksgjeld.

§ 18
Ved oppløsning skal ubenyttede midler fra gaver, donasjoner og lignende doneres til et
veldedig formål som velges av årsmøtet.

Åsa, 23. november 2009

Ny Elevprognose

Forhistorie og demografi
Ringerike er en kommune med et økende folketall (29712 pr. 1.1.2015). Folketallet forventes å
øke mot 40 000 mot år 2040. Nylig forskning sier at Ringeriksregionen er det området som vil ha
størst befolkningsvekst de neste 20 årene.
I Nasjonal Transportplan er både Ringeriksbanen og ny E16 lagt inn i planene. Dette vil medføre
økt vekst i området. Åsa ligger nærmest Oslo i Ringerike Kommune. I planene har Sundvollen
fått en egen stasjon på Ringeriksbanen med ca 25 min togreise til Oslo S. Noe som gjør at Åsa vil
bli attraktivt for pendlere.
Området rundt Steinsfjorden er attraktivt spesielt for barnefamilier med store friarealer. Det er
lagt ut et byggefelt med 14 eneboliger i skolekretsen og vi forventer et netto tilsig av barn i
grunnskolealder. Kommunen har planlagt å legge ut kloakk til Åsa i løpet av 2015. Dette gir
mulighet til at fler kan få byggetillatelse i Åsa.
Kirkeskolen som er den nærmeste skolen er også vedtatt nedlagt i forbindelse med at
kommunen bygger ny storskole. Denne forventes stå klar 1.1.2019. I den forbindelse kan vi
forvente en betydelig økning i elevtallet rundt nedleggelse av Kirkeskolen. Vi har fått en del
positive tilbakemeldinger fra foreldre i Kirkeskolens skolekrets at de vil sende barna til
Steinsfjorden skole isteden for den planlagte sentrumsskolen.
Barn rundt hele Steinsfjorden (Åsa, Norderhov, Vik, Steinsåsen og Sundvollen) vil ha
Steinsfjorden skole SA som et naturlig alternativ til den offentlige skole.

Forventet elevtall - tabell 1
2016/2017
2017/2018
2018/2019

1. trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Totalt
7
6
7
3
8
2
0
33
10
8
7
7
3
8
2
45
15
12
8
7
7
3
8
60

Grunnlagstall til tabell 1 – tabell 2

2016/2017
2017/2018
2018/2019

Antall i
skolekretsen
pr. dd
38
34
37

Tilsig fra
andre
skolekretser
5
5
9

Tilflytting

2
5
7

Frafall til
offentlig
skole
12
4
4

INNTAKSREGLEMENT FOR STEINSFJORDEN SKOLE SA
Inntak av elever ved Steinsfjorden skole SA skal utøves i henhold til Privatskoleloven § 3-1 og
skolens eget inntaksreglement. Alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole står fritt
til å søke inntak ved Steinsfjorden skole SA. Det er ikke krav til medlemskap i foretaket for å
søke barn inn i skolen.
Styret ved Steinsfjorden skole SA avgjør inntak til skolen og regulerer dette i henhold til skolens
kapasitet.
Er søkningen større enn kapasiteten vil skolen prioritere elevene etter følgende kriterier:
1. Elever fra egen opprinnelige skolekrets (for Vegård skole pr. 1.1.2016).
2. Elever som har søsken på skolen.
3. Barn som har gått i Åsatua Naturbarnehage.
4. Barn av ansatte eller styrets medlemmer.
5. Elever fra andre skolekretser.
I tilfelle hvor flere barn stiller likt i forhold til ovenfor nevnte kriterier vil styrets leder sammen
med rektor foreta loddtrekning.
Vedtak om tildeling eller avslag om skoleplass skal begrunnes skriftlig. Avgjørelsen om inntak
kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud som endelig klageinstans.
Opptak til skolen kan skje gjennom hele året når det er ledige plasser. Inntak av nye elever
kunngjøres gjennom dagspresse i god til før søknadsfristen (01.11. året før skolestart).
Inntaksreglementet kan endres av årsmøtet, jfr. vedtektene § 15.

ORDENSREGLEMENT FOR STEINSFJORDEN SKOLE SA

1. Elever har rett og plikt til å møte på skolen og delta i den planlagte undervisningen, med
mindre det foreligger gyldig grunn til fravær, som for eksempel sykdom eller innvilget
permisjon.
2. Melding om sykdom skrives i meldingsboken og leveres når eleven er tilbake på skolen.
3. Søknad om permisjon skrives i meldingsboken. Søknad om fri mer enn én dag leveres skolen
i eget brev. Skolen kan ikke innvilge permisjon i mer enn 14 dager. Rektor fatter vedtak om
permisjon.
4. Elever som er fraværende sammenhengende mer enn 14 dager må meldes ut av skolen og
innmeldes når de returnerer. Foresatte har ansvar for opplæringen i fraværsperioden.
5. Elever plikter å møte presis til undervisningen.
6. Elever kan bare forlate skolens område i skoletiden i samråd med lærer eller skoleledelsen.
7. Elever plikter å respektere og følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer og rutiner som
brukes i skolens daglige virksomhet.
8. Elever må vise respekt overfor medelever, lærere, øvrige ansatte og foresatte. Elever skal
opptre hensynsfullt og hjelpsomt. Mobbing er ikke tillatt.
9. Elever skal bidra til å holde ro og orden på skolens områder, og på vei til og fra skolen.
10. Vold, trusler om vold, truende eller krenkende språk eller adferd er ikke tillatt.
11. Elever skal behandle skolens undervisningsmateriell, inventar, skolebygningen og
gjenstander på utearealet med varsomhet. Skadeverk og unødig forringelse er ikke tillatt.
12. Elever skal respektere medelevers eiendeler.
13. Elever skal ha klær som er tilpasset værtype og skolens aktiviteter, og som ikke er til hinder
for undervisningen.
14. Gjenstander som ikke er en naturlig del av påkledning eller undervisning skal ikke
medbringes til skolen.
15. Mobiltelefoner og annet privat elektronisk utstyr skal være avslått og i sekken dersom ikke
annet avtales med læreren.
16. Den som beskadiger noe må si fra til en voksen.
17. Elever kan bare ha med godteri, brus og lignende ved spesielle anledninger og etter avtale
med lærer.
18. Det er ikke tillatt å nyte tobakk, alkohol eller andre rusmidler på skoleområdet i skoletiden
eller ved arrangementer som skolen står for.
19. Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område.
20. Det er ikke tillatt å bruke skolens Internet eller annen kommunikasjon til å laste ned, lese
eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende,
eller som er i strid med norsk lov.
21. Elever skal unngå farlig eller uhemmet voldsom lek. Det er skolens personale som til enhver
tid avgjør hvilke leker som er tillatt.
22. Reglementet kan endres av styret eller de styret bemyndiger.

Konsekvenser for brudd på reglementet:
Brudd på dette reglementet vil kunne resultere i reaksjoner mot eleven. Virkemiddelet skal stå i
forhold til bruddets karakter for å bidra til å skape et trygt og forutsigbart skolemiljø. Eleven skal ha
mulighet til å forklare seg. Skolen skal også vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for
eksempel hjelpetiltak og/eller individuell skriftlig avtale, eller kontakt med hjelpeinstanser, for
eksempel PP-tjenesten.
Følgende virkemidler kan benyttes:
1. Samtale med læreren med sikte på veiledning, evt. for å få klarhet i hva som har skjedd og
hvorfor det skjedde.
2. Megling mellom ulike parter i en konflikt med sikte på fredelig konfliktløsning.
3. Rektor/lærer kan ta eleven(e) til side eller ut av gruppen for å drøfte situasjonen slik at det
kan skapes felles forståelse for hvorfor situasjonen oppsto, hvordan denne burde vært løst
og hva vi kan gjøre for å unngå tilsvarende situasjon igjen.
4. Foresatte kan informeres pr. telefon eller brev.
5. Foresatte kan innkalles til konferanse vedrørende elevens situasjon.
6. Uønskede gjenstander kan beslaglegges
7. Rusmidler/tobakk beslaglegges og foresatte kontaktes.
8. Straffbare forhold kan meldes til politiet.
9. Elever som roter til eller ødelegger noe må rydde og vaske etter seg, og evt. reparere
ødelagt ting. I spesielle tilfeller kan det reises erstatningskrav mot foresatte. For skader
elever har utøvd på medelevers eiendeler, må foresatte selv kreve erstatning fra
skadevolders foresatte.
10. Eleven kan bortvises fra enkelttimer eller for resten av dagen. Rektor vedtar bortvisningen
etter å ha rådført seg med lærerne. Foresatte skal varsles før bortvisning iverksettes.
Før det blir gjort vedtak om refsing, blant annet om bortvising, skal eleven ha anledning til å
forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
Avgjørelse om bortvisning kan påklages i henhold til privatskoleloven § 3-10. Fylkesmann er
klageinstans ved vedtak om bortvisning.

Budsjett Steinsfjorden Skole SA

Note

Høst
oppstartsår

Inntekter

Statstilskudd skole
Matpenger skole
Startkapital skole
Foreldrebetaling SFO
Matpenger SFO
Startpenger SFO

1 997 160
66 000
60 000
150 000
15 000
30 000

Sum inntekter

2 318 160

Lønnskostnader

Lønn
Vikartimer
Gruppelivs-/personalforsikring
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Sum lønnskostnader
Avskrivinger

933 968
20 000
8 750
131 689
93 397
1 187 804

0

Avskriving
Sum avskrivninger

0

Kostnader lokaler

Renter avdrag skolebygg
Renovasjon, vann og avløp og lignende
Lys, varme
Renhold
Andre kostnader lokaler

150 000
18 750
45 000
85 875
0

Sum kostnader lokaler

299 625

Verktøy, inventar m.m.

Kjøp inventar
Andre driftskostnader

210 000

Sum verktøy, inventar m.m.

210 000

Reparasjon og vedlikehold

Reparasjon og vedlikehold

100 000

Sum reparasjon og vedlikehold

100 000

Fremmed tjeneste

Honorar revisjon
Honorar regnskap

30 000
22 500

Sum fremmed tjeneste

52 500

Materiell skole
Materiell SFO

150 000
15 000

Sum undervisningsmateriell

165 000

Kontorkostnad, trykksak og lignende

Kontorrekvisita
Data/EDB-kostnad
Trykksak
Aviser, tidsskrifter, bøker
Møte, kurs, oppdatering o.l.
Annen kontorkostnad
Sum kontorkostnad, trykksak o.l.

51 000
25 000
11 000
5 000
17 000
1 000
110 000

Kostnad telefon, porto og lignende

Telefon
Porto
Bredbånd

5 500
1 500
16 000

Sum telefon, porto o.l.

23 000

Kostnad transportmidler

10 000

Sum kostnad transportmidler

10 000

Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m.

Bilgodtgjørelse
Reisekostnad
Diettkostnad
Annen kostnadsgodtgjørelse

3 000
2 500
2 000

Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m.

7 500

Kostnader markedsføring

Markedsføringskostnad

10 000

Sum markedsføringskostnader

10 000

Kostnader forsikringspremie

21 050

Sum forsikringspremie

21 050

Andre kostnader

Frukt og lunsj skole
Mat SFO
Diverse ukjent
Sum andre kostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

66 000
15 000
35 000
116 000
2 312 479
5 681

Renteinntekter
Rentekostnader
Sum netto finansinntekter/-kostnader
RESULTAT

0
5 681

Fullt utbygd
skole

1. Budsjettår
4 720 560
156 000

8 040 915
336 000

340 000
34 000

600 000
60 000

5 250 560

9 036 915

2 477 735
50 000
24 000
349 361
247 774

4 476 100
85 000
38 000
631 130
447 610

3 148 869

5 677 840

0

0

0

0

300 000
37 500
100 000
171 750
60 000

300 000
37 500
100 000
171 750
120 000

669 250

729 250

160 000

220 000

160 000

220 000

255 000

570 000

255 000

570 000

37 500
60 000

52 500
82 500

97 500

135 000

300 000
30 000

500 000
45 000

330 000

545 000

16 500
25 000
16 500
10 000
104 000
1 000

22 000
25 000
17 000
10 000
205 000
2 000

173 000

281 000

11 000
3 500
32 000

13 500
6 500
32 000

46 500

52 000

20 000

50 000

20 000

50 000

6 000
5 000
2 500

12 000
10 000
5 000

13 500

27 000

20 000

50 000

20 000

50 000

42 100

49 500

42 100

49 500

156 000
30 000
50 000

336 000
70 000
190 000

236 000

596 000

5 211 719

8 982 590

38 841

54 325

0

0

38 841

54 325

Budsjett Steinsfjorden Skole SA

Note

Høst oppstartsår

Inntekter

Statstilskudd
Matpenger
Startkapital

1
2
3

Sum inntekter
Lønnskostnader

2 123 160
4

Lønn rektor
Lønn avdelingsledere
Lønn lærere
Lønn Assistentlærer
Kontorpersonal
Vikartimer
Gruppelivs-/personalforsikring
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader

275 000
247 000
223 600
73 525
51 525
15 000
8 000
122 762
87 065

Sum lønnskostnader
Avskrivinger

1 997 160
66 000
60 000

1 103 477
5

0

Avskriving
Sum avskrivninger

0

Kostnader lokaler

Renter og avdrag på skolebygg
Leie andre lokaler
Renovasjon, vann og avløp og lignende
Lys, varme
Renhold
Andre kostnader lokaler

150 000
6

18 750
45 000
68 700
0

Sum kostnader lokaler
Verktøy, inventar m.m.

282 450
7

Kjøp inventar
Andre driftskostnader

200 000

Sum verktøy, inventar m.m.

200 000

Reparasjon og vedlikehold

8

Reparasjon og vedlikehold

100 000

Sum reparasjon og vedlikehold

100 000

Fremmed tjeneste

Honorar revisjon

20 000

Honorar regnskap

15 000

Sum fremmed tjeneste

35 000

Undervisningsmateriell

9

Sum undervisningsmateriell

150 000

150 000

Kontorkostnad, trykksak og lignende

Kontorrekvisita
Data/EDB-kostnad
Trykksak
Aviser, tidsskrifter, bøker
Møte, kurs, oppdatering o.l.
Annen kontorkostnad

10

Sum kontorkostnad, trykksak o.l.

50 000
25 000
10 000
5 000
15 000
0
105 000

Kostnad telefon, porto og lignende

Telefon
Porto
Bredbånd

5 000
1 000
15 000

Sum telefon, porto o.l.

21 000

Kostnad transportmidler

11

Sum kostnad transportmidler

10 000

10 000

Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m.

Bilgodtgjørelse
Reisekostnad
Diettkostnad
Annen kostnadsgodtgjørelse

3 000
2 500
2 000
12

Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m.

7 500

Kostnader markedsføring

Markedsføringskostnad

10 000

Sum markedsføringskostnader

10 000

Kostnader forsikringspremie

13

Sum forsikringspremie
Andre kostnader

20 000

20 000
14

Frukt og lunsj
Diverse ukjent

66 000
10 000

Sum andre kostnader

76 000

Sum driftskostnader

2 120 427

Driftsresultat

2 733

Renteinntekter
Rentekostnader
Sum netto finansinntekter/-kostnader

0

RESULTAT

2 733

Note 1 - Beregning av statstilskuddet
Statstilskudd
Oppstart første høst
Opptil 53
54-200
Sum barn

Antall barn

1. Budsjettår
Vår første budsjettår
Opptil 53
54-200
Høst første budsjettår
Opptil 53
54-200
Sum barn

Antall barn

Fullt utbygd skole
Opptil 53
54-200
Sum barn

Antall barn

Tilskudd pr. barn
33
121040
0
52445
33 Sum tilskudd

Tilskudd pr. barn
33
0

121040
52445

45
121040
0
52445
45 Sum tilskudd

Tilskudd pr. barn
53
121040
31
52445
84 Sum tilskudd
Høst oppstart

Note 2 - Matpenger
Frukt og lunsj 400kr i måneden

66000

Note 3 - Startkapital
Andelslaget gir 60000kr av egne midler
Note 4 - Lønnskostnader
Vi har lagt opp til en elevtetthet på 10-12 elev pr. lærer og budsjettert med følgende:

Stilling
Rektor
Montessorilærer
Allmennlærer
Assistent

Høst oppstart
0,5
1,5
1
0,5

Kontorteknisk personale

0,3
3,8

Lønnskostnader - Årslønn ulike stillinger
Stilling
Rektor
Montessorilærer
Assistentlærer
Assistent
Kontorteknisk personale

Renholder

Årslønn

550000
494000
447200
294100
343500
343500

Lønnsantakelser/begrunnelse): (hentet fra Utdanningsforbundets hjemmesider, ikke kontoteknisk personale)
Rektor: Full stilling med prosentvis undervisningsplikt etter skolestørrelse. Undervisningen er lagt inn som Montesorrilære
Montessorilærer: Adjunkt med tilleggsutdanning, 8 års ansiennitet
Assistentlærer: Adjunkt med 8 års ansiennitet
Assistent: Ufaglært 8 års ansiennitet
Kontorteknisk personale: Fagarbeider med 8 års ansiennitet
Pensjonskostnader satt til 10%
Note 5 - Avskrivinger
Kontantstrømprinsipp
Note 6 - Kostnader lokaler
Lånekostnader på skolebygg renter og avdrag på 4500000
Renovasjon
Vann
Avløp

300000
10000
12500
15000
37500

Renhold er beregnet på en 40 % renholdsstilling
Note 7 - Verktøy, inventar m.m.
Bord, stoler, skap, planter, lærerpc, og annet varig inventar
Note 8 - Reparasjon og vedlikehold
Setter av større beløp etter som skolen får bedre økonomi for litt større vedlikehold og for å modernisere skolen
Note 9 - Undervisningsmateriell
Grunnleggende montessorimateriell
Ekstra montessorimateriell
Datautstyr til elever
Lærebøker
Bøker til bibliotek
Materiell kosthold og helse
Materiell sløyd
Materiell kunst og håndtverk
Materiell kroppsøving
Materiell musikk
Note 10 - Annen kontorkostnad

Ingen
Note 11 - Kostnad transportmidler
Diverse utflukter, f.eks til bading og utetimer som ikke legges til umiddelbar nærhet.
Note 12 - Annen kostnadsgodtgjørelse
Ingen
Note 13 -Kostnader forsikringspremie
Skolebygg, Innbo og ekstra elevforsikring
Note 14 - Andre kostnader
Mat og frukt 400kr pr elev pr måned.
Diverse er satt av til uforutsette utgifter vi ikke kjenner.

1. Budsjettår

Fullt utbygd skole

4 720 560
156 000

8 040 915
336 000

4 876 560

8 376 915

550 000
741 000
447 200
441 150
171 750
40 000
22 500
331 505
235 110

550 000
1 976 000
894 400
588 200
240 450
60 000
35 000
599 116
424 905

2 980 215

5 368 071

0

0

0

0

300 000

300 000

37 500
100 000
137 400
50 000

37 500
100 000
137 400
100 000

624 900

674 900

150 000

200 000

150 000

200 000

250 000

550 000

250 000

550 000

25 000

30 000

40 000

60 000

65 000

90 000

300 000

500 000

300 000

500 000

15 000
25 000
15 000
10 000
100 000
0

20 000
25 000
15 000
10 000
200 000
0

165 000

270 000

10 000
2 500
30 000

12 000
5 000
30 000

42 500

47 000

20 000

50 000

20 000

50 000

6 000
5 000
2 500

12 000
10 000
5 000

13 500

27 000

20 000

50 000

20 000

50 000

40 000

45 000

40 000

45 000

156 000
25 000

336 000
150 000

181 000

486 000

4 852 115

8 357 971

24 445

18 944

0

0

24 445

18 944

Tilskudd

3994320
0
1997160

Tilskudd

3994320
0
5446800
0
4720560

Tilskudd

6415120
1625795
8040915
1. Budsjettår

Fullt utbygd skole

156000

1. Budsjettår

336000

Fullt utbygd skole
0,5
2
1
1,5

0,8
4,2
2
2

0,5
5,5

kontoteknisk personale)
ngen er lagt inn som Montesorrilærer med rektorlønn.

og for å modernisere skolen

0,7
9,7

Budsjett Steinsfjorden Skole SA

Note

Høst
oppstartsår

1. Budsjettår

Inntekter

Foreldrebetaling
Matpenger
Startkapital

1
2
3

150 000
15 000
30 000

340 000
34 000

195 000

374 000

Lønn SFO
Vikartimer
Gruppelivs-/personalforsikring
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader

63 318
5 000
750
8 928
6 332

126 635
10 000
1 500
17 856
12 664

Sum lønnskostnader

84 327

168 654

0

0

0

0

17 175

34 350
10 000

17 175

44 350

Kjøp inventar
Andre driftskostnader

10 000

10 000

Sum verktøy, inventar m.m.

10 000

10 000

Reparasjon og vedlikehold

0

5 000

Sum reparasjon og vedlikehold

0

5 000

Honorar revisjon
Honorar regnskap

10 000
7 500

12 500
20 000

Sum fremmed tjeneste

17 500

32 500

15 000

30 000

15 000

30 000

Sum inntekter
Lønnskostnader

Avskrivinger

4

5

Avskriving
Sum avskrivninger
Kostnader lokaler

Leie av SFO-lokaler
Leie andre lokaler
Renovasjon, vann og avløp og lignende
Lys, varme
Renhold
Andre kostnader lokaler

6

Sum kostnader lokaler
Verktøy, inventar m.m.

Reparasjon og vedlikehold

7

8

Fremmed tjeneste

Materiell

Sum materiell

9

Kontorkostnad, trykksak og lignende

Kontorrekvisita
Data/EDB-kostnad
Trykksak
Aviser, tidsskrifter, bøker
Møte, kurs, oppdatering o.l.
Annen kontorkostnad

1 000
0
1 000
0
2 000
1 000

1 500
0
1 500
0
4 000
1 000

5 000

8 000

Telefon
Porto
Bredbånd

500
500
1 000

1 000
1 000
2 000

Sum telefon, porto o.l.

2 000

4 000

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

Markedsføringskostnad

0

0

Sum markedsføringskostnader

0

0

1 050

2 100

1 050

2 100

Mat
Diverse ukjent

15 000
25 000

30 000
25 000

Sum andre kostnader

40 000

55 000

Sum driftskostnader

192 052

359 604

2 948

14 396

0

0

2 948

14 396

10

Sum kontorkostnad, trykksak o.l.
Kostnad telefon, porto og lignende

Kostnad transportmidler

11

Sum kostnad transportmidler
Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m.

Bilgodtgjørelse
Reisekostnad
Diettkostnad
Annen kostnadsgodtgjørelse

12

Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m.
Kostnader markedsføring

Kostnader forsikringspremie

13

Sum forsikringspremie
Andre kostnader

Driftsresultat

14

Renteinntekter
Rentekostnader
Sum netto finansinntekter/-kostnader
RESULTAT

Note 1 - Beregning av foreldrebetaling

Ettermiddag (2,5 timer): 2000kr pr måned
Første høst: 15 barn
Første hele driftsår: 17 barn

150 000
340 000

Full skole: 30 barn

600 000

Note 2 - Beregning av matpenger

200kr pr elev pr mnd
Note 3 – Startkapital

Andelslaget gir 30000kr av egne midler
Note 4 - Lønnskostnader
Budsjettet er basert på at SFO har åpent fra 14.30 til 17.00 mandag til fredag

Vi bruker følgende begreper:
- SFO-leder: Person med fagbrev som barne og ungdomsarbeider
- Assistent: Ufaglært
Vi har lagt opp til SFO-leder med assistenter og har budsjettert med følgende:

1. SFO-leder er satt opp med 2,5 timer arbeidstid pr. dag i 190 skoledager pr. år
2. Assistent er satt opp med 1,25 timer arbeidstid pr. dag i 190 skoledager pr. år
3. Assistent er satt opp med 2.5 timer arbeidstid pr. dag i 190 skoledager pr. år. 2 assistenter ved full skole
Stilling

1. SFO-leder
2. Assistent 1,25 timer
3. Assistent 2,5 timer

Ant. timer pr. årsverk

Årslønn

343 500
294 100
294 100

1950
1950
1950

Lønnsantakelser/begrunnelse: (hentet fra Utdanningsforbundets hjemmesider, ikke kontoteknisk personale)
SFO-leder: Barne og ungdomsarbeider 8 års ansiennitet

Note 5 - Avskrivinger

Kontantstrømprinsipp
Note 6 - Leie av andre lokaler

SFO i forbindelse med eiet skolebygg
Note 7 - Verktøy, inventar m.m.

Bord, stoler, skap og annet varig inventar
Note 8 - Reparasjon og vedlikehold

Det settes opp en liten post til småreparasjoner
Note 9 - Undervisningsmateriell

Tegnesaker, bøker og annet forbrksmateriell
Note 10 - Annen kontorkostnad

Sekkepost til utgifter ikke dekket av de andre postene
Note 11 - Kostnad transportmidler

Det legges ikke opp til større utflukter utenfor lokalområdet.
Note 12 - Annen kostnadsgodtgjørelse

Ingen
Note 13 -Kostnader forsikringspremie

Inventar. Elevforsikring igjennom skole dekker også SFO
Note 14 - Andre kostnader

Mat 200kr pr elev pr måned
Diverse er satt av til uforutsette utgifter vi ikke kjenner.

Fullt utbygd
skole
600 000
60 000

660 000

227 050
25 000
3 000
32 014
22 705
309 769

0
0

34 350
20 000
54 350

20 000
20 000

20 000
20 000

22 500
22 500
45 000

45 000

45 000

2 000
0
2 000
0
5 000
2 000
11 000

1 500
1 500
2 000
5 000

0
0

0
0
0
0

0
0

4 500
4 500

70 000
40 000
110 000
624 619
35 381

0
35 381

mer pr. årsverk

Timelønn

176
151
151

Totallønn
83600

43035
71725

Ringerike kommune
Rådmannens stab

Uttalelse
Saknr.
15/6517-2

Løpenr.
20422/15

Arkivkode

Dato

04.08.2015

Utdanningsdirektoratet anmodet vertskommunen Ringerike kommune til å avgi en uttalelse knyttet til
Steinsfjorden skole SA´s søknad om å få starte en privat montessoriskole i Åsa.

Uttalelse vedtatt av kommunestyre i Ringerike til søknad fra Steinsfjorden skole SA:
Status grunnskoler i Ringerike kommune ved oppstart av skoleåret 2015- 2016:
Kommunen har 14 kommunale grunnskoler fordelt på; 7 barneskoler, 4 kombinerte skoler og
3 ungdomsskoler. Ca. 3200 grunnskoleelever får opplæring ved disse skolene.
Det er en privat grunnskole i kommunene, - Ringerike Steinerskole.
Vegård barneskole, med vel 40 elever forrige skoleår, ble i kommunestyresak 35/15 vedtatt
nedlagt fra 1/8 - 15. Skolen ligger i Åsa innerst i Steinsfjoreden.
Steinsfjorden skole SA har søkt Utdanningsdirektoratet om tillatelse til å starte privat
montessoriskole.
Søknadens punkt om skoleanlegg
I dette punktet framkommer det at Steinsfjorden skole SA ønsker å kjøpe skoleanlegget der
nedlagte Vegård skole hadde tilhold.
Ringerike kommunestyre fattet i sak 35/15 punkt 3 følgende vedtak:
3)
Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruken av Vegård skole, og legger denne
fram for politisk behandling høsten 2015.
En motessoriskole i Åsa vil ikke påvirke skolestrukturen i Ringerike.
Ringerike kommune mener private skoler med en alternativ pedagogikk beriker det totale
opplæringstilbudet, og ser ser prinsippielt postivt på oppstart av en montessoriskole i Åsa.
Kommunen registrerer at Steinsfjorden skole SA mangler lokaler til skolen, og i søknaden
uttrykker samvirkeforetaket et ønske om å kjøpe den nedlagte skolen.
Kommunestyret skal behandle sak om etterbruk av Vegård skole seinere i høst.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/6589-2

Arkiv:

"Et NAV med muligheter, - Høringsuttalelse
Forslag til vedtak:


Ringerike kommune vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til rapporten «Et
NAV med muligheter - bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på
arbeidsmarkedet».



Saksframlegget m/vedlegg i denne sak følger høringsuttalelsen.

Innledning / bakgrunn
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre
brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet» ut på høring. Frist for
tilbakemeldinger til departementet er satt til 7. september.
Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte 20. mars 2014 en ekspertgruppe for å
gjennomgå NAV. Sluttrapporten må ses i sammenheng med delrapporten som
ekspertgruppen avga i september 2014. Delrapporten ga en beskrivelse av NAVs samlede
oppgavebredde og en bred drøfting av brukernes erfaringer og opplevelser med NAV
generelt.
Mandatet for gruppens arbeid var:
«Gjennomgang av NAV – mandat og organisering. Det settes ned en ekstern ekspertgruppe
som får i oppdrag å identifisere og forslå tiltak, vurdert opp mot hovedmålene i NAVreformen».

Beskrivelse av saken
Sluttrapporten «Et NAV med muligheter» (vedlagt) fremstår som en omfattende og god
rapport som identifiserer en rekke av utfordringene som NAV har. Den angir en retning for

NAV, og den gir felles grunnlag for avklaring av begreper, forbedringsbehov, forståelse og
felles kultur.
Ekspertgruppens forslag for utvikling av NAV-kontoret kan oppsummeres i fem
hovedpunkter (strategier):
1.
2.
3.
4.
5.

Rykke nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiver
Større lokal frihet til å tilpasse tjenester til brukernes behov
Mindre styring og mer ledelse
Økt oppmerksomhet på brukeren, ikke på system
Sikre kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse i møte med brukerne

I tillegg har gruppen lagt frem 44 enkeltforslag for å styrke NAV-kontorene (vedlagt).
Ekspertgruppens forslag er ikke uproblematiske for kommunen, som lett vil kunne oppleve
en rollekonflikt i forhold til:





Rollen som tjenesteprodusent
Rollen som utviklingsagent
Rollen som eier av attføringsbedriften «MENOVA AS»
Rollen som vertskommune for privat attføringsbedrift («ADAPTOR AS») samt flere
aktive og potensielle tiltaksarrangører.

Rådmannen har derfor konsultert daglig leder for MENOVA AS og NAV-Ringerike i
forhold til saksframlegget og innhentet uttalelser fra begge parter. Som det framgår er det en
viss saklig faglig uenighet, og begge uttalelser følger saken som vedlegg

Rådmannens vurdering
Rådmannen har valgt å kommentere de forslag som vil ha stor betydning for kommunens
innbyggere, sett fra kommunens synsvinkel. Vedlagt følger derfor en oversikt over samtlige
44 enkeltforslag, dersom man politisk ønsker å fokusere/kommentere enkelte av disse som
ikke dekkes av saksutredningen.
De problemstillinger som rapporten identifiserer er ikke ukjente for kommunen, og må
løses. Rådmannen er noe overrasket over at utvalgets forslag til løsninger i stor grad
fokuserer på «å ta tilbake» funksjoner som NAV gjennom reformarbeidet i hovedsak har
«outsourcet», og forslagene bringer dermed ikke nødvendigvis NAV videre, men kanskje
flere skritt tilbake.
Rådmannen er bekymret dersom en slik utvikling blir realisert. Arbeidsledigheten er økende
og bosettingen av flyktninger i kommunen er økende. I en slik situasjon er en usikkerhet
omkring NAVs framtidige organisering og funksjon noe av det siste vi trenger. Energien bør
nå konsentreres om å faktisk løse de problemer vi står ovenfor innenfor den organisasjonen
som er vedtatt.
Rådmannen anbefaler at de foreslåtte hovedstrategier støttes, og at kommunen gjør seg en
mening om organisering, disponering av tiltaksmidler, forhold til sykemeldte,

flyktningehåndtering, unge under utdanning, forenkling av systemer, arbeidslivssentrenes
tilhørighet samt kompetanseutvikling (jfr. vedlagte forslag til høringsuttalelse).

Vedlegg


Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på
arbeidsmarkedet» Sluttrapport fra ekspertgruppen, april 2015.
(https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2015/slutt
rapport-ekspertgruppen-nav_9.4.15.pdf)



Oversikt over sluttrapportens forslag til tiltak



Forslag til høringsuttalelse til «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større
handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet» fra Ringerike kommune.

Ringerike kommune, 06.08.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

OVERSIKT OVER SLUTTRAPPORTENS FORSLAG TIL TILTAK
NAV- kontorene må få en tettere kontakt med arbeidsgiver og i større grad kontakte
arbeidsgiverne for å tilby tjenester knyttet til arbeid. God arbeidsmarkedskompetanse utvikles i
møte med arbeidsgivere, primært på arbeidsplassen. NAV må utnytte møter med arbeidsgiver til
relasjons- og kunnskapsbygging. Møter mellom arbeidsgivere og NAV er den viktigste kilde for
NAV til å styrke og vedlikeholde sin kunnskap om arbeidslivet.
Arbeidslivssenteret (ALS) må overføres til NAV-kontoret for å styrke NAVs samlede
markedsarbeid ut mot arbeidsgivere og sikre bedre koordinerte og mer helhetlige tjenester til
arbeidsgiver.
Ekspertgruppen foreslår at NAV får i oppdrag å sikre en nasjonal base med grunnlagsdata for
stillingsmarkedet. Grunndataene skal, som andre statlige grunnlagsdata, være tilgjengelig for
offentlige og private foretak. NAV skal ikke konkurrere med private tjenestetilbydere i utvikling
av arbeidsmarkedstjenester på nett.
NAV bør i større grad gjennomføre en aktiv formidlingsinnsats knyttet til arbeidssøkerne.
Formidlingsinnsatsen må understøttes av rekrutteringsinnsats ut mot arbeidsgivere.
Det må utvikles verktøy for kartlegging av brukernes ferdigheter og egenskaper utover
formalkompetanse og arbeidserfaring såkalt profilering. Arbeidsgiver vil da kunne søke etter
arbeidskraft (lyse ut stillinger) hos NAV med korresponderende krav til ferdigheter og egenskaper
slik at jobbmatcher kan gjøres på bakgrunn av langt mer informasjon enn tidligere.
NAV må selv gjennomføre en vesentlig del av tiltakene som innebærer oppfølging av
bruker/arbeidsgiver i ordinært arbeidsliv - arbeidsinkludering. NAV bør fortsatt kjøpe tiltak som
krever spesiell fagkompetanse eller tilrettelagte produksjonsmiljøer. Det må utarbeides en konkret
plan for hvorledes NAV-kontoret kan øke egenproduksjonen av oppfølging i ordinært arbeidsliv.
Summen av ulike styringsmekanismer og prosedyre- og dokumentasjonskrav som definerer NAVveileders oppgaver og oppgaveløsning må reduseres. Et betydelig omfang av interne prosesser,
bl.a. med utspring i lover, forskrifter, målstyring og prosedyrer begrenser NAV-veiledernes
handlingsrom. Kvaliteten i oppfølging er knyttet til møtene med bruker, hvor verdi skapes, ikke av
NAVs dokumenter.
Det stilles klare kompetansekrav til NAV-veileder som skal gjennomføre arbeids-evnevurderinger.
NAV må sikre at veilederne har denne kompetansen og tilstrekkelige ferdigheter.
Brukermedvirkningen og arbeidsperspektivet i arbeidsevnevurderingen må styrkes.
Arbeidsevnevurderinger skal primært rettes mot muligheter og begrensninger for arbeid og ikke
domineres av begrensninger av helseplager. Profilering bør inngå i arbeidsevnevurderingen.
NAV og øvrige myndigheter må tydeliggjøre hva ulike brukergrupper kan forvente av NAV, slik
at begrepet "oppfølging" og betydningen av ulike "servicegrupper" blir klart og forståelig for den
enkelte bruker.

Krav om aktiv arbeidssøking, dokumentasjon og evt. avstenging må formidles på en klarere måte.
NAV-kontoret må få mulighet til å benytte flere og mildere reaksjonsformer i en opptrapping av
sanksjoner overfor brukere som ikke følger opp sine forpliktelser. Det må utvikles felles regler for
avstengning av stønad.
Gjennomføre forsøk med sikte på å finne frem til mer kostnads- og formålseffektiv måter å være i
kontakt med arbeidssøkere slik at kontakten mellom veileder og den enkelte kan forsterkes.
Innføre en forenklet prosedyre for innvilgelse av arbeidsavklaringspenger dersom bruker kan
dokumentere at både arbeidsgiver bruker og sykmelder forventer at hun skal vende tilbake til sin
arbeidsgiver etter sykdomsforløpet.
NAV må komme tidligere i kontakt med arbeidsgiver og sykmeldte der det er sannsynlig at den
sykmeldte ikke vil kunne komme tilbake til arbeidsgivere igjen. I slike tilfeller bør NAV,
arbeidsgiver og arbeidstaker sammen med sykmelder vurdere behovet for arbeidsrettet oppfølging.
NAV må raskest mulig sikre konsekvent håndheving av kravet om arbeidsrelatert aktivitet innen 8
ukers sykefravær.
Ungdom bør være i utdanning ikke på arbeidsmarkedet! Opplæringstilbudet må videreutvikles slik
at en større del av elevene blir værende i skolen og ikke søker til NAV.
Som en forsøksordning, f.eks. i utvalgte fylker/regioner, bør aldersgrensen på 26 år for
utdanningstiltak senkes til 22 år for videregående opplæring.
For noen unge er livsoppholdsytelse i NAV et trekkplaster. Regjeringen bør vurdere
livsoppholdsytelsene til ungdom i kommende stortingsmeldinger om livslang læring og om
velferdsordningene.
Noen av NAVs brukere er i kontakt med eller under omsorg av barnevernet. Disse har ofte
krevende liv og behov for støtte og forutsigbare rammer. Det må etablere faste rutiner og en
tydelig ansvarsfordeling for overgangen fra barnevern til NAV. Samarbeidet må starte i god tid før
de fyller 18 år.
Ved mange NAV-kontor er innvandrere en brukergruppe med betydelige behov. NAV-kontorene
må sikres tilstrekkelig kompetanse slik at de kan bistå disse ut i arbeid. NAV Intro foreslås
integrert i NAV-kontorene. Kommunene må sikre at de innfrir sin forpliktelse til å gi innbyggerne
grunnleggende kompetanse, også overfor innvandrere uten utdanning.
Introduksjonsprogrammet må gjøres mer arbeidsrettet, deriblant gi mer arbeidsrelevant
kompetanse. NAV må bistå slik at deltakerne får en plan for arbeidsrettede aktiviteter allerede ved
oppstart.
Realkompetansevurdering og godkjenning av utenlandsk utdanning må gjennomføres som del av
introduksjonsprogrammet. Små kommuner anbefales sikre bedre kvalitet i
introduksjonsprogrammet gjennom samordning med andre kommuner.

En stor andel av brukerne med nedsatt arbeidsevne ansees i dag ikke å ha behov for arbeidsrettede
tiltak. For noen vil medisinsk behandling være tilstrekkelig. Andre har behov for arbeidsrettede
tiltak for å kunne komme tilbake i arbeid. Ekspertgruppen mener NAV i større grad må sikre
parallellitet mellom behandling og arbeidsrettede tiltak. Det er behov for en samlet gjennomgang
av ansvar, roller og gråsoner på arbeid/helseområdet for å sikre et godt og konsistent tilbud til
brukerne.
NAV-kontorene må bedre den individuelle tilpasning av kvalifiseringsprogrammet.
Ekspertgruppen er bekymret over tilbudet til de som ikke kan nyttiggjøre seg
kvalifiseringsprogrammet, og anbefaler at kommunen skal gi de svakeste NAV-kontorbrukerne
aktivitetstiltak.
NAV må utarbeide en konkret og forpliktende strategi for å ansette kvalifiserte personer med
nedsatt arbeidsevne i stillinger med oppgaver og krav tilpasset slik at stillingene kan kombineres
med (graderte) ytelser
NAV-kontorene må gis større frihet til å gi brukerne individuelt tilpassede tjenester og ha større
frihet til å bestemme hvordan tiltaksmidlene skal benyttes.
Både styring og rapportering må i større grad legge vekt på resultater for brukerne og mindre på
telling av gjennomførte aktiviteter. De to eierne av NAV-kontoret må få en likere forståelse av
utøvelsen av mål- og resultatstyring.
Kvalitetssikring og kontroll må flyttes fra prosedyrestyring og etterlevelse av dokumentasjonskrav
til evaluering av møtene med bruker og resultatene av møtene.
Det anbefales en felles tariffavtale for NAV. Ekspertgruppen mener ulike lønns- og arbeidsvilkår
utgjør unødige barrierer for å skape integrerte NAV-kontor. En felles tariffavtale vil gjøre det
enklere å utvikle en felles personalpolitikk for hele kontoret.
Evalueringer tyder på at læringsevnen på lokale NAV-kontorer er større under enhetlig enn under
todelt ledelse. NAV fylke og de aktuelle kommunene bør jobbe for at alle NAV-kontor på sikt
ledes av én leder.
Minimumsgarantien for NAV-kontor med færre enn 3 ansatte fra statlig side avvikles, slik at
Arbeids- og velferdsetaten kan disponere ressursene basert på behov.
Det må bli færre NAV-kontor med større kompetansemiljøer som kan jobbe ut mot arbeidsgiverne
og dekke naturlige arbeidsmarkedsområder.
I forbindelse med kommunereformen må arbeids- og velferdsetaten vurdere å slå sammen
fylkeskontorene til regionale enheter, med mål om flytte personellressurser ut til NAV-kontoret.
NAV-kontorets omgivelser må bli mer koordinert. Fylkesmannens ansvar for faglig råd og
veiledning flyttes til NAV fylke/region. Dette gir mer samlet, koordinert og konsistent rådgivning
til NAV-kontoret og fylkesmannens tilsyns og klagerolle blir klarere.

Ekspertgruppen støtter forslaget i Meld. St. 14 om å utrede nærmere om kommunenes ansvar når
det gjelder tiltaksinnsats knyttet til brukergrupper som står langt unna arbeid og har få muligheter
på arbeidsmarkedet bør utvides til å gjelde varig tilrettelagt arbeid/ varig tilrettelagt arbeid i
ordinær bedrift (VTA/VTO).
Det bør utarbeides et program for etterutdanning i samarbeid med universitets- og
høyskolesektoren, blant annet med sikte på å styrke kompetansen på særlig krevende oppgaver,
som for eksempel arbeidsevnevurderinger.
Sikre at NAV-kontorene har nødvendige ressurser til arbeidet med læring og innovasjon, og kan få
faglig støtte fra utviklings-/kompetanseenheter som etableres på fylkes/ regionalt nivå, i samarbeid
med utdannings- og forskningsinstitusjoner.
Etablere et lederprogram for ledere i NAV-kontoret, for eksempel inspirert av lederutdanningen
innenfor utdanning og helse, som kombinerer kompetanseutvikling i ledelse med relevant
fagkunnskap.
NAV bør bidra til mer forskning og evalueringer av tiltak og ulike prosjekter som iverksettes blant
annet ved i større grad å gjennomføre endringer og utprøvinger i kontrollerte former, i samarbeid
med forskningsmiljøer. Når NAV skal implementere nye tiltak eller tilbud, bør dette i størst mulig
grad følges med implementeringsforskning for å vurdere effekten av tiltakene.
Programforskningen på arbeids- og velferdsområdet i regi av Norges forskningsråd må bidra til
mer forskning knyttet til samordnings- og samarbeidsutfordringene i skjæringspunktet mellom
helsetjenester, Arbeids- og velferdsetaten og de arbeidsrettede tiltakene, blant annet for å sikre
helhetlige og effektivt brukerforløp som favner både helse- og arbeidsdimensjonene.
NAV må utvikles som lærende organisasjon i samarbeid mellom stat og kommune. Det må
utvikles informasjons- og læringssløyfer for formidling og implementering av kunnskap fra
forsøks- og utviklingsarbeid, både mellom NAV-kontor, og mellom nivåer i NAV.
Etter utvalgets oppfatning bør det etableres et forsknings- og utviklingsprogram med tydelig
mandat og tilstrekkelig ressurser for å sikre en profesjonell og enhetlig utvikling av tjenester som
favner både helse- og arbeidsdimensjonene for å sikre helhetlige og effektive brukerløp.
Arbeids- og sosialdepartementet og NAV/kommunesektoren må i ulike pågående prosesser
tydeliggjøre hvilken kompetanse NAV etterspør, med sikte på å påvirke innholdet i utdanningene
som fører til ansettelse i NAV, slik at disse i større grad enn i dag reflekterer kompetansebehovene
i NAV.

HØRINGSUTTALELSE TIL «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter,
større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet» fra Ringerike kommune.
Vedtatt i kommunestyret 27.8.2015
Det ligger et positivt engasjement bak ideen om å nedsette en ekspertgruppe for å gjennomgå
NAV, mandat og organisering, samt å identifisere og foreslå tiltak vurdert opp i mot
hovedmålene i NAV-reformen. Det er derfor med en viss undring man sitter igjen med en
følelse av «reversering av reformen» eller «omkamp i forhold til reformen» når man leser
sluttrapporten og vurdere de forslag til tiltak som der fremmes. Av 44 forslag til tiltak er de
aller fleste preget av et ønske om å komme tilbake til forhold som var rådende før reformen.
Dette toget har definitivt gått, og Ringerike kommune ønsker ikke at man ikke «tukler» for
mye med organisasjonen på nåværende tidspunkt. Justeringer må selvsagt foregå kontinuerlig,
men dagens situasjon, med økende ledighet og større flyktningestrømmer indikerer ikke at
tiden er moden for slike endringer som utvalget foreslår.
Ringerike kommune støtter hovedstrategiene i sluttrapporten, men vil få lov å kommentere
enkelte forslag til tiltak;


Den kanskje viktigste justering som er foreslått er å etablere en felles tariffavtale for
virksomheten. Den to-delte organisering (stat-kommune) av NAV har fra de fleste
hold vært oppfattet som en overgangsordning. Denne ordningen har overlevd seg selv.



Ringerike kommune vil støtte opp om forslaget om å gi NAV-kontorene større frihet
til å bestemme hvordan tiltaksmidlene skal benyttes innen egen region/kommune.
Virkningen av sentral styring på dette området kan i noe grad ses i vår region. Yngre
brukere av NAV skal prioriteres. Det betyr blant annet at eldre arbeidsledige kommer
bak i køen ved tildeling av arbeidsmarkedstiltak. Dette er uheldig lokalt på Ringerike,
da vi har en større gruppe eldre arbeidsledige med industriarbeiderbakgrunn, som nå
står uten arbeid.



Ringerike kommune støtter forslaget om at NAV må komme tidligere i kontakt med
arbeidsgiver og sykmeldte der det er sannsynlig at den sykmeldte ikke vil kunne
komme tilbake til arbeidsgiveren igjen. I slike tilfeller bør arbeidsgiver og arbeidstaker
sammen med sykmelder vurdere behovet for arbeidsrettet oppfølging. NAV må
raskest mulig sikre konsekvent håndheving av kravet om arbeidsrettet aktivitet innen 8
ukers sykefravær. Kommunestyret registrerer med tilfredshet at dette er et viktig
fagområde hvor NAV har satt stort fokus det siste året og allerede startet opp arbeidet.



Ringerike kommune støtter også utvalgets presiseringer i forhold til bosetting av
flyktninger. Introduksjonsprogrammet må gjøres mer arbeidsrettet, deriblant gi mer
arbeidsrelevant kompetanse. Realkompetansevurdering og godkjenning av utenlandsk
utdanning må gjennomføres som del av introduksjonsprogrammet. Små kommuner må

sikre bedre kvalitet i introduksjonsprogrammet gjennom samordning med andre
kommuner, slik Ringerike og Jevnaker kommune nå gjør.


Ringerike kommune deler oppfatningen at ungdom bør være i utdanning og ikke på
arbeidsmarkedet, men forslaget om å innføre en forsøksordning, f.eks. i utvalgte
fylker/regioner, ved at aldersgrensen på 26 år for utdanningstiltak senkes til 22 år for
videregående opplæring, støttes ikke. Vi vil da kunne oppleve ulike regler på hver side
av en fylkesgrense og man vil måtte operere med dobbelt sett av regler nasjonalt.
Dette er således et eksempel på mer styring og ikke mindre styring slik ekspertutvalget
anbefaler. Aldersgrensen var tidligere 22 år i Folketrygden og ble satt opp til 26 år
ettersom man politisk vurderte at naturlig skolealder var blitt høyere enn før. Dersom
dette har gitt uønskede konsekvenser for enkelte brukergrupper bør aldersgrensen
senkes nasjonalt.



Ringerike kommune vil støtte alle forslag til forenklinger av systemet. Som eksempel
en forenklet prosedyre for innvilgelse av arbeidsavklaringspenger dersom bruker kan
dokumentere at både arbeidsgiver bruker og sykmelder forventer at hun skal vende
tilbake til sin arbeidsgiver etter sykdomsforløpet. Dette vil styrke NAVs posisjon både
i forhold til bruker, næringsliv og helsevesen. En reduksjon av antall NAV-kontor vil
etter Ringerike kommunes syn også være riktig, men vil være avhengig av en betydelig
større fart i kommunereformen.



Ringerike kommune er skeptisk til å endre arbeidslivssentrenes tilhørighet. Partene i
arbeidslivet føler et sterkt eierforhold til Arbeidslivssentrene. Det er i dag for få
medarbeidere på Arbeidslivssenteret pr kommune til at en overføring vil ha effekt,
Slik overføring vil heller trolig føre til oppsmuldring av fagmiljø og spisskompetanse.



Ringerike kommune stiller seg også undrende til at utvalget velger å fokusere på
«profilering» som del av arbeidsevnevurderingen. Riktignok vil profilering synliggjøre
egenskaper som en arbeidsgiver etterspør, men en generell profilering vil trolig gi en
begrenset merverdi, er åpenbart i grenseland for NAVs samfunnsoppdrag og vil
utvilsomt ligge i en etisk gråsone.



Ringerike kommune støtter ikke uten videre tanken om å utvide VTA-ordningen i
ordinær bedrift til også å gjelde de som står langt unna arbeid, men har ingen
motforestillinger til at problemstillingen utredes.

Flere av forslagene vil nødvendigvis ligge langt fram i tid. Dette fordi den
kompetanseoppbygging som vil være nødvendig vil være tid- og ressurskrevende. I mange
tilfelle har enkelte NAV-kontorer ikke denne kompetansen i det hele tatt. Dagens regelverk
legger store begrensninger på den enkelte NAV-veileder, noe som antagelig har vært
nødvendig. De nye strategier betinger en kvalitetsøkning med stort handlingsrom for den
enkelte ansatte som må ha fullmakter til «å spille på» hele registeret av innsatsområder som

NAV rår over. Denne kompetansen finnes i dag hos de eksterne aktører som NAV benytter,
og ikke i hovedsak hos NAV selv. Kommunens holdning forsterkes av at NAV tidligere har
presentert en rekke kompetansestrategier (bl.a. innføring av sertifisering for kritiske
funksjoner og oppgaver), men foreløpig er det ikke gjort mye på dette området.
Ringerike kommunestyre er bekymret for at realisering av tiltakene over lang tid vil svekke
tilbudene til brukerne. Dette er en situasjon Norge ikke må manøvrere seg inn i med de
samfunnsmessige utfordringer vi i dag står ovenfor.

Innspill fra Menova til høringssvar fra Ringerike kommune til Vågeng-utvalgets rapport.
Menova sitt innspill retter seg mot de delene av rapporten som omhandler vårt arbeidsområde - få
personer med nedsatt arbeidsevne i jobb.
Feil medisin
Fra et praktisk ståsted i Ringeriksregionen er vi enig i utvalgets hovedkonklusjoner om at
arbeidsinkluderingsutfordringene er økende og at det er stort forbedringspotensial innen dette
arbeidet. Vi mener i imidlertid at den medisin som foreskrives, at Nav skal overta mye av
oppfølgingsarbeidet selv, er helt feil. Det vil ta lang tid og koste mye for Nav å bygge opp denne
kompetanse. En kompetanse som til stor grad finnes hos mange av Nav sine leverandører.
Stort potensial i bedre samarbeid
Vi opplever et ”lukket” Nav som i liten grad arbeider aktivt, strukturert og utviklende sammen med
oss, for å oppnå best mulig resultater. Rapporten angir at: Årsaken er frykt for å bli beskyldt for å gi
eksisterende kunder fordeler til neste anbudskonkurranse (side 131). Dette opplever vi å være en
gammeldags og byråkratisk måte å se på sine leverandører. Gjennom et samarbeid preget av
partnerskap, mener vi det er et betydelig potensial i å få bedre resultater.
Flertallet av våre deltagere er i eksterne bedrifter
Utvalget beskriver at et hovedproblem er at deltagerne hos attføringsbedriftene er i interne arenaer.
Vi kjenner oss slett ikke igjen i denne beskrivelsen. Deltakerne hos Menova i arbeidsrettede tiltak
gjør store deler av arbeidstreningen og oppfølgingen i eksterne bedrifter, og ikke internt hos oss. Vi
jobber hardt hver dag for å få flest mulig deltagere/jobbsøkere ut i ordinære bedrifter. I dag er under
1/3 enn av våre deltakere/jobbsøkere i tiltakene AB, APS og Avklaring til enhver tid inne på interne
treningsarenaer.
Praksisplasser og jobbmuligheter er suksessfaktor nummer 1
Vi synes ikke utvalget gir noen gode praktiske svar på hvordan vi skal få flere arbeidsgivere til å stille
med praksisplasser, helst med jobbmulighet, og gi de deltagere/jobbsøkere som er på tiltak en reell
mulighet til å bli vurdert til en stilling. Hele ”få folk i jobb bransjen”, inklusiv NAV, må bygge
rekruttering via denne bransjen, som en god, trygg og kostnadseffektiv rekrutteringskanal for
næringslivet og offentlig sektor. Dette krever felles arbeidssystematikk, bedre kompetanse, felles
budskap, og ikke minst langt bedre samarbeid og koordinering enn i dag.
I Ringeriksregionen er det 10 ulike aktører som ønsker dialog og samarbeid med virksomheter om
praksisplasser og jobbmuligheter. Dagens situasjon oppleves rotete, krevende og tjener ikke saken.
Skal NAV nå bli enda mer aktive, uten koordinering, vil situasjonen bli enda mer kaotisk. Det er viktig
å merke seg at NAV har et omdømme som gjør at mange bedrifter ikke har noen tiltro til NAV som
samarbeidspartner innen rekruttering. Det vil være uklokt å undervurdere denne faktoren.
NAV - sentrert rapport
Vi mener rapporten er alt for snever i sine vurderinger og tiltak i hvordan målene i
arbeidsmarkedspolitikken best kan nås. Vi oppfatter at Menova, gjennom sitt eierskap fra Ringerike
og Hole kommuner er en del av det offentlige og samfunnets system for å få personer ned nedsatt
arbeidsevne i jobb. Dette gjelder også de aller fleste andre attføringsbedrifter. Mye av kompetansen
utvalget etterlyser i NAV finnes allerede hos oss og våre bransjekollegaer. Dette gjelder kunnskap om
muligheter i arbeidsmarkedet, kjennskap til deltagerens/jobbsøkernes forutsetninger, muligheter

begrensninger og ønsker, og veiledningskompetanse overfor deltagere/jobbsøkere og arbeidsgiver.
Vi opplever å arbeide i grensesnittet mellom det offentlige og det private næringsliv. En posisjon som
er svært verdifull om man skal lykkes i å få folk i jobb.
NAV bør fokusere
NAV bør etter vår mening konsentrere seg om å gjennomføre gode arbeidsevnevurderinger,
gjennomføre gode anbudsprosesser, være en krevende men konstruktiv oppdragsgiver, sikre
nødvendig koordinering samt stimulere til deling av beste praksis og kompetanseutvikling mellom de
ulike aktørene i ”få folk i jobb bransjen”. Det kan ikke være riktig at Nav skal være bestiller,
kontrollør, utfører og konkurrent samtidig!

// NOTAT

Til: Rådmannen //
Fra: Bente Jansen //
Dato: 25.06.15

Høring - "Et NAV med muligheter"
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre
brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet» ut på høring. Frist for
tilbakemeldinger til departementet er satt til 7. september.
Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte 20. mars 2014 en ekspertgruppe for å gjennomgå
NAV. Sluttrapporten må ses i sammenheng med delrapporten som ekspertgruppen avga i
september 2014. Delrapporten ga en beskrivelse av NAVs samlede oppgavebredde og en bred
drøfting av brukernes erfaringer og opplevelser med NAV generelt.
Mandatet for gruppens arbeid var:
«Gjennomgang av NAV – mandat og organisering. Det settes ned en ekstern ekspertgruppe
som får i oppdrag å identifisere og forslå tiltak, vurdert opp mot hovedmålene i NAVreformen».
Ekspertgruppens forslag for utvikling av NAV-kontoret kan oppsummeres i fem
hovedpunkter (strategier):






Rykke nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiver
Større lokal frihet til å tilpasse tjenester til brukernes behov
Mindre styring og mer ledelse
Økt oppmerksomhet på brukeren, ikke på system
Sikre kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse i møte med brukerne

I tillegg har gruppen lagt frem 44 enkeltforslag for å styrke NAV-kontorene.

NAV RINGERIKE //
Postadresse: Postboks 98 // 3502 HØNEFOSS
Besøksadresse: Hønefoss Bru 3 // 3510 HØNEFOSS
Tel: 55 55 33 33 // Faks: 31 02 83 54
www.nav.no // nav.ringerike@nav.no

I dette notatet tar jeg opp det som jeg mener vil ha betydning for kommunens innbyggere sett
fra kommunens synsvinkel. Jeg legger likevel med alle de 44 enkeltforslagene og hvordan
NAV stiller seg til disse (eget vedlegg).
1. Hovedstrategi 1: Rykke nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiver


NAV- kontorene må få en tettere kontakt med arbeidsgiver og i større grad kontakte
arbeidsgiverne for å tilby tjenester knyttet til arbeid. God arbeidsmarkedskompetanse
utvikles i møte med arbeidsgivere, primært på arbeidsplassen. NAV må utnytte møter med
arbeidsgiver til relasjons- og kunnskapsbygging. Møter mellom arbeidsgivere og NAV er
den viktigste kilde for NAV til å styrke og vedlikeholde sin kunnskap om arbeidslivet.
Ekspertgruppen understreker at dersom NAV ikke kommer nærmere arbeidsmarkedet og
arbeidsgiverne og dersom NAV ikke har en bred kontaktflate mot næringslivet, vil NAVreformens mål om flere i arbeid neppe la seg realisere.

NAV Ringerike er helt enig i dette og har påbegynt arbeidet. Vi har blant annet prioritert to
hele stillinger som arbeider kun mot arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere. En utfordring
er å få med hele kontoret i den utadrettede tenkingen. NAV-veilederne må se brukerne med en
potensiell arbeidsgivers øyne. NAV-veileder kan da bedre hjelpe bruker med hvordan han
eller hun best møter arbeidslivets krav og forventninger. Det er først da NAV-veileder kan ha
håp om å endre krav og forventninger hos arbeidsgiver gjennom tilrettelegging, lønnstilskudd
eller oppfølging.


Arbeidslivssentrene må overføres til NAV-kontoret for å styrke NAVs samlede
markedsarbeid ut mot arbeidsgivere og sikre bedre koordinerte og mer helhetlige
tjenester til arbeidsgiver.

NAV Ringerike vil tro det er vanskelig å gjennomføre dette. Det er i dag for få medarbeidere
på Arbeidslivssenteret pr kommune til at en overføring vil ha effekt, den vil heller trolig føre
til oppsmuldring av fagmiljø og spisskompetanse.
2. Hovedstrategi 2: Større lokal frihet til å tilpasse tjenester til brukernes behov


NAV-kontorene må gis større frihet til å gi brukerne individuelt tilpassede tjenester og
ha større frihet til å bestemme hvordan tiltaksmidlene skal benyttes.

NAV støtter forslaget. Virkningen av sentral styring på dette området kan i noe grad ses i vår
region. Yngre brukere av NAV skal prioriteres. Det betyr blant annet at eldre arbeidsledige
kommer bak i køen ved tildeling av arbeidsmarkedstiltak. Dette er uheldig lokalt på
Ringerike, da vi har en større gruppe arbeidsledige med industriarbeiderbakgrunn som nå står
uten arbeid.



NAV må selv gjennomføre en vesentlig del av tiltakene som innebærer oppfølging av
bruker/arbeidsgiver i ordinært arbeidsliv- arbeidsinkludering. NAV bør fortsatt
kjøpetiltak som krever spesiell fagkompetanse eller tilrettelagte produksjonsmiljøer.
Det må utarbeides en konkret plan for hvorledes NAV-kontoret kan øke
egenproduksjonen av oppfølging i ordinært arbeidsliv.

NAV støtter dette forslaget fullt ut. Det er vesentlig at NAV selv gjennomfører egne
kjerneoppgaver som understøtter samfunnsoppdraget. Arbeidsrettet oppfølging(herunder
arbeidsinkludering og sykefraværsoppfølging) får størst effekt når det koples tett til de øvrige
innsatsområdene NAV rår over, eksempelvis arbeidsgiveroppfølging og markedsarbeid,
vilkårssetting og aktivitetskrav samt NAVs oppgaver i sosial- og velferdspolitikken. Når
enkeltelementer innenfor disse kjerneområdene outsources vil oppfølgingen bli fragmentert
og kostnadsdrivende. Økt egenproduksjon vil gi NAV en vesentlig større kontaktflate mot
arbeidsgiverne. Gjennom oppfølging av bruker ute i virksomhetene vil NAV-veilederne øke
sin kunnskap om arbeidslivet og til krav i ulike yrker. Det vil også bygge tettere relasjoner
mellom arbeidsgiver og NAV, og NAV vil få muligheten til å vise arbeidsgiver hva vi kan få
til. Dette vil over tid øke samhandlingen mellom NAV og arbeidsgiver på flere områder, for
eksempel når arbeidsgiver har behov for bistand til rekruttering.
Det pågår for tiden et prosjekt på dette området på fem NAV-kontor. Resultatene er gode,
flere brukere kommer i arbeid ved at NAV selv følger opp brukere ute hos arbeidsgivere.


NAV og øvrige myndigheter må tydeliggjøre hva ulike brukergrupper kan forvente av
NAV, slik at begrepet «oppfølging» og betydningen av ulike «servicegrupper» blir
klart og forståelig for den enkelte bruker.

NAV Ringerike er helt enig i dette. Forventninger til NAV er ofte mye større enn det som
ligger i styringsdokumenter for det lokale NAV-kontor.


Krav om aktiv arbeidssøking, dokumentasjon og eventuell avstenging må formidles på
en klarere måte.

NAV Ringerike støtter dette. Både NAV og bruker har krav til seg i en oppfølgingssak.
Brukerens plikter blir ofte oversett, både av bruker selv, presse og andre.
3. Hovedstrategi 3: Mindre styring og mer ledelse


Både styring og rapportering må i større grad legge vekt på resultater for brukerne og
mindre på telling av gjennomførte aktiviteter. De to eierne av NAV-kontoret må få en
likere forståelse av utøvelsen av mål- og resultatstyring.

Forslaget støttes. Pr i dag starter den uklare forståelsen av utøvelsen av mål- og resultatstyring
allerede på politisk/departementsnivå og tiltak bør derfor først initieres av
Finansdepartementet/DFØ, eksempelvis gjennom Statens økonomireglement som fastslår at målog resultatstyring er den primære styringsmetoden i offentlig forvaltning uten at denne er presist
definert der.



Det anbefales en felles tariffavtale for NAV. Ekspertgruppen mener ulike lønns- og
arbeidsvilkår utgjør unødige barrierer for å skape integrerte NAV-kontor. En felles
tariffavtale vil gjøre det enklere å utvikle en felles personalpolitikk for hele kontoret.

NAV Ringerike er enige i dette og ser at dette vil ha stor betydning for arbeidsmiljøet på
kontoret.


NAV-kontorets omgivelser må bli mer koordinert. Fylkesmannens ansvar for faglig råd og
veiledning flyttes til NAV fylke/region. Dette gir mer samlet, koordinert og konsistent
rådgivning til NAV-kontoret og fylkesmannens tilsyns og klagerolle blir klarere.

NAV Ringerike støtter også dette.


Ekspertgruppen støtter forslaget i Meld. St. 14 om å utrede nærmere om kommunenes
ansvar når det gjelder tiltaksinnsats knyttet til brukergrupper som står langt unna arbeid og
har få muligheter på arbeidsmarkedet bør utvides til å gjelde varig tilrettelagt arbeid/ varig
tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (VTA/VTO).

Forslaget støttes, men dette bør forutsette at statlige midler til VTA/VTO som overføres til
kommunene øremerkes slik at de ikke kan omprioriteres lokalt og at tiltak ikke legges ned uten at
dette er begrunnet i (manglende) behov i befolkningen.

4. Hovedstrategi 4: Økt oppmerksomhet på brukeren, ikke på system.


NAV må komme tidligere i kontakt med arbeidsgiver og sykmeldte der det er
sannsynlig at den sykmeldte ikke vil kunne komme tilbake til arbeidsgiveren igjen. I
slike tilfeller bør arbeidsgiver og arbeidstaker sammen med sykmelder vurdere
behovet for arbeidsrettet oppfølging. NAV må raskest mulig sikre konsekvent
håndheving av kravet om arbeidsrettet aktivitet innen 8 ukers sykefravær.

Dette er et viktig fagområde hvor NAV i Buskerud har satt stort fokus det siste året. Vi støtter
forslaget og har allerede startet opp arbeidet.


Ungdom bør være i utdanning, ikke på arbeidsmarkedet! Opplæringstilbudet må
videreutvikles slik at en større del av elevene blir værende i skolen og ikke søker til
NAV.

Dette støttes. Buskerud er med på forsøkene med NAV i videregående skole i Nedre Eiker
kommune og Drammen kommune. På Ringerike har vi et eget samarbeid som kalles «Aktiv
jobb i skolen» hvor vi møter ungdommene der de er. Kommunale tjenester som barnevern,
krisesenter, helsestasjon og NAV kommer ut på de videregående skolene og møter
ungdommene der. Det er svært viktig at unge i dag får utdannelse. Det er få steder i
arbeidslivet hvor det ikke kreves en spesiell kompetanse for å få jobb, spesielt fast jobb.


Noen av NAVs brukere er i kontakt med eller under omsorg av barnevernet. Disse har
ofte krevende liv og behov for støtte og forutsigbare rammer. Det må etableres faste
rutiner og en tydelig ansvarsfordeling for overgangen fra barnevern til NAV.
Samarbeidet må starte i god tid før de fyller 18 år.

Forslaget støttes, men det er uklart hvordan det bør gjennomføres selv om ekspertgruppen
primært peker på behovet for rutiner i barnevernet. Om dette skal utarbeides gjennom lokale
rutiner eller gjennom sentrale avtaler og rundskriv er uklart. Vi vil anbefale en enkel og
rammegivende instruks sentralt som åpner for lokale tilpasninger.


Introduksjonsprogrammet må gjøres mer arbeidsrettet, deriblant gi mer arbeidsrettet
kompetanse. NAV må bistå slik at deltakerne får en plan for arbeidsrettede aktiviteter
allerede ved oppstart.

Dette forslaget støttes helt og blir nødvendig å ha enda større fokus på nå som det kommer
flere flyktninger til Ringerike. Det må utarbeides rutiner og plan for dette arbeidet.


Realkompetansevurdering og godkjenning av utenlandsk utdanning må gjennomføres
som del av introduksjonsprogrammet.

NAV er helt enig i dette forslaget.


NAV-kontorene må bedre den individuelle tilpasning av kvalifiseringsprogrammet.
Ekspertgruppen er bekymret over tilbudet til de som ikke kan nyttiggjøre seg
kvalifiseringsprogrammet, og anbefaler at kommunen skal gi de svakeste NAVbrukerne aktivitetstiltak.

NAV er enig i forslaget og mener at dette i noe grad vil bli ivaretatt i Ringerike ved
opprettelse av tiltak i forbindelse med at aktivitetsplikt blir innført. Ved innføring av
aktivitetsplikt blir det viktig å sette i gang tiltak som har verdi for brukeren, slik at de kommer
videre i livet. Tiltakene skal i størst mulig grad være individuelt tilpasset den enkelte bruker.
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Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet
(KVU) - uttalelse
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for
fremtidens transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når
Ringeriksbanen blir bygd.
Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet
legges til grunn for videre planlegging i Hønefoss.
Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden. En
kombinasjon med elementer fra Sentrumskonseptet må medtas i videre planlegging.
Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av en eventuell
Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om
videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes som logisk og kunne
aksepteres av lokalsamfunnet.

Sammendrag
Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefossområdet fastslår at Hønefoss
er en bilbasert by.
KVU for transportsystemet i Hønefossområdet omfatter mulige strategier for utvikling av
infrastruktur i Hønefoss by og nære omland fram mot 2040.
Konseptvalgutredningen skal avklare prinsipielle løsninger for en mulig Bypakke Hønefoss.
Det er utarbeidet flere konsepter og et såkalt nullkonsept som alle sammenlignes med.
Miljøkonseptet anbefales, mens Sentrumskonseptet også kan aksepteres.
Rådmannen mener at alt framtidig transportplanarbeid for Hønefoss må ta hensyn til
Ringeriksbanen, lokalisering av stasjon for Ringeriksbanen og innføring av ny trase for E
16. Men dette er forhold som KVU’en ikke har kunnet ta fult ut hensyn til.

Rapporten er uklar på i hvilken grad arealer fortsatt skal båndlegges for utnyttelse til
kommunikasjonsformål og hvordan videre utbygging av hovedvegsystemet gjennom
Hønefoss skal skje. Det er usikkerhet knyttet til analyseresultatene.

Innledning
Statens vegvesen har sendt Konseptvalgutredning for Hønefoss på høring med frist 10.09.15
Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen, etter bestilling fra
Samferdselsdepartementet, og skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om videre
planlegging.
Konseptvalgutredningen skal avklare forholdet mellom restriktive tiltak for biltrafikken,
satsing på kollektivtrafikk, gåing og sykkel, stimulerende tiltak for kollektivtransporten,
videre utbygging av hovedvegsystemet gjennom Hønefoss og forhold knyttet til arealbruk
og utbygging i Hønefossområdet.

Beskrivelse av saken
Arbeidet med KVU startet opp i 2012 og det foreligger mange rapporter og dokumenter, se
nettsiden til Statens vegvesen, følg lenke. Rapporter | Statens vegvesen
Situasjonen i Hønefoss
KVU’en fastslår «at Hønefoss i dag er en bilbasert by med høy bilandel og stor biltetthet
sammenlignet med resten av landet. Det fører til et uakseptabelt utslippsnivå, som rammer
både miljøet og folks helse. Dette er også et problem for fremtidig trafikkavvikling, for
myke trafikanters trafikksikkerhet og for Hønefoss’ konkurransekraft. Hvis Ringeriksbanen
bygges og man får en sterk befolkningsvekst forsterkes disse problemene ytterligere dersom
det ikke iverksettes tiltak.»
Behov
For å løse utfordringene knyttet til bilens dominerende posisjon i Hønefoss må to
prosjektutløsende behov oppfylles:
1) Styrke konkurransekraften til kollektivtrafikken og myke trafikanter
2) Dempe den forventede veksten i biltrafikken i sentrum
Styrket konkurransekraft for miljøvennlige transportformer og færre biler i sentrum vil gi
flere som går, sykler og reiser kollektivt, samt mindre forurensing. Dermed legges
forholdene til rette for fortetting og utviklingen av et levende bysentrum som styrker
Hønefoss som regionsenter. Styrket satsning på miljøvennlige transportformer og redusert
vekst i biltrafikk vil også gi bedre trafikksikkerhet.
Mål
Med utgangspunkt i prosjektutløsende behov og i samfunnsmålets ambisjon om å utvikle
transportsystemet i en mer miljøvennlig og effektiv retning, er det utviklet et sett av
effektmål som gir grunnlag for å vurdere konseptenes evne til å løse de trafikale
utfordringene i Hønefoss. Effektmålene skal sikre et konseptvalg som gir mindre
forurensing, endret reisemiddelfordeling, bedre trafikkavvikling i sentrum og bedre
fremkommelighet for miljøvennlige transportformer og næringstrafikk på kort sikt (2024) og
lang sikt (2040). I tillegg har det blitt stilt krav til bedre trafikksikkerhet, i tråd med Nasjonal
transportplan.

Løsningsmuligheter i form av ulike konsepter
Det er utarbeidet flere konsepter samt et såkalt nullkonsept som alle sammenlignes med.
Ett av konseptene er forkastet, nemlig Ringveg øst.
Fem mulige konsepter er med videre, i tillegg til nullkonseptet.
Konseptene, bortsett fra Nullkonseptet og Utbedringskonseptet uten restriksjoner, har som
forutsetning at det er innført restriksjoner. Restriksjonene består av trafikantbetaling,
parkeringsrestriksjoner, stengning av gater og endrede fartsgrenser. Bompengesatsen er på
30 kroner i rushtid og 15 kroner utenom.
Konsept K0: Forutsetter dagens situasjon (2010) samt de prosjektene som allerede har
bevilgning til bygging.
Konsept K1: Utbedringskonsept uten restriksjoner
Konseptet har til hensikt å effektivisere dagens system for å øke framkommeligheten til
miljøvennlig transport og redusere privatbilbruken internt i Hønefoss.
Konsept K1+: Utbedringskonsept med restriksjoner
Konseptet har til hensikt å effektivisere dagens system for å øke framkommeligheten til
miljøvennlig transport og redusere privatbilbruken internt i Hønefoss. I tillegg inngår
restriksjoner mot bilbruk.
Konsept K2: Miljøkonsept
Konseptet har til hensikt å gjøre transportsystemet i Hønefoss bedre for miljøvennlig
transport, og å binde sammen nord- og sørsiden gjennom nye gang- og sykkelbruer.
Konsept K3: Sentrumskonsept
Tiltak med fokus på byutvikling og miljøvennlig transport i sentrum.
Konsept K4: Vegkonsept
Tiltak som gir økt framkommelighet for bilen rundt Hønefoss by, samt satsing på
miljøvennlig transport i sentrum.
Statens vegvesens vurdering av konseptene
Miljøkonseptet er, sammen med Vegkonseptet, best på de trafikale virkningene og
måloppnåelse. Det samme gjelder for trafikksikkerhet. Miljøkonseptet legger også til rette
for fortetting, sentrumsutvikling og styrking av Hønefoss som regionsenter. Derfor er dette,
sammen med Sentrumskonseptet, rangert som best for regional utvikling. Miljøkonseptet
vurderes også som best på de ikke-prissatte effektene, men kommer noe dårligere ut enn de
andre konseptene i vurderingen av prissatte virkninger.
I motsetning til Sentrumskonseptet medfører Miljøkonseptet ingen irreversible inngrep og
arealbeslag som begrenser mulighetene til å tilpasse seg en eventuell betydelig
befolkningsvekst som måtte komme dersom Ringeriksbanen blir bygd.
Statens vegvesen anbefaler konsept K2 Miljøkonseptet. Sentrumskonseptet K3 kan også
aksepteres.
Det anbefales også at prosjektet E16 Nymoen – Eggemoen bygges, parallelt med at tiltak
som inngår i Miljøkonseptet iverksettes. Følsomhetsanalyser viser at Miljøkonseptets

måloppnåelse og netto nytte styrkes dersom det kombineres med dette E16-prosjektet. I den
sammenheng understreker vegvesenet det at E16 Nymoen - Eggemoen i seg selv ikke legger
til rette for en utvikling som oppfyller de behovene og trafikale utfordringene som en
eventuell bypakke må møte. Det presiseres også at finansiering av E16 Nymoen –
Eggemoen bør holdes utenfor en eventuell Bypakke Hønefoss.

Forholdet til overordnede planer
Kommuneplanen revideres nå og samfunnsdelen er nylig vedtatt. Samfunnsdelen har
målsetting om sterk vekst fram mot 2030.
I anbefalingene fra Statens vegvesen i KVU’en heter det bl.a. «for at prosjektutløsende
behov skal kunne bli oppfylt i en situasjon med kraftig befolkningsvekst, er det en
forutsetning at Ringerike kommune gjennomfører en arealpolitikk som innebærer fortetting
langs kollektivakser og i sentrumsområdene.
Gjeldende reguleringsplan for store deler av det sentrale Hønefoss, er reguleringsplan nr. 64,
fra 1976. Det er vedtatt og under regulering flere planer i Hønefossområdet som baserer seg
på gjeldende arealdel til kommuneplanen og 64-planen.

Juridiske forhold
Arbeidet med konseptvalgutredningen følger ikke planprosess etter plan- og bygningsloven.
Kommunen har deltatt i dialog i prosessen med KVU’en, men den har statlig eierskap og går
uavhengig av kommunal planlegging og utenom de ordinære politisk styrte planprosessene.
Kommunen er høringspart.

Tidligere behandlinger og vedtak
I annen sak til kommunestyret anbefaler rådmannen at Ringerike kommune satser på
sykkelbyen Hønefoss. KVU for transportsystemet i Hønefoss inneholder flere konsepter
med vekt på gående og syklende. Miljøkonseptet vil spesielt kunne imøtekomme
sykkelbyen.

Økonomiske forhold
Uttalelsen fra kommunen gir ingen økonomiske forpliktelser.

Behov for informasjon og høringer
KVU Hønefossområdet er sendt på høring til lokale og regionale myndigheter, samt andre
interessenter. Høringsfrist er 10. september 2015. Dokumentene ligger på hjemmesiden til
Statens vegvesen.

Alternative løsninger
Arbeidet med løsningsmuligheter endte ut i utformingen av fem konsepter:
Utbedringskonseptet uten restriksjoner, Utbedringskonseptet med restriksjoner,
Miljøkonseptet, Sentrumskonseptet og Vegkonseptet. Miljøkonseptet anbefales.
Statens vegvesen mener også at Sentrumkonseptet kan aksepteres, men det forutsetter en
langsiktig trinnvis utbygging. I den forbindelse mener vegvesenet det er viktig at
Vesttangenten eller andre alternative omkjøringsveger i sentrum ikke bygges før
Ringeriksbanen står ferdig. Det skyldes at de trafikale utfordringene ikke er store nok, og at
gevinsten heller ikke er høy nok, til å forsvare slike irreversible inngrep i nær fremtid.

Ut fra denne tankegangen ble vegvesenet utfordret under møtet der rapport og anbefalinger
for KVU Hønefoss ble offentliggjort (30. april 2015), med spørsmål om det er så at heller
ikke andre irreversible inngrep bør bygges i aktuell korridor? Kommunen fikk bekreftende
svar på dette spørsmålet.

Prinsipielle avklaringer
Uansett valg av konsept må prosjekt E16 Nymoen – Eggemoen planlegges og gjennomføres.
I byplanarbeidet må det tas noen overordnede langsiktige grep slik at utviklingen blir
forutsigbar for alle parter. Det blir viktig å fastholde disse grepene over tid.

Rådmannens vurdering
Opp gjennom årene er det gjort mange trafikk- og transportutredninger for Hønefoss. Felles
for dem alle er at løsninger som framkommer er komplekse og vanskelige å innføre i videre
planarbeider.
Det som også erfares generelt for mange byer er at biltrafikken fortsetter å øke selv om det
blir brukt betydelige midler på å få opp andelen gående, syklende og kollektivtilbud. Dette
er en av de store utfordringene for Hønefoss framover.
Et dilemma er ønsket om sterk vekst parallelt med en forventning om demping av vekst i
biltrafikken i sentrum. Innføring av trafikk fra E16 og lokalisering av en sentrumsnær
endestasjon for Ringeriksbanen krever nye grep. Uten et effektivt transportsystem øker
presset på arealene utenfor byen som igjen bidrar til å svekke sentrum som knutepunkt. Det
blir viktig å hindre byspredning.
Rådmannen føler usikkerhet i forhold til utgangspunktet for KVU-arbeidet, spesielt at det er
brukt en befolkningsvekst som samsvarer med SSB sin middelverdi (MMMM). Dette er lagt
til grunn i alle konseptene. Selv om det i tillegg er det gjennomført følsomhetsberegninger
for å se hvordan konseptene står seg dersom Ringeriksbanen kommer og kommunens
ambisjon om vekst viser seg å stemme.
Rådmannen mener at alt framtidig transportplanarbeid for Hønefoss må ta hensyn til
Ringeriksbanen og endestasjonen som knutepunkt og innføring av ny trase for E 16.
Rapporten vil derfor være et noe usikkert grunnlag for kommunen til å lage ny konkret
byplan i forhold til innhold og til tidsaspektet.
I anbefalingene fra Statens vegvesen i KVU’en heter det bl.a. «for at prosjektutløsende
behov skal kunne bli oppfylt i en situasjon med kraftig befolkningsvekst, er det en
forutsetning at Ringerike kommune gjennomfører en arealpolitikk som innebærer fortetting
langs kollektivakser og i sentrumsområdene.»
Men langs hvilke kollektivakser skal det kunne fortettes? Miljøkonseptet medfører, i følge
vegvesenet ingen irreversible inngrep og arealbeslag som begrenser mulighetene for vekst.
Rapporten er uklar på i hvilken grad arealer fortsatt skal båndlegges for senere utnyttelse til
kommunikasjonsformål og hvordan videre utbygging av hovedvegsystemet gjennom
Hønefoss skal skje. Hvordan skal sentrumsområdene utvikles dersom ikke noen inngrep for
kollektivakser og veger snart blir endelig vedtatt. Hva med de planene som «henger» nå?
Hvordan skal Hønefoss utvikle seg i en periode der det avventes vedtak om ny E16 inn mot
byen, lokalisering av stasjon for Ringeriksbanen og Bypakke Hønefoss.
Det blir kommunens ansvar som planmyndighet å komme fram til omforente løsninger som
byen kan planlegges videre på.

KVU for Hønefossområdet viser kun mulige retninger for utvikling av fremtidens
transportsystem. Det knyttes usikkerhet til analyseresultatene i utredningen.
Her gjenstår egentlig de vanskeligste planarbeidene, som må løses i de neste fasene med en
eventuell Bypakke Hønefoss og byplanarbeidet.
Ett viktig skritt er sykkelbysatsingen som vil henge godt i hop med de fleste konseptvalgene.
KVU for Hønefossområdet vil kunne benyttes som en av flere store utredninger for utvikling
av byen Hønefoss og det nære omland.
Rådmannen mener at de framtidige trafikksystemene i Hønefoss ikke er løst gjennom
framlagt KVU. Ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for fremtidens
transportsystem i Hønefossområdet knyttet til arealbruk og utbygging sett opp mot
effektmålene om mindre forurensning, bedre trafikkavvikling i sentrum og bedre
framkommelighet for miljøvennlige transportformer og næringstrafikk.
Rådmannen støtter anbefaling av Miljøkonseptet som legger vekt på å redusere biltrafikken,
satse på gående, syklende og kollektivtrafikk og koble nord- og sørsiden i byen. Det er ikke
mye som skiller de ulike konseptene, men Miljøkonseptet er i tråd med lokale, regionale og
nasjonale mål om å satse på sykkel, gang og kollektiv for å dempe vekst i biltrafikken.
Rådmannen anbefaler også at prosjektet E16 Nymoen – Eggemoen bygges, parallelt med at
tiltak som inngår i Miljøkonseptet iverksettes. Det bør være en selvfølge at finansiering av
E16 Nymoen – Eggemoen holdes utenfor en eventuell Bypakke Hønefoss.
Men rådmannen mener at Miljøkonseptet alene ikke løser den totale trafikkbelastningen for
byen Hønefoss i framtiden. Det er ikke vist trafikkløsninger som ivaretar at Ringeriksbanen
vil medføre høy befolkningsvekst, som igjen vil medføre stor økning i trafikkarbeidet som
da gir høy trafikkbelastning i sentrum.
Sentrumskonseptet har også elementer i seg, små og større tiltak, som kan gi gode løsninger
som svarer ut de prosjektutløsende behovene og sikrer god måloppnåelse.
Som høringspart avgir kommunen bare et høringsinnspill. Det er ønskelig at en endelig
avgjørelse sentralt kan forstås og aksepteres av lokalsamfunnet. Kommunen vil uansett
måtte ha en sentral rolle i videre planlegging på kommuneplannivå og ved reguleringer,
samt ved gjennomføring av en eventuell Bypakke Hønefoss.

Vedlegg og lenker
Statens vegvesen:
Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet, mars 2015-hovedrapport.
Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefossområdet

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, 17.07.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og areal: Heidi Skagnæs
saksbehandler: Grethe Tollefsen
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forord
Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU Hønefoss) omfatter mulige
strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss by og det nære omland fram mot 2040. Utredningen
er utarbeidet etter bestilling fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen og skal danne grunnlag
for regjeringens konklusjon om videre planlegging.
Konseptvalgutredninger skal kvalitetssikres i regi av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet
av eksterne konsulenter (KS1). Konseptvalgutredningen skal bygges opp i henhold til krav fra
Finansdepartementet (Rammeavtalen) i fire hoveddeler (dokumenter).
Kapittelinndelingen i denne konseptvalgutredningen bygger opp om disse fire dokumentene slik:
dokumenter
Behovsanalyse

Kapitler
1. Innledning
2. Situasjonsbeskrivelse
3. Behovsvurdering – prosjektutløsende behov

Mål og strategidokument

4. Mål – samfunnsmål, effektmål

Overordnet kravdokument

5. Krav – absolutte krav, sammenlikningskriterier

Alternativsanalyse

6. Løsningsmuligheter
7. Konsepter
8. Samfunnsøkonomisk analyse
9. Andre virkninger
10. Drøfting og anbefaling
11. Medvirkning og informasjon
12. Vedlegg, kilder og referanser

tabell 1: statens vegvesen sine retningslinjer for kapittelinndeling

En intern arbeidsgruppe i Statens vegvesen har bestått av Rolf David Ramslien (prosjektleder fra august
2014), Inger Kammerud (Prosjektleder fram til august 2014), Ole Magnus Haug, Siv Linette Grann, Marko
Pedersen, Kari Floten, Morten Ask og Liv Bulling. Elisabeth Flønes Pedersen, Stine Mari Byfuglien, Maria
Suchanek, Per Gunnar Eklund og Lise Merete Brekke har bidratt i ulike faser av arbeidet.
Videre har det blitt avholdt jevnlige møter i en større prosjektgruppe hvor Ringerike kommune, Hole
kommune, Jevnaker kommune, Buskerud fylkeskommune og Jernbaneverket har vært deltagere i tillegg
til Statens vegvesen.
Styringsguppen for arbeidet har bestått av Tore Kaurin (leder for Veg- og transportavdelingen), Anette
Karlsnes (Vegdirektoratet), Ulf Tormod Haraldsen (Vegdirektoratet), Dagfinn Fløystad (leder Styrings- og
strategistaben), Olav Uldal (leder Samfunnsseksjonen), Anette Aanesland (leder Prosjektavdelingen),
Hans Jan Håkonsen (leder for Vegavdeling Buskerud) og Gunnar Lien (tidligere leder for Veg- og
trafikkavdelingen).
Dialogforumet for konseptvalgutredningen har bestått av representanter fra Ringerike kommune, Hole
kommune, Jevnaker kommune, Buskerud fylkeskommune, Jernbaneverket, interesseorganisasjoner
og Statens vegvesen.
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sammendrag
anbefaling
Statens vegvesen anbefaler miljøkonseptet. Det innebærer stor satsing på kollektivtransport,
sykling og gåing, redusert bilbruk i sentrum og tiltak som binder nord- og sørsiden av byen bedre
sammen. Miljøkonseptet anbefales fordi det løser Hønefoss’ trafikale utfordringer best. Det betyr
at prosjektutløsende behov oppfylles, og at samfunnsmålet om et mer miljøvennlig og effektivt
transportsystem tilfredsstilles. I tillegg legges det til rette for å styrke Ringeriksregionens konkurransekraft.
Miljøkonseptet er også en robust løsning som gir rom for å tilpasse seg en kraftig befolkningsvekst som
eventuelt måtte komme dersom Ringeriksbanen blir realisert. Det betyr at fremtidige muligheter holdes
åpne for å iverksette andre større infrastrukturtiltak som kan gjøre Hønefoss bedre rustet til å håndtere
en vesentlig endret trafikal situasjon. For at prosjektutløsende behov skal kunne bli oppfylt i en situasjon
med kraftig befolkningsvekst, er det en forutsetning at Ringerike kommune gjennomfører en arealpolitikk
som innebærer fortetting langs kollektivakser og i sentrumsområdene.
Det anbefales også at prosjektet E16 Nymoen – Eggemoen bygges, parallelt med at tiltak som inngår i
Miljøkonseptet iverksettes. Følsomhetsanalyser viser at Miljøkonseptets måloppnåelse og netto nytte
styrkes dersom det kombineres med dette E16-prosjektet. I den sammenheng understrekes det at
E16 Nymoen - Eggemoen i seg selv ikke legger til rette for en utvikling som oppfyller de behovene og
trafikale utfordringene som en eventuell bypakke må møte. Det presiseres også at finansiering av E16
Nymoen – Eggemoen bør holdes utenfor en eventuell Bypakke Hønefoss.
Videre anbefales det trinnvis utbygging i tråd med firetrinnsmetodikken. Det betyr at man starter med
tiltak i Miljøkonseptet som påvirker transportetterspørsel og valg av transportmiddel, samt tiltak som
gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur. På kort sikt vil kombinasjonen av disse tiltakene
i Miljøkonseptet og en ny E16 Nymoen – Eggemoen gi gode nok trafikale virkninger i Hønefoss. Det
er derfor fornuftig å avvente en større kollektivbruinvestering til det foreligger mer sikker kunnskap om
bygging av Ringeriksbanen.
Sentrumkonseptet kan også aksepteres, men det forutsetter en langsiktig trinnvis utbygging. I den
forbindelse er det viktig at Vesttangenten eller andre alternative omkjøringsveger i sentrum ikke bygges
før Ringeriksbanen står ferdig. Det skyldes at de trafikale utfordringene ikke er store nok, og at gevinsten
heller ikke høy nok, til å forsvare slike irreversible inngrep i nær fremtid.

situasjon
Hønefoss er i dag en bilbasert by med høy bilandel og stor biltetthet sammenlignet med resten av
landet. Det fører til et uakseptabelt utslippsnivå, som rammer både miljøet og folks helse. Dette er
også et problem for fremtidig trafikkavvikling, for myke trafikanters trafikksikkerhet og for Hønefoss’
konkurransekraft. Hvis Ringeriksbanen bygges og man får en sterk befolkningsvekst forsterkes disse
problemene ytterligere dersom det ikke iverksettes tiltak.

Behov
To prosjektutløsende behov må oppfylles for å løse utfordringene knyttet til bilens dominerende posisjon
i Hønefoss:
1) Styrke konkurransekraften til kollektivtrafikken og myke trafikanter
2) Dempe den forventede veksten i biltrafikken i sentrum
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Styrket konkurransekraft for miljøvennlige transportformer og færre biler i sentrum vil gi flere som går,
sykler og reiser kollektivt, samt mindre forurensing. Dermed legges forholdene til rette for fortetting
og utviklingen av et levende bysentrum som styrker Hønefoss som regionsenter. Styrket satsning på
miljøvennlige transportformer og redusert vekst i biltrafikk vil også gi bedre trafikksikkerhet.

mål og krav

Med utgangspunkt i prosjektutløsende behov og i samfunnsmålets ambisjon om å utvikle
transportsystemet i en mer miljøvennlig og effektiv retning er det utviklet et sett av effektmål som gir
grunnlag for å vurdere konseptenes evne til å løse de trafikale utfordringene i Hønefoss. Effektmålene
skal sikre et konseptvalg som gir mindre forurensing, endret reisemiddelfordeling, bedre trafikkavvikling
i sentrum og bedre fremkommelighet for miljøvennlige transportformer og næringstrafikk. I tillegg har
det blitt stilt krav til bedre trafikksikkerhet, i tråd med Nasjonal transportplans Nullvisjon.

Løsningsmuligheter
I jakten på gode løsninger er det gjennomført innledende vurderinger og beregninger av ulike tiltak. På
bakgrunn av disse vurderingene er konseptene satt sammen av både små og større tiltak, for å svare ut
de prosjektutløsende behovene og sikre best mulig måloppnåelse.

Konsepter
Arbeidet med løsningsmuligheter endte ut i utformingen av fem konsepter: Utbedringskonseptet
uten restriksjoner, Utbedringskonseptet med restriksjoner, Miljøkonseptet, Sentrumskonseptet
og Vegkonseptet. Miljøkonseptet er, sammen med Vegkonseptet, best på de trafikale virkningene
og måloppnåelse. Det samme gjelder for trafikksikkerhet. Miljøkonseptet legger også til rette for
fortetting, sentrumsutvikling og styrking av Hønefoss som regionsenter. Derfor er dette, sammen
med Sentrumskonseptet, rangert som best for regional utvikling. Miljøkonseptet vurderes også
som best på de ikke-prissatte effektene, men kommer noe dårligere ut enn de andre konseptene i
vurderingen av prissatte virkninger. I motsetning til Sentrumskonseptet medfører Miljøkonseptet ingen
irreversible inngrep og arealbeslag som begrenser mulighetene til å tilpasse seg en eventuell betydelig
befolkningsvekst som måtte komme dersom Ringeriksbanen blir bygd.
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1

innledning

1.1

prosjektidé

Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner ønsket en
konseptvalgutredning (KVU) som skulle se på de helhetlige transportløsninger i Hønefossområdet.
Gjennom KVUen og en videre politisk prosess ønsker de tre kommunene, som utgjør Ringeriksregionen
(se figur 1), å komme fram til innhold og finansiering av en Ringerikspakke.
Allerede i 1999 startet Ringerike kommune arbeid med en kommunedelplan for nytt hovedvegsystem
gjennom Hønefoss. Ringerike kommune behandlet planen 30.10. 2008, og fattet vedtak om en utbedring
av eksisterende veg. Detaljer, kostnader og konsekvenser av alternativet var ikke utredet i planen.
I dialog mellom kommunene i Ringeriksregionen og Buskerud fylkeskommune ble det høsten
2010 besluttet å se på mulighetene for å etablere en bypakke, Ringerikspakken, der framtidige
transportløsninger og finansiering skulle ses i sammenheng. I januar 2011 skrev partene til
Statens vegvesen, med oppfordring om å igangsette KVU / KS1 for et framtidig transportsystem i
Hønefossområdet. Bakgrunnen for anmodningen var en rushtrafikkbelastet fylkesveg 35 gjennom
Hønefoss, og den barrieredannende effekten vegen har for bymiljøet og den videre arealutviklingen. Det
ble uttrykt ønske om at planleggingen av transportsystemet i Hønefossområdet skulle ses i et langsiktig
perspektiv, og at veg, kollektiv, samt løsninger for gående og syklende, skulle planlegges i sammenheng.

1.2

mandat

Konseptvalgutredningen har i mandatet datert 17.09.2013 fra Samferdselsdepartementet fått i oppdrag
å avklare forholdet mellom restriktive tiltak for biltrafikken og satsing på kollektivtransport, gåing og
sykling for å endre reisemiddelfordelingen.
Departementet ser samtidig arealbruk som en viktig faktor når det gjelder utviklingen av
transportetterspørselen. Departementet støtter en tilnærming der det gjøres følsomhetsberegninger
for ulike arealstrategier i samråd med lokale myndigheter. Samtidig presiseres hensynet til jordvernet.
En eventuell Ringeriksbane i trasé mellom Sandvika og Hønefoss vil bidra til å utvide pendleromlandet
rundt Oslo. Departementet ber om at KVU vurderer om dette på sikt vil kunne få konsekvenser for
transportsystemet i Hønefossområdet og mot Osloområdet i et omfang som gjør at det bør belyses i
KVUen.
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2

situasjon

avgrensing av tiltaksområdet
Tiltaksområdet er avgrenset til Hønefoss by i Ringerike kommune og byens nære omland. Boligsatellittene
Haugsbygd og Heradsbygda, som gjerne oppfattes som egne bydeler, faller innenfor dette området.
Begge ligger ca. 4 kilometer fra sentrum.
Ringeriksregionen, som består av kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker er sentralt plassert, med en
times reisetid til henholdsvis Drammen, Oslo og Gardermoen. Regionen inngår i, og er pendleromland,
til Osloregionen. Hønefoss er imidlertid ansett som ”byen” og regionsenteret i et ganske stort omland,
også utenom de nevnte kommunene.
Virkninger av tiltak i Hønefoss vil kunne ha stor betydning for Ringeriksregionen. I utredningen betraktes
derfor Ringeriksregionen, med Hole og Jevnaker og de deler av Ringerike kommune som faller utenfor
tiltaksområdet, som et viktig influensområde. Det betyr at rapporten legger vekt på å framheve og skille
mellom virkninger for Hønefoss by og virkninger for hele Ringeriksregionen sett under ett.

robust bo- og arbeidsmarkedsregion
De tre kommunene i Ringeriksregionen hadde per 1.1.2013 ca. 42 000 innbyggere. I regionen er det
særlig Hole kommune som har hatt stor befolkningsvekst de siste årene, mens Ringerike og Jevnaker
har hatt en svak vekst. Befolkningsutviklingen i Ringeriksregionen har vært lavere enn den samlede
veksten i Buskerud de siste 10 årene. Ringerike kommune hadde i 2014 ca. 28 000 innbyggere, herav
ca.15 000 i Hønefoss by.
Ringeriksregionen som helhet har med dette de siste årene ikke tatt del i den samme veksten som
størstedelen av Osloområdet. Noe av årsaken til dette kan være nedleggelser av viktige bedrifter,
med påfølgende tap av arbeidsplasser. Til tross for disse utfordringene har Ringeriksregionen noe
befolkningsvekst, og den utgjør dermed en robust bo- og arbeidsmarkedsregion.
Forventet befolkningsvekst i Ringerike kommune vil i følge SSB (middels nasjonal vekst) være ca. 35
300 i 2040. I denne prognosen ligger ikke vekst som følge av en eventuell utbygging av Ringeriksbanen.
Se kart på neste side.
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figur 1: Kart over tiltaksområdet
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pendling
Ringerike kommunes sentrale beliggenhet
i forhold til Osloregionen og Drammensområdet ses i tallene for pendling1) inn og
ut av kommunen (figur 2). I 2013 var det 4
000 personer som pendlet ut fra Ringerike
kommune til nærliggende kommuner, og 3
200 som pendlet inn fra disse. Det er ca. 3 000
personer som pendler mellom kommunene i
Ringeriksregionen (SSB, 2013).

næringsliv

Ringeriksregionen har hatt omfattende
omstillingsutfordringer de siste 15 årene.
Det har både vært strukturendringer i
primærnæringene og nedbemanninger og
nedleggelser av hjørnesteinsbedrifter. I tillegg
har Forsvaret flyttet ut av regionen. Dette
har gjort at regionen har tapt omlag 1 500 figur 2: pendlingsstrømmer til og fra ringeriksregionen
arbeidsplasser i perioden 2005-2012. På tross (kart basert på tall fra sBB, 2013)
av tapte arbeidsplasser har regionen moderat
arbeidsledighet. Endringene har imidlertid ført til kompetanseflukt og utpendling, særlig i retning Oslo.
Hønefossområdet har fem større arbeidsplasskonsentrasjoner med i alt drøyt 11 700 arbeidsplasser.
Disse er sentrum, Hvervenkastet (Statens kartverk), Hvervenmoen (sykehuset), Eikli (Høgskolen)
og Hensmoen (industriområde). Foruten Hensmoen ligger disse områdene innenfor 20 minutters
gangavstand fra søndre torg.
Hovedtyngden av handelstilbudet i Hønefoss finnes innenfor mindre enn 5 minutters gangavstand fra
Søndre Torg. Avstandene mellom viktige målpunkt i byen er kort, men fordi bebyggelsen er spredt, er
Hønefoss allikevel en lite kompakt by.

arealbruk
Arealbruken i Hønefossområdet varierer. Den urbane strukturen i bykjernen omkranses av viktige og
produktive jordbruksarealer og skogkledde åser. Boligsatellittene Haugsbygda og Heradsbygda ligger
3 – 5 km unna sentrum, henholdsvis øst og vest for byen. Bebyggelsesstrukturen i Hønefoss består i
vesentlig grad av eneboliger, også i de sentrale områdene.
Bystrukturen ligger hovedsakelig på flatene der Begna og Randselva flyter sammen til Storelva. Hønefoss
sentrum er delt i flere deler av elvenes slyngninger. Elvene blir dermed barrierer i forhold til ferdsel og
tilknytning mellom de ulike delene av sentrum.
Hønefoss kan karakteriseres som en båndby – en bebyggelse langs en trafikkåre. Sentrumskjernen er
konsentrert mellom Kvernbergsund bru i sør og Hønefoss bru i nord. Hovedtyngden av arbeidsplassene
er konsentrert til denne delen av byen. Bydelen «Nordsiden» har konsentrert boligbebyggelse, men
rommer også tidligere Follums fabrikkers arealer. Fabrikkarealene er nå under transformasjon til annen
næringsvirksomhet under navnet «Treklyngen».
Ringerike ser store fortettingsmuligheter sentralt i byen mellom de to bruene, hvor tidligere industritomter
utvikles til bolig- / næringsarealer. Flere arealer i sentrum, som i dag er parkeringsplasser, vurderes
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utviklet til f. eks boligformål. Krakstadmarka, en ny bydel på sørsiden av Storelva, er under planlegging.
I tillegg fortettes det rundt stasjonsområdet.

flom og kvikkleire
Områdene vest for Hønefoss sentrum er kvikkleireområder med middels til høy grad av fare. En 200 års
flom vil få konsekvenser for Hønefoss, særlig områdene nær elvekrokene.

Kulturmiljø
Haugsbygd og Norderhov er de områdene innenfor planområdet som har høyest tetthet av fornminner.
I tillegg er det et stort gravfelt på Veien i Heradsbygda.
Ringerike har mange nåværende og tidligere storgårder innenfor planområdet. Innenfor det som i
dag regnes som bykjernen er det flere historisk viktige kulturmiljøer fra ulike epoker. Hønefoss stasjon
inngår i Jernbaneverkets landsverneplan. Byen har videre tre nasjonalt viktige kulturhistoriske bymiljøer:
Follumåsen, Jugendgårdene og Løkka. Inne i bykjernen ligger også Riddergården, en løkkegård fra
1780-tallet, og Hønefoss hjelpefengsel, bygget i perioden 1862–1864.

naturmiljø
Hønefoss ligger i utkanten av det kalkrike Oslofeltet, i en mosaikk av skog, elvesletter, våtmark og
kulturlandskap. Artsmangfoldet er derfor stort, selv tett innpå sentrumskjernen.
Områdene mot Haugsbygd og Oslofeltet utmerker seg med flere rødlistede plantearter.
I Hønefoss sentrum danner elvene habitat for et mangfold av arter. Viktigst er kanskje den prioriterte arten
elvemusling, som er svært sårbar overfor endringer i partikkelnivå og strømninger i vannet. Elvene er
også viktige fordi de er nært koblet til Ramsarområdet øverst i Tyrifjorden. Fuglene i dette internasjonalt
vernede våtmarksområdet benytter elvene gjennom Hønefoss som vinterbeiteplass.

Jordbruk og skogbruk
Området rundt Hønefoss har gode forhold for jordbruk, blant de beste i landet. Jordbruket er sentrert
rundt elva og i de lavereliggende områdene mellom åskammene. Til tross for omstillinger innen
skogbruket er Ringerike kommune fortsatt en viktig skogbrukskommune.
Grusressurser dannes gjerne i områder formet av vann. Særlig skjer dette ved breelvavsetninger, slik som
rundt Hønefoss. Ringerike kommune er landets rikeste på sand- og grusforekomster til byggetekniske
formål.

friluftsliv
Hønefoss har bevart en del grønnstruktur i sentrum. Særlig langs elvene er det flere ”grønne områder”.
Inne i sentrumsbebyggelsen er det flere parker og plasser med rekreasjonsarealer.

2.1

samferdsel

I Hønefoss møtes flere riks- og europaveger. To av trafikkorridorene mellom Vest- og Østlandet - E16
og rv. 7 – møtes her. Rv.35 og E16 danner sammen ytre omkjøringsveg nord for Oslo, på folkemunne
kalt ”Ring 4”).
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Fv. 35 er hovedvegen gjennom byen. Dette er en to-felts akse, fra Hønengata i nord til Hvervenmoen
i sør, med en rekke veger ut fra denne. Det pågår et kommunedelplanarbeid for E16, og et planarbeid
for ny veg mellom Nymoen og Eggemoen er i startfasen.

trafikkbelastning og forsinkelser i sentrum
Den beregnede trafikkbelastningen for bil sentralt i Hønefoss er vist i figur 3. Den viser at det i snitt kjører
i overkant av 14 000 kjøretøy per døgn i Kongens gate i sentrum. I Osloveien og i Hønengata nord for
Vesterngata (fv. 163) er årsdøgntrafikken (ÅDT) på henholdsvis 12 500 og 11500. For Hønefoss bru er det
beregnet 19 600 i ÅDT. Tellinger gjennomført i januar 2014 var noe under dette nivået på Hønefoss bru.
Selv om trafikkbelastningen på fv. 35 gjennom Hønefoss sentrum i dag av mange oppleves som en
trafikal utfordring, viser reisetidregistreringene at det ikke er et generelt framkommelighetsproblem i
Hønefoss. Imidlertid har man noen problemstrekninger. Ettermiddagsrushet har noe større forsinkelser
enn morgenrushet, men den totale forsinkelsen gjennom sentrum er ikke stor. Dette henger sammen med
at Hønefoss fra nord til sør kun utgjør 4 km. I tillegg er det kun enkelte, korte delstrekninger i sentrum med
mer enn 2 minutters forsinkelse per km utover normal kjøretid. Dette oppfattes som betydelig saktere enn
normaltid. Strekningene som utpeker seg er fv. 35 over Hønefoss bru og innfartsåren E16 fra Jevnaker
ved Gummikrysset nord i Hønefoss. Signalregulerte kryss og kryssende kjøre- og gangtrafikk fører til
kødannelser i rush-timene, spesielt over Hønefoss bru.
Selv om dagens avviklingsproblemer i Hønefoss er moderate, er det mye som tyder på at utfordringene
vil kunne bli større i framtiden. Beregninger viser at om man ikke iverksetter tiltak, vil trafikken i
sentrumsområdet ha økt med 18 % i 2024 og 34 % i 2040. Samtidig framkommer det at så lite som
4 % økning vil gi kapasitetutfordringer i vegnettet i ettermiddagsrushet. Det er spesielt kryss som er
avgjørende for kapasitet gjennom sentrum.

ÅDT Hønefoss sentrum
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forventet trafikkvekst i ringeriksregionen
Statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser (MMMM) tilsier en befolkningsøkning i Ringeriksregionen
på totalt 26 % fram til 2040. En slik vekst tilsier at antall turer for alle reiseformer vil øke med 30 % i samme
tidsrom (figur 4).

figur 4: totalt antall korte turer (<100 km) for årene 2010, 2024 og 2040, gitt at det ikke gjennomføres tiltak utover
det som det var gitt bevilgning til ved utgangen av 2013. alle reiser eksklusive skolereiser. ringeriksområdet (kommunene ringerike, Hole, og Jevnaker). (norconsult)

Antallet turer som går gjennom sentrum er beregnet til 16 % i 2040. Man kan anta at det er tilsvarende
forholdstall i dagens situasjon. Trafikk som skal til områdene nord i Hønefoss sentrum og kommer fra
sør for Hønefoss på E16 vil nok i større grad kunne benytte E16 som atkomstveg til disse områdene.
Tilsvarende for trafikk fra nord mot sør.

Buss
Busstasjonen er plassert midt i sentrumskjernen, se figur 5. De fleste bussrutene i Hønefoss er ”ringruter”
mellom boligområder og sentrum. En reise gjennom byen, enten i retning nord-sør eller øst-vest-retning,
medfører et skifte av buss i sentrum. Det er ingen vegtraseer som er prioritert for kollektivtransport.
Bussen står i samme kø som øvrig trafikk, med de samme forsinkelser i rushtidene.
dagens busstilbud ser slik ut:
• Fra sentrum til Heradsbygda går det busser ca. hvert 30. minutt, med noen få justeringer i samsvar
med skoleruta, samt datoer da bussen ikke går. Første buss går fra sentrum 06.35 og returnerer 25
minutter senere. Siste buss går kl. 23.10.
• Fra Ringerike sykehus til sentrum går det buss ca.hvert 20. minutt. Dagens første går kl. 06.40,
og siste kl. 17.00.
• Mellom sentrum og Klekken går det buss ca.hver time.
• På Almemoen er det etablert et nytt boligfelt. Mellom sentrum og Almemoen er det 6
avganger mellom kl. 07.20 og 17.40.
• Fra sentrum til Tolpinrud er det ca. 6 avganger mellom kl. 09.10 og 16.10
På hverdagene kjører bussen hver time fra Hønefoss via Hokksund til Drammen. Reisetiden er ca. 1
time og 45 minutter.
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figur 5: dagens kollektivstruktur i Hønefoss (ny e16 Konsekvenser for Hønefoss, 2013)

TIMEkspressen kjører fra Hønefoss til Oslo hver dag. På ukedager har bussen avgang hver time; noe
oftere i rushtidene. Reisetiden på strekningen er beregnet til 1 time og 15 minutter.

Jernbane
Jernbaneforbindelsen Oslo - Hønefoss går via Randsfjordbanen. Dermed er buss det eneste kollektive
reisemiddelet som konkurrerer med bil på strekningen.
Det har gjennom lengre tid pågått et koordinert samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen
om en vurdering av hvorvidt veg (E16) og bane bør planlegges i felles korridor mellom Sandvika i Bærum
og Hønefoss. De to etatene har anbefalt at regionaltog stopper på eksisterende Hønefoss stasjon.
Bergenstoget vil stoppe enten på eksisterende Hønefoss stasjon eller på en mulig stasjon ”Hønefoss
vest” (Styggedalen, Tolpinrud, Ve). Det viktigste for Hønefoss vil være hvor InterCity-toget (IC) stopper
i forhold til det øvrige transportsystemet i regionen.

Gåing og sykling
Langs hovedaksen gjennom sentrum er terrenget flatt. Kombinert med korte avstander, legger dette
forholdene til rette for syklister. Topografien er derimot en utfordring i boligområdene Heradsbygda
og Haugsbygda. Det er i dag ikke tilfredsstillende forhold for syklister gjennom sentrum. De må dele
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smale arealer med biler og fotgjengere. Sykkelbyundersøkelsen i Region Sør 2010 (TØI2010) viser at
Hønefoss har størst andel personer (11%) som føler seg utrygge på sykkel, og lavest andel som føler
seg trygge (74%) sammenlignet med andre byer og tettsteder i regionen. Elveløpene utgjør i tillegg
sterke barrierer for myke trafikanter i Hønefoss sentrum.
Økt trafikkvolum og reguleringer som følge av krav til sikkerhet har ført til at gående får omveger. Dette
skaper omgivelser det er tungvint å orientere seg i, så vel som barrierer mellom ulike byområder.

reisemiddelfordeling
Hønefossregionen har en høyere bilandel og en langt lavere kollektiv, gange- og sykkelandel, enn
landsgjennomsnittet. 73 % av alle daglige reiser i Hønefoss blir gjennomført som bilfører (figur 2-5).
Tas bilpassasjer med, øker
andelen daglige reiser i bil til
ca.83 %. Landsgjennomsnittet
for bilførerandel (2009) ligger
på 52 %, og total bilandel på
65 %. Ringerike har også den
største tettheten av personbiler
av alle mellomstore byer i Norge
(SSB 2012). Kollektivandelen
er på 2 %, og andelen myke
trafikanter utgjør til sammen
15 %. Til sammenlikning er
landsgjennomsnittet ca. 9 % for
figur 6: reisemiddelfordeling for sentrale deler av Hønefossregionen
kollektivreiser og 26 % for myke
(2010) (norconsult)
trafikanter.

Godstransport
Strekningene med høyest registrerte antall tunge kjøretøyer i Hønefossområdet er fv. 35 gjennom
Hønefoss og E16 som går rundt byen. På fv. 35 gjennom Hønefoss varierer ÅDT tunge kjøretøyer i
gjennomsnitt fra 1 300 til 2 000. På E16 ligger variasjonen fra 1 300 til 1 600.

trafikksikkerhet
Etter Sandefjord er Hønefoss det byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per
1000 innbyggere. Den mest belastede strekningen med ulykker i Hønefoss er fv. 35 gjennom sentrum.
Totalt har strekningen fra ”Gummikrysset”2) i sør til Hvervenmoen i nord hatt 80 lettere skadde, 6 meget
alvorlig skadde og 2 drepte i perioden 2002-2011. Flest ulykker med myke trafikanter forekommer i
sentrumsområdet.

støy og luftforurensning
Støy og luftforurensning oppleves som problem for dem som bor og beveger seg langs fv. 35 gjennom
sentrum. Se utsnitt kart figur 7. Støy- og luftforurensing bidrar til at vegen oppfattes som en barriere
mellom sentrum og boligområdene mot elva.
Lokal luftforurensning i form av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) har ikke blitt målt for dagens
situasjon i denne KVUen. Det er i plansammenheng anbefalt at analyser av luftforurensning gjøres ved ÅDT
over 8000, hvilket gjelder for mange veger i Hønefoss. Beregninger viser at det er mellom 10 000 og 20
000 kjøretøy per døgn på sentrale sentrumsveger. Dette samsvarer med opplevelsen av luftforurensning
i Hønefoss i dag. I framtiden vil trafikkvekst forsterke problemet. Topografi og meteorologiske forhold

”Gummikrysset” er en folkelig betegnelse på krysset Hønengata (rv. 35)/ Ådalsveien (E16) / Hvalsmoveien (E16) nordøst i
Hønefoss.

2)

17

KVU Hønefoss

gjør at utslipp fra biltrafikk
nå og i framtiden vil være en
helseutfordring i Hønefoss.
I Energi og klimaplanen for
Ringerike (2010) er det kartlagt
at 70 % av klimagassutslippene
i Ringerike i 2008 var fra mobile
kilder.
Sammenliknet
med
Buskerud fylkeskommune og
resten av landet er utslippet
fra vegtrafikk pr. innbygger
høyere i Ringerike. Utslippet i
Ringerike var i 2007 3,29 tonn
CO2 ekvivalenter pr. innbygger,
mens gjennomsnittet for utslipp i
Buskerud var 2,82 tonn og i Norge
som helhet 2,12 tonn.

figur 7: Utsnitt støykart mellom Kvernbergsund bru og Hønefoss
bru (Vluft)
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3

Behovsvurdering

Det er behov for prinsipielle endringer i transportsystemet i Hønefoss for å håndtere dagens trafikale
situasjon, og for at man på sikt skal kunne møte en forventet befolkningsvekst. Transportsystemet bør
være mer effektivt, og det må utvikles i mer miljøvennlig og trafikksikker retning. Dette vil også legge
til rette for fortetting og kompakt byutvikling. Samtidig må natur-, kultur- og jordbruksverdier i området
skjermes for transportsystemets negative virkninger.

3.1

innledning

Behovene er analysert og kategorisert med følgende inndeling:
- Nasjonale behov. Disse er normalt definert gjennom overordnede føringer som lover,
forskrifter, stortingsmeldinger m.m.
- Lokale / regionale behov er definert gjennom regionale og lokale planer
- Etterspørselsbaserte behov er definert ut fra dagens trafikksituasjon og etterspørsel etter
transport i framtiden
- Interessegruppers behov er definert ut fra innspill fra næringslivet, interesseorganisasjoner
og offentlige instanser

3.2

nasjonale behov

Nasjonal transportplan (NTP) legger føringer for utviklingen av transportsystemet i Hønefossområdet.
Overordnet mål for NTP er ”å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som
dekker samfunnets behov for transport og frammer regional utvikling”.
Nullvekstmålet er en viktig målsetting i NTP. Hønefoss er en mindre by, men det vurderes slik at dette er
en typisk norsk by hvor det er spesielt viktig å kunne gjøre noe med reisemiddelfordelingen og jobbe for
nullvekst. I mandatet peker Samferdselsdepartementet på at det i Hønefoss er et stort potensial og behov
for å overføre trafikanter fra bil til kollektivtransport, sykkel og gange. Videre presiserer departementet
at hensynet til jordvern skal ivaretas.
Situasjonsbeskrivelsen framhever nasjonale mål og behov i NTP som det er spesielt viktige å ta hensyn
til i endringer av transportsystemet i Hønefossområdet.

effektivt transportsystem
Det er behov for en infrastruktur som avlaster sentrum og bedrer framkommeligheten for miljøvennlige
transportformer og næringstransport. Dette vil kunne bidra til å styrke regionens attraktivitet. Samtidig
er det viktig å sikre at avvisningseffekten av eventuelle avlastningstiltak ikke blir så stor at Hønefoss sin
konkurransekraft svekkes 3).

miljøvennlig transportsystem
Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektiv,
sykkel og gange. Hønefoss omfattes ikke av begrepet storby, men det er likevel behov for langsiktige
strukturelle endringer i transportmønstret. Prioritering av kollektivtransport, sykkel- og gangvegnettet
er kjernekomponenter dersom veksten i biltrafikken skal reduseres. Det er videre behov for å bidra til
utviklingen av kollektivtrafikken ved å bygge opp under et økt passasjergrunnlag.

3)

Med avvisningseffekt menes bilturer som endrer reiserute, reisemål eller ikke blir gjennomført. Endret reiserute refererer særskilt
til turer som finner andre veger enn gjennom sentrum.
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sikkert transportsystem
Hønefoss er i dag et av de mest ulykkesbelastede byområdene i Region sør, og det er spesielt myke
trafikanter langs fv. 35 i sentrum som er utsatt. Med tanke på at byområdene i framtiden vil få flere myke
trafikanter, er det behov for et transportsystem med særlig fokus på sikkerheten til denne trafikantgruppen.
Dette er også i tråd med NTP`s nullvisjon å fremme trafikksikkerheten i transportsystemet og redusere
tallet på hardt skadde og drepte i trafikken med minst en tredel innen 2020.

3.3

regionale og lokale myndigheters behov

Behov for reduserte klimagassutslipp
Hver av kommunene i Ringeriksregionen har samordnet areal- og transportplanlegging som overordnet
mål. I tillegg skal kommunene og fylkeskommunen satse på bærekraftig transport slik at den samlede
biltrafikken ikke øker.

Behov for et effektivt og robust transportsystem
Hønefoss kommune har et klart mål om befolkningsvekst, og ser at Ringeriksbanen kan utløse regionens
potensial som en av Oslo-regionens nye vekstområder. Dette medfører behov for et robust trafikksystem
som har kapasitet til å ta trafikkvekst og på den måten bidra til en attraktiv og kompakt byutvikling.
I Hønefoss oppfattes elvene som en barriere, både for motorisert transport og myke trafikanter. Dette
utløser et behov for å bedre forbindelsene på tvers av elvene.

Behov for regional utvikling
Buskerud og Oppland fylkeskommuner samt Ringerike kommune ønsker å ivareta konkurransedyktigheten til næringslivet i utviklingen av transportsystemet. I de to fylkene erkjennes det at
næringsutvikling og sysselsetting vil være viktige utfordringer i årene som kommer.
I Ringeriksregionen er det uttrykt et behov for samarbeid om blant annet å bygge opp under en utvikling
av Hønefoss som by og regionsenter. Ringerike kommune er opptatt av å utvikle Hønefoss til en
kompakt og attraktiv miljøby der biltrafikken overføres til kollektive transportmidler, gange og sykkel.
Kommunen framhever viktigheten av urbane kvaliteter, sosiale møteplasser og tilgang på et godt bymiljø
for satsingsområdene befolkningsutvikling, næringsutvikling og effektiv arealdisponering.

Behov for rekreasjon og opplevelse
Ringerike kommune har i kommuneplanen fokus på opplevelsen av kulturminner og kulturmiljøer. I
tillegg uttrykker «Grønn plakat» byboernes behov for at det bevares og opparbeides grøntarealer i de
tettbygde bomiljøene.

3.4

etterspørselsbaserte behov

Behov for å sikre bedre framkommelighet og større forutsigbarhet
Hønefoss er en «bilby» og bilisten har høyest prioritet. Dette utløser et behov for å overføre trafikk til andre
transportformer enn privatbil, slik at vegnettets kapasitet bedre kan utnyttes av andre trafikantgrupper,
inkludert næringslivets transporter. Det vil ikke være mulig å bygge seg ut av trafikkproblemene slik
reisemiddelfordelingen er i dag.
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Behov for økt tilgjengelighet
Biltilgjengeligheten er i dag vurdert til å være høyere enn kollektivtilgjengeligheten i Hønefoss-området.
Dette gjør at kollektivtilbudet må bli mer konkurransedyktig, med bedre framkommelighet og god
sammenheng mellom det lokale og regionale busstilbudet. I tillegg er det behov for et sammenhengende,
sikkert og attraktivt gange- og sykkelvegnett.

Behov knyttet til trafikkens virkninger på omgivelsene
Det er behov for å redusere støy og lokal forurensing langs fv. 35 i Hønefoss. Videre er det behov for å
redusere de fysiske barrierene, og heve den visuelle kvaliteten på fylkesvegen slik at den samsvarer
med byens arkitektur og bebyggelsesstruktur. Dette er viktige forutsetninger for å utvikle et levende
sentrumsområde i Hønefoss.

3.5

interessegruppers behov

Interessentene er inndelt i primære og sekundære interesser i forhold til følgende faktorer:
• Primære interessenter (P): Brukere som hyppig benytter transportsystemet eller er direkte berørt
av aktuelle tiltak.
• Sekundære interessenter (S): Sporadiske brukere og andre som indirekte blir berørt av utbygningen
av transportsystemet

tabell 2: interessentgrupper

interesser og behov knyttet til endringer i transportsystemet

id

interessentgruppe

P

Næringslivet

Forutsigbar reisetid. Opprettholdelse av framkommeligheten internt i Hønefossområdet

P

Trafikanter på reise til / fra arbeid / skole med
kollektiv¬transport, gange og sykkel

Forutsigbar reisetid.
Tilgjengelig, fleksibelt og effektivt kollektivtilbud. Sammenhengende, sikre og tilgjengelige vegløsninger for gående
og syklende.

P

Trafikanter på reise til / fra arbeid / skole med bil

Forutsigbar reisetid i rushtrafikken

P

Beboere

Redusert støy, færre barrierer, gode byrom og tilgjengelighet til rekreasjons- og friluftsområder

S

Beredskaps- og utrykningsetatene

Opprettholde framkommelighet og forutsigbar reisetid

S

Handelsstanden

Bedre tilgjengeligheten for alle transportformer

S

Transportselskapene (buss og taxi)

Bedre framkommelighet og forutsigbar reisetid

S

Trafikanter i fritiden

Bedre framkommelighet, forutsigbar reisetid, tilgjengelig
kollektivtilbud samt et effektivt og sikkert gange- og sykkelvegnett

S

Eiendomsutviklere og grunneiere

Økt framkommelighet i transportsystemet (alle transportformer) og forbedring av bymiljøet
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3.6

prosjektutløsende behov

Hønefoss er i dag en «bilbasert» by. De prosjektutløsende behovene er derfor:
1) Å styrke konkurransekraften til kollektivtrafikken og myke trafikanter
2) Å dempe den forventede veksten i biltrafikken i sentrum.
Styrket konkurransekraft for miljøvennlige transportformer og færre biler i sentrum vil gi flere som går,
sykler og reiser kollektivt, samt mindre forurensing. Dermed legges forholdene til rette for fortetting, og
for utviklingen av et levende bysentrum som kan styrke Hønefoss som regionsenter. Styrket satsning
på miljøvennlige transportformer og redusert vekst i biltrafikk vil også gi bedre trafikksikkerhet.
Hvor stor reduksjonen av biltrafikk i sentrum bør være, avhenger av avvisningseffekten av de tiltak
som iverksettes. Dersom tiltakene fører til at mange velger andre reisemål utenfor Hønefoss, er det
tegn på at Hønefoss og Ringeriksregionen sin konkurransekraft svekkes. Det er derfor viktig å søke et
reduksjonsnivå som gir en god balanse mellom avlastnings- og avvisningseffekter.
Hvor store de prosjektutløsende behovene er, avhenger også av hva som skjer med Ringeriksbanen.
En eventuell Intercitytogstasjon i Hønefoss vil kunne gi kraftig trafikkvekst i sentrum, noe som forsterker
behovene for å gjøre noe med biltrafikken og konkurransedyktigheten til miljøvennlige transporter.

3.7

andre viktige behov

Dagens ulykkessituasjon og forventet trafikkvekst tilsier at det er viktig å utforme et transportsystem i
samsvar med nullvisjonen.
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4

mål

Samfunnsmålet beskriver hvilken overordnet, framtidsrettet samfunnsutvikling som søkes oppnådd
ved prinsipielle endringer av transportsystemet i Hønefoss. Målet skal inneholde ambisjon og retning.
Effektmålene angir ønskede virkninger for brukerne og er presisert i form av konkrete krav. Det er nær
sammenheng mellom overordnede mål og krav og prosjektutløsende behov. Overordnede mål og krav
utgjør viktige sammenliknings- og rangeringskriterier.

4.1

samfunnsmål

Hønefoss er en by med høy bilandel. Dette skyldes i stor grad at bilen benyttes lokalt til ulike gjøremål.
Ut i fra dette er det kartlagt et behov for økt framkommelighet på vegnettet for kollektivtransport, sykkel
og gange. Transportsystemet bør utformes på en slik måte som gjør det naturlig for langt flere enn i dag
å velge miljøvennlige transportformer.
En eventuell Ringeriksbane vil kunne gi trafikkvekst i sentrum og forsterke behovene ytterligere.

figur 8: presisering av samfunnsmål

samfUnnsmåL
i 2040 skal transportsystemet i regionsenteret Hønefoss være miljøvennlig og effektivt, slik at ringeriksregionens konkurransekraft er styrket.
presisering av samfunnsmål:

miljøvennlighet:

Et bærekraftig transportsystem
som reduserer klimagassutslipp og
begrenser miljøskadelige virkninger av
transport.
Transportsystemet ses i sammenheng
med en arealdisponering som
styrker bylivet.
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effektivitet:

Et transportsystemet som gir bedre
fremkommelighet og pålitelighet for
kollektiv- og næringstransport, og
for myke trafikanter. Dette vil styrke
Hønefoss som regionssenter.
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4.2

effektmål

I effektmålene presiseres samfunnsmålets målsetning om et effektivt og miljøvennlig transportsystem
ytterligere, og beskriver viktige nyttevirkninger tiltaket skal føre til for brukerne. Effektmålene søker å gi
svar på hvilke tiltak og konsepter som best imøtekommer prosjektutløsende behov, og andre viktige
behov. Klimagassutslipp, reisemiddelfordeling og trafikkavvikling anses som de viktigste effektmålene,
siden de best svarer ut de prosjektutløsende behovene.
tabell 3: effektmål

effektmål for et mer miljøvennlig transportsystem
Kort sikt (2024)

Lang sikt (2040)

forurensning:

forurensning:

1.

Nullvekst i lokal luftforurensning i forhold til dagens
situasjon (2010) for sentrumsområdet[1].

1.

Nullvekst i lokal luftforurensning i forhold til dagens
situasjon (2010) for sentrumsområdet

2.

2 % reduksjon for Ringerike kommune i forhold til
Nullkonseptet for 2024. Utslippene måles gjennom
trafikkarbeidet for Ringerike kommune.

2.

3 % reduksjon for Ringerike kommune i forhold til
Nullkonseptet for 2040. Utslippene måles gjennom
trafikkarbeidet for Ringerike kommune.

reisemiddelfordeling:
I sentrumsområdet skal veksten i antall bilførerturer foregå
med miljøvennlige transportformer. Det innebærer at 45 %
av alle reiser skal foregå med miljøvennlige transportformer (5 % kollektiv, 20 % sykkel, 20 % gange).

reisemiddelfordeling:
Halvparten av alle reiser i sentrumsnære områder skal
foregå med miljøvennlige transportformer (10 % kollektiv, 20
%[2] sykkel, 20 % gange).

trafikkavvikling:
Redusert ÅDT i forhold til dagens situasjon med:

trafikkavvikling:
Redusert ÅDT i forhold til dagens situasjon med:

-

25 % gjennom snitt på Hønefoss bru
0 % i Osloveien og Hønengata.

-

25 % gjennom snitt på Hønefoss bru
0 % i Osloveien og Hønengata.

effektmål for et mer effektivt transportsystem
Kollektivtransport:
Gjennomsnittlig reisetid inkludert ventetid i hhv rush og
lavperiode reduseres med: [4]
-

Nord – sør: 40 % i rush, 35 % i lav.
Haugsbygda – sentrum: 15 %, 25 %.
Heradsbygda – sentrum: 50 %, 50 %.

Kollektivtransport:
Gjennomsnittlig reisetid inkludert ventetid i hhv rush og lavperiode reduseres med:
-

Nord – sør: 40 % i rush, 35 % i lav.
Haugsbygda – sentrum: 15 %, 25 %.
Heradsbygda – sentrum: 50 %, 50 %

sykkel:
Syklister skal ha et sykkelvegtilbud som er ensartet og mer
effektivt enn i dag – med andre ord et tilbud som gjør at
man trygt kan sykle i 25 km/t. Det innebærer at 85 % flere
skal ha mindre enn 5 minutters reisetid på sykkel for strekningen fra Søndre torg og hjem .[5]

sykkel:
Syklister skal ha et sykkelvegtilbud som er ensartet og mer
effektivt enn i dag – med andre ord et tilbud som gjør at man
trygt kan sykle i 25 km/t. Det innebærer at 85 % flere skal ha
mindre enn 5 minutters reisetid på sykkel for strekningen fra
Søndre torg og hjem .

næringstransport:
Minst like god framkommelighet for næringstransport i
Hønefoss i morgenrush på fv. 35[7] som dagens situasjon.
På strekningen Gummikrysset og Hvervenmoen:

næringstransport:
Minst like god framkommelighet for næringstransport i
Hønefoss i morgenrush på fv. 35 som dagens situasjon. På
strekningen Gummikrysset og Hvervenmoen:

-

nord- sør: 11 min. 6 s.

-

-

sør-nord: 8 min. 15 s.

- sør-nord: 8 min. 15 s.

nord- sør: 11 min. 6 s.

[1] Sentrum, Heradsbygda og Haugsbygd) [2] For Basis 2040 er det beregnet potensiale på 11 % sykkelandel med vanlig
sykkel. 17 % sykkelandel om man tar med el-sykkel (forutsetter full sykkelsatsing) [4] For reiser på nord-sør aksen må
man i dag bytte buss i sentrum. I konseptene er det lagt opp til at det dannes nye linjer som går gjennom hele byen, og
dette bortfallet av byttetid inkluderes når man ser på total reisetid mellom nord og sør i konseptene. Mellom bygdene og
sentrum går det per i dag svært få busser utenom rushtid. Derfor vil en økt satsing på buss på strekningene fort gi store
reisetidsforbedringer når man får redusert ventetiden. Rush definert som 6-9; 12-14 brukt som lavperiode. [5] Med dagens
befolkningssituasjon [7] Forbehold om økt reisetid på grunn av endringer i skiltet hastighet.
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5

overordna krav

Overordnede krav er sammenlikningskriterier i konseptanalysen. Disse kan være basert på resultatet
av behovsvurdering, mål eller være tekniske / økonomiske / funksjonelle eller arkitektoniske krav

5.1

Krav avledet av mål

Effektmålene er utformet slik at det ikke er nødvendig å avlede krav ut ifra mål. Krav er sideeffekter av
målene og ingen krav er prioritert framfor andre

5.2 Krav avledet av viktige behov
antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres
Ivaretakelse av Nullvisjonen skjer delvis gjennom regler og oppgradering av eksisterende og utforming
av nye anlegg. I tillegg er transportmiddelfordeling og belastning i ulike deler av transportsystemet
viktig for trafikksikkerheten. Det er pr. i dag ikke etablert formelle regler om vurdering av disse faktorene
i forhold til trafikksikkerhet, men som et skritt i retning av Nullvisjonen har NTP 2010-2019 satt som mål
at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres med minst en tredjedel innen 2020.

5.3

tekniske, funksjonelle, økonomiske og andre krav

Tekniske, økonomiske og andre krav som legges til grunn for beskrivelse av konseptene vurderes og
spesifiseres i neste planfase.
tabell 4: Krav

tekniske, funksjonelle,
økonomiske og andre krav

Tekniske og funksjonelle krav

Vegnormaler for utforming av veg,
bru, tunnel (for bil, buss, sykkel og
gående)
Driftsmessige krav

Viktig at man i senere planfaser
vurderer både vegnormalen
og kravene til drift opp i mot
overordnede miljømål og andre
strategiske grep i konseptvalgutredningen

Økonomisk krav og tidsmessige
rammer

Betingelser for bompengefinansiering nedfelt i nasjonal transportplan

Krav til brukerfinansiering: Alle
som betaler skal ha nytte av prosjektet, og alle som har nytte av
prosjektet skal betale

Arkitektoniske og estetiske krav

Høy arkitektonisk standard for eksponerte anlegg

Eksponerte bruer, byprosjekter,
sykkelanlegg

Universell utforming

Alle nye tiltak baseres på universell
utforming (Ett av fire hovedmål i NTP
2014-2023, Byggteknisk forskrift,
TEK 10)

Kravet om tilgjengelighet er viktig
for å styrke miljøvennlig reisemiddelfordeling

Støykrav

Forurensningsforskriften og retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)

Viktig å oppfylle gjeldende støymål, krav og retningslinjer
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6

Løsningsmuligheter

Som grunnlag for konseptene er det gjennomført innledende vurderinger og beregninger av ulike tiltak.
På bakgrunn av disse vurderingene er konseptene satt sammen for å svare ut de prosjektutløsende
behovene og oppnå best mulig måloppnåelse.

innledning
Firetrinnsmetodikken er brukt i studiet av løsningsmuligheter, og er et nyttig hjelpemiddel for å kartlegge
tiltak som er nødvendige for å nå fastsatte mål. Metodikken innebærer at man søker å tilfredsstille de
definerte mål og krav på et lavest mulig nivå, eller tiltakstrinn. De ulike trinnene innebærer tiltak som:
1. Påvirker transportetterspørsel og valg av transportmiddel
2. Gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur
3. Forbedrer eksisterende infrastruktur
4. Omfatter nyinvesteringer og større ombygginger av infrastruktur
I kapitlets første del rettes oppmerksomheten mot tiltak på trinn 1-3. Virkninger av restriktive tiltak og
enkelte infrastrukturtiltak analyseres ved hjelp av transportmodeller og kvalitative vurderinger. Andre del
av kapitlet handler om vesentlige prinsipielle endringer i transportsystemet. Potensielle nyinvesteringer
og større ombygginger av infrastruktur for kollektiv, sykkel og bil vurderes.

6.1

trinn 1-3 mindre tiltak og forbedringer av
eksisterende infrastruktur

Restriktive tiltak er et viktig grep for å redusere transportetterspørselen. Bompenger,
parkeringsrestriksjoner og trafikkomlegging er deler av et helhetlig system, der man på den ene side
innfører restriksjoner på bilbruk, og på den annen side legger bedre til rette for andre transportvalg. Ved å
bedre konkurransefortrinnet til miljøvennlig transport vil folk i større grad velge å bruke kollektivtransport,
gå eller sykle. Færre biler i trafikken gir miljømessige og sikkerhetsmessige gevinster for alle, samt bedre
fremkommelighet for næringstrafikken.
Tabell 5, på neste side viser hvilke mindre tiltak som har blitt inkludert i konseptene, sammen med
en kort begrunnelse. I tillegg er det gjort beregninger av fortetting, økt bussfrekvens i Hønefoss og
optimalisering av lyskryss.
Satsing på gående i sentrum – omfatter gågate, ”shared space” og viktige ganglinjer. Tiltaket gir attraktive, tilgjengelige og sikre byrom for gående. Dette tiltaket vektlegger blant annet arkitektonisk
utforming som skal være robust i forhold til vedlikehold.

Virkninger av mindre tiltak
Fartsreduksjon i sentrum innebærer at vegene i indre sentrum får satt ned fartsgrensen fra 40 km/t til 30
km/t, og at vegene i ytre sentrum får satt ned fartsgrensen fra 50 km/t til 40 km/t. Det er ikke gjennomført
innledende modellberegninger av tiltaket siden virkningene utover reduksjon i ÅDT anses som viktige
nok i seg selv. Fartsreduksjon inkluderes i alle konseptene.
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tabell 5: Hensikt med tiltak

tiltak

argumentasjon for tiltaket

Fartsreduksjon på fv. 35 gjennom sentrum

Lavere fart øker trafikksikkerheten, reduserer vegtrafikkstøy og forbedrer
nærmiljø, i tillegg til at lavere fartsgrenser bidrar til å vri konkurranseforholdet fra bil mot andre transportformer.

Parkeringsrestriksjoner sentralt i Hønefoss

Hensikten med tiltaket er å få mindre biler i sentrum.

Trafikantbetaling

Gir mindre gjennomgangstrafikk og reduserer korte bilreiser i sentrum.

4)

Signalprioritering fv. 35 (buss)

Gir økt framkommelighet og mer forutsigbar reisetid for buss.

Kollektivknutepunkt

Kollektivknutepunktene skal gi tilgang til et mer sammenhengende kollektivnett. I tillegg heves kvaliteten på reisen.

Pendlerparkering Hønefoss nord og sør

Gjør det enklere å ta i bruk buss / gange / sykkel for dem som bor et stykke
unna tilfredsstillende tilbud.

Avkjørselssanering

Gir økt framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende.

Kryssutbedring Gummikrysset

Skiller lokal og nasjonal trafikk, i tillegg til å bedre framkommeligheten for
kollektivtransport.

GS-nett (gange- og sykkelvegnett)

Gir sammenhengende, sikre og tilgjengelige vegløsninger for gående og
syklende.

Bygge om veg til gate

Endrer prioriteringen fra bil til gange og sykkel. På denne måten forbedres
framkommeligheten og sikkerheten for myke trafikanter. I tillegg heves kvaliteten på fylkesvegens visuelle uttrykk ved å utvikle den fra en veg igjennom sentrale strøk til en hovedgate som samsvarer med byens arkitektur
og bebyggelsesmønster.

Satsing på gående i sentrum – omfatter
gågate, "shared space" 5) og viktige
ganglinjer.

Tiltaket gir attraktive, tilgjengelige og sikre byrom for gående. Dette tiltaket
vektlegger blant annet arkitektonisk utforming som skal være robust i forhold til vedlikehold.

Parkeringsrestriksjoner sentralt i Hønefoss har restriksjoner på parkering blitt lagt inn og beregnet i
den regionale transportmodellen (RTM) for 2024, se tabell 6 nedenfor for takster. Beregningene viste
at dette tiltaket vil gi marginale effekter på trafikken til og fra sentrum. Eksempelvis reduseres trafikken
over Hønefoss bru med ca. 350 biler i døgnet. Det er derfor lagt inn kraftigere parkeringsavgifter for
konseptene enn i det innledende studiet av løsningsmuligheter.

tabell 6: oversikt parkeringsavgifter. se kart under for geografisk avgrensing.

områdekategori

år
sentrum 2024 (rødt i
figur 9)

sentrumsnært 2024
(mørkegrønt i figur 9)

4)
5)

parkering,
kostnad per time
KorttidsparKerinG
[2001-priser]

parkering,
kostnad per døgn
LanGtidsparKerinG
[2001-priser]

andelen av arbeidsreisende som betaler
for arBeidsparKerinG
”shared pay parking”

15

40

0,4

20

0,2

Med trafikantbetaling menes at trafikantene må betale for vegbruken, det vil si betale bompenger.
Shared space, eller sambruksområde. Se http: //tsh.toi.no/324-sambruksomraade.htm
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t rakantbetaling.
Det er gjennomført beregninger for re
varianteravtrakantbetaling forå vurdere
hvilket nivå som skal legges til grunn i
konseptene:

Variant 1: Inn mot sentrum.15kr lav,
30 kr rush.
Variant 2: Inn og ut avsentrum.15kr
lav,30 kr rush.
Variant 3: Inn mot sentrum.30 kr lav,
60 kr rush.
Variant 4: Inn mot sentrum.10 kr lav,
20 kr rush.
Beregningene viser at biltrakken inn
f igur 9: Grunnkretser med parkeringsrestriksjoner. s entrumstil, ut av og gjennom Hønefosssentrum sonene er markert i rødt, og har høyere takster enn soner som er
vil reduseres betraktelig som følge av markert med mørkegrønt.
tiltaket.Variant2 og 3 gir størstavvisning
av biltrakken. Vi får også en beregnet økning i bussreiser på opptil 7 % til / fra sentrum. Endring av
syklende og gående lar seg dårlig modellere,men det er sannsynligmed en økning her også.

d et er lagt inn bompenger i følgende vegsni:
f igur 10: o versikt over plasseringen av bomstasjonene.
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tiltak

ådt (lange og korte turer)

Dagens situasjon

48 178

Nullalt. 2024

55 744

Variant 1

29 220

diff. nullalt. 2024

-48%

Variant 2

18 490

-67%

Variant 3

17 213

-69%

Variant 4

36 393

-35%

tabell 7 Biltrafikk til og fra Hønefoss sentrum

Beregningene viser at alle variantene av trafikantbetaling vil gi reduksjon i det totale reiseomfanget i
Ringerike kommune. Det blir en økning i trafikkarbeidet for lange turer og en reduksjon i trafikkarbeidet for
korte turer. Trafikkarbeidet for korte turer reduseres med 1-1,5 %. Beregningene viser også en reduksjon i
antall turer på opptil 3,5 %. Antall turer er redusert mer enn utkjørt distanse, noe som tyder på at bilistene
velger lengre veger for å unngå å kjøre gjennom bomringen. Mange reiser overflyttes til E16.
Variant 1 og 4 gir størst reduksjon i totalt trafikkarbeid, men minst reduksjon i sentrum, og det blir dermed
en avveining mellom reduksjon av turer i Hønefoss sentrum og totalt trafikkarbeid i kommunen. Variant
1 brukes videre i konseptene fordi den reduserer trafikk i sentrum i større grad enn variant 4.
Fortetting bidrar til redusert behov for bilbruk og kan bidra til å øke andelen som går, sykler og reiser
kollektivt. Det er gjennomført beregninger av fortetting i Hønefoss sentrum for 2040. Det er tatt
utgangspunkt i framskrivinger fra SSB (MMMM-alternativet) i Ringerike kommune. Framskrivingen fra
2010 til 2040 er omfordelt slik at 80 prosent av veksten skjer i de mest sentrale områdene i Hønefoss,
mens de resterende 20 prosentene av veksten fordeles på de øvrige områdene i kommunen.
Beregningene viser at antall korte turer inn i, ut av og internt i Ringerike kommune reduseres med 12
prosent sammenliknet med Nullkonseptet (2040). Reduksjonen i antall turer fordeler seg jevnt over
alle reisemidler.
Ettersom det ikke var fattet vedtak om en slik fortetting, ble ikke fortetting brukt videre i konseptene.
Beregningene viser imidlertid at fortetting er et virkemiddel som vil kunne bidra til økt måloppnåelse
og dermed underbygge konseptene. Således er fortetting en forutsetning som bør ligge til grunn for at
konseptene skal bidra mest mulig til redusert reiseomfang og mer miljøvennlig reisemiddelfordeling.
Det er derfor viktig at Ringerike kommune følger opp med en arealpolitikk med fokus på fortetting i
sentrumsområdene.
optimalisering av kryss
I byområder er det i stor grad kryssene som setter begrensninger for kapasiteten. Modellberegninger
i Aimsun har vist at optimalisering av kryssløsninger kan bety mye for trafikkavviklingen i Hønefoss.
Kryssutbedringer er foreslått som tiltak noen steder, men her må det gjøres mer detaljert
planleggingsarbeid i senere planfaser, slik at man får sikret helhetlige og gode løsninger både langs fv. 35
og løsninger tilknyttet eventuell ny ”Vesttangent”. Tiltak for kryss er ikke inkludert i konseptberegningene
siden RTM ikke klarer å modellere kryssløsninger.
økt bussfrekvens
Det er sett på to varianter av økt bussfrekvens for 2040. Alternativ 1 innebærer 10 minutters frekvens på
nord-sør aksen og 15 min frekvens på øst-vest aksen, og alternativ 2 innebærer 15 minutters frekvens
på begge aksene. Begge variantene innebærer bompenger.
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Økt bussfrekvens vil gi en reduksjon i totalt antall reiser på 18 % sammenliknet med Nullkonseptet
(2040) for reiser inn i, ut av og internt i Ringerike kommune. Antall kollektivreiser vil øke med henholdsvis
43 % og 38 % for frekvens 10 / 15 og 15 / 15 sammenliknet med Nullkonseptet for samme område. Dette
utgjør i underkant av 1. 000 kollektivreiser for hvert av de to alternativene. Antall bilreiser reduseres med
15 % i begge alternativene, noe som gir en reduksjon på i overkant av 15. 000 bilturer sammenliknet
med Nullkonseptet (2040) for hver av de to alternativene.
Den store reduksjonen i antall bilturer er delvis et resultat av trafikantbetaling – som gir redusert
reiseetterspørsel og noe overføring til kollektiv. Denne konklusjonen kan trekkes fra resultatene for
trafikantbetaling, som viser en økning i antall kollektivreiser på 4-7 %, og en reduksjon i antall bilreiser
på 3-4 %, som følge av tiltak knyttet til kun trafikantbetaling. Økt frekvens på busstilbudet er derfor av
stor betydning, først og fremst for å øke antall kollektivreisende, men også for å redusere antall bilreiser.
På bakgrunn av disse resultatene blir økt bussfrekvens inkludert i alle konseptene, men med ulikt
satsningsnivå. På grunn av bedre kundegrunnlag på nord-sør-aksen, blir det primært lagt inn
frekvensforbedringer på denne, og det er kun i Miljøkonseptet at det blir lagt inn frekvensøkning også
på øst-vest-aksen.

6.2

trinn 4 – større nyinvesteringer og ombygginger
av infrastruktur

ny kollektivbru over petersøya
Kollektivbru over Petersøya ble beregnet for å se hva en slik forkortelse og tidsbesparelse for bussene
som kjører til og fra Haugsbygd vil ha på reisemiddelfordeling og antall busspassasjerer. Se kart nedenfor.
Beregningene viste at dette medfører en reduksjon i antall påstigende for kollektivlinjen mellom
figur 11 prinsippskisse kollektivbru over petersøya

32

KVU Hønefoss

Heradsbygda og Haugsbygda på i overkant av 8 %. Den største reduksjonen i antall påstigende finner
sted på holdeplassen Vestern. Dette kan bety at mange i dette området har destinasjon langs gammel
busstrase via Vesterntangen, og at den nye busstraseen over Petersøya dermed ikke fanger opp dette
markedssegmentet. Etableringen av kollektivbru over Petersøya har en ubetydelig innvirkning på
trafikken til og fra Hønefoss sentrum. Kollektivbru over Petersøya ble forkastet på bakgrunn av disse
resultatene.

ny e16 nymoen – eggemoen
Dagens E16 mellom Nymoen og Eggemoen gjør i dag en «omveg» ned til Gummikrysset (se figur 12),
og for en del av gjennomgangstrafikken vil det derfor kunne være attraktivt å kjøre gjennom Hønefoss
by i stedet for å kjøre på E16 vest for Hønefoss sentrum.
Ny veg som forkorter E16 mellom Nymoen og Eggemoen er et tiltak som alene ikke bidrar til måloppnåelse
i særlig grad. Effektene av en forkortelse mellom Nymoen og Eggemoen er beregnet i RTM for 2024,
og resultatene viser at den nye vegen flytter biltrafikken fra Hvalsmoveien (fv. 35 / E16) til E16 vest
for Hønefoss sentrum. Tiltaket vil gi noe redusert trafikk inn i, ut av og gjennom Hønefoss sentrum (7
% reduksjon). Utover dette vil tiltaket ha marginale effekter på reisemønsteret. Vegen gir derfor langt
mindre effekt enn det som oppnås gjennom tiltak som trafikantbetaling, økt bussfrekvens og fortetting
i sentrum. Med en høy utbyggingskostnad er ikke dette tiltaket et kostnadseffektivt virkemiddel. Det
endrer heller ikke trafikk- og transportarbeidet for Ringerike kommune. Vegen bidrar dessuten til å styrke
bil som reisemiddel, og vil kunne tilrettelegge for en spredt arealutvikling. Dette tiltaket tas likevel med
videre på grunn av positive konsekvenser knyttet til redusert gjennomgangs-trafikk i Hønefoss sentrum.
Videre er det vektlagt at utbyggingen Nymoen - Eggemoen vil medføre økt sikkerhetsnivå på en del av
E16 som per i dag har lavt sikkerhetsnivå.

Vesttangenten
Det er ikke gjort egne beregninger på Vesttangenten i RTM, siden sonestrukturen er for grov til at den
ville gitt noe svar på effekten av en slik indre omkjøringsveg gjennom Hønefoss. Vesttangenten ble
inkludert i Sentrumskonseptet fordi det innebærer en konseptuell løsning på å redusere trafikken som
går gjennom sentrum. Se Figur 17, side 43.

Gange- og sykkelbruer
Fire forskjellige bruer kun for gående og syklende har blitt vurdert ved bruk av ATP-modell. Denne
baserer seg på endringer med nye veger / bruer eller hastigheter. (hastighetene er i modellen estimert
forsiktig for myke trafikanter):
- Eikli skole – Schjongslunden. Spesielt for skolelever vil denne brua gi en innkorting og bedret sikkerhet
til aktivitets- og boligområdene på Schjongslunden. Den vil ikke bidra spesielt i forhold til mer effektiv
sykkelveg til sentrum, men kan sees i sammenheng med en eventuell framtidig ringveg for syklister. Se
figur 13 nedenfor. Den vil ha en viktig lokal funksjon.
- Schjongslunden – Krakstadmarka. Dette vil kunne være en verdifull forbindelse mellom et potensielt
boligområde på østsiden av elva og sentrum. Beregninger viser at 1000 personer vil komme innenfor
10 minutters kjøretid med sykkel fra sentrum i dagens situasjon (se figur 5). Ved eventuell utbygging i
Krakstadmarka vil en slik bru bli svært verdifull for myke trafikanter. Dette er ikke vurdert videre i KVUen.
- Petersøya – Støalandet. En gang- og sykkelbru her vil gi en nyttig innkorting av reisetid til / fra sentrum
for syklende og gående. Den vil dessuten redusere elva som barriere. I underkant av 1000 flere personer
vil da kunne komme innenfor 15 minutters gange fra sentrum (søndre torg). Se figur 13.
- Arnemannsveien - Hønefoss nord. Vil kun gi mindre lokal effekt, og vil innvirke lite på reisetid til / fra
sentrum fra større områder på nordsiden.
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figur 12: prinsippskisse forkortelse nymoen - eggemoen

figur 13: Bru over petersøya gir innsparing av reisetid
til/ fra sentrum for gående

oppsummering beregninger i transportmodellen

Resultatene fra beregningene som er gjennomført i transportmodellen er oppsummert i tabellen
under. Den viser at bilandelen vil øke og gangandelen reduseres i framtidig situasjon (2024 og
2040) sammenliknet med 2010-situasjonen. Enkelttiltakene som er beregnet har marginale effekter
på reisemiddelfordelingen i de ulike alternativene. Det er kun alternativer med trafikantbetaling, økt
bussfrekvens og fortetting som gir reduksjon i bilandel og økning i kollektivandelene sammenliknet
med Nullkonseptet, men effekten er begrenset.

Totalt antall korte turer inn, ut og internt i Ringerike kommune, og endring
i antall turer sammenliknet med 2010

Antall turer

125 000
120 000

25%

115 000
110 000
105 000

20%
107 862
107 849 108 067 107 450
105 047 104 230 105 476 104 279
12%
12%
12%
11%
9%
9%
8%
8%

107 944 15%
105 332 105 300
12%
10%
9%
9%

100 000

5%

95 000

2024

Antall turer
Endring i 2010

Trafika
ntbetal
Trafika Trafika
Trafika
Nymoe
ing
ntbetal ntbetal Kollek
nParkeri ntbetal
15/30
vbro
ng
ing
ing
ing
Eggem
begge
10/20 30/60
15/30
oen
retning
er

0%

2040

Økt
Økt
bussfre bussfre Forte
ing
kvens kvens
10/15 15/15

107 84 108 06 107 45 105 04 104 23 105 47 104 27 107 86 122 30 105 33 105 30 107 94
12%

12%

11%

9%

8%

9%

tabell 8: Korte turer inn/ut av og internt i ringerike kommune
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30%

122 304
27%

8%

12%

27%

9%

9%

12%
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7

Konsepter

Dette kapittelet presenterer de fem konseptene:

• K1:

Utbedringskonsept uten restriksjoner

• K1+: Utbedringskonsept med restriksjoner
• K2:

Miljøkonsept

• K3:

Sentrumskonsept

• K4: Vegkonsept
Innledningsvis blir det gitt en omtale av Nullkonseptet (K0), som de andre konseptene vil bli sammenliknet
med. Konseptene har ulike investeringsnivåer, og de baserer seg på ulike strategier for å tilfredsstille
samfunnsmålet. Alle konseptene er beskrevet ut fra 2024- situasjonen (ferdig utbygd konsept).
Det er brukt en befolkningsvekst som samsvarer med SSB sin middelverdi (MMMM). Dette er lagt til
grunn i alle konseptene. I tillegg er det gjennomført følsomhetsberegninger for å se hvordan konseptene
står seg dersom Ringeriksbanen kommer og kommunens ambisjon om vekst viser seg å stemme.
Konseptene, bortsett fra Nullkonseptet og Utbedringskonseptet uten restriksjoner, har som forutsetning
at det er innført restriksjoner. Restriksjonene består av trafikantbetaling, parkeringsrestriksjoner,
stengning av gater og endrede fartsgrenser. Bompengesatsen er på 30 kroner i rushtid og 15 kroner
utenom. Taksten reguleres etter konsumprisindeksen. For detaljert informasjon om parkering og
bompenger vises det til delrapport om trafikale og prissatte virkninger. Konseptene er beskrevet med
kostnader. Disse er dokumentert i delrapporten «Kostnader».

7.1

Konsept K0: nullkonseptet

Forutsetter dagens situasjon (2010) samt de prosjektene som allerede har bevilgning til bygging.
Konseptidé:
- Sammenlikningsgrunnlag for andre konsepter
- Viser situasjonen fram til 2040 der kun vedtatte tiltak er gjennomført
- Nullkonseptet illustrerer situasjonen uten trafikantbetaling
tiltak
Kollektivtiltak
Flatedekning, frekvens og pris for buss vil være som i dag
Vegtiltak
Ingen tiltak innenfor kjerneområdet
Rv. 7 Sokna – Ørgenvika
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7.2

Konsept K1: Utbedringskonsept uten restriksjoner

Konseptet har til hensikt å effektivisere dagens system for å øke framkommeligheten til miljøvennlig
transport og redusere privatbilbruken internt i Hønefoss.
Konseptidé:
• Utnytte dagens transportsystem
• Kun mindre investeringstiltak for gående, syklende og kollektivtransport
• Økt frekvens for kollektivtrafikk

figur 14: Kart utbedringskonsept uten restriksjoner
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tiltak

inVesterinG
(mill kr. 2014 +/– 40 %)

Kollektivtiltak
15 minutters frekvens mellom Hønefoss nord – Hønefoss sør

9,3 mill. kroner i ekstra driftstilskudd
pr. år

Signalprioritering i lyskryssene langs fv. 35

30

Kollektivknutepunkt i sentrum: lavt servicenivå

15

Pendlerparkering Hønefoss nord og Hønefoss sør

45

Gange- og sykkeltiltak
Sammenhengende gange- sykkelnett: Bygge lenkene som mangler i planlagt
nett for gående og syklende

210

Nye gang- og sykkelbruer: Støalandet - sentrum og Schjongslunden - Eikli

135

Avkjørselssanering lang fv. 35

20

Vegtiltak
Utbedring i Gummikrysset for å skille lokal og nasjonaltrafikk, og for å bedre
framkommeligheten for kollektivtransport

40

Veg til gate i sentrumsområdet

265

totaLt
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7.3 Konsept K1+: Utbedringskonsept med restriksjoner
Konseptet har til hensikt å effektivisere dagens system for å øke framkommeligheten til miljøvennlig
transport og redusere privatbilbruken internt i Hønefoss. I tillegg inngår restriksjoner mot bilbruk.
Konseptidé:
• Utnytte dagens transportsystem
• Kun mindre investeringstiltak for gående, syklende og kollektivtransport
• Redusert bilbruk
• Økt frekvens for kollektivtrafikk

figur 15: Utbedringskonsept med restriksjoner
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tiltak

inVesterinG
(mill kr. 2014 +/– 40 %)

Kollektivtiltak
15 minutters bussfrekvens mellom Hønefoss nord – Hønefoss sør

9,3 mill. kroner i ekstra driftstilskudd
pr. år

Signalprioritering i lyskryssene langs fv. 35

30

Kollektivknutepunkt i sentrum: lavt servicenivå

15

Pendlerparkering Hønefoss nord og Hønefoss sør

45

Gange- og sykkeltiltak
Sammenhengende gang- sykkelnett: Bygge lenkene som mangler i planlagt nett
for gående og syklende

210

Nye gang- og sykkelbruer: Støalandet - sentrum og Schjongslunden - Eikli

135

Avkjørselssanering lang fv. 35

20

Vegtiltak
Utbedring i Gummikrysset for å skille lokal- og nasjonaltrafikk, og for å bedre
framkommeligheten for kollektivtransport

40

Veg til gate i sentrumsområdet

265

restriksjoner
Bompenger
Tidsdifferensierte bompenger: Takst kr 30 i rush / 15 utenfor rush
Bomring rundt + sentrum
Envegsinnkreving
Parkeringsrestriksjoner
- Redusere antall plasser
- Endre gjenværende til kortidsparkeringsplasser
- Økt avgift
Stenging av sentrumsgater
Endret hastighet: 30 km/t i sentrum og 40 km/t i ytre sentrum
totaLt
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7.4 Konsept K2: miljøkonsept
Konseptet har til hensikt å gjøre transportsystemet i Hønefoss bedre for miljøvennlig transport., og å
binde sammen nord- og sørsiden gjennom nye gang- og sykkelbruer.
Konseptidé:
• Satsing på gående, syklende og kollektivtrafikk
• Koble nord- og sørsiden
• Redusert bilbruk
• Økt frekvens for kollektivtrafikk

figur 16: miljøkonsept
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tiltak

inVesterinG
(mill kr. 2014 +/– 40 %)

Kollektivtiltak
Kollektivbru mellom sentrum og nordsiden
10 minutters bussfrekvens mellom Hønefoss nord – Hønefoss sør og
15 minutters bussfrekvens mellom Haugsbygd – Heradsbygda

190
37 mill. kroner i ekstra
driftstilskudd pr. år

Signalprioritering i lyskryssene langs fv. 35

30

Kollektivknutepunkt i sentrum: høyt servicenivå

15

Pendlerparkering Hønefoss nord og Hønefoss sør

45

Gange- og sykkeltiltak
Sammenhengende gang- og sykkelnett: Bygge ut manglende lenker og økt /
ensartet standard

365

Nye gang- og sykkelbruer: Støalandet - sentrum, Schjongslunden – Eikli, og
Jernbanestasjonen – nordsiden

165

Satsing på gående i sentrum – omfatter gågate, shared space og viktige ganglinjer

615

Arbeid som skaper atferdsendring
Avkjørselssanering lang fv. 35

20

Vegtiltak
Utbedring i Gummikrysset for å skille lokal og nasjonaltrafikk, og for å bedre
framkommeligheten for kollektivtransport

40

Veg til gate i sentrumsområdet

265

restriksjoner
Bompenger
- Tidsdifferensierte bompenger: Takst kr 30 i rush / 15 utenfor rush
- Bomring rundt sentrum
- Envegsinnkreving
parkeringsrestriksjoner
-Redusere antall plasser
-Endre gjenværende til kortidsparkeringsplasser
-Økt avgift
stenging av sentrumsgater
endret hastighet: 30 km/t i sentrum og 40 km/t i ytre sentrum
totaLt
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7.5 Konsept K3: sentrumskonsept
Tiltak med fokus på byutvikling og miljøvennlig transport i sentrum.
Konseptidé:
• Tiltak for å avlaste sentrum for biltrafikk
• Prioritere gående, syklende og kollektivtransport i sentrumsområdet
• Redusert bilbruk
• Økt frekvens for kollektivtrafikk

figur 17: sentrumskonsept
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tiltak

inVesterinG
(mill kr. 2014 +/– 40 %)

Kollektivtiltak
Kollektivtrasé mellom fv. 35 Kvernbergsund bru – Hønefoss bru. Tiltaket innbefatter at det blir etablert tofelts veg for bil mellom Kvernbergsund bru – Vesterngata (Vesttangenten), samt sykkelekspressveg på strekningen Kvernbergsund
bru til jernbaneundergangen i Hønengata
10 minutters bussfrekvens mellom Hønefoss nord – Hønefoss sør

565

13 mill. kroner i ekstra driftstilskudd
pr. år

Kollektivknutepunkt i sentrum: høyt servicenivå

15

Pendlerparkering Hønefoss nord og Hønefoss sør

45

Gange- og sykkeltiltak
sammenhengende gange- sykkelnett: Bygge ut manglende lenker og økt /
ensartet standard

365

Nye gang- og sykkelbruer: Støalandet - sentrum, Schjongslunden – Eikli, og
Jernbanestasjonen – nordsiden

165

Satsing på gående i sentrum – omfatter gågate, shared space og viktige ganglinjer

615

Arbeid som skaper atferdsendring
Vegtiltak
Utbedring i Gummikrysset for å skille lokal- og nasjonaltrafikk, og for å bedre
framkommeligheten for kollektivtransport

40

Veg til gate i sentrumsområdet

265

restriksjoner
Bompenger
- Tidsdifferensierte bompenger: Takst kr 30 i rush / 15 utenfor rush
- Bomring rundt sentrum
- Envegsinnkreving
parkeringsrestriksjoner
- redusere antall plasser
- Endre gjenværende til kortidsparkeringsplasser
- Økt avgift
stenging av sentrumsgater
endret hastighet: 30 km/t i sentrum og 40 km/t i ytre sentrum
totaLt
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7.6 Konsept K4: Vegkonsept
Tiltak som gir økt framkommelighet for bilen rundt Hønefoss by, samt satsing på miljøvennlig transport
i sentrum.
Konseptidé:
• Fullføre ringvegen rundt Hønefoss (Nymoen-Eggemoen)
• Prioritere gående, syklende og kollektivtransport i sentrumsområdet
• Redusert bilbruk

figur 18: Vegkonsept
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tiltak

inVesterinG
(mill kr. 2014 +/– 40 %)

Kollektivtiltak
10 minutters bussfrekvens mellom Hønefoss nord – Hønefoss sør

13 mill. kroner i ekstra
driftstilskudd pr. år

Signalprioritering i lyskryssene langs fv. 35

30

Kollektivknutepunkt i sentrum: lavt servicenivå

15

Pendlerparkering Hønefoss nord – Hønefoss sør

45

Gange- og sykkeltiltak
Sammenhengende gang- sykkelnett: Bygge ut manglende lenker og økt / ensartet standard

365

Nye gang- og sykkelbruer: Støalandet - sentrum, Schjongslunden – Eikli, og
Jernbanestasjonen – nordsiden

165

Satsing på gående i sentrum – omfatter gågate, shared space og viktige ganglinjer

615

arbeid som skaper atferdsendring
Avkjørselssanering lang fv. 35

20

Vegtiltak
Nymoen - Eggemoen

400

Veg til gate i sentrumsområdet

265

restriksjoner
Bompenger
- Tidsdifferensierte bompenger: Takst kr 30 i rush / 15 utenfor rush
- Bomring rundt sentrum
- Envegsinnkreving
Parkeringsrestriksjoner
- Redusere antall plasser
- Endre gjenværende til kortidsparkeringsplasser
- Økt avgift
stenging av sentrumsgater
endret hastighet: 30 km/t i sentrum og 40 km/t i ytre sentrum
totaLt
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7.7 Konsepter som er forkastet
ringveg øst

Ringveg øst går fra fv. 35 Osloveien ved Arnegårdsveien gjennom Krakstadmarka til Gummikrysset.
Strekningen går i bratt terreng gjennom bebygd område mot et skogsområde, videre ned mot
jordbruksareal før elvekryssingen mot Gummikrysset. Elva er sterkt meandrerende og danner et verdifullt
naturmiljø. Gjennomføringen av vegalternativet vil berøre mange interesser, og vil sannsynligvis være
svært kostbart. I tillegg er det lite trolig at denne vegen vil fungere som avlastningsveg for Hønefoss.
Ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv anbefales ikke denne traseen.

figur 19: Konsepter som er forkastet

6)

En meander er en vid elvesving eller slyngning i flatt landskap. Se http: //no.wikipedia.org/wiki/Meander
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s amfunnsøkon omisk analyse

Ensamfunnsøkonomiskanalyseer en systematiskvurderingavallerelevantefordelerog ulempersom
et tiltak førertil for samfunnet,detvil si både prissae og ikke-prissae konsekvenser.Dee delkapitlet
oppsummererviktige resultaterog vurderingerfraanalyseravprinsipielleendringeri transportsystemet.
Hensiktenerå sammenlikneulemperog fordelersomharbetydningfordrøing og anbefalingavkonsept.
Mer utførligeanalyserer ånne i delrapporterog grunnlagsdokumenter.I tillegg blir konseptenevurdert
ut fra trakksikkerhet, regionalevirkninger og potensial for gåing og sykling i senerekapitler.

8.1

t rakale virkninger

innledning
Trakale virkninger beregnes for å synliggjøre hva slags påvirkning de ulike konseptene har på
trakantenes valg av transportmiddel og reisemønster.Transportberegningene er gjennomført ved
hjelp avde strategiskepersontransportmodellenefor lange reiser(NTM5) og korte reiser(RTMDOM
Hønefoss)samtenmerdetaljertAimsun-modellfor Hønefossby . Resultatenefratransportberegningene
blir brukt som grunnlagsdata til den samfunnsøkonomiske analysen (prissae virkninger), og som
grunnlag for å vurderemåloppnåelsefor de ulike konseptene(eektmål).
Det er brukt to beregningsåri analysenav de trakale virkningene,2024og 2040, og manhartre ulike
geograske analysenivåer:
1) Kjerneområdeti DOM Hønefoss,dvs. Ringerike,Hole og Jevnakerkommune,blir primært brukt
i den samfunnsøkonomiskeanalysen(prissae virkningerog programmet«EFFEKT»).
2) For eektmålene brukes
a. Ringerikekommuneog
b. Hønefosssentrumsom analysenivåfor å kunne skille mellomendringer i- og rundt sentrum.
Sekart under for geogrask avgrensingav Hønefosssentrum.

f igur 20:
s oner (grunnkretser) som
omfaes av resultatuaket
for sentrum.
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Seside 86
EFFEKTer et nye-kostnadsanalyseverktøy som brukes avStatensvegvesen
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I analysene varierer det hvorvidt konseptene sammenliknes med dagens situasjon (2010) eller med
Nullkonseptet for 2024 (inkludert eventuelle tiltak som vi vet det er bevilgning til i dag). Dette er to
alternativ som det er viktig at man ikke forveksler. Når det er snakk om nullvekst, er det relativt til dagens
situasjon, altså 2010-nivå. Dette er et høyere mål enn reduksjon relativt til Nullkonseptet. Siden tiltakene
i konseptene primært ligger i sentrumsområdene, og det derfor er naturlig å forvente mer reduksjon
i bilbruk i Hønefoss sentrum enn i andre deler av Ringerike, brukes nullvekst som målestokk for
sentrumsanalysene ut i fra dagens situasjon. Reduksjon relativt til Nullkonseptet brukes for analysene
for Ringerike som helhet.

Usikkerhet
Den regionale transportmodellen (RTM) er en overordnet, strategisk modell som bygger på
reisevaneundersøkelser. Modellen beregner trafikkvekst for en framtidig situasjon basert på økonomisk
vekst, befolkningsvekst på grunnkretsnivå, trafikale tiltak og data knyttet til reisepreferanser. Regionale
transportmodeller treffer vanligvis godt når det gjelder å beregne vekst i biltrafikken i en trendsituasjon,
og viser på en god måte de relative forskjellene mellom alternativer for biltrafikken. Siden beregningene er
en forenkling av det virkelige reisemønsteret, er det noe usikkerhet knyttet til trafikktallene på lenkenivå.
RTM klarer ikke å fange opp alle de positive virkningene av en samordnet areal -og transportstrategi
eller effekten av å satse på gange, sykling og kollektivreiser som følge av kvalitetsforbedringer i
tilbudet. RTM er heller ikke god på å modellere trendbrudd eller på å fange opp de mest ekstreme
kø-situasjonene i rushtidene. Det er vanskelig å forutsi hvilket utslag usikkerhetene i beregningene gir. At
modellen ikke håndterer gange- og sykkeltrafikk eller trendbrudd i tilstrekkelig grad, kan tilsi at modellen
beregner et for høyt nivå for biltrafikken. Andre forutsetninger kan gi motsatte effekter lokalt. Modellen
beregner trafikkvekst for en framtidig situasjon basert på økonomisk vekst og endring i befolkning på
grunnkretsnivå. Større utbyggingsprosjekter kan imidlertid gi økt trafikk på enkeltlenker i planområdet.
For bedre å forstå virkninger som RTM ikke klarer å fange opp har vi supplert med en rekke
tilleggsberegninger og -vurderinger. Det er laget en mer detaljert transportmodell i Aimsun for Hønefoss
sentrum som bedre fanger opp kø- og kryssproblematikk; det er gjort en rekke kvalitative vurderinger;
og i tillegg har ATP-modellen blitt brukt for å finne ut mer om potensialet av omfattende satsning på
sykkel inkludert økt bruk av el-sykkel.

nullkonseptet i 2024 og 2040
trafikkbelastning for bil
Den beregnete trafikkbelastningen for bil sentralt i Hønefoss i dagens situasjon viser at gjennomsnittlig
årsdøgntrafikk i Kongens gate ligger på i overkant av 14 000 kjøretøy. For Osloveien ligger trafikken på
rundt 12 500 kjøretøy, og i Hønengata nord for Vesterngata (fv. 163) på i overkant av 11 500 kjøretøy.
For Hønefoss bru beregnes det 19 600 biler, hvilket er noe over observert trafikkmengde (januar 2014).
Alt i alt stemmer modellen godt med dagens situasjon for de overordnede trafikkstrømmene.
Om man ikke iverksetter noen tiltak, vil trafikken i sentrumsområdet øke med 18 % i 2024 og 34 % i 2040.
Modellberegninger viser at vi allerede ved 4 % økning får utfordringer med kapasiteten i vegnettet i
ettermiddagsrushet. Det er spesielt kryss som er avgjørende for kapasitet gjennom sentrum.
reisemiddelfordeling
Tabellen på neste side viser reisemiddelfordelingen for Nullkonseptet i 2010, 2024 og 2040. Beregningene
viser en økning i bilandelen med 3 % fra 2010 til 2024 og 2040. Kollektivandelen vil bli redusert med 1
% fram mot 2024 og 2040. Andelen gående vil bli redusert med henholdsvis 1 % fra 2010 til 2024, og
ytterligere 1 % fram mot 2040. Den beregnede sykkelandelen forblir uendret.
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tabell 9: Beregnet reisemiddelfordeling for 2010, 2024 og 2040.

2010
2024
2040

8.2

Bilfører

Bilpassasjer

Kollektiv

Gange

sykkel

75 %
78 %
78 %

10 %
10 %
10 %

2%
1%
1%

10 %
9%
8%

2%
2%
2%

trafikale virkninger og måloppnåelse

overordnede trafikkstrømmer
Utbedringskonseptet uten restriksjoner gir marginale endringer i de overordnede trafikkstrømmene.
Trafikken mellom Hønefoss sentrum og Jevnaker har den største endringen, med en reduksjon på i
overkant av 3 % sammenliknet med Nullkonseptet for 2024. Det blir en marginal reduksjon i antall turer
(182 færre).
Konseptene med restriktive tiltak vil føre til store endringer i de overordnede reisestrømmene. Trafikken
mellom sentrum og omkringliggende områder reduseres med 15-40 % i forhold til Nullkonseptet,
mens trafikken vil øke på vestsiden av Hønefoss og rundt Jevnaker. Dette betyr at mange velger å ikke
reise til Hønefoss sentrum med restriktive tiltak på dette nivået. Man kan anta at avvisningseffekten
vil være noe mindre, ettersom modellberegningene ikke på en tilstrekkelig god nok måte modellerer
de positive tiltakene som innfartsparkering, kollektivtilbud og tilrettelegging for sykling. Videre vil en
by med mindre trafikk og velutviklede byrom kunne være attraktivt og skape arealer som gjør at folk
ønsker å oppholde seg i sentrum.

figur 21: sum alle reiser
- miljøkonseptet 2040
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antall turer

Om man sammenlikner antall turer i de ulike konseptene med nullkonseptet, ser man at det
gjennomgående er slik at det kun blir en marginal endring i totalt antall turer. Skillet i turproduksjonen
går mellom konsepter med og uten bomring. Alle har en liten nedgang, men konseptene med bomring
har en noe større reduksjon av antallet turer.

trafikk- og transportarbeid
Beregningsresultatene for trafikk- og transportarbeid viser at det er marginale endringer for
konseptene sammenliknet med Nullkonseptet i de samlede resultatene for alle tre kommuner.
Endringene er størst for de korte reisene. Dette er logisk siden tiltakene som gjennomføres er lokale.
De vil dermed i størst grad påvirke det lokale transportmarkedet. Tendensen er den samme i begge
beregningsårene. Utbedringskonseptet uten restriksjoner og Vegkonseptet gir minst reduksjon i
trafikk- og transportarbeidet for bil, mens Utbedringskonseptet med restriksjoner, Miljøkonseptet og
Sentrumskonseptet gir størst reduksjon. De største reduksjonene er imidlertid meget små, på rundt 1
% i 2024 og 1,5 % i 2040.
For kollektiv er det betydelige endringer i transportomfanget for korte reiser. For de lange reisene er
endringene marginale. Utbedringskonseptet uten restriksjoner gir minst økning i transportarbeidet for
kollektiv, mens Miljøkonseptet gir størst økning. For Miljøkonseptet øker transportarbeidet for kollektiv
med i overkant av 30 % i 2024, og i overkant av 35 % i 2040.
Resultatene knyttet til trafikkarbeid gir ulike resultater for mål knyttet til sentrumsområdet sammenliknet
med mål knyttet til hele Ringerike. Mange bilister velger, med restriktive tiltak i sentrum, å kjøre rundt
sentrum i stedet for gjennom, og dette gir i vesentlig grad økt belastning på det omkringliggende
vegnettet. Dersom man skal vurdere trafikkarbeidet for hele Ringerike, må dette også omfatte trafikken
på de viktigste omkjøringsvegene. I Sentrumskonseptet etableres et forbedret vegtilbud gjennom
sentrum, Vesttangenten, og mange vil velge å benytte denne. Dette medfører totalt sett kortere reiseveg
for flere, og dermed redusert trafikkarbeid sammenliknet med de øvrige konseptene.

effektmål: mindre forurensning
nullvekst i lokale utslipp i forhold til dagens situasjon for sentrumsområdet.
2 % reduksjon i globale utslipp for Ringerike kommune i forhold til Nullkonseptet
2024 og 3 % reduksjon i forhold til Nullkonseptet 2040. Utslippene måles gjennom
trafikkarbeidet for ringerike kommune.
Ingen av konseptene oppfyller kravet om nullvekst i sentrumsområdet sammenlignet med dagens
situasjon, selv om alle konseptene gir redusert trafikk i sentrum relativt til Nullkonseptet 2024 og
2040. Konseptene med restriktive tiltak er mest effektive, og Vegkonseptet og Miljøkonseptet gir
minst vekst i trafikkarbeidet. Vegkonseptet gir en økning på 8,5 % fra dagens situasjon fram til 2024.
Utbedringskonseptet uten restriksjoner gir høyest vekst i trafikkarbeidet. For 2040 framkommer den
samme rangeringen for konseptene, men da vokser trafikkarbeidet ytterligere relativt til dagens situasjon.
Dersom man vurderer trafikkarbeidet for hele Ringerike, omfattes også trafikken på de viktigste
omkjøringsvegene. Som nevnt ovenfor vil mange bilister velge å kjøre rundt sentrum i stedet for gjennom,
særlig i konseptene som innebærer bompenger. Dette gir en vesentlig økning i trafikkbelastningen
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på det omkringliggende vegnettet. Sentrumskonseptet har best måloppnåelse med 2,1 % reduksjon
for 2024 og 2,9 % for 2040. Utbedringskonseptet uten restriksjoner har dårligst måloppnåelse med
0,3 % reduksjon i trafikkarbeidet for begge beregningsår. I Sentrumskonseptet etableres et forbedret
vegtilbud gjennom sentrum, Vesttangenten, og mange velger å benytte denne. Dette medfører totalt sett
kortere reiseveg for flere, og dermed redusert trafikkarbeid, sammenliknet med de øvrige konseptene.
Rangeringen er lik for både 2024 og 2040.
Oppsummert ser vi at Vegkonseptet er best når det gjelder reduksjon av lokale utslipp, men er nest
dårligst for klimagassutslipp for Ringerike. Motsatt er Sentrumskonseptet nærmest utslippsmålet for
CO 2 i Ringerike, men er rangert som nummer fire for reduksjon av luftforurensing i sentrumsområdene.
Miljøkonseptet er nest best for både lokale og globale utslipp.
tabell 10: rangering for effektmål forurensning. K3 oppnår målet for ringerike kommune i 2024, men ikke i 2040.

2040

K0 9)

K1

K1+

K2

K3

K4

nullvekst
sentrum

6

5

3

2

4

1

ringerike
kommune

6

5

3

2

1

4

forurensing:

Rød farge viser manglende måloppnåelse.

effektmål: endret reisemiddelfordeling
i sentrumsområdet skal veksten i antall bilførerturer tas av miljøvennlige
transportformer. Det innebærer at 45 % av alle reiser skal foregå med miljøvennlige
transportformer i 2024 og 50 % i 2040.
Transportmodellberegningene viser små endringer i fordelingen mellom bilbaserte og miljøvennlige
reiser. Tendensen er den samme i 2024 og i 2040.
Miljøkonseptet gir størst reduksjon i bilandelen, med en reduksjon på 2 % i 2024 og 3 % i 2040; videre
størst økning i kollektivandelen, med en økning på i underkant av 1 % i både 2024 og 2040. Dette
konseptet inneholder flest restriktive tiltak for bil, ingen nye vegforbindelser og størst satsing på kollektiv.
Det er små endringer i fordelingen mellom bilbaserte og miljøvennlige reiser. Tendensen er den samme
i 2024 og i 2040. Utbedringskonseptet uten restriktive tiltak gir ingen endring i fordelingen mellom
bilbaserte og miljøvennlige reiser sammenliknet med Nullkonseptet, mens de øvrige konseptene
gir marginal reduksjon i andelen bilbaserte reiser og marginal økning i andelen miljøvennlige reiser.
Sammenliknet med dagens situasjon, forverres situasjonen. Tiltakene som er lagt inn er relativt små i
forhold til å kunne gi store endringer i transportomfang og reisemiddelfordeling.
reisemiddelfordelingseffekter av satsing på gange- og sykkeltiltak
Ettersom transportmodellen ikke klarer å beregne effekter av gang- og sykkeltiltak, er det gjort en nærmere
vurdering av potensialet for økt sykkelandel i Hønefoss, basert på trafikktall fra transportmodellen. TØI
vurderte i 2002 potensialet for sykkelturer i Norge, med utgangspunktet i at en del av bilreisene under
5 km bør kunne overføres til gåing og sykling. TØI anslo denne andelen til å ligge på 30 %.
Siden 2002 har el-sykkelen gjort seg gjeldende på markedet. El-sykkel gjør det lettere å sykle over
lengre avstander, noe som vil kunne være med på å øke andelen av sykling. TØI (2014) har gjennomført
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en større undersøkelse knyttet til folks sykkelbruk, og funnene deres viser at el-sykkel gjør at folk sykler
både oftere og lenger. Videre tyder TØIs funn på at el-sykkelbruk i liten grad vil gi en reduksjon i vanlig
sykling. El-sykkelbruken vil derimot i stor grad hente reisende fra andre transportmidler. Det antas derfor
at potensialet for overføring av de korte bilreisene til gange og sykkel er ca. 50 prosent. Herav antas at
70 % av disse reisene blir overført til sykkel, og 30 % til gange.
Forutsetningene som er lagt til grunn gir en sykkelandel på 15-18 % i Hønefoss by ved full overføring av
dette potensialet. Dette forutsetter imidlertid at man må legge til rette for sykling gjennom omfattende
sykkeltiltak og en helhetlig satsing over en rekke år. Det viktigste tiltaket for å få flere til å begynne å
sykle, er et sammenhengende sykkelvegnett av god kvalitet og med tett ”maskevidde”.
I konseptene er det to tiltaksnivå på sykkelsatsing. Begge innebærer et sammenhengende sykkelvegnett,
men bare det høyeste satsningsnivået inkluderer høy og ensartet kvalitet på anlegget. Det er derfor
de konseptene med høyest sykkelsatsning som vil bidra mest til at sykkelpotensialet kan oppnås. Lav
satsing antar vi gir en halvering av overføring til gåing og sykling i forhold til høy satsing. I Tabell 11 ser
man andelen miljøvennlige reiser, forutsatt overføring av sykkelpotensialet. Resultatene er identiske
for 2024 og 2040.
tabell 11: reisemiddelfordeling forutsatt at potensial for økt antall sykkel- og gåturer inkluderes.

potensial reisemiddelfordeling alle turer sentrum og
sentrumsnære områder (reiser under 5 km) med full satsing på sykkel
alternativ

Bilbasert

miljøvennlige

Dagens situasjon

83 %

17 %

Nullkonsept 2024

86 %

14 %

Nullkonsept 2040

87 %

13 %

K1 2040

76 %

24 %

K1+ 2040

72 %

28 %

K2 2040

59 %

41 %

K3 2040

59 %

41 %

K4 2040

60 %

40 %

Konsept

Ingen av konseptene oppfyller mål om nullvekst for personbiler. Det er Vegkonseptet og Miljøkonseptet
som gir lavest vekst i trafikkarbeidet. Utbedringskonseptet uten restriksjoner gir størst vekst i
trafikkarbeidet. Oppnåelse av potensialet for sykkel gjør at man lokalt vil kunne nærme seg målsettinger
om nullvekst i de konseptene hvor sykkelsatsingen er høy.

tabell 12: rangering effektmål reisemiddelfordeling

2040

K0

K1

K1+

K2

K3

K4

Reisemiddelfordeling 10)

6

5

4

1

1

1

Gul farge viser at konseptene ikke i tilstrekkelig grad tilfredsstiller målene som er satt

10)

Antar at satsing på GS er utslagsgivende for økt GS-andel da RTM ikke gir effekt på tiltak for dette.
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effektmål: trafikkavvikling i sentrum
Redusert ÅDT i forhold til dagens situasjon med: 25 % på Hønefoss bru, og 0 % i
osloveien og Hønengata.

For å bedre trafikkavvikling i sentrum (og for bymiljøet, som er behandlet under ikke-prissatte
konsekvenser), er det satt mål om å redusere trafikken gjennom sentrum. Trafikkbelastningen er beregnet
i tre snitt: Osloveien, Hønefoss bru og Hønengata. For Hønefoss bru er det et mål om en reduksjon på
25 % i forhold til dagens situasjon. For de øvrige snittene er det et mål om at trafikken ikke skal øke fra
dagens nivå.
Beregningsresultatene viser at man når målene med konseptene som har restriksjoner, bortsett fra
i Sentrumskonseptet. I dette konseptet reduseres ikke trafikken tilstrekkelig i snittet i Hønengata.
Sentrumskonseptet øker omkjøringsgraden rundt sentrum (via Vesttangenten) noe, slik at den blir
rangert som nummer én for Hønefoss bru. Men den leder også trafikk inn til Hønengata og Osloveien, og
dette gjør at den ikke oppnår effektmålet totalt. Utbedringskonseptet uten restriksjoner når ikke målene.
For Utbedringskonseptet uten restriksjoner er reduksjonen av trafikkmengde i sentrumsområdet jevnt
fordelt i vegnettet, mens E16 og fv. 241 får en tilsvarende økning i trafikkmengde. Det er beregnet en
vekst som ligger på grensen til at vi får store kapasitetsproblemer i ettermiddagsrushet i sentrum.
For Utbedringskonseptet med restriksjoner, Miljøkonseptet, Sentrumskonseptet og Vegkonseptet
reduseres også trafikkbelastningen i Hønefoss betraktelig - på enkelte av sentrumsgatene halveres
faktisk trafikkbelastningen. Trafikknivået øker imidlertid på hovedvegene rundt sentrum. Spesielt er
økningen stor på Ådalsveien nord for sentrum, men den er også betydelige på E16 rundt sentrum og
på fv. 231 i øst. Vi får ingen problemer med trafikkavviklingen i sentrum. For Miljøkonseptets del vil
det være nødvendig å vurdere tiltak, som for eksempel retnings¬fordeling av trafikk over bruene, for å
kunne ha mulighet til å avvikle trafikken i kryss Vesterngata / Hønengata. Vi ser at kryssløsninger her
er viktige for å sikre god trafikkavvikling i sentrum.
På grunn av ny vegforbindelse i Sentrumskonseptet, med god framkommelighet rundt Hønefoss sentrum,
vil flere velge å reise gjennom Hønefoss sentrum, sammenliknet med antallet som vil gjøre dette ved
valg av Utbedringskonseptet med restriksjoner og Miljøkonseptet. Sentrumskonseptet vil derfor gi noe
høyere trafikk på innfartsårene nord og sør for sentrum. Fordelingen mellom Vesttangenten og gammel
veg gjennom sentrum er ca. 63 % -73 % på ny bru av det samlete trafikknivå. Det innebærer en trafikk på
ca. ÅDT 5000-6000 på Hønefoss bru og ÅDT 12 000 på ny bru (Vesttangenten). Kryssløsninger tilknyttet
Vesttangenten vil kunne være krevende å utforme og må eventuelt vurderes nærmere. Reisetiden
gjennom sentrum forkortes også i forhold til Miljøkonseptet, som følge av ny indre ringveg.
E16 vil med Miljøkonseptet få en økning på 20-45 % fra dagens situasjon. Det innebærer at man flere
steder vil kunne vurdere behov for utvidelse da den er på eller over kapasitetsgrense. Dette nivået gjelder
på konseptene med bompengering i sentrum.
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figur 22: trafikk miljøkonseptet
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tabell 13: ådt snitt i sentrum. for K3 er det av modelltekniske årsaker ikke beregnet riktig for Kongens gate og
Hønefoss bru. Her er tilleggsberegninger gjennomført som viser at nivået vil ligge på ca. ådt 5000.

tabell 14: rangering effektmål trafikkavvikling

2040

K0

K1

K1+

K2

K3

K4

Hønefoss bru

6

5

4

3

1

2

osloveien og
Hønengata

6

5

2

2

4

1

trafikkavvikling:

Grønn farge viser måloppnåelse.

effektmål: effektiv kollektivtransport

Gjennomsnittlig reisetid inkludert ventetid i henholdsvis rushtider og lavperioder
reduseres med:
• Nord – sør: 40 % i rushtider, 35 % i lavperioder
• Haugsbygda – sentrum: 15 % i rushtider, 25 % i lavperioder
• Heraldsbygda – sentrum: 50 % i rushtider, 50 % i lavperioder.
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Kollektivtransporten er avhengig av bedre tilgjengelighet og framkommelighet for å styrke
konkurranseforholdet til bil. Derfor er det satt mål som har til hensikt å bedre reisetiden for buss.
Restriktive tiltak reduserer bilbruken, noe som bidrar til at konseptene med restriksjoner gir kortere
reisetid for buss. Konseptenes evne til å redusere bilbruk fanges opp i vurderingen av mål om redusert
årsdøgntrafikk i sentrum. Vi har derfor i rangeringen av reisetid for kollektivtrafikk valgt å vektlegge
forskjeller i frekvens framfor redusert bilbruk, for å unngå «dobbelttelling». Restriktive tiltak er likevel
en forutsetning for bussens framkommelighet, noe som gjør at man kan skille mellom konsepter med
og uten restriksjoner for biltrafikken. Begge utbedringskonseptene har 15 minutters frekvenstilbud for
buss mellom Hønefoss nord og Hønefoss sør. Her blir derfor Utbedringskonseptet med restriksjoner
rangert som bedre på framkommelighet enn Utbedringskonseptet uten restriksjoner. I konsepter med
økt frekvens er det også lagt inn nye linjer. Dette gjør at man ikke trenger å bytte buss i sentrum. Det
reduserer ventetiden i sentrum, og er derfor også gunstig for reisetiden.

tabell 15: antall kollektivturer (bussturer) i definerte punkter i vegnettet. ådt.

Nullkonseptet kommer dårligst ut for reisetid for buss, fordi det ikke har noen frekvensøkning relativt til
dagens situasjon. Miljøkonseptet anses som best, fordi her ligger det inne økt frekvens både mellom
Hønefoss nord og Hønefoss sør, samt Hønefoss øst og Hønefoss vest. (10- og 15-minutters frekvens).
De andre konseptene har kun frekvensøkning på nord-sør aksen. Sentrumskonseptet og Vegkonseptet
rangeres begge som nummer 2, ettersom de har 10 min frekvens. Utbedringskonseptet med restriksjoner
rangeres som nummer 4, og Utbedringskonseptet uten restriksjoner som nummer 5.
tabell 16: rangering effektmål Kollektivtransport

2040
Kollektivtransport:

K0 9)

K1

K1+

K2

K3

K4

6

5

4

3

1

2
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effektmål: effektivt og ensartet sykkelvegnett
syklister skal ha et sykkelvegtilbud som er ensartet og mer effektivt enn i dag.
Det innebærer at 85 % flere skal ha mindre enn 5 minutters reisetid på sykkel for
strekningen fra søndre torg og hjem.

Hønefoss er en relativt liten by, med en stor andel som bor nær sentrum. Beregninger i ATP-modellen
viser at med dagens tilbud vil rundt 3300 innbyggere kunne sykle fra Søndre torg og hjem på fem
minutter eller mindre. Med en utbygging av et eget sykkelvegnett vil det være mulig å holde en høyere
fart. Med et sykkelvegnett som tillater en hastighet på 25 km/time vil dette antallet øke til 6 100. Dette
tilsvarer en økning på 85 %. Resultatet avhenger av at sykkelvegtilbudet er ensartet og av høy kvalitet.
Derfor er det kun konseptene med høyt satsingsnivå på sykkel som vil gjøre det mulig å nå dette målet.
Siden Sentrumskonseptet innebærer ytterligere satsning på sykkel i form av en sykkelekspressveg
langs Vesttangenten, er dette konseptet rangert som nummer én for dette effektmålet.
Det er også gjort vurderinger av hvor mange flere innbyggere som kommer innenfor 15 minutters
reisetidsradius fra Søndre torg med et nytt sykkelvegnett. Med et ensartet tilbud av høy kvalitet vil
dette antallet øke fra omtrent 12 400 til 13 300. Dersom man inkluderer el-sykkel i analysen, vil 15 300
komme innenfor denne 15 minutters-radiusen. Disse beregningene viser at det er mest å hente ved å
starte en utbygging av sykkelvegnettet i sentrumsområdene, for så å fokusere på sykkelveger lenger
ut fra bykjernen.
tabell 17: rangering effektmål sykkel
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figur 23: el-sykkel er velegnet for topografien på Hønefoss og vil gi utvidet rekkevidde fra sentrum. økt sykkelvegstandard vil også innebære at flere i eksisterende sentrumsområde begynner å sykle, i tillegg til de som får raskere
reiseveg rundt sentrum.

¯

Kilometer
2

Rekkevidde fra Søndre torg
Dagens situasjon. 5 min fra Søndre torg. 3 300 personer.
Utbygd sykkelvegnett. 5 min fra Søndre torg. 6100 personer.
Dagens situasjon. 15 min fra Søndre torg. 12 400 personer.
Utbygd sykkelvegnett. 15 min fra Søndre torg. 13 300 personer.
Dagens situasjon. 15 min fra Søndre torg med el-sykkel. 15 300 personer.
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effektmål: næringstransport
minst like god framkommelighet som i dagens situasjon for næringstransport i
Hønefoss i morgenrushet på strekningen mellom Gummikrysset og Hvervenmoen
(fv. 35)

Konseptene med restriksjoner vil ha tilsvarende eller lavere trafikknivå gjennom sentrum enn i dag.
Alle disse vil derfor oppnå målet som er satt. Konseptene inneholder ingen spesiell tilrettelegging for
næringstrafikk, utover restriksjoner for bil.
tabell 18: rangering effektmål næringstransport

2040
næringstransport

K0 9)

K1

K1+

K2

K3

K4

6

5

1

1

1

1

trafikksikkerhet og samfunnsikkerhet
En risiko og sårbarhetsanalyse, basert på to uavhengige analyser med fokus på henholdsvis
trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet, har blitt gjennomført. Dette for å avklare risikofaktorer, vurdere
konseptene opp mot disse og identifisere hvilke eventuelle utfordringer som bør følges opp i videre
planfaser.

trafikksikkerhet
Vegkonseptet innebærer bygging av ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen. Dette vil
heve sikkerhetsnivået på en del av E16 som per i dag har lavt sikkerhetsnivå. I tillegg blir man kvitt store
deler av risikoen knyttet til Eggemobakkene (9 % stigning), risikoen knyttet til manglende tilrettelegging
for gs-trafikk forbi Almemoen, og risikoen knyttet til selve Gummikrysset. Samtidig gir det mulighet
for ytterligere reduksjon av gjennomfartstrafikken gjennom sentrum, selv om denne foreløpig ikke er
beregnet særlig høyt.
Miljøkonseptet skiller seg fra de andre med høyest frekvens for kollektivtrafikk. Det knytter seg noen
sikkerhetsutfordringer til stor busstrafikk i sentrum. Høy satsing på sammenhengende gange- og
sykkelvegnett vurderes til å ha et stort ts-potensial. Utbedringskonseptet med restriksjoner innebærer
ikke høy satsing på sammenhengende gange- og sykkelvegnett, og rangeres derfor lavere enn
Miljøkonseptet og Vegkonseptet. Utbedringskonseptet med restriksjoner vurderes også som lavere
når det gjelder trafikksikkerhet enn Miljøkonseptet, fordi det verken innebærer ny bybru eller ny gs-bru
fra Jernbanestasjonen til Nordsiden.
Sentrumskonseptet innebærer etablering av Vesttangenten. Det knytter seg flere utfordringer til dette.
Tiltaket vil gi mer trafikk i sentrum, sammenliknet med de øvrige konseptene med restriktive tiltak.
Vesttangenten vil også medføre at det etableres en ny barriere som gående og syklende må krysse
i plan. Det kan også bli utfordrende å innføre et lavt fartsnivå på Vesttangenten, dersom denne blir
nærmest kryss- / avkjørselsfri. Jo mer effektiv / kapasitetssterk Vesttangenten blir, desto større blir
trafikksikkerhets¬utfordringene knyttet til dette tiltaket.
Utbedringskonseptet uten restriksjoner innebærer ikke restriktive tiltak, det vil si at man ikke oppnår
trafikksikkerhetseffekten knyttet til trafikkreduksjon i sentrum.
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samfunnssikkerhet
Sentrumskonseptet og Vegkonseptet bidrar sterkt til økt framkommelighet henholdsvis i og utenfor
sentrum, men det er vanskelig å bedømme hvilket konsept som gir mest effekt totalt sett. I et større
perspektiv vil Vegkonseptet være viktigere.
Det er vanskelig å vurdere om restriktive tiltak og mindre trafikk i sentrum vil øke framkommeligheten i
vesentlig grad, siden dette i verste fall kun fører til at utfordringene forskyves til utenfor sentrum.

oppsummering og rangering innen måloppnåelse
Konseptenes evne til å imøtekomme prosjektutløsende behov og oppfylle samfunnsmålets ambisjon
om å sikre at transportsystemet i Hønefoss og Ringeriksregionen utvikler seg i en miljøvennlig retning
fram mot 2040, synliggjøres i stor grad gjennom måten de oppfyller mål om endret reisemiddelfordeling
redusert forurensing og biltrafikk i sentrum. Disse effektmålene vektlegges derfor mest i en samlet
vurdering av trafikale virkninger og måloppnåelse.
Alle konsepter fører til lavere utslipp av klimagass og lokal luftforurensing enn Nullkonseptet 2024 og
2040, men ingen av konseptene oppfyller målet om nullvekst i sentrum. Sentrumskonseptet oppnår
målet om 2 % reduksjon i Ringerike i 2024. Derimot er det ingen konsepter som gjør at man oppnår målet
om 3% reduksjon i Ringerike sammenliknet med utslippsnivået for Nullkonseptet 2040. Konseptene
med restriksjoner kommer best ut, og forskjellene mellom de store konseptene (Vegkonseptet,
Sentrumskonseptet og Miljøkonseptet) hva angår utslipp er relativt marginale. Miljøkonseptet og
Vegkonseptet scorer best for utslippsmålene sett under ett .
Alle konseptene fører også til litt bedre reisemiddelfordeling enn Nullkonseptet 2024 og 2040, men
sammenliknet med Nullkonseptet 2010 forverres situasjonen. Dersom potensialet ved stor sykkelsatsning
utnyttes, står konseptene seg noe bedre. Konseptene nærmer seg da en reisemiddelfordeling som
oppfyller målet om 45 % andel miljøvennlig transportformer, et mål som innebærer nullvekst i biltrafikken.
Forskjellen mellom de tre store konseptene vurderes som så små at Miljøkonseptet, Sentrumskonseptet
og Vegkonseptet rangeres likt .
For å styrke konkurransedyktigheten til miljøvennlige transportformer er det viktig at vegnettet i sentrum
avlastes for biltrafikk. Det er derfor satt mål om reduksjon i antall kjøretøy på viktige veger og flaskehalser
i sentrum. Utbedringskonseptet uten restriksjoner gir bedre kapasitet i sentrum sammenliknet med
Nullkonseptet 2024 og 2040, men oppnår bare målet som er satt for Hønefoss bru. Det betyr at
Utbedringskonseptet uten restriksjoner gir en forverret situasjon i de andre snittene, sammenliknet
med dagens situasjon.
Alle konsepter med restriksjoner rangeres som klart bedre enn både Nullkonseptet og
Utbedringskonseptet på mål om redusert ÅDT på Hønefoss bru, i Osloveien og i Hønengata. De oppfyller
også samtlige målsettinger om redusert årsdøgntrafikk i sentrum. Unntaket er Sentrumskonseptet,
som ikke reduserer trafikken i Hønengata tilstrekkelig. Sentrumskonseptet øker omkjøringsgraden
rundt sentrum, noe som innebærer større trafikkbelastning i Hønengata og Osloveien. Det betyr at
Sentrumskonseptet samlet sett ikke oppnår effektmålet for trafikkavvikling i sentrum . På den annen
side fører denne omkjøringseffekten til at dette konseptet avlaster den største flaskehalsen, Hønefoss
bru, best. I en samlet vurdering av konseptenes trafikkbelastning i sentrum vurderes Miljøkonseptet og
Vegkonseptet som marginalt bedre enn Sentrumskonseptet. Det betyr at selv om Sentrumskonseptet
har bedre måloppnåelse for Hønefoss bru, så veier ikke det opp for ulempene ved å ha høyere trafikk
på fv. 35 på begge veger inn mot kjernen av sentrum . Det henger sammen med at både Miljøkonseptet
og Vegkonseptet vurderes å gi god nok avlastning på Hønefoss bru. Hvis det blir en kraftig trafikkvekst
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som følge av en eventuell Ringeriksbane med stasjonsplassering i Hønefoss sentrum, kan konseptenes
betydning for kapasiteten på Hønefoss bru bli viktigere. Sentrumskonseptets fortrinn når det gjelder
avlastning på Hønefoss bru vil da kanskje måtte vektlegges sterkere. Vurderingen av Miljøkonseptet
og Vegkonseptet som marginalt bedre enn Sentrumskonseptet er altså beheftet med noe usikkerhet.
Det er også utformet et sett av ulike effektmål som er spisset mot å oppfylle samfunnsmålets målsetning
om et mer effektivt transportsystem i Hønefoss. Sammen danner disse grunnlag for å si noe om
konseptenes evne til å sikre bedre tilgjengelighet og framkommelighet for myke trafikanter, kollektivtrafikk
og næringstransport.
Kollektivtransporten er avhengig av bedre tilgjengelighet og framkommelighet for å styrke
konkurranseforholdet til bil. Derfor er det satt mål som har til hensikt å bedre reisetiden for buss.
Restriktive tiltak reduserer bilbruken, noe som bidrar til at konseptene med restriksjoner gir kortere
reisetid for buss. Ettersom konseptenes evne til å redusere bilbruk fanges opp i vurderingen av mål om
redusert årsdøgntrafikk i sentrum, har vi i rangeringen av reisetid for kollektivtrafikk valgt å vektlegge
forskjeller i frekvens framfor redusert bilbruk, for å unngå «dobbelttelling». Restriktive tiltak er likevel
en forutsetning for bussens framkommelighet som gjør at man kan skille mellom konsepter med og
uten restriksjoner for biltrafikken. Utbedringskonseptet uten restriksjoner og Utbedringskonseptet
med restriksjoner har begge 15 minutters frekvenstilbud mellom Hønefoss nord og Hønefoss sør.
Her blir Utbedringskonseptet med restriksjoner derfor rangert som bedre på framkommelighet enn
Utbedringskonseptet uten restriksjoner. I konsepter med økt frekvens er det også lagt inn nye linjer
som gjør at man ikke trenger å bytte buss i sentrum. Det reduserer ventetiden i sentrum og er derfor
også gunstig for reisetid.
Nullkonseptet kommer dårligst ut for reisetid for buss, fordi det ikke har noen frekvensøkning relativt
til dagens situasjon. Miljøkonseptet anses som best fordi det her ligger inne økt frekvens både
mellom Hønefoss nord og Hønefoss sør, samt mellom Hønefoss øst og Hønefoss vest. (Henholdsvis
10 og 15 minutters frekvens). De andre konseptene har kun frekvensøkning på nord-sør aksen.
Sentrumskonseptet og Vegkonseptet rangeres begge som nummer 2, da de har 10 minuntters frekvens,
mens Utbedringskonseptet med restriksjoner rangeres som nummer 4 og Utbedringskonseptet uten
restriksjoner som nummer 5.
Med et oppgradert sykkelvegnett hvor sykling kan gjøres trygt i 25 km/t vil man bruke ca. 11 –13 minutter
fra Gummikrysset til Hvervenmoen (beregnet til 17 minutter i dag). Gjennomsnittstid for bil i rushtidstimene
er i dag 11 minutter. Under maksperioden i rushtid ville man altså kunne være raskere på sykkel enn bil,
om man hadde et sammenhengende sykkelvegnett. Konseptene med satsing på sammenhengende
og ensartet sykkelvegnett er derfor rangert som best.
Reisetid for næringstransport vil være sammenfallende med effektmål knyttet til ÅDT og trafikkavvikling
i sentrum, fordi det ikke er lagt inn egne tiltak for denne gruppen. For å unngå dobbelttelling vil dette
effektmålet ikke tillegges stor vekt.

effektmål og rangering av konsepter
I en samlet vurdering av trafikale virkninger og måloppnåelse kommer Nullkonseptet dårligst ut, tett
etterfulgt av Utbedringskonseptet uten restriksjoner. De scorer dårligst på alle effektmål, noe som betyr
at de verken oppfyller samfunnsmålet eller imøtekommer de prosjektutløsende behovene på en god
nok måte. Konseptene Miljøkonseptet, Sentrumskonseptet og Vegkonseptet kommer tilnærmet likt ut.
Disse konseptene står seg best når det gjelder mål om endret reisemiddelfordeling, utslippsreduksjon
og redusert biltrafikk i sentrum. I tillegg kommer de best ut dersom vi vekter alle effektmål likt. Skulle det
skilles mellom de tre konseptene, så kommer Sentrumskonseptet dårligere ut på grunn av målsetningene
om nullvekst i sentrum og reduksjon av trafikken i Hønengata.
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Konseptenes betydning for trafikkavvikling i sentrum sier også noe om evnen til å legge til rette for et
attraktivt bymiljø som styrker Hønefoss’ attraktivitet og posisjon som regionsenter. Disse andre indirekte
virkningene av de trafikale effektene vektlegges ikke i vurderingen og rangeringen av måloppnåelse,
men drøftes nærmere i kapitlet om konseptenes regionale virkninger og potensial for å legge til rette for
Hønefoss som et konkurransedyktig regionsenter. Det betyr at de inngår i den endelige totalvurderingen
av konseptenes evne til å imøtekomme prosjektutløsende behov og svare ut samfunnsmålets ambisjon
om en konkurransedyktig Ringeriksregion. Her vil også konseptenes evne til å avlaste sentrum bli vurdert
når det gjelder avvisningskraft. Det vil si at konseptenes betydning for endret reisemønster vil bli drøftet
i lys av potensialet de respektivt har til å legge til rette for Hønefoss som et attraktivt regionsenter.
tabell 19: rangering av måloppnåelse for effektmålene i 2040. Grønt indikerer måloppnåelse.

2040

K0 9)

K1

K1+

K2

K3

K4

Nullvekst
sentrum

6

5

3

2

4

1

Ringerike
kommune

6

5

3

2

1

4

reisemiddelfordeling

6

5

4

1

1

1

Hønefoss bru

6

5

4

3

1

2

Osloveien og
Hønengata

6

5

2

2

4

1

Kollektivtransport

6

5

4

1

2

2

Sykkel

6

5

4

2

1

2

Næringstransport

6

5

1

1

1

1

44

37

23

14

15

14

6

5

4

1

3

1

forurensing

trafikkavvikling:

framkommelighet

total score
samlet
rangering
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8.3

prissatte virkninger

De prissatte virkningene er vurdert samlet i en nyttekostnadsanalyse i programmet EFFEKT for
konseptene i år 2024. Endringer i prissatt nytte og kostnader måles opp mot Nullkonseptet som
representerer en framskriving av dagens situasjon med de tiltak som per i dag har fått bevilget midler.
i beregningene er det skilt mellom fire hovedgrupper av aktører:
1.
2.
3.
4.

Trafikanter
Operatører
Det offentlige
Samfunnet for øvrig

følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 års beregningsperiode
40 års levetid på anlegg
5 år anleggsperiode
Åpningsåret er 2024
2018 er sammenlikningsåret
20 % skattekostnad ved å finansiere et tiltak over offentlige budsjetter
4 % diskonteringsrente
Alle verdier er i 2014-kroner
Driftskostnader pr. bomsnitt er satt til 3,5 mill. kr. Det er totalt lagt inn 5 bomsnitt for konseptene:
Utbedringskonseptet med restriksjoner, Miljøkonseptet, Sentrumskonseptet og Vegkonseptet

sammenstilling av prissatte virkninger
netto nåverdi / netto nytte (nn): Dersom et prosjekt har en positivt netto nåverdi, vil det si at samfunnet
som helhet er villig til å betale minst like mye som prosjektet koster og at tiltaket er samfunnsøkonomisk
lønnsomt å gjennomføre.
netto nytte pr. budsjettkrone (nnB): Forholdet mellom netto nytte og kostnader over offentlige
budsjetter. Et uttrykk for hva samfunnet netto får igjen for hver bevilget krone.

tabell 20: sammenstilling av prissatte virkninger, mill. kr. neddiskontert og avrundet.

2024

K1

K1+

K2

K3

K4

Trafikanter og transportbrukere

-302

-6 895

-6 669

-6 290

-6 240

1

3 323

3 309

3 672

3 234

Det offentlige

-562

-555

- 1 292

-1 591

-1 539

Samfunnet for øvrig

-173

-21

-525

-2

29

Netto nytte NN

-1 036

-4 148

-5 177

-4 211

-4 516

nn pr. budsjettkrone nnB

-1.84

-7.47

-4.01

-2.65

-2.93

Operatører / bomselskap
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Fra sammenstillingen ser man at ingen av konseptene har positiv netto nåverdi, og at Utbedringskonseptet
uten restriksjoner kommer best ut. Miljøkonseptet kommer dårligst ut på netto nytte, mens
Utbedringskonseptet med restriksjoner kommer dårligst ut hvis man ser på
netto nytte per budsjettkrone.
Resultatet er sterkt dominert av trafikantnytten som er negativ for alle konseptene på grunn av
den negative trafikantnytten bilistene får av restriksjoner. Utbedringskonseptet uten restriksjoner
inneholder ingen restriksjoner foruten fartsreduksjon gjennom sentrum, og er derfor det konseptet
med minst negativ trafikantnytte. Det er imidlertid viktig å være klar over at den prissatte trafikantnytten i
Utbedringskonseptet uten restriksjoner kan være overvurdert da beregninger i modellverktøyet Aimsun
tyder på at konseptet kan gi store utfordringer knyttet til kapasitet i vegnettet. Miljøkonseptet kommer
dårligst ut på de prissatte konsekvensene fordi konseptet ikke inneholder vegtiltak for bilistene, og
således kommer dårligst ut på trafikantnytte. Den positive trafikantnytten for de kollektivreisende veier
i liten grad opp for dette på grunn av den høye andelen bilister.

tabell 21: trafikantnytte pr. reisemiddel 2024. millioner kr neddiskontert og avrundet.

neddiskontert trafikantnytte 2024 (mill kr)
K1

K1+

K2

K3

K4

-446

-7156

-7219

-6681

-6665

Bilpassasjer

-79

-72

-95

91

-2

Kollektiv

208

220

516

288

289

Gang

4

4

13

14

13

Sykkel

25

27

91

101

92

-288

-6977

-6694

-6187

-6273

Bilfører

Sum

Kollektivnytten er positiv for alle konseptene, og høyest for Miljøkonseptet, som har størst satsning,
men nytten av kollektivsatsningen er ikke stor nok til å veie opp for ulempene ved restriksjoner. Nytten
for gående og syklende har såpass stor usikkerhet at en tilleggsvurdering av nytten for disse kreves, og
dette gjøres i vurderingene for ikke-prissatte effekter. Når nytten knyttet til gange- og sykkeltiltak ikke er
med i den prissatte vurderingen, framstår konseptene som mindre samfunnsøkonomisk lønnsomme enn
det de virkelig er. Dette slår mest negativt ut for Miljøkonseptet, Sentrumskonseptet og Vegkonseptet,
som har høyest nivå (og tilhørende kostnader) på gange- og sykkelsatsningen.
Det er særlig helsegevinster knyttet til gåing og sykling som undervurderes når modellverktøyet ikke
klarer å beregne en nytteøkning i disse transportformene basert på de gange- og sykkeltiltakene
som er lagt inn i konseptene. En egen utregning av helsegevinsten, basert på en overføring av 50 %
av de korte bilreisene i Hønefoss, viser at dette utgjør en samfunnsøkonomisk nytteeffekt på rundt
6 milliarder kroner. Denne gevinsten er ikke direkte sammenliknbar med konseptenes netto nytte,
men den gir en klar indikasjon på at konseptene vil ha en langt høyere nytte enn det som kommer
fram i de prissatte beregningene. Med en vellykket gange- og sykkelsatsning er konseptene potensielt
samfunnsøkonomisk lønnsomme kun på basis av helsegevinsten. I tillegg kommer gevinster knyttet til
miljø og reduserte kø-kostnader.
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Virkninger for operatørene omfatter driftskostnader, inntekter og overføringer. EFFEKT er her benyttet til
å beregne virkninger for bomselskapene. Virkningen for kollektivoperatørene er beregnet ved siden av
EFFEKT, og er lagt inn under ”andre kostnader”. Kostnader for Utbedringskonseptet uten restriksjoner
er her null, siden den er tilsvarende som i basis, dvs. kun bestående av eksisterende bomstasjoner
utenfor Hønefossområdet. I de andre konseptene er det lagt inn fem nye bomstasjoner. Det er svært
liten forskjell i operatørnytten mellom de ulike konseptene. Dette skyldes i stor grad at antall bomsnitt
er likt, samtidig som at det totale antall bilister holdes relativt konstant mellom de ulike konseptene.
tabell 22: endring i operatørnytte 2024, millioner kr. neddiskontert.

2024
Bompengekostnader

K1
Kostnader

K1+

K2

K3

K4

-341

-341

-341

-341

Inntekter

0.6

3663

3649

4012

3574

Sum

0.6

3323

3308

3671

3233

Kostnader for det offentlige er summen av alle inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter. Dette består
av bevilgninger over offentlig budsjetter til investeringer, drifts- og vedlikeholdskostnader og skatte- og
avgiftsinntekter. Sentrumskonseptet og Vegkonseptet, som har de største investeringskostnadene har
størst negativ nytte, etterfulgt av Miljøkonseptet. Deretter følger Utbedringskonseptene.
tabell 23: investeringskostnader i millioner 2014-kroner, avrundet.

Investeringskostnad

K1

K1+

K2

K3

K4

760

760

1760

2090

1920

tabell 24: endring i kostnader for det offentlige 2024, mill kr. neddiskontert og avrundet.

2024

K1

K1+

K2

K3

K4

Investeringer

-544

-544

-1 259

-1 493

-1 375

Drift og vedlikehold

-5

-3

0

-7

14

Skatte- og avgiftsinntekter

-13

-8

-33

-91

-178

-562

-555

-1 292

-1 591

-1 539

Sum

Kostnader for samfunnet for øvrig omfatter endringer i ulykkeskostnader, luftforurensing, restverdi og
skattekostnad. Skattekostnaden er kostnaden ved å finansiere et tiltak over offentlige budsjetter. I tillegg
er behov for økt driftstilskudd til kollektivoperatøren som følge av et forbedret tilbud inkludert under
posten «andre kostnader». Driftstilskuddet er beregnet av kollektivselskapet Brakar. Alle konsepter
reduserer ulykkeskostnadene, og til dels luftforurensningen, men resultatet domineres av behovet for
driftstilskudd og av skatte-kostnaden, og gjør at alle konseptene får negativ verdi for «samfunnet for
øvrig». Miljøkonseptet, som har størst kollektivsatsning, og tilhørende behov for driftstilskudd, får mest
negativt resultat.
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tabell 25: endring i kostnader for samfunnet for øvrig 2024, mill kr. neddiskontert og avrundet.

2024

K1

K1+

K2

K3

K4

Ulykker

66

203

253

436

432

Støy og luft-forurensning

3

17

24

41

70

-149

-149

-589

-214

-214

19

19

45

53

49

Skattekostnad

-112

-111

-258

-318

-308

Sum

-173

-21

-525

-2

29

Andre kostnader
Restverdi

8.4

ikke-prissatte virkninger

Verdier og ressurser som ikke kan omsettes på et marked kan være vanskelig å anslå kroneverdien
på. Slike verdier blir her omtalt som ikke-prissatte temaer, i henhold til metodikken i håndbok 140
Konsekvensanalyser. Temaene verdsettes ikke i kroner og øre, men de beskrives kvalitativt, og
konseptene blir rangert på grunnlag av disse vurderingene.
I denne KVUen har man valgt å utvide antall ikke-prissatte temaer utover de fem i håndboken, med
ett tema som går konkret på virkninger knyttet til gang- og sykkeltiltak. Bakgrunnen for dette er at
transportmodellen (RTM) ikke klarer å modellere effekter og nytte knyttet til slike tiltak. Samtidig er det
slik at man legger kostnadene knyttet til gang- og sykkeltiltak i de ulike konseptene inn i EFFEKT. Dette
programmet beregner den prissatte delen av den samfunnsøkonomiske analysen. I praksis betyr dette at
man legger inn en kostnad for tiltak som man ikke klarer å måle noen nytte av i beregningsprogrammene.
Dette reduserer den beregnede prissatte nettonytten av alle konseptene som inneholder gang- og
sykkeltiltak, spesielt nytten av de konseptene som har høy satsning på myke trafikanter. Nedenfor vil
vi forsøke å kaste lys på de nytteeffektene slike tiltak vil kunne ha, slik at en samfunns¬økonomisk
sammenstilling av nytte og kostnader i størst mulig grad fanger opp disse positive konsekvensene.
De ikke-prissatte virkningene omfatter følgende tema:
• Landskapsbilde: Temaet omfatter de visuelle kvalitetene og hvordan disse endres.
• Nærmiljø og friluftsliv: Temaet omfatter kvaliteten på menneskers daglige livsmiljø og områder
for friluftsliv, og har betydning for trivsel og helse.
• Naturmiljø: Temaet omfatter naturtyper og arter, og det som kan påvirke dyr og planters
livsgrunnlag. Det er fokus på naturens egenverdi.
• Kulturmiljø: Temaet omfatter kulturhistoriske verdier i områdene.
• Naturressurser: Temaet omfatter ressurser fra jord og skog, fisk og vilt, vann, berggrunn og mineraler.
• Gåing og sykling: Temaet omfatter verdier knyttet til helse og opplevd trygghet.

samlet rangering av ikke-prissatte konsekvenser
Alle konseptene med unntak av Nullkonseptet har tiltak som er positive for Landskapsbilde, Nærmiljø
og friluftsliv og gåing og sykling, men alle konseptene inneholder også tiltak som gir risiko for inngrep
i verneverdier. Vi forutsetter at det blir gjort grundigere vurderinger av konsekvensomfanget og av
muligheter for å redusere konfliktnivået for ikke-prissatte tema i påfølgende planfaser.
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I den samlede vurderingen blir konsekvenser knyttet til temaene Nærmiljø og friluftsliv og gåing og
sykling vektlagt tyngst, siden disse temaene er behovsspesifikke for denne KVUen.
K2 miljøkonseptet: Miljøkonseptet kommer samlet sett best ut på de ikke-prissatte vurderingene. Dette
fordi det på grunn av høyt satsningsnivå på myke trafikanter scorer høyt innen Nærmiljø og friluftsliv og
gåing og sykling. Et sammenhengende gange-og sykkelnett med høy og ensartet standard, ombygging
fra gate til veg og satsing på gående i sentrum i form av gågater, shared space og standardheving
på viktige ganglinjer, er viktige tiltak i denne sammenheng. Konseptet gir positive effekter innen
landskapsbilde og innebærer restriksjoner for biltrafikken. Restriktive tiltak er positivt for å redusere
trafikkveksten og for verdier innen Nærmiljø og friluftsliv og gåing og sykling. Nye bruer kan skape
konflikter knyttet til natur- og kulturmiljø.
K3 sentrumskonseptet: Sentrumskonseptet kommer noe dårligere ut enn Miljøkonseptet, både
fordi det scorer litt lavere på Nærmiljø og friluftsliv, og fordi Vesttangenten er et stort inngrep som kan
gi negative konsekvenser for landskapsbildet, natur- og kulturmiljø. Ekspressykkelveg teller positivt for
sykkel, men økt biltrafikk i Osloveien og Hønengata som følge av Vesttangenten gjør at konseptet ikke
vurderes som bedre enn miljø- og Vegkonseptet for gåing og sykling. Utover dette innebærer konseptet
mange av de samme tiltakene og effektene på de ikke-prissatte verdiene som Miljøkonseptet.
K4 Vegkonseptet: Forkortelsen Nymoen-Eggemoen reduserer trafikken gjennom sentrum, som
sammen med høy satsning på myke trafikanter skaper positive verdier innen Nærmiljø og friluftsliv
samt for gåing og sykling. Nymoen-Eggemoen innebærer imidlertid et større inngrep som vil kunne
gi negativ konsekvens innenfor Naturmiljø og Landskapsbilde. Utover dette innebærer konseptet mye
av de samme tiltakene og effektene på de ikke-prissatte verdiene som Miljø- og Sentrumskonseptene.
K1+ Utbedringskonsept med restriksjoner: Dette konseptet kommer dårlig ut fordi det kun innebærer
en lav satsning på myke trafikanter: Konseptet inneholder ikke ombygging fra veg til gate, gangesykkelnettet er av lavere kvalitet enn for de større konseptene, og det innebærer ikke satsing på gående
i sentrum i form av gågater, shared space og standardheving på viktige ganglinjer. Restriksjoner for
biltrafikken teller positivt innen både Nærmiljø og for gåing og sykling. Få og mindre tiltak innebærer
at potensialet for konflikt er relativt lavt.
K1 Utbedringskonsept uten restriksjoner: Kommer dårligst ut av de alternative konseptene. Dette
konseptet innebærer høy trafikkvekst, som er negativt for Nærmiljø og friluftsliv og for gåing og sykling.
Foruten dette er konseptet likt Utbedringskonseptet med restriksjoner. Få og mindre tiltak innebærer
at potensialet for konflikt er relativt lavt.
K0 nullkonseptet: Kommer dårligst ut fordi det innebærer en høy trafikkvekst som bidrar negativt
når det gjelder verdier innen Nærmiljø og friluftsliv og innen gåing og sykling. Nullkonseptet inkluderer
ingen tiltak som kan skape positive verdier.
tabell 26: sammenstilling deltema

Konsept

K0

68

Landskapsbilde

naturmiljø

Kulturmiljø

nærmiljø
og
friluftsliv

naturressurs

Gåing
og
sykling

rangering

0

0

0

0

0

0

6

K1

0

-

-

+

0

+

5

K1+

++

-

-

++

0

++

4

K2

+++

--

--

++++

0

++++

1

K3

++

---

---

+++

0

++++

2

K4

+

--

-

+++

0

++++
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Helsegevinst ved overføring til gåing og sykling
Helsegevinsten av å gå og sykle er en viktig faktor i vurderingen av gåing og sykling under de ikkeprissatte effektene. Her blir et regnestykke presentert for å vise hvor stor prissatt verdi en vellykket
GS-satsning kan ha. Det er viktig å være klar over at tallene ikke er direkte sammenliknbare med
resultatene fra EFFEKT, siden det er snakk om et potensial for overføring, og ikke en beregnet overføring.
Metodikken som er brukt baserer seg på rapport fra TØI (2002), tall fra Helsedirektoratet, samt data fra
NRVU12) 2009 om gjennomsnittlig lengde på gå- og sykkelturer. Helsedirektoratet har regnet på hva den
samfunnsøkonomiske helsegevinsten ved gåing og sykling er, og disse ligger på henholdsvis 52,44 og
26,38 kr per km. (Hb. V712 Konsekvensanalyser) TØI (2002) anslo at 35 % av de korte bilturene (5 km
eller kortere) kan overføres til gange og sykling, og 70 % av disse kan bli overført til sykkel. På grunn av
el-sykkelens økte utbredelse de senere årene blir andelen her satt til 50 % av de korte bilturene. Videre
antas det at dette potensialet kun vil blir utnyttet ved en høy satsning på gange- og sykkeltiltak, og at ved
en lav satsning vil halvparten av potensialet bli tatt ut. For el-sykkel antas den samme helsegevinsten
som på vanlig sykkel, siden TØI har gjennomført en større undersøkelse som tyder på at man sykler
både lengre og oftere med en el-sykkel enn en sykkel. Analysen inkluderer antall turer både som bilfører
og som bilpassasjer. Den geografiske avgrensningen er Hønefoss sentrum og sentrumsnære områder
(Haugsbygda og Heraldsbygda)13).
For konseptene med høyt satsningsnivå på gåing og sykling ligger gevinsten på omtrent 6 milliarder,
mens det for utbedringskonseptene ligger på rundt 3 milliarder. Resultatet blir naturlig nok sterkt preget
av antakelsen som er gjort angående hvor stor andel av overføringspotensialet som er mulig ut fra hvilket
satsningsnivå det er snakk om. Det er også usikkerhet knyttet til hvorvidt et konsept uten restriksjoner
for bil kan oppnå en så høy overføring til gåing og sykling. På tross av usikkerheter viser regnestykket
at det er store gevinster å hente gjennom en vellykket satsning på myke trafikanter.
Det er ikke gjort egne beregninger på kombinasjonskonseptene Miljøkonseptet med Nymoen –
Eggemoen eller Sentrumskonseptet med Nymoen - Eggemoen. Siden Miljøkonseptet, Sentrumskonseptet og Vegkonseptet alle innebærer et høyt satsningsnivå, vil kombinasjonskonseptene trolig ligge
på rundt 6-7 milliarder. På grunn av redusert gjennomgangstrafikk ved bygging av Nymoen-Eggemoen
vil kombinasjonskonseptene muligens komme noe bedre ut på helsegevinster knyttet til sykling siden
lite biltrafikk kan gjøre det mer attraktivt å sykle.
tabell 27: nytte av satsning på gange og sykling
rangering

Konsept

netto nytte, mill. kr

1

K3

6688

2

K2

6017

3

K4

5948

4

K1+

3199

5

K1

3063

Nasjonal reisevaneundersøkelse – se https://www.toi.no/rvu/
Antall turer under 5 km tas fra beregninger i RTM for 2024 og 2040. For de andre årene er antall turer beregnet i Excel ved å anta en
lineær vekst. Kostnaden ved bygging blir trukket fra nytten, og alle kostnader og nytte blir diskontert til sammenlikningsår 2018.
Beregningsperioden er satt til 40 år.
14)
Drifts- og vedlikeholdskostnader er ikke tatt med her. Dersom man inkluderer disse kostnadene basert på løpemeterpriser fra
EFFEKT reduseres total netto nytte med hhv 6 og 12 millioner for konseptene med lav og høy satsing.
12)

13)
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8.5

følsomhetsberegninger

ringeriksbane
Beregninger av Miljøkonseptet og Sentrumskonseptet med Ringeriksbane, ny E16 Skaret-Hønefoss
og befolkningsøkning er gjort for å se på hvorvidt Ringeriksbane og ny E16 kan endre på vurderingog rangering av konseptene. Resultatene viser at det relative forholdet mellom Miljøkonseptet og
Sentrumskonseptet forblir uendret, og at andelen miljøvennlige reiser øker noe. Stor befolkningsøkning
kan føre til kapasitetsproblemer, og mål om nullvekst i personbiltrafikken vil kunne være vanskeligere
å nå. Det blir derfor desto viktigere med fortetting i sentrum og stor satsing på tiltak som bygger opp
under gange, sykling og kollektiv.

trafikkarbeid
Stasjonsplasseringen i beregningene baserer seg på anbefalingen til Jernbaneverket og Statens
vegvesen, der man har valgt å gå bort fra Åsalinjen. Jernbaneverket har forutsatt at nåværende Hønefoss
stasjon beholdes, og at det i tillegg kommer et nytt stopp vest for Hønefoss – ”Hønefoss vest”.
Følgende tilbud og stoppmønster gjelde for lang sikt:
• Bergensbanen: Timesfrekvens, stopp Hønefoss vest.
• Ringeriksbanen: Kvartersfrekvens, stopp Hønefoss stasjon
• Randsfjordbanen: To-timers frekvens, stopp Hønefoss stasjon
I beregningene er det lagt inn bom nord for Sandvika i retning E18. Videre er det lagt til grunn at 39 000
av befolkningsveksten i Oslo og Akershus fram mot 2043 blir flyttet til henholdsvis Ringerike kommune
(30 000) og Hole kommune (9 000). Antall arbeidsplasser i Ringerike kommune øker med 4 700, og med
1 400 i Hole. En slik vekst medfører at det blir stor økning i trafikkarbeidet, slik at det vil bli vanskeligere
å nå målet om nullvekst.
Trafikken øker prosentvis mer i sentrum enn i Ringerike kommune som helhet, hvilket er naturlig, siden
befolkningsveksten er antatt å komme i Hønefoss. Sentrumskonseptet har noe større trafikkarbeid i
sentrum enn Miljøkonseptet, både med og uten Ringeriksbane. Dette kommer av at Vesttangenten gjør
det mer attraktivt å kjøre gjennom sentrum. Også på kommunenivå viser beregningene at forholdet
mellom konseptene holder seg svært likt med og uten Ringeriksbane.

tabell 28: trafikkarbeid sentrumsområdet 2024 (korte reiser)

Basis 2010 Basis 2024
Trafikkarbeid

244745

Endring
fra Basis2010

K2 2024

K2

K3 2024

K3

289253

266211

460565

273620

483609

18.2 %

8.8 %

88.2 %

11.8 %

97.6 %

K2 2024

K2

K3 2024

K3

1010370

1358997

1006263

1360719

-1.7 %

32.2 %

-2.1 %

32.4 %

tabell 29: trafikkarbeid i ringerike 2024 (korte reiser)

Basis 2010 Basis 2024
Trafikkarbeid
Endring fra
Basis2024

70

802071

1027979
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Den store økningen i trafikkarbeidet innebærer en høy trafikkbelastning i sentrum. Eksempelvis viser
beregninger en ÅDT på 25 000 over Hønefoss bru i 2024 for Miljøkonseptet med Ringeriksbane, og
32 000 på Vesttangenten i Sentrumskonseptet. I praksis vil dette ligge over kapasitetsgrensen, og en
del av disse turene vil enten tas av andre transportmidler, ikke bli gjennomført, eller overføres til øvrig
vegnett. Det høye trafikkarbeidet viser at dersom en Ringeriksbane fører til høy befolkningsvekst, må det
sterkere tiltak til enn de som ligger inne i konseptene per i dag dersom man skal nå målet om nullvekst.
Fortetting i sentrum vil legge til rette for at en større andel av reisene kan tas av gange, sykling og
kollektiv. Det er derfor viktig at kommunen fører en aktiv arealpolitikk som bygger opp under dette, i
kombinasjon med en stor satsing på miljøvennlig transport og restriksjoner for personbil. Konseptene
inneholder denne typen tiltak, og vil således bidra i riktig retning. Spørsmålet blir i større grad hvor hardt
man må «skru til». Dette kan justeres etter behov. Blant annet kan økt befolkningsvekst føre til behov for
ytterligere fremkommelighetstiltak for buss, dersom man skal lage konkurransedyktig kollektivtilbud.

reisemiddelfordeling
Forholdet mellom Miljøkonseptet og Sentrumskonseptet endres heller ikke når man sammenlikner
reisemiddelfordelingen. Beregningsresultatene viser at andelen miljøvennlige reiser øker med 0,7
prosentpoeng for begge konseptene, gitt forutsetningene for Ringeriksbane-beregningene. Siden
kapasitetsgrensene i bilvegnettet i realiteten vil være overskredet, er andelen miljøvennlige reiser
undervurdert her, og høy kø-belastning kombinert med tiltak for miljøvennlig transport, fortetting
og restriksjoner for bil vil føre til en høyere andel miljøvennlige reiser. Se for øvrig diskusjon knyttet til
trafikkarbeid over.
tabell 30: endring i reisemiddelfordeling for sentrumsområdet 2024.
Bilfører

Bil-

Kollektiv

Gange

sykkel

passasjer

totalt

sUm

antall turer

endring i

Basis2024

76.5 %

9.7 %

1.6 %

10.1 %

2.1 %

47 603

K2 2024

-2.1 %

0.0 %

0.8 %

1.1 %

0.2 %

45 504

-2099

K2 2024 med RRB

-2.8 %

0.0 %

1.1 %

1.4 %

0.3 %

122 110

74507

K3 2024

-1.6 %

0.0 %

0.2 %

1.1 %

0.3 %

45 686

-1917

K3 2024 med RRB

-2.3 %

0.1 %

0.6 %

1.4 %

0.3 %

122 397

74794

tabell 31: fordeling mellom bilbaserte og miljøvennlige reiser, 2024.
scenario

sum turer

Bilbasert

miljøvennlige

Basis2024

47603

86.2 %

13.8 %

K2 2024

45504

84.1 %

15.9 %

K2 2024 med RRB

122110

83.4 %

16.6 %

K3 2024

45686

84.7 %

15.3 %

K3 2024 med RRB

122397

84.0 %

16.0 %

miljøkonseptet og sentrumskonseptet med forkorting nymoen-eggemoen
Sammen med Nymoen – Eggemoen vil Miljøkonseptet komme best ut av konseptene i 2024 (både med
og uten bom på Nymoen-Eggemoen) for sentrumsområdet. Miljøkonseptet med Nymoen-Eggemoen
gjør at trafikkarbeidet gjennom sentrum vokser mindre enn uten NE-lenken, med ca. 2,5 % fram til 2024
og rundt 14 % fram til 2040 relativt til dagens situasjon.
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Sentrumskonseptet med Nymoen - Eggemoen gir også lavere trafikkarbeid enn for Sentrumskonseptet
uten Nymoen - Eggemoen, på rundt 8,5 % for 2024 og 21 % for 2040.
For Ringerike kommune er Sentrumskonseptet marginalt bedre i 2024 og 2040. Både Miljøkonseptet og
Sentrumskonseptet oppnår effektmålet når det er bompenger på Nymoen – Eggemoen. Trafikkarbeidet
går opp sammenliknet med Miljøkonseptet og Sentrumskonseptet uten Nymoen-Eggemoen, når det
ikke er bompenger i 2024 på Nymoen-Eggemoen.
Det kombinerte Miljøkonseptet med Nymoen-Eggemoen vil ikke gi endringer i reisemiddelfordelingen
for reiser internt i de sentrumsnære områdene i Hønefoss for noen av disse to konseptene.
Reisemiddelfordelingen er lik som for det rene Miljøkonseptet og Vegkonseptet.
Det er også gjennomført EFFEKT-beregninger som inkluderer bygging av Nymoen-Eggemoen for
Miljøkonseptet og Sentrumskonseptet. For begge variantene er det gjennomført beregninger med og
uten ny bom på Nymoen-Eggemoen. Under er resultatene presentert og sammenliknet med resultatene
fra det opprinnelige Miljøkonseptet og Sentrumskonseptet.
Miljøkonseptet får høyere netto nytte med Nymoen-Eggemoen, uavhengig av om det er bom på
strekningen eller ikke. Sentrumskonseptet får høyere netto nytte med Nymoen-Eggemoen, men kun
dersom det ikke er bompenger. Med bompenger blir Sentrumskonseptet uten Nymoen-Eggemoen mer
nyttig enn med denne veglenken. Alle variantene med Nymoen-Eggemoen gir mindre negativ NNB.
tabell 32: sammenstilling av prissatte virkninger 2024, 1000 kr. neddiskontert. åpningsår 2024.

2024

K2

K3

K2+K4

K2+K4
+Bom

K3+K4

K3+K4
+Bom

Trafikanter og transportbrukere

-6 669

-6 290

-5 594

-6 012

-5 778

-6 107

Operatører / bomselskap

3 309

3 672

3 230

3 583

3 658

3 998

Det offentlige

- 1 292

-1 591

-1 600

-1 450

-2 013

-1 670

Samfunnet for øvrig

-525

-2

-472

-774

130

-452

Netto nytte (NN)

-5 177

-4 211

-4 436

-4 653

-4 003

-4 231

NN pr. budsjettkrone (NNB)

-4.01

-2.65

-2,77

-3,21

-1,99

-2,53

Rangeringen basert på netto nytte av de alternative konseptene med varianter blir slik:
tabell 33: netto nytte av konseptene i følsomhetsberegningene
rangering
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Konsept

netto nytte, mill. kr

nnB

1

K0

0

0

2

K1

-1036

-1.84

3

K3 + K4

-4003

-1.99

4

K1+

-4148

-7.47

5

K3

-4211

-2.65

6

K3+ K4 + Bom

-4231

-2.53

7

K2 + K4

-4436

-2.77

8

K4

-4516

-2.93

9

K2 + K4 + Bom

-4653

-3.21

10

K2

-5177

-4.01
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ikke-prissatte effekter
De ikke-prissatte effektene for Miljøkonseptet og Sentrumskonseptet med Nymoen-Eggemoen
vil bli noe dårligere enn uten vegforbindelsen. Nymoen-Eggemoen har ingen betydning for
vurderingen av deltemaene Nærmiljø og friluftsliv, Naturressurser eller Sykkel og gange, men gjør at
kombinasjonskonseptene scorer dårligere på Landskapsbilde, Naturmiljø, Kulturmiljø og Regionale
virkninger.
Samlet sett, for de prissatte og ikke-prissatte effektene, vurderes likevel kombinasjons-konseptene
som bedre enn både Nullkonseptet og de mindre konseptene. I motsetning til kombinasjonskonseptet
Sentrumskonseptet med Nymoen – Eggemoen scorer Miljøkonseptet med Nymoen – Eggemoen også
bedre enn Vegkonseptet.

potensial for sykkel
Med tidligere beskrevet metodikk for sykkelpotensial vil man kunne gjøre vurderinger av hvordan
sykkelinvesteringene slår ut i forhold til trafikkarbeid og reisemiddelfordeling (som beskrevet i kap
8.1). For sentrumsområdet vil vi nærme oss et mål om nullvekst med 3 % fra dagens situasjon.
tabell 34 Vekst i trafikkarbeid i sentrumsområdet med og uten potensial for gående og syklende.

2024

Basis
2010

Basis
2024

K1
2024

K2
2024

K3
2024

K4
2024

Trafikkarbeid

244745

289253

286469

266211

273620

265467

Endring fra 2010

18%

17%

9%

9%

12%

9%

Inkl. potensial
for sykkel og gange

18%

12%

4%

3%

6%

3%

investeringskostnader
Investeringskostnadene vil være en avgjørende parameter i nyttekostnadsanalysen for dette prosjektet.
Derfor er det gjennomført en følsomhetsanalyse ± 40 % på investeringskostnadene. Resultatene viser
at ingen av konseptene (inkludert varianter med Miljøkonseptet og Sentrumskonseptet med NymoenEggemoen med bom) gir en positiv netto nytte eller NNB. En lavere investeringskostnad vil føre til en
mindre negativ netto nytte og mer negativ NNB for alle konseptene.

netto nytte følsomhetsanalyse

tabell 35: netto nytte følsomhetsanalyse

nnB følsomhetsanalyse

tabell 36: netto nytte pr. Budsjettkrone følsomhetsanalyse
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9

andre virkninger

9.1

regionale virkninger

Planleggingsstrategiene i Ringerike kommune og Buskerud fylke gir føringer for et utbyggingsmønster
som fremmer miljøvennlig arealbruk, attraktiv byutvikling og en bærekraftig regional utvikling. Dette
innebærer fortetting i sentrumsutvikling og at man øsnker å styrke Hønefoss som regionalt senter i
Ringeriksregionen.
Økt mobilitet, eller redusert reisetid, kan føre til at arbeids- og produktmarkeder blir mer velfungerende,
noe som igjen fører til at produktiviteten i et område øker. Med mer velfungerende arbeids- og
produktmarkeder blir det lettere for arbeidstakere å gjennomføre reiser, og transport av varer og
produkter kan gjøres billigere og mer effektivt. På lengre sikt vil privatpersoner og bedrifter ta inn over
seg beliggenheten til fast infrastruktur i sine lokaliseringsbeslutninger.
Miljøkonseptet og Sentrumskonseptet vil da kommer best ut, men det er lite som skiller konseptene.
Begge to legger til rette for miljøvennlig arealbruk ved å fortette og utvikle sentrumsområdet.
Virkningene av restriksjoner er usikre, og det er derfor viktig at transport- og arealplanlegging
samordnes slik at nyetableringer ikke gjør det vanskeligere å drive næring i sentrum. I tillegg må
restriksjonene være på et nivå som opprettholder attraktiviteten og konkurranseevnen til byen Hønefoss
i Ringeriksregionen. Utbedringskonseptet med restriksjoner vurderes som dårligere enn Miljøkonseptet
og Sentrumskonseptet. Det er fordi Utbedringskonseptet med restriksjoner inneholder mindre tiltak som
ikke i like stor grad fortetter og utvikler sentrum. Vegkonseptet inneholder tiltaket Nymoen – Eggemoen
som sammen med restriksjoner kan forsterke effekten ved at handels- og sentrumsfunksjoner flytter fra
sentrum. Utbedringskonseptet uten restriksjoner kommer dårligere ut enn Vegkonseptet, siden det i liten
grad endrer lokaliseringsbeslutningene hos bedrifter og privatpersoner i forhold til i dag. Nullkonseptet
kommer dårligst ut, siden det vil føre til spredt arealutvikling som følge av framtidig kapasitetsproblemer
i sentrum.
tabell 37: rangering av konseptene etter regionale virkninger

Konsept

rangering

K0: Nullkonseptet

6

K1: Utbedringskonsept uten restriksjoner

5

K1+: Utbedringskonsept med restriksjoner

3

K2: Miljøkonsept

1

K3: Sentrumskonsept

1

K4: Vegkonsept

4

9.2 Usikkerhetsvurdering

Virkningene av tiltak på transportsystemet vil være knyttet til usikkerhet, spesielt på et overordnet
plannivå. Grunnene til usikkerheten som følge av tiltakene kan være mange. På KVU-nivå vil usikkerheten
være større enn i andre nedstrøms planfaser, fordi vi ser på konseptuelle løsninger, og ikke foretar helt
konkrete planbestemmelser for lokalisering. En annen årsak til usikkerhet er at prosjektene går over
mange år, og tilstander som inntreffer i framtiden vil alltid være beheftet med en eller annen form for
usikkerhet eller risiko. Andre årsaker er mangel på kunnskap til årsak-virkningssammenhenger, eller
at forutsetningene vi legger til grunn kan være unøyaktige.
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Vi ønsker her å belyse de usikkerhetselementene som har størst konsekvens for funnene i
konseptvalgutredningen, samt å vurdere hvilke konsekvenser usikkerheten vil ha for prosjektet. Vi har
valgt å fokusere på usikkerhet innen tre ulike tema:
• Prosjektekstern usikkerhet: Usikkerhet knyttet til utfall av prosjekter / tiltak som ikke kan
kontrolleres gjennom KVUen
• Usikkerhet i de prissatte konsekvensene: Usikkerhet knyttet til forutsetninger og metodikk
for beregning av prissatte konsekvenser
• Usikkerhet i de ikke-prissatte konsekvensene: Usikkerhet knyttet til omfang og metodikk for
vurdering av ikke-prissatte konsekvenser
En prosjektekstern usikkerhetsfaktor som kan ha stor konsekvens, avhengig av utfallet, er beslutninger
knyttet til prosjekt for Ringeriksbane og E16 Skaret – Hønefoss. Prosjektet vil kunne ha store effekter
dersom det skaper økt befolkningsvekst, og fordi plasseringen av en eventuell ny stasjon på Hønefoss
kan påvirke i hvilken geografisk retning byen vokser. Dette vil med andre ord kunne endre på viktige
forutsetninger som er lagt inn i beregningene. For å redusere denne usikkerheten blir det gjennomført
følsomhetsberegninger for Ringeriksbanen sammen med E16-utbyggingen.
Blant de prissatte konsekvensene er det to elementer som potensielt er tilknyttet betydelig usikkerhet,
og som vil kunne påvirke beregningene av prissatte konsekvenser. Dette er kostnadsberegningene og
de trafikale virkningene av de ulike tiltakene i konseptene.
Kostnadene som er beregnet for konseptene er basert på kostnadsanalyser av de ulike tiltakene ut fra
løpemeter og enhetskostnader. Kostnadsestimatene er gjort med grove overslag og har en usikkerhet
på + / -40 %. Kostnadsanslaget vil kunne endres dersom traseen får en annen plassering, en trasé
endres fra veg i dagen til tunnel, eller hvis lengder og kvalitet på bruer blir endret. Kostnadstallene blir
videre benyttet som inndata i den samfunnsøkonomiske analysen, og et for høyt eller lavt anslag på
kostnadene kan derfor påvirke lønnsomheten til prosjektene.
Følsomhetsanalysen som ble gjort for investeringskostnadene, viser at rangeringen kan endres dersom
noen av konseptene innebærer høyere eller lavere kostnader enn det som er anslått i KVUen. Det bør
nevnes at Sentrumskonseptet potensielt kan komme til å falle i rangeringen av netto nytte dersom
Vesttangenten skal gå i tunnel i stedet for i dagen.
Virkningene på trafikkmengdene av ulike tiltak vil være tilknyttet betydelig usikkerhet. Her er det spesielt
virkningene av restriktive tiltak for biler og kvalitetsforbedringer for gående, syklister og kollektiv som
er usikre. Modellen (RTM) klarer heller ikke å fange opp de mest ekstreme kø-situasjonene i rush eller
trendbrudd.
I beregningene av inntekten til bomselskapene (og kostnadsulempen for bilister) er det ikke tatt hensyn
til eventuelle rabattordninger eller timesregel. Det er heller ikke tatt stilling til om denne inntekten skal
gå tilbake til prosjektet. Ved ikke å ta hensyn til rabattordninger og timesregel vil avvisningseffekten
i transportmodellen være større, og inntekten bli høyere. Hvis man legger til grunn rabattordning og
timesregel, vil avvisningseffekten avta, trafikken vil bli større, og nytten for bilistene vil antakelig bli litt
mindre negativ.
At modellen ikke håndterer gange- og sykkeltrafikk, eller kvalitative forbedringer for kollektivtrafikken, kan
bety at modellen beregner et for høyt nivå for biltrafikken, og et tilsvarende for lavt nivå for gange, sykling
og kollektivtransport. Dette vil særlig gjøre utslag på konseptene med høy satsning på miljøvennlig
transport. Disse vil få en for lav nytte av tiltakene.
En siste faktor som kan bidra til for høy ÅDT for bil er at RTM ikke klarer å modellere kapasitet i kryss,
og at modellverktøyet dermed anslår en for høy kapasitet i by-vegnettet enn hva som er praktisk mulig.
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I ettermiddagsrushet er det beregnet en trafikkøkning i modellområdet på 28 % fra dagens situasjon til
Nullkonseptet 2040. Beregninger i Aimsun viser at det ikke er mulig å ha en slik trafikkøkning uten å gjøre
kapasitetshevende tiltak i vegnettet. Dette innebærer at Nullkonseptet er dårligere enn «beregnet», og
at alle konseptene som bidrar til å redusere kø har høyere netto nytte relativt til Nullkonseptet.
For de ikke-prissatte virkningene er en av de mest betydelige usikkerhetene knyttet til omfanget av
inngrep. På dette plannivået er ikke eksakt linjeføring lagt inn. Mulige konflikter mellom planene og
enkeltobjekter med vernestatus innen kulturminner og naturmiljø kan dermed oppstå. De positive
effektene knyttet til gåing og sykling er også usikre. Satsning på aktiv transport innebærer potensielt
store helsegevinster, samt reduksjon i opplevd utrygghet. Ettersom modellene ikke fanger opp effekten
av kvalitative forbedringer for gående og syklende, kan man ikke med sikkerhet påvise hvor store disse
gevinstene vil være.

9.3

opsjonsverdier og utbyggingsrekkefølge

En opsjonsverdi er knyttet til beslutningsfleksibilitet, og kan oppstå dersom et prosjekt innehar følgende
kjennetegn:
• Investeringen er irreversibel eller kan ikke gjenvinnes uten store kostnader
• Det er usikkerhet knyttet til framtidige nytte- og kostnadsstrømmer
• Det er mulig å omforme eller utsette prosjektet i påvente av ny informasjon.
Et slikt prosjekt, som igangsettes uten at man venter på relevant informasjon kan potensielt få en
lavere total nytte enn det det ville hatt dersom man hadde ventet og omformet prosjektet basert på ny
kunnskap. Igangsetting straks har derfor en potensiell kostnad i form av tapt opsjonsverdi. Kostnaden
er gitt ved differansen mellom nåverdien av å iverksette prosjektet straks og nåverdien av å vente (gitt
at ny informasjon tilsier at det er lønnsomt).
Utbedringskonseptene innebærer mindre investeringer og inngrep, og medfører således ikke vesentlige
tapte realopsjoner. Dette gjelder også til en viss grad Miljøkonseptet, men en ny bilbru vil kunne medføre
noe mer irreversible effekter, fordi dette kan innebære sanering av bygninger. Sentrumskonseptet med
Vesttangenten og Vegkonseptet med ny veg mellom Nymoen og Eggemoen vil begge innebære store
og irreversible inngrep innen landskap-, kultur og naturverdier. Selv om ny veg mellom Nymoen og
Eggemoen er et stort og irreversibelt inngrep, må tiltaket likevel sies å redusere opsjonsverdien i langt
mindre grad enn Vesttangenten. Dette fordi bygging av vegforbindelsen ikke reduserer valgmulighetene
for transportsystemet i Hønefoss by. Man vet ikke i dag sikkert om det er behov for Vesttangenten.
Bygging av denne bør derfor ikke igangsettes før man har sett effekten av satsning på miljøvennlig
transport. Dessuten trenger man mer informasjon angående Ringeriksbanen.
For å maksimere nåverdien av konseptene er det derfor aktuelt å inndele tiltakene i faser basert på
Firetrinnsmetodikken. Dette innebærer at man starter med de tiltakene som påvirker transportetterspørsel
og valg av transportmiddel, og med de som gir mer effektiv utnyttelse av, og / eller forbedrer, eksisterende
infrastruktur. Ved å gjøre dette kan man trolig unngå store og irreversible inngrep, samtidig som man
når fastsatte mål. For utbyggingsrekkefølgen innebærer dette at man starter med restriktive tiltak i
kombinasjon med økt satsning på gange, sykkel og kollektiv, for deretter å se an behovet for ytterligere
tiltak. Dette gjelder særlig Vesttangenten, som er et stort og irreversibelt tiltak. Det kan derfor være grunn
til å vente med denne til man har sett effektene av en satsning på miljøvennlig transport.
Hvis Ringeriksbanen blir bygget, og dette medfører stor befolkningsvekst, kan det føre til en økning i
trafikkarbeid som krever at man gjennomfører større tiltak. Dersom kollektivtransporten da skal være
konkurransedyktig med personbilen, kan det være aktuelt med ytterligere framkommelighetstiltak enn
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det som nå ligger inne i konseptene. Egne kollektivfelt vil bidra til god framkommelighet og forutsigbarhet
for bussen. Gitt en Ringeriksbane og økt befolkningsvekst kan det også bli nødvendig med en indre
omkjøringsveg. Vesttangenten kan bidra til å redusere trafikken på fv. 35, men det kan bli aktuelt å
gjøre nye vurderinger av hvor langt nord i Hønefoss den skal gå. Ved en forlenging av Vesttangenten,
relativt til det som ligger i Sentrumskonseptet, vil mer kapasitet frigjøres for andre transportformer i
Hønengata. Dette bør veies opp mot de tapte realopsjonene ved dette arealbeslaget, samt den økte
transportmengden en indre omkjøringsveg vil innebære. En sykkelekspressveg langs Vesttangenten
vil dessuten bli viktigere dersom man får stor vekst, ettersom den legger til rette for en effektiv og lite
plasskrevende transportform.

9.4

finansiering

Prosjektområdet består hovedsakelig av fylkes¬kommunale, kommunale og private veger, med unntak
av forkortelsen av E16 mellom Nymoen og Eggemoen. Finansiering av Nymoen-Eggemoen bør imidlertid
holdes utenfor en eventuell Bypakke Hønefoss, da dette er et E16-prosjekt som er av interesse langt
utover Hønefoss og Ringeriksregionen. Det betyr at tiltakene må finansieres lokalt – med bompenger
og med kommunale og fylkeskommunale bidrag. Foreløpige beregninger viser at en bomavgift på kr
30 i rushtidene, og kr 15 utenfor, vil kunne finansiere alle konseptene. I denne beregningen er 20-25 %
kommunalt / fylkeskommunalt bidrag parallelt med investeringene.

9.5

sammenstilling

nullkonseptet
Nullkonseptet kommer dårligst ut i en samlet vurdering av trafikale virkninger og måloppnåelse.
Dette skyldes at det vil gi en økning i biltrafikken, og ingen positive tiltak for andre transportformer.
Likeledes rangeres konseptet som dårligst på de ikke-prissatte verdiene. Konseptet vil føre til store
trafikale problemer og bidra til spredt arealutvikling. Således vil Hønefoss med dette konseptet
svekkes som regionalt senter i Ringeriksregionen. Nullkonseptet er best på de prissatte virkningene,
men transportmodellen som ligger til grunn for beregningene har store mangler knyttet til å fange
opp køsituasjoner. Dette innebærer at Nullkonseptet har lavere nytte enn det som kommer fram i
beregningene.

K1 Utbedringskonsept uten restriksjoner
Dette vurderes som marginalt bedre enn Nullkonseptet. Utbedringskonseptet uten restriksjoner har
tiltak som gir noe overføring til miljøvennlige transportformer, og således til noe bedre trafikkavvikling
og måloppnåelse, men uten restriktive tiltak for bil er effekten svært liten.

K1+ Utbedringskonsept med restriksjoner
Dette konseptet kommer bedre ut på måloppnåelse enn Utbedringskonseptet uten restriksjoner
som følge av restriksjoner for biltrafikken. Imidlertid kommer det dårligere ut enn Miljøkonseptet,
Sentrumskonseptet og Vegkonseptet, som følge av et lavere satsningsnivå på miljøvennlige
transportformer. Dette indikerer at Utbedringskonseptet med restriksjoner ikke er like robust som de
«større» konseptene når det gjelder å skulle svare på framtidens utfordringer. Konseptet kommer nest
best ut på netto nytte, men har klart dårligst netto nytte per budsjettkrone.
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K2 miljøkonseptet
Sammen med Vegkonseptet er Miljøkonseptet best på de trafikale virkningene og måloppnåelse. Stor
satsning på kollektiv kombinert med restriksjoner for bil gjør at kollektivandelen vokser prosentvis mest
av konseptene. Dersom potensialet ved stor sykkelsatsing utnyttes, vil andel miljøvennlige reiser økes
betraktelig. Konseptet scorer dårligst på de prissatte konsekvensene, men vurderes som best på de
ikke-prissatte effektene. Konseptet rangeres sammen med Sentrumskonseptet som best for regional
utvikling gjennom tilrettelegging for fortetting og sentrumsutvikling.

K2 miljøkonseptet med nymoen-eggemoen
Dette konseptet vurderes som bedre enn Miljøkonseptet uten Nymoen-Eggemoen. Vegforbindelsen
forbedrer konseptets netto nytte, og bidrar til redusert (gjennomgangs-)trafikk gjennom sentrum.
De ikke-prissatte effektene blir litt dårligere enn uten vegforbindelsen. Kombinasjonen av Nymoen –
Eggemoen og restriksjoner kan bidra til at handels- og sentrumsfunksjoner flytter fra sentrum.

K3 sentrumskonseptet
Her kommer man noe dårligere ut på trafikale virkninger og måloppnåelse enn ved Miljøkonseptet og
Vegkonseptet. Vesttangenten bidrar til at konseptet er det som avlaster bybrua mest, men samtidig gjør
denne vegforbindelsen det mer attraktivt å kjøre gjennom Hønefoss sentrum. Målene om avlastning
av Osloveien og Hønengata nås dermed ikke. Det er også utfordringer knyttet til trafikksikkerhet for
en slik indre omkjøringsveg. Bygging av Vesttangenten er en irreversibel investering, og usikkerhet
knyttet til Ringeriksbanen og medfølgende befolkningsvekst gjør det lurt å avvente ny informasjon.
Sentrumskonseptet rangeres som nest best på de ikke-prissatte konsekvensene. Dersom potensialet
ved stor sykkelsatsing utnyttes, vil andel miljøvennlige reiser økes betraktelig.

K3 sentrumskonsept med nymoen-eggemoen
Med ny vegforbindelse Nymoen-Eggemoen er denne løsningen, i likhet med Miljøkonseptet, bedre
enn uten vegforbindelsen. Netto nytte forbedres, og bare Nullkonseptet og Utbedringskonseptet uten
restriksjoner vurderes som bedre når det gjelder de prissatte konsekvensene. Måloppnåelsen forbedres
også. De ikke-prissatte konsekvensene øker imidlertid som følge av inngrepet, og kombinasjonen av
Nymoen – Eggemoen og restriksjoner kan bidra til at handels- og sentrumsfunksjoner flytter fra sentrum.

K4 Vegkonseptet
Vegkonseptet er, sammen med Miljøkonseptet, best på de trafikale virkningene og måloppnåelse.
Forkortelsen mellom Nymoen og Eggemoen bidrar til å redusere gjennomgangstrafikk gjennom
Hønefoss. Dersom potensialet ved stor sykkelsatsing utnyttes, vil andel miljøvennlige reiser økes
betraktelig. Kombinasjonen av ny vegforbindelse Nymoen – Eggemoen og restriksjoner kan imidlertid
bidra til at handels- og sentrumsfunksjoner flytter fra sentrum.
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10 drøfting og anbefaling
Miljøkonseptet anbefales lagt til grunn for videre planlegging fordi analysene/beregningene viser at det
løser Hønefoss’ trafikale utfordringer best og gir rom å tilpasse seg den kraftige befolkningsveksten
som eventuelt måtte komme dersom Ringeriksbanen realiseres. I en slik situasjon er det imidlertid
en forutsetning at Ringerike kommune gjennomfører en arealpolitikk som innebærer fortetting langs
kollektivakser og i sentrumsområdene.
Det anbefales også at prosjektet E16 Nymoen – Eggemoen bygges, parallelt med at tiltak som inngår i
Miljøkonseptet iverksettes. Følsomhetsanalyser viser nemlig at Miljøkonseptets måloppnåelse og netto
nytte styrkes dersom det kombineres med dette E16-prosjektet.
Videre anbefales trinnvis utbygging i tråd med firetrinnsmetodikken. Det betyr at man starter med tiltak
som påvirker transportetterspørsel og valg av transportmiddel, samt tiltak som gir mer effektiv utnyttelse
av eksisterende infrastruktur. På kort sikt vil kombinasjonen av disse tiltakene i Miljøkonseptet og en ny
E16 Nymoen – Eggemoen gi tilstrekkelig gode trafikale virkninger i Hønefoss.
Sentrumkonseptet kan også aksepteres, men det forutsetter en langsiktig trinnvis utbygging. Det betyr
at Vesttangenten eller andre alternative omkjøringsveger i sentrum ikke bør bygges før bygging av
Ringeriksbanen er endelig avklart. Dette skyldes at de trafikale utfordringene ikke er store nok og at
gevinsten heller ikke er høy nok, til å forsvare slike irreversible inngrep i nær fremtid.

10.1 oppsummerende drøfting
nullkonseptet og de mindre konseptene
En konseptvalgutredning har til hensikt å finne ut om det er grunnlag for 1) å sette i gang planlegging etter
Plan og bygningsloven og 2) om det er grunnlag for å si noe om valg av prinsipielle løsninger. Fortrinnsvis
skal det velges ett konsept. Statens vegvesen mener at utredningene gir grunnlag for videre planlegging
av transportsystemet i Hønefoss, men ikke for med stor grad av sikkerhet å hevde at ett konsept bør velges
framfor et annet. Resultatene viser imidlertid at med Nullkonseptet vil trafikkforholdene og bymiljøet bli
uakseptabelt dårlige. Det samme gjelder Utbedringskonseptet uten restriksjoner. Utbedringskonseptet
med restriksjoner er heller ingen bærekraftig og langsiktig god løsning.
Nullkonseptet har dårligst måloppnåelse. En videreføring av dagens situasjon, uten bevilgninger til nye
tiltak, imøtekommer ikke prosjektutløsende behov. Nullkonseptet oppfyller heller ikke samfunnsmålets
ambisjoner om et effektivt og miljøvennlig transportsystem som bidrar til å styrke Hønefoss som
regionsenter. Det samme gjelder Utbedringskonseptet uten restriksjoner. Ingen av disse konseptene
oppfyller noen av effektmålene. Nullkonseptet og Utbedringskonseptet legger altså ikke til rette for
en utvikling som møter de behovene og trafikale utfordringene som framtiden vil bringe, og som en
eventuell bypakke må møte.
Utbedringskonseptet med restriksjoner kommer bedre ut på måloppnåelse, fordi det i dette konseptet
er lagt inn samme nivå av restriktive tiltak (det vil si bom) som for de større konseptene. Det understreker
at restriksjoner er av stor betydning for å få til en effektiv og miljøvennlig utvikling som gagner Hønefoss
som by og regionsenter. Til tross for samme nivå på restriksjoner scorer dette konseptet dårligere enn
alle de større konseptene når det gjelder måloppnåelse og ikke-prissatte virkninger. Det skyldes først
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og fremst et lavere satsningsnivå på miljøvennlige transportformer. På kort sikt representerer dette
kanskje ikke et stort problem, men det indikerer at Utbedringskonseptet med restriksjoner er mindre
robust i forhold til å svare på framtidens utfordringer. Med lav satsing på sammenhengende gange- og
sykkelvegnett imøtekommer heller ikke konseptet framtidens trafikksikkerhetsbehov på en god måte.
Utbedringskonseptet med restriksjoner når altså verken opp til de større konseptene på måloppnåelse,
ikke-prissatte virkninger eller trafikksikkerhet. Det står seg heller ikke spesielt godt når det gjelder
prissatte virkninger. Selv om dette konseptet kommer litt bedre ut enn Sentrumskonseptet på netto
nytte (NN), gir konseptet klart minst netto nytte pr. budsjettkrone. Det er også verdt å merke seg at
hvis helsegevinsten ved overføring til gåing og sykling hadde inngått i vurderingen av netto nytte, så
ville dette Utbedringskonseptet med restriksjoner, i likhet med Utbedringskonseptet uten restriksjoner,
kommet dårligere ut enn de store konseptene.

sammenlikning av de store konseptene
måloppnåelse, samfunnsøkonomiske virkninger og andre virkninger
Resultatene knyttet til måloppnåelse, samfunnsøkonomiske virkninger, trafikksikkerhet og andre
virkninger tilsier at Miljøkonseptet er marginalt bedre enn Sentrumskonseptet og Vegkonseptet.
Miljøkonseptet rangeres på en delt førsteplass med Vegkonseptet for trafikale virkninger og
måloppnåelse. Det som taler mot en anbefaling av Miljøkonseptet er først og fremst at det scorer dårligst
på de prissatte konsekvensene. Analyseresultatene «spriker» altså hver sin veg, og gir ingen entydige
svar som gjør Miljøkonseptet til et opplagt valg. Et annet forhold som gir liten grunn til skråsikkerhet er
at mange av analyseresultatene kan sies å skille seg marginalt fra hverandre. En tredje faktor som gjør
det vanskelig å fastslå hvilket konsept som er best egnet til å løse framtidens utfordringer, er den ikke
ubetydelige usikkerheten knyttet til Ringeriksbanen og framtidig befolkningsvekst.
opsjonsverdi
Usikkerhetsfaktorene nevnt ovenfor taler for å vektlegge konseptenes opsjonsverdi i vurderingen av
konseptvalg. Her er det klare skiller mellom de store konseptene.
Dersom man velger å igangsette et slikt prosjekt uten å vente på relevant informasjon, kan man potensielt
få en lavere total nytte enn dersom man hadde ventet og omformet prosjektet basert på ny kunnskap.
Igangsetting straks har derfor en potensiell kostnad i form av tapt opsjonsverdi.
Sentrumskonseptet kommer dårligst ut. Dette konseptet kjennetegnes av samtlige overnevnte kriterier
for tapt opsjonsverdi. Konseptet vil, med bygging av Vesttangenten, innebære store og irreversible
inngrep innen landskap-, kultur og naturverdier. Det er grunn til å stille spørsmål ved om dagens trafikale
utfordringer er store nok, og om gevinsten ved en slikt omfattende utbyggingstiltak er høy nok, til å
forsvare slike irreversible inngrep de nærmeste årene. Resultatene tyder på at det ikke er tilfelle. I
tillegg er det fare for at et slikt nytt infrastrukturtiltak reduserer valgmulighetene for transportsystemet
i Hønefoss. Skulle for eksempel Ringeriksbanen komme med stasjonsplassering i Hønefoss sentrum,
kan det ha betydning for vurderingen av om det bør bygges en vesttangent og eventuelt hvor den bør
gå. En forhastet bygging av Vesttangenten kan således medføre at det legges beslag på areal som det
er vanskelig å gjenvinne eller tilbakeføre uten store kostnader. Statens vegvesen mener derfor at et
eventuelt trasévalg og bygging av omkjøringsveg i sentrum bør utsettes, uavhengig av konseptvalg,
inntil det foreligger mer sikker kunnskap.
Vegkonseptet med forkortelsen Nymoen-Eggemoen innebærer også et stort og irreversibelt inngrep,
men må likevel sies å redusere opsjonsverdien i langt mindre grad enn Vesttangenten. Dette fordi
bygging av vegforbindelsen ikke reduserer valgmulighetene for transportsystemet i Hønefoss by.
Følsomhetsberegninger har også vist at tiltaket Nymoen – Eggemoen forsterker de ønskede effektene
av de to andre større konseptene, og gjør dem mer robuste til å møte framtidens utfordringer. Fra et
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bypakkeperspektiv er det derfor ingen grunn til å utsette Nymoen-Eggemoen-prosjektet i påvente av
mer informasjon.
Sammenliknet med de to andre store konseptene medfører Miljøkonseptet i liten grad tapte realopsjoner,
selv om en ny bilbru vil kunne medføre noe mer irreversible effekter knyttet til sanering av bygninger.
Konseptet tilsier heller ikke beslag på areal som utelukker muligheten for bygging av en vesttangent
på et senere tidspunkt. Fra et realopsjonsperspektiv er derfor Miljøkonseptet et langt mer robust valg
enn Sentrumskonseptet. Statens vegvesen anbefaler likevel å avvente en eventuell bruinvestering til
det foreligger mer sikker kunnskap om realiseringen av Ringeriksbanen. Dagens trafikale situasjon
tilsier at behovet for en slik bru ikke er stort nok på kort sikt til å forsvare en investering som innebærer
betydelig negativ netto nytte.

10.2 anbefaling
Gjennomgangen over viser at det både er knyttet usikkerhet til de store konseptenes (Vegkonseptet,
Sentrumskonseptet og Miljøkonseptet) styrkeforhold og til framtidig befolknings- og trafikkvekst i
Hønefoss. Til tross for disse usikkerhetene gir analyseresultatene grunnlag for å anbefale:

1. miljøkonseptet
Miljøkonseptet kommer marginalt bedre ut enn Sentrumskonseptet når det gjelder de viktigste trafikale
virkningene, og har klart større opsjonsverdi. Miljøkonseptet gir altså bedre muligheter til å tilpasse
seg, og løse, utfordringer knyttet til eventuelle endrede forutsetninger i framtiden f.eks. knyttet til
Ringeriksbanen.

2. trinnvis utbygging
For å maksimere nåverdien av det anbefalte konseptet og unngå tapte realopsjoner er det aktuelt å
inndele tiltakene i faser basert på Firetrinnsmetodikken: Man starter med de tiltakene som påvirker
transportetterspørsel og valg av transportmiddel, og de som gir mer effektiv utnyttelse av og / eller
forbedrer eksisterende infrastruktur. Dette vil føre til at man trolig vil kunne unngå store og irreversible
inngrep, samtidig som man kan nå fastsatte mål. Man må da sette i verk restriktive tiltak, i kombinasjon
med økt satsning på gange, sykkel og kollektiv.
Det er, ut fra et realopsjons¬perspektiv, fornuftig å vente med bygging av store vegprosjekter i sentrum,
inkludert Miljøkonseptets kollektivbruprosjekt mellom sentrum og nordsiden. På lengre sikt vil det trolig
bli utløst et behov for større utbyggingsprosjekt. Behovet blir forsterket dersom en Ringeriksbane med
stasjonsplassering i Hønefoss blir en realitet.

3. prosjektet e 16 nymoen – eggemoen
E 16 Nymoen – Eggemoen bør bygges, uavhengig av konseptvalg, ettersom følsomhetsanalyser har vist
at både Miljøkonseptet og Sentrumskonseptet kommer bedre ut i kombinasjon med dette vegprosjektet
enn som isolerte konsepter. Finansiering av prosjektet bør imidlertid holdes utenfor en eventuell Bypakke
Hønefoss, da dette er et E16-prosjekt som er av interesse langt utover Hønefoss og Ringeriksregionen.

4. sentrumkonseptet kan også aksepteres
Dette forutsetter i så fall en trinnvis utbygging etter Firetrinnsmetodikken. Dersom man får utbygget
Ringeriksbanen, med økt befolkningsvekst som resultat, kan det bli nødvendig med en indre
omkjøringsveg. Dette gjelder uavhengig av opprinnelige konseptvalg. Vesttangenten kan bidra
til å redusere trafikken på fv. 35, men det kan bli aktuelt å gjøre nye vurderinger av hvor langt nord i
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Hønefoss den skal gå. Hvis Vesttangenten bygges med tilkopling lenger nord enn det som ligger i
Sentrumskonseptet, vil mer kapasitet frigjøres for andre transportformer i Hønengata. Dette bør veies
opp mot de tapte realopsjonene ved dette arealbeslaget, samt den økte transportmengden en indre
omkjøringsveg vil gi. En sykkelekspressveg langs Vesttangenten vil legge til rette for en effektiv og lite
plasskrevende transportform, noe som blir viktig dersom man får stor vekst.

ytterligere framkommelighetstiltak for buss?
Dersom befolkningsveksten øker mer enn forventet kan det være aktuelt med ytterligere
framkommelighetstiltak for buss enn det som i dag ligger inne i konseptene. Egne kollektivfelt vil bidra
til god framkommelighet og regularitet for bussen.

Utredning i neste planfase
Tidlig i neste planfase bør det settes i gang en utredning som nærmere tar for seg sammenhengen mellom
restriksjonsnivå (bom), trafikale avlastningseffekter i sentrum og endret reisemønster (avvisningseffekter).
Dette for å sikre et hensiktsmessig restriksjonsnivå, som kan bygge opp under samfunnsmålets ambisjon
om å styrke Ringeriksregionens konkurransekraft.

Handlingsrom og oppfølging av vedtatte arealplaner
På grunn av usikkerhet knyttet til resultater og til framtidig utvikling er det viktig å «legge igjen»
handlingsrom for kommunen og fylkeskommunen til å utvikle Hønefoss sentrum og å planlegge for
en sterk vekst. Dette vil både kunne sikre en best mulig «styringsfart», og en vekst som bidrar positivt
til ønsket by- og regionalutvikling. Det er i den sammenheng viktig å unngå å komme i konflikt med
kommunens allerede vedtatte arealplaner om fortetting og kompakt byutvikling.
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11 medvirkning og informasjon
Det har vært lagt vekt på å gjennomføre en åpen prosess i utarbeidelsen av konseptvalgutredningen for
transportsystemet i Hønefossområdet. Utredningen er utarbeidet i dialog med ulike interessenter, så som
lokale og regionale politiske myndigheter, kommunal og fylkeskommunal administrasjon, transportetater
og interesseorganisasjoner.
Det er gjennomført et idéverksted. Verkstedet tok for seg dagens situasjon, og behov for
transportsystemet i Hønefossområdet. Videre ble mulige tiltak diskutert. På verkstedet deltok et bredt
utvalg av interessenter. I tillegg ble det arrangert et ”ungdomsverksted” med elever fra Ringerike
videregående skole. Hensikten med dette var å få fram ungdommenes tanker, innspill og perspektiver
på rundt de samme spørsmålene.
Prosjektet har også arrangert et scenarioverksted, som tok i bruk nye metoder for å fange opp usikkerheter
og viktige endringer som ikke kan leses ut fra trender og framskrivninger. Scenariometodikken går ut på
å lage fortellinger om mulige framtidsutsikter. I dette arbeidet inngikk for eksempel vurderinger omkring
Ringeriksbanen og befolkningsutviklingen.
Dialogforumet har hatt mulighet til å bidra med innspill til alle faser av utredningen, utenom anbefalingen.
Det er totalt gjennomført ni møter i forumet. Referat fra møtene har blitt lagt ut på hjemmesiden til
prosjektet underveis i prosessen.
Dokumenter og informasjon har vært tilgjengelig på prosjektets hjemmeside. Under høringen vil også
konseptvalgutredningen og underlagsrapportene bli lagt ut på denne nettsiden:
http: // www.vegvesen.no//Vegprosjekter//honefoss
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12 Vedlegg, kilder og referanser
I kapitlene nedenfor er rapporter og kilder som er utarbeidet / benyttet i forbindelse med KVU for
Transportsystemet i Hønefoss listet opp. Dokumentene foreligger digitalt, og kan fås ved henvendelse
til Statens vegvesen Region sør
delrapporter og underlagsdokumenter
1. Arbeidsdokument: Trafikkundersøkelse.
2. Verkstedsrapport: KVU-verksted, Hønefoss. Rapport datert 22.-23. april 2013
3. Ungdomsverksted: Kyllingstup, KVU ungdomsverksted, Hønefoss. Datert juni 2013
4. Arbeidsdokument: Analyse av mulighetsrommet.
5. Trafikale beregninger Hønefossregionen. Rapport fra Norconsult og Asplan Viak.
6. Temarapport ikke-prissattevirkninger. Rapport datert januar 2014
7. Risiko- og sårbarhetsanalyse for KVU Hønefoss.
8. Myke trafikanter i Hønefoss. Rapport datert juni 2013
9. Notat: Kostnader. Datert august 2014
10. Arbeidsnotat 1: Byutvikling og regionale virkninger. Datert januar 2015
11. Arbeidsnotat: Finansiering av konsepter. Datert 30. januar 2015.
Kilder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kommunedelplan for nytt hovedvegsystemet i Hønefoss – saksprotokoll. Datert 30.10.2008
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss. Ringerike kommune, datert 30.8.2012
http://www.brakar.no/om-brakar
Sykkelbyundersøkelsen i Region Sør 2010. TØI, datert 2010
Byer og Miljø. Indikatorer for miljøutviklingen i de mellomstore byene i Norge. SSB, datert 2012
Temaanalyse av ulykker i byer / tettsteder i Region sør. Statens vegvesen datert 6.5.2013
T-1520 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. https:www.regjeringen.
no/nb/dokumenter/t-1520-luftkvalitet-arealplanlegging/id679346/?regj_oss=10. Publisert 30.5.2012
9. Energi og klimaplan. Ringerike kommune, datert 2010
10. St. melding nr. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023
11. Kommunedelplan for Energi- og klima 2010-2020. Hole kommune datert 2010
12. Kommunedelplan for energi og klima 2009-2014. Jevnaker kommune 2009
13. Grønn plakat. Ringerike kommune 2000
14. Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016. Buskerud fylkeskommune datert 2012
15. Mulighetenes Oppland, forslag til regional plan for klima og energi for Oppland 2013-2024.
Oppland fylkeskommune datert 2013?
16. Kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019. Ringerike kommune datert 2007
17. Kommunal planstrategi. Ringerike kommune. Datert 2013
18. Sykkelpotensialet i norske byer og tettsteder. TØI rapport 561 / 2002
19. El-sykkel – hvem vil kjøpe dem, og hvilken effekt har de? TØI rapport 1325 / 2014
20. Hb 712 Konsekvensanalyser. Statens vegvesen, 2014.
21. NOU 1997: 27 Nytte-kostnadsanalyser – prinsipper for lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor.
22. Klimaeffekt av økt sykling og gåing, og suksesskriterier for økt sykling. Civitas, 2012.
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forkortelser og faguttrykk
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Biltrafikkavviklingsmodell. http://www.aimsun.com/wp/?page_id=21
Persontransportmodell for korte reiser
Kontorsted/nytte-program
Ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen
Faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og
for transportsystem i byområder
Mellomalternativet for befolkningsvekst
Netto nåverdi / netto nytte. Positiv netto nåverdi vil si at samfunnet som helhet
er villig til å betale minst like mye som prosjektet koster, og at tiltaket er
samfunns-økonomisk lønnsomt å gjennomføre
Netto nytte pr. budsjettkrone. Et uttrykk for hva samfunnet netto får igjen for hver
bevilget krone
Nasjonal reisevaneundersøkelse. Beskriver hvordan den norske befolkningen reiser
Nasjonal transportmodell. Persontransportmodell for lange reiser (mer enn 10 mil)
Nasjonal transportplan
Knyttet til beslutningsfleksibilitet
Regional transportmodell
Statistisk sentralbyrå
Verdien av alle forbedringene og forverringene som trafikantene opplever,
f. eks. tidsbruk (besparelse eller merbruk) og økte eller minskede ulemper
Trafikksikkerhet
Transportøkonomisk institutt
Ny indre omkjøringsveg gjennom Hønefoss – en tofelts veg mellom
Kvernbergsund bru og Vesterngata, vest for dagens fv. 35
Summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning
(for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager,
altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde
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SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3682-2

Arkiv: Q20

Sykkelbyavtale
Forslag til vedtak:
1-Ringerike kommune inngår sykkelbyavtale med vegvesenet og fylkeskommunen
2-Det avsettes midler til kommunal prosjektleder og kommunal egenandel for prosjekter i
Handlingsprogrammet 2016-2019.

Sammendrag
Statens vegvesen Region sør har, i forståelse med Buskerud fylkeskommune, besluttet en
økt satsing på sykkel i fylket. De foreslår derfor å inngå en sykkelbyavtale mellom
Ringerike kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen om Sykkelbyen
Hønefoss.
Hensikten med en sykkelbyavtale er økt sykling. Avtalen skal bidra til at partene deltar
med ressurser og kompetanse fra egen organisasjon. Partene skal jobbe for å gjøre det
attraktivt å sykle i byen.
Det er et hovedmål at sykkelbruken i Hønefoss skal øke med 25 % innen 2020.

Innledning / bakgrunn
Økt sykling er et sentralt mål både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Sykling gir
store gevinster når det gjelder folkehelse, miljø og samfunnsøkonomi. I strategifasen for
neste nasjonale transportplan blir det holdt fram at satsing på særskilte sykkelbyer skal
intensiveres. Det innebærer også mulighet til å søke på tilskuddsmidler.

Beskrivelse av saken
Avtaleforslaget legger opp til et trepartssamarbeid, der de tre partene, vegvesenet,
fylkeskommunen
og kommunen har litt ulik rolle.

Hva kan Vegvesenet bidra med?
Stortinget har gitt Statens vegvesen et sektoransvar når det gjelder satsing på
miljøvennlig transport. Det innebærer å være pådriver og bidra med faglig kunnskap på
området.
Hva vil Buskerud fylkeskommune bidra med?
Fylkeskommunen er enig i denne satsingen på sykkelbyen Hønefoss, og ønsker å få til et
trepartssamarbeid. D e t t e f r a m g å r a v v e d t a k i s a m f e r d s e l s u t v a l g e t . Det
innebærer at fylkeskommunen stiller med en fagperson i samarbeidet, og forankrer
sykkelbysatsingen i fylkesplaner og budsjett.
Hva forventer partene av kommunen?
For at det skal komme på plass en sykkelbyavtale med Ringerike kommune, må
kommunen stille med en fagperson som kan være prosjektleder i sykkelbysamarbeidet.
Videre ønsker vi at kommunen prioriterer drift og vedlikehold på de kommunale
sykkelanleggene. Det kan også være hensiktsmessig å sette av midler i budsjettet til
aktiviteter i sykkelbysatsingen.
Videre fremdrift
Det foreligger et utkast til avtaledokument. Ringerike kommune m å gi et svar på om de
ønsker å gå inn i dette samarbeidet på disse premissene. Vegvesenet vil i tilfelle kalle inn
til et møte med kommunen og fylkeskommunen der vi kan drøfte innholdet i avtalen, og
bli enige om hvordan vi konkret skal ta sykkelsatsingen videre.
Arbeidet skal organiseres med en arbeidsgruppe som består av fagpersoner fra
samarbeidspartene. Gruppen skal ledes av representanten fra kommunen. Sykkelbysatsingen
skal finansieres gjennom de samarbeidende parters budsjetter. Ut fra dette skal
arbeidsgruppen utarbeide prosjektplan som legges fram for besluttende organ.
Prosjektplanen skal bestå av både fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid.
Sykkelbysatsingen skal evalueres gjennom såkalt sykkelregnskap etter mal fra
Vegdirektoratet.

Forholdet til overordnede planer
Det foreligger en kommunedelplan for gående og syklende i Hønefoss, vedtatt i 1995. Den
er kun delvis gjennomført.
Ny byplan som kommunedelplan vil ta opp i seg planlegging for gående og syklende.
Rapport for KVU for transportsystemet i Hønefoss er på høring i perioden fram til
10.september. Den inneholder konsepter med vekt på gående og syklende. Konseptet som
velges, vil være en del av grunnlaget for byplanen.
Trafikkrådet i Ringerike har våren 2015 kjørt en prosess for å kartlegge og prioritere tiltak
for gående og syklende.
En sykkelbysatsing i Hønefoss kan forankres i følgende dokument:
•
•
•
•

Nasjonal transportplan NTP) 2014-2023
Regional planstrategi for Buskerud 2013 - 2016
Buskerud fylkeskommunes handlingsprogram 2014-2017
Sykkelstrategi for Statens vegvesen Region sør 2014

•

Konseptvalgutredning for Hønefoss 2015

Økonomiske forhold
I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2014, ble det
opprettet en tilskuddsordning til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og
fylkeskommuner. Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å
administrere ordningen.
Ordningen krever en kommunal egenandel på 50 %. Prioritet vil bli gitt til:
• De kommuner og fylkeskommuner som har forpliktende avtale med Statens
vegvesen om økt sykkelsatsing (særskilt utvalgte sykkelbyer)
• Kommuner med vedtatt plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk
• Prosjekter som inngår i et sammenhengende gang- og sykkelvegnett
• Prosjekter i sykkelbyer som har en plan for samlet innsats med henhold til investeringer,
drift, vedlikehold, informasjon, og bilrestriktive tiltak
• For å sikre skoleveger vil prosjekter som bygges innenfor en radius på fire km fra skoler
prioriteres, da først de som ligger nærmest skolene
• Det kan søkes tilskudd til gang- og sykkelanlegg - infrastrukturtiltak inkludert
sykkelparkering, skilting og oppmerking
Statens vegvesen legger avgjørende vekt på at tiltakene det søkes om tilskudd til, skal
være realistiske å gjennomføre i tildelingsåret. Det vil si at de må være klargjort, ferdig
planlagt og egenandelen finansiert

Behov for informasjon og høringer
Det er ikke lagt opp til høring av sykkelbysatsingen. Saken vil bli gjort kjent ved politisk
behandling og oppslag i lokalavisen.

Rådmannens vurdering
Rådmannen tilrår at Ringerike kommune satser på sykkelbyen og at det budsjetteres inn
midler til formålet. Han mener at denne satsingen vil avlaste biltrafikken i byen og vil gi
bedre trivsel og folkehelse.

Vedlegg
*1-Sykkelbyavtalebrev av 26.3.2015
*2-Sykkelbyavtale Hønefoss
*3-Vedtaksprotokoll samferdselsutvalget Buskerud fylkeskommune
*4-Brev om tilskuddsordning
*5-Kommunedelplan for gående og syklende av 1995
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, 22.06.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Gunnar Hallsteinsen

Møteprotokoll
Hovedutvalget for samferdselssektoren
Møtet ble ledet av Trond Johansen (KrF), leder.
MØTESTED

MØTEDATO

TIDSPUNKT

Fylkestingssalen , Fylkeshuset, Drammen

26.03.2015

kl 14:00 – 17:45

Til stede
Arne Jørstad
Terje Vegard Kopperud
Torhild Helling Bergaplass
Jon Hovland
Trond Johansen
Turid Solberg Thomassen
Lavrans Kierulf
Mathias Dannevig
Lola Awoyemi
Kjell Ålien
Vera Henden
Hans Beltesbrekke
Ole Johnny Stavn

H
H
H
H
KrF
KrF
Frp
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Sp

Varamedlemmer som møtte
Reidar Lauritsen
Nicoline Bjerge Schie

H
Ap

Forfall
Ana Maria Silva-Harper
Anne Sandum

H
Ap

Fra administrasjonen
Samferdselssjef Gro R Solberg
Rådgiver Gunnar Haugerud
Rådgiver Ingvild Seljegard
Rådgiver Bjørn Svendsen (sak 28/15)

Ana Maria Silva-Harper
Anne Sandum

Rådgiver Runar Stustad
Hans Jan Håkonsen, Statens vegvesen
Henry Gaarde, Brakar
Møtesekretær Anne Hetty Andersen

Orienteringer
-

Strategi Brakar v/styreleder Ragnar Søegaard
E16 og Ringeriksbanen v/Gert Myhren, Statens vegvesen
Prosess konkurranseutsetting v/Henry Gaarde, Brakar

Korte orienteringer fra samferdselssjef Gro R. Solberg om hovedutvalgets møte med
drosjenæringen 23.4., innspillskonferanse NTP 24.4., kollektivråd 19.5., hovedutvalgets
seminar Oscarsborg 20.-21. mai, prosessplan for arbeid med NTP i fylkeskommunen, forslag fra
Samferdselsdepartementet om ny organisering av bompengevirksomheten, drosjeeier dømt
for forsikringsbedrageri, Stortingets transportkomite befaring Buskerud 27.-28. mai.
Protokollen fra møtet 22.1.2015 ble tatt til orientering.
Til å undertegne protokollen i Anne Sandums (Ap) fravær, ble Mathias Dannevig (Ap) valgt.

Spørretime
Jon Hovland (H) stilte spørsmål om hvilke rutiner fylkeskommunen har til å fange opp store
endringer på veiene våre. I dette tilfelle konsekvens av en halletablering på fv 144.
Hans Beltesbrekke (Ap) stilte spørsmål om anleggsvei i forbindelse med utbygging nytt
kraftverk på Rødberg.

Til behandling
UTVALGSAK

TITTEL

ARKIVSAK

PS 14/15

Buskerudbypakke 1 del 2,
orientering

2008/11

PS 15/15

Forslag om avvikling av nattavganger
på fergesambandet Svelvik - Verket

2008/686

PS 16/15

Høringsuttalelse til Utredning om
forbindelser mellom Østlandet og
Vestlandet

2014/4661

PS 17/15

Fv.50 Hol- Aurland. Konsekvenser for
Buskerudsamfunnet dersom vegen
vinterstenges

2015/778

PS 18/15

Informasjon om kollektivtrafikken
med buss i Buskerud

2010/1848

PS 19/15

Ungdomskortet 2015-2016

2008/9

PS 20/15

Ungdommens Fylkesting i Buskerud
(PS49/14) - Samkjøring av buss og
skoletider

2010/4323

PS 21/15

Forslag fra Oppland fylkeskommune
om deling av tilskudd på bussruten
mellom Fagernes og Gol

2008/25

PS 22/15

Søknad om midler til utvikling av
kollektivtransport i distriktene 2015
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tilslutningsplikt for drosjeløyver i
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PS 14/15 Buskerudbypakke 1 del 2, orientering
Forslag
Hovedutvalget for samferdsel tar saken til orientering
Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hovedutvalget for samferdsel tar saken til orientering
PS 15/15 Forslag om avvikling av nattavganger på fergesambandet Svelvik - Verket
Forslag
1
Nattavganger på fergesambandet Svelvik – Verket i perioden juni til august fra kl. 23.30 til kl.
01.45 avvikles.
2
Saken oversendes Vestfold fylkeskommune for behandling der 14.04.15.
Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015
På vegne av H, KrF, Frp, Ap og Sp framsatte Terje Vegard Kopperud (H) slikt omforent tilleggsforslag
nytt punkt 2:
Samferdselssjefen gis fullmakt til å bevilge penger til nattavganger med Svelvikfergen i forbindelse med
Svelvikdagene og Sommermusikalen.

Avstemming
Samferdselssjefens forslag og det omforente tilleggsforslaget framsatt av Kopperud ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak
1
Nattavganger på fergesambandet Svelvik – Verket i perioden juni til august fra kl. 23.30 til kl.
01.45 avvikles.

2

Samferdselssjefen gis fullmakt til å bevilge penger til nattavganger med Svelvikfergen i forbindelse med
Svelvikdagene og Sommermusikalen.

3
Saken oversendes Vestfold fylkeskommune for behandling der 14.04.15.

PS 16/15 Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet
Behandling i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur - 25.03.2015
På vegne av Senterpartiet fremmet Kari Ask (SP) følgende alternativt forslag:
Forslag til uttalelse i sak om Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet:
Fylkesutvalget viser til at Buskerud har tre av fire sentrale øst-vest veiforbindelser. De ulike
veiforbindelsene sokner til ulike regioner, og har hver og en sin viktige betydning for samfunnsog næringsutviklingen i disse regionene.
Fylkesutvalget stiller spørsmål ved om det er rett strategi å prioritere noen hovedveier ut i fra
at det relativ sett er små trafikkmengder der det meste av trafikken i utgangspunktet tjener
ulike område/regioner. Fylkesutvalget mener det er behov for å se denne infrastrukturen i et
mer helhetlig bilde.
Alle tre veistrekningene Øst-Vest i Buskerud har viktige underveis-funksjoner som ikke blir
vektlagt i utredningen i fra Statens vegvesen.
Våre øst-vest forbindelser er særs viktige for lokalt og regionalt næringsliv og persontrafikk, og
fylkesutvalget vil peke på at turistbedriftene både i Hemsedal og på Geilo er helt avhengige av
å ha stabilitet i vinteråpne veier også vestover.
Fylkesutvalget vil derfor understreke at alle de tre ferdselsårene E134, Rv7/Rv52/E16 via
Hemsedal og Rv7 via Hardangervidda er likeverdige veiforbindelser øst-vest, og må få
nødvendige oppgraderinger for en vesentlig heving av veistandarden.
Fylkesutvalget forutsetter at utbygging av E16 Sandvika –Hønefoss og Voss – Bergen blir
gjennomført uavhengig av valg av eventuell utviklingsstrategi. Utbygging av disse
veistrekningene vil gagne veiforbindelsen øst – vest, både E16 via Valdres, Rv7 og Rv52 i tillegg
Fv.50.
Fylkesutvalget mener det er viktig å få mer gods over på Bergensbanen slik utredningen
omtaler, men vil også understreke at det i et mer helhetlig bilde er viktig å få mer
godstransport over på sjø.
Turid Wickstrand Iversen (H) fremmet på vegne av FrP, KrF og H følgende alternative forslag:
Nytt pkt 1
Fylkesutvalget vil anbefale at tre traseer får lik prioritering:




E134 over Haukelifjell
Rv 7 over Hardangervidda
Rv 7/52 over Hemsedalsfjellet

Utredningen omhandler i begrenset grad samfunnsøkonomiske analyser av hvordan

vegvalgene påvirker de ulike lokalsamfunnene. Valget kan likevel ha store regionale effekter.
Dette elementet er fylkeskommunens ansvar.
Nytt pkt 2
Langs E134 ligger en rekke bedrifter, inkludert høyteknologibedrifter, som har stor
verdiskapning. Til sammen utgjør dette en omsetning i milliardklassen. Næringslivet i området
har tidligere signalisert at det er avhengig et godt hovedveinett med god framkommelighet.
Nytt pkt 3
Fylkesutvalget anbefaler at utbedring av rv 7 til Gol og ny E16 til Hønefoss må prioriteres høyt
fordi de er viktige transportårer til Ringerike og Hallingdal og mellom Øst- og Vestlandet.
Nytt pkt 4
Fylkesutvalget peker på at god vinterregularitet på rv 7 over Hardangervidda har stor
betydning for næringslivet i Øvre Hallingdal. Utredningen for rv 7 bør oppdateres basert på
KVU for rv 7 Hardangervidda og ny rapport om vegens virkning på villreinen.
Nytt pkt 5
Fylkesutvalget peker på at rv 52 over Hemsedalsfjellet er viktig for reiselivet i Hemsedal og
Hallingdal, og en utbedring av vegen gir rask forbindelse til Vestlandet, spesielt Sogn og
Fjordane.
Nytt pkt 6
Fylkesutvalget anbefaler ikke å prioritere E16 over Filefjell.
Nytt pkt 7
Fylkesutvalget mener det er viktig å få mer gods over på Bergensbanen slik utredningen
omtaler.
Roger Ryberg (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet:
Saken tas til orientering.
Arbeiderpartiet vil legge fram eget forslag i fylkesutvalgets møte 14.04.2015.

Avstemming
Forslaget framsatt av Ryberg fikk 5 stemmer og falt.
Forslaget framsatt av Ask fikk 2 stemmer og falt.
Forslaget framsatt av Wickstrand Iversen ble vedtatt med 8 stemmer.
Det ble ikke stemt over fylkesrådmannens forslag.

Innstilling fra hovedutvalget for regionalutvikling og kultur:
1
Fylkesutvalget vil anbefale at tre traseer får lik prioritering:




E134 over Haukelifjell
Rv 7 over Hardangervidda
Rv 7/52 over Hemsedalsfjellet

Utredningen omhandler i begrenset grad samfunnsøkonomiske analyser av hvordan
vegvalgene påvirker de ulike lokalsamfunnene. Valget kan likevel ha store regionale effekter.
Dette elementet er fylkeskommunens ansvar.
2
Langs E134 ligger en rekke bedrifter, inkludert høyteknologibedrifter, som har stor
verdiskapning. Til sammen utgjør dette en omsetning i milliardklassen. Næringslivet i området
har tidligere signalisert at det er avhengig et godt hovedveinett med god framkommelighet.
3
Fylkesutvalget anbefaler at utbedring av rv 7 til Gol og ny E16 til Hønefoss må prioriteres høyt
fordi de er viktige transportårer til Ringerike og Hallingdal og mellom Øst- og Vestlandet.
4
Fylkesutvalget peker på at god vinterregularitet på rv 7 over Hardangervidda har stor
betydning for næringslivet i Øvre Hallingdal. Utredningen for rv 7 bør oppdateres basert på
KVU for rv 7 Hardangervidda og ny rapport om vegens virkning på villreinen.
5
Fylkesutvalget peker på at rv 52 over Hemsedalsfjellet er viktig for reiselivet i Hemsedal og
Hallingdal, og en utbedring av vegen gir rask forbindelse til Vestlandet, spesielt Sogn og
Fjordane.
6
Fylkesutvalget anbefaler ikke å prioritere E16 over Filefjell.
7
Fylkesutvalget mener det er viktig å få mer gods over på Bergensbanen slik utredningen
omtaler.
Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015
Før behandling av saken ble Torhild Helling Bergaplass (H) permittert. 14 stemmeberettigede
til stede.
På vegne av H, KrF og Frp framsatte Terje Vegard Kopperud (H) slikt endringsforslag (identisk
med hovedutvalget for regionalutvikling og kultur sin innstilling av 25.3.2015):
Nytt pkt 1
Fylkesutvalget vil anbefale at tre traseer får lik prioritering:





E134 over Haukelifjell
Rv 7 over Hardangervidda
Rv 7/52 over Hemsedalsfjellet

Utredningen omhandler i begrenset grad samfunnsøkonomiske analyser av hvordan
vegvalgene påvirker de ulike lokalsamfunnene. Valget kan likevel ha store regionale effekter.
Dette elementet er fylkeskommunens ansvar.
Nytt pkt 2
Langs E134 ligger en rekke bedrifter, inkludert høyteknologibedrifter, som har stor
verdiskapning. Til sammen utgjør dette en omsetning i milliardklassen. Næringslivet i området
har tidligere signalisert at det er avhengig et godt hovedveinett med god framkommelighet.
Nytt pkt 3
Fylkesutvalget anbefaler at utbedring av rv 7 til Gol og ny E16 til Hønefoss må prioriteres høyt
fordi de er viktige transportårer til Ringerike og Hallingdal og mellom Øst- og Vestlandet.
Nytt pkt 4
Fylkesutvalget peker på at god vinterregularitet på rv 7 over Hardangervidda har stor
betydning for næringslivet i Øvre Hallingdal. Utredningen for rv 7 bør oppdateres basert på
KVU for rv 7 Hardangervidda og ny rapport om vegens virkning på villreinen.
Nytt pkt 5
Fylkesutvalget peker på at rv 52 over Hemsedalsfjellet er viktig for reiselivet i Hemsedal og
Hallingdal, og en utbedring av vegen gir rask forbindelse til Vestlandet, spesielt Sogn og
Fjordane.
Nytt pkt 6
Fylkesutvalget anbefaler ikke å prioritere E16 over Filefjell.
Nytt pkt 7
Fylkesutvalget mener det er viktig å få mer gods over på Bergensbanen slik utredningen
omtaler.

Ole Johnny Stavn (Sp) framsatte slikt forslag:
Fylkesutvalget viser til at Buskerud har tre av fire sentrale øst-vest veiforbindelser. De ulike
veiforbindelsene sokner til ulike regioner, og har hver og en sin viktige betydning for samfunnsog næringsutviklingen i disse regionene.
Fylkesutvalget stiller spørsmål ved om det er rett strategi å prioritere noen hovedveier ut i fra
at det relativ sett er små trafikkmengder der det meste av trafikken i utgangspunktet tjener

ulike område/regioner. Fylkesutvalget mener det er behov for å se denne infrastrukturen i et
mer helhetlig bilde.
Alle tre veistrekningene Øst-Vest i Buskerud har viktige underveis-funksjoner som ikke blir
vektlagt i utredningen i fra Statens vegvesen.
Våre øst-vest forbindelser er særs viktige for lokalt og regionalt næringsliv og persontrafikk, og
fylkesutvalget vil peke på at turistbedriftene både i Hemsedal og på Geilo er helt avhengige av
å ha stabilitet i vinteråpne veier også vestover.
Fylkesutvalget vil derfor understreke at alle de tre ferdselsårene E134, Rv7/Rv52/E16 via
Hemsedal og Rv7 via Hardangervidda er likeverdige veiforbindelser øst-vest, og må få
nødvendige oppgraderinger for en vesentlig heving av veistandarden.
Fylkesutvalget forutsetter at utbygging av E16 Sandvika –Hønefoss og Voss – Bergen blir
gjennomført uavhengig av valg av eventuell utviklingsstrategi. Utbygging av disse
veistrekningene vil gagne veiforbindelsen øst – vest, både E16 via Valdres, Rv7 og Rv52 i tillegg
Fv.50.
Fylkesutvalget mener det er viktig å få mer gods over på Bergensbanen slik utredningen
omtaler, men vil også understreke at det i et mer helhetlig bilde er viktig å få mer
godstransport over på sjø.
Mathias Dannevig (Ap) framsatte følgende forslag:
Hovedutvalget for samferdselssektoren tar saken til orientering. Saken vil bli behandlet i
fylkesutvalget 14.4.2015.
Avstemming
Ingen stemte på fylkesrådmannens forslag.
Forslaget framsatt av Dannevig fikk (6 Ap) stemmer og falt.
Forslaget framsatt av Stavn fikk 1 (Sp) stemme og falt.
Forslaget framsatt av Kopperud ble vedtatt med 7 (H, Frp og KrF) stemmer. 14
stemmeberettigede til stede.

Hovedutvalget for samferdselssektorens innstilling til fylkesutvalget
1
Fylkesutvalget vil anbefale at tre traseer får lik prioritering:




E134 over Haukelifjell
Rv 7 over Hardangervidda
Rv 7/52 over Hemsedalsfjellet

Utredningen omhandler i begrenset grad samfunnsøkonomiske analyser av hvordan
vegvalgene påvirker de ulike lokalsamfunnene. Valget kan likevel ha store regionale effekter.
Dette elementet er fylkeskommunens ansvar.
2
Langs E134 ligger en rekke bedrifter, inkludert høyteknologibedrifter, som har stor

verdiskapning. Til sammen utgjør dette en omsetning i milliardklassen. Næringslivet i området
har tidligere signalisert at det er avhengig et godt hovedveinett med god framkommelighet.
3
Fylkesutvalget anbefaler at utbedring av rv 7 til Gol og ny E16 til Hønefoss må prioriteres høyt
fordi de er viktige transportårer til Ringerike og Hallingdal og mellom Øst- og Vestlandet.
4
Fylkesutvalget peker på at god vinterregularitet på rv 7 over Hardangervidda har stor
betydning for næringslivet i Øvre Hallingdal. Utredningen for rv 7 bør oppdateres basert på
KVU for rv 7 Hardangervidda og ny rapport om vegens virkning på villreinen.
5
Fylkesutvalget peker på at rv 52 over Hemsedalsfjellet er viktig for reiselivet i Hemsedal og
Hallingdal, og en utbedring av vegen gir rask forbindelse til Vestlandet, spesielt Sogn og
Fjordane.
6
Fylkesutvalget anbefaler ikke å prioritere E16 over Filefjell.
7
Fylkesutvalget mener det er viktig å få mer gods over på Bergensbanen slik utredningen
omtaler.
PS 17/15 Fv.50 Hol- Aurland. Konsekvenser for Buskerudsamfunnet dersom vegen
vinterstenges
Forslag
1
Av hensyn til lokalsamfunn, næringsliv i Hallingdal, kraftproduksjon og beredskap- er det viktig
at fv.50 ikke vinterstenges.
2
Buskerud fylkeskommune ber Sogn og Fjordane fylkeskommune ta initiativ til å bringe aktuelle
aktører sammen for å kartlegge og utrede alternative løsninger for finansiering av vinteråpen
fv.50, dersom fylkeskommunen ikke finner å kunne finansiere vinterdrift alene.

Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak

1
Av hensyn til lokalsamfunn, næringsliv i Hallingdal, kraftproduksjon og beredskap- er det viktig
at fv.50 ikke vinterstenges.
2
Buskerud fylkeskommune ber Sogn og Fjordane fylkeskommune ta initiativ til å bringe aktuelle
aktører sammen for å kartlegge og utrede alternative løsninger for finansiering av vinteråpen
fv.50, dersom fylkeskommunen ikke finner å kunne finansiere vinterdrift alene.

PS 18/15 Informasjon om kollektivtrafikken med buss i Buskerud
Forslag
Hovedutvalget for samferdselssektoren tar saken til orientering.
Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hovedutvalget for samferdselssektoren tar saken til orientering.
PS 19/15 Ungdomskortet 2015-2016
Forslag
1.
Buskerud fylkeskommune søker Fylkesmannen i Buskerud om dispensasjon fra regelen om
gratis skoleskyss for elever i videregående skoler gitt i opplæringslovens §7-2 med forskrift
§10-3. Dispensasjonen gjelder for skoleåret 2015/16 i områder i Buskerud med godt utbygd
rutetilbud.
2.
Ungdomskort kan også kjøpes av alle elever i videregående skoler i Buskerud, samt
barn/ungdom under 20 år til gjeldende takster.
3.
Prisen på ungdomskortet kan indeksreguleres.

Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
Buskerud fylkeskommune søker Fylkesmannen i Buskerud om dispensasjon fra regelen om
gratis skoleskyss for elever i videregående skoler gitt i opplæringslovens §7-2 med forskrift
§10-3. Dispensasjonen gjelder for skoleåret 2015/16 i områder i Buskerud med godt utbygd
rutetilbud.
2.
Ungdomskort kan også kjøpes av alle elever i videregående skoler i Buskerud, samt
barn/ungdom under 20 år til gjeldende takster.
3.
Prisen på ungdomskortet kan indeksreguleres.

PS 20/15 Ungdommens Fylkesting i Buskerud (PS49/14) - Samkjøring av buss og skoletider
Forslag
1.
Hovedutvalget for samferdsel tar notat fra Brakar om samkjøring av buss og skoletider til
orientering.
2.
Hovedutvalget for samferdsel vil ikke innføre en maksimal ventetid på 15 minutter før/etter
skole, men oppfordrer skolene og Brakar til å benytte dialogmøter rundt skoleskyss til å
etterstrebe kortere ventetid der hvor dette er mulig.
Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015
Vera Henden (Ap) fikk permisjon. 13 stemmeberettigede til stede.
På vegne av H, KrF og Frp framsatte Terje Vegard Kopperud (H) slikt tilbakesendelsesforslag:
Saken sendes tilbake.
Avstemming
Kopperuds forslag ble enstemmig vedtatt.
Ingen stemte på samferdselssjefens forslag.
Vedtak
Saken sendes tilbake.

PS 21/15 Forslag fra Oppland fylkeskommune om deling av tilskudd på bussruten mellom
Fagernes og Gol
Forslag
Hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud kan ikke prioritere midler til å kjøpe
rutetrafikk mellom Fagernes og Gol i samarbeid med Oppland fylkeskommune i 2015.
Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015
Turid Solberg Thomassen (KrF) fikk permisjon. 12 stemmeberettigede til stede.
På vegne av H, KrF og Frp framsatte Terje Vegard Kopperud (H) slikt alternativt forslag:
Hovedutvalget for samferdselssektoren er positive til å opprettholde tilbudet mellom Fagernes
og Gol i samarbeid med Oppland fylkeskommune fra juni 2016.
Mathias Dannevig (Ap) framsatte slikt forslag nytt punkt 2:
1.
Som samferdselssjefens forslag
2.
Hovedutvalg for samferdselssektoren anmoder om at man i forberedelser til handlingsplan og budsjett
for 2016 og fremover legger inn rom for en mulig andel av kostnader for å opprettholde transporttilbud
etter forhandlinger med Oppland fylkeskommune
Ole Johnny Stavn (Sp) framsatte slikt endringsforslag:
Hovedutvalget for samferdselssektoren ber om at det i forbindelse med forslag til handlingsprogram for
2016- 2019 utarbeides et alternativ til å kjøpe rutetrafikk mellom Fagernes og Gol i samarbeid med
Oppland fylkeskommune i 2016.
Før avstemming ble det avholdt gruppemøte.
Etter gruppemøtet framsatte Mathias Dannevig (Ap) slikt omforent forslag:
Hovedutvalg for samferdselssektoren anmoder om at man i forberedelser til handlingsplan 2016 – 2019
legger inn rom for en mulig andel av kostnader for å opprettholde transporttilbud etter forhandlinger
med Oppland fylkeskommune

Avstemming
Det omforente forslaget framsatt av Dannevig ble enstemmig vedtatt.
Ingen stemte på samferdselssjefens forslag.

Vedtak
Hovedutvalg for samferdsel anmoder om at man i forberedelser til handlingsplan 2016 – 2019 legger
inn rom for en mulig andel av kostnader for å opprettholde transporttilbud etter forhandlinger med
Oppland fylkeskommune.

PS 22/15 Søknad om midler til utvikling av kollektivtransport i distriktene 2015 (KID)
Forslag
Hovedutvalget for samferdselssektoren anbefaler Samferdselsdepartement å imøtekommet
søknad fra Brakar AS og Hol kommune om 2,675 mill kr fra KID-ordningen i 2015.
Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hovedutvalget for samferdselssektoren anbefaler Samferdselsdepartement å imøtekommet
søknad fra Brakar AS og Hol kommune om 2,675 mill kr fra KID-ordningen i 2015.
PS 23/15 Støtte til flybussen mellom Ringerike og Gardermoen
Forslag
1.
Hovedutvalget for samferdselssektoren legger til grunn at det kan gis godtgjøring til et
forbedret rutetilbud på flybussen mellom Ringerike – Hadeland og Gardermoen innenfor en
økonomisk totalramme på kr 820 000,- pr år fra det tidspunkt rutetilbudet utvides. Det
forutsettes at Oppland fylkeskommune dekker 30 % av godtgjøringen og Buskerud
fylkeskommune/Brakar AS 70 %.
2.
Hovedutvalget bevilger kr 70 000,- til markedskampanje for flybussen Ringerike-Gardermoen i
2015. Det forutsettes at øvrige aktører bidrar i tråd med redegjørelsen i søknaden.
Beløpet belastet konto 800092-1410 – 17300 ved tilsvarende overføring fra hovedutvalgets
disposisjonskonto 800091.
Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt

Vedtak
1.
Hovedutvalget for samferdselssektoren legger til grunn at det kan gis godtgjøring til et
forbedret rutetilbud på flybussen mellom Ringerike – Hadeland og Gardermoen innenfor en
økonomisk totalramme på kr 820 000,- pr år fra det tidspunkt rutetilbudet utvides. Det
forutsettes at Oppland fylkeskommune dekker 30 % av godtgjøringen og Buskerud
fylkeskommune/Brakar AS 70 %.
2.
Hovedutvalget bevilger kr 70 000,- til markedskampanje for flybussen Ringerike-Gardermoen i
2015. Det forutsettes at øvrige aktører bidrar i tråd med redegjørelsen i søknaden.
Beløpet belastet konto 800092-1410 – 17300 ved tilsvarende overføring fra hovedutvalgets
disposisjonskonto 800091.

PS 24/15 Krødsherad kommune- forskottering av finansiering av tiltak i Krøderen sentrum
2015
Forslag
1
Anleggsprosjektet i Krøderen sentrum gjennomføres i 2015 som et samarbeidsprosjekt med
Krødsherad kommune som planlagt- og i regi av Statens vegvesen region sør.
2
2 mill kr som er forutsatt finansiert fra "Trygge og trivelige tettsteder" i 2016 forskotteres til
2015. Midler tas prosjekt fv.319 Svelvikvegen. Belastningen vil ikke bidra til noen forsinkelse
av prosjektet på fv.319. Midlene tilbakeføres til fv.319 i 2016.

Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
Anleggsprosjektet i Krøderen sentrum gjennomføres i 2015 som et samarbeidsprosjekt med
Krødsherad kommune som planlagt- og i regi av Statens vegvesen region sør.
2.
2 mill kr som er forutsatt finansiert fra "Trygge og trivelige tettsteder" i 2016 forskotteres til
2015. Midler tas prosjekt fv.319 Svelvikvegen. Belastningen vil ikke bidra til noen forsinkelse
av prosjektet på fv.319. Midlene tilbakeføres til fv.319 i 2016.

PS 25/15 Revidert Østlandspakke - Innspill til NTP 2018-27 fra Østlandssamarbeidet
Forslag
Fylkesutvalget i Buskerud slutter seg til forslaget til revidert Østlandspakke for
samferdselsinfrastruktur på Østlandet. Østlandspakka blir Østlandssamarbeidets innspill til
Nasjonal Transportplan 2018-2027.

Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015
Jon Hovland (H) framsatte slikt tilleggsforslag:
Et nytt punkt under avsnittet Jernbane.
Randsfjordbanen:
Randsfjordbanen er i dag av stor betydning for togforbindelsen mellom Oslo og Bergen. Traseen fra
Hokksund til Hønefoss må opprettholdes til person- og godstrafikk når ny Ringeriksbane er realisert.
Traseen har stor betydning for tverrforbindelsen mellom ny Ringeriksbane og Kongsbergbanen.

Pluss legge til under samme punkt(markert i rødt) i:
Andre jernbanestrekninger på Østlandet
Det er viktig for hele Østlandet at man raskt får til et bedre trafikktilbud på Gjøvikbanen,
Kongsvingerbanen, Sørlandsbanen (inkl Kongsbergbanen), Randsfjordbanen og Østfoldbanens østre
linje..

Avstemming
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslaget framsatt av Hovland fikk 3 (H, Frp, Sp) stemmer og falt.
Vedtak
Fylkesutvalget i Buskerud slutter seg til forslaget til revidert Østlandspakke for
samferdselsinfrastruktur på Østlandet. Østlandspakka blir Østlandssamarbeidets innspill til
Nasjonal Transportplan 2018-2027.
PS 26/15 Forslag om sykkelbyavtale for Hønefoss
Forslag
Buskerud fylkeskommune inngår sykkelbyavtale for Hønefoss med Statens vegvesen og
Ringerike kommune. Avtalen vil regulere ansvarsdeling, mål, tiltak og ressurser for satsingen.

Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Buskerud fylkeskommune inngår sykkelbyavtale for Hønefoss med Statens vegvesen og
Ringerike kommune. Avtalen vil regulere ansvarsdeling, mål, tiltak og ressurser for satsingen.

PS 27/15 Sammenhengende og helhetlig sykkelvegnett i byområdene i Buskerud
Forslag
1
Buskerud fylkeskommune skal bidra aktivt i arbeidet med regional plan for sykkel i
Buskerudbyen.
2
Når konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av Hønefoss er vedtatt skal fylkeskommunen i
samarbeid med Ringerike kommune og Statens vegvesen utarbeide sykkelplan for Hønefoss.
Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
Buskerud fylkeskommune skal bidra aktivt i arbeidet med regional plan for sykkel i
Buskerudbyen.
2.
Når konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av Hønefoss er vedtatt skal fylkeskommunen i
samråd med Ringerike kommune og statens vegvesen utarbeide sykkelplan for Hønefoss.
PS 28/15 Klage på vedtak om endret tilslutningsplikt for drosjeløyver i Ringerike og Hole
Forslag
1.
2.
3.

Vedtak i hovedutvalgsmøte 22.01.15, sak 15/2, om å gi Runar Granstad endret
tilslutningsplikt for sine drosjeløyver oppheves.
Dagens struktur med to drosjesentraler i Ringerike og Hole opprettholdes
Det gis tre ukers klagefrist på vedtakspunkt. 1

Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 26.03.2015
Saken ble behandlet som første sak.
På vegne av H, KrF og Frp framsatte Terje Vegard Kopperud (H) slikt endringsforslag:
1.
Vedtak i hovedutvalgsmøte 22.01.15, sak 15/2, opprettholdes. Det understrekes at Granstad er
gitt tillatelse til å drive sine drosjeløyver fra bopel i Hole kommune, og forutsettes at han tilbyr
drosjetjenester i hele Ringerike og Hole
2.
Klagene fra Norgestaxi og Runar Granstad er med dette ikke tatt til følge og oversendes
fylkeskommunens klagenemnd for endelig behandling. Det forutsettes at drift av
bopelsdrosjeløyver iverksettes så snart vedtaket er endelig.
Mathias Dannevig varslet at Ap ville stemme på samferdselssjefens forslag.
Avstemming
Forslaget framsatt av Kopperud ble vedtatt med 8 mot 7 (Ap, Sp) stemmer som ble avgitt for
samferdselssjefens forslag.
Vedtak
1.
Vedtak i hovedutvalgsmøte 22.01.15, sak 15/2, opprettholdes. Det understrekes at Granstad er
gitt tillatelse til å drive sine drosjeløyver fra bopel i Hole kommune, og forutsettes at han tilbyr
drosjetjenester i hele Ringerike og Hole
2.
Klagene fra Norgestaxi og Runar Granstad er med dette ikke tatt til følge og oversendes
fylkeskommunens klagenemnd for endelig behandling. Det forutsettes at drift av
bopelsdrosjeløyver iverksettes så snart vedtaket er endelig.

Møtet hevet.

Trond Johansen (KrF)
leder

Mathias Dannevig (Ap)

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/5317-2

Arkiv: U24

Sak: 53/15
Temautredning masseforvaltning
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:
Temautredning om masseforvaltning skal ligge til grunn for revisjon av kommuneplanens
arealdel.
Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til
formannskapet.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 15/5317-1

Arkiv:

Temautredning masseforvaltning
Forslag til vedtak:
1. Temautredning om masseforvaltning skal ligge til grunn for revisjon av
kommuneplanens arealdel.

Sammendrag
Som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel er det utarbeida en
temautredning om masseforvaltning. Formålet er å få oversikt over dagens situasjon når det
gjelder masseforvaltning og ressurser, samt danne grunnlag for behandling av dette temaet i
revisjon av kommuneplanens arealdel.
Temautredningen inneholder en oversikt over aktuelle lovverk, definisjoner, ressurser og
dagens situasjon. Kapittel 5 inneholder konklusjoner som gir føringer for revisjon av
arealdelen, både generelt og mer konkrete innspill til utforming av plankart og
bestemmelser.

Forholdet til overordnede planer
Kommunal planstrategi for Ringerike kommune og planprogram for revisjon av
kommuneplanen fastslår at det skal lages en temautredning om masseforvaltning.
Utredninga er en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av
kommuneplanens arealdel.

Juridiske forhold
Se temautredningen, kap. 2 Aktuelle lovverk.

Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet fattet 11.06.2013 sak 91/13 følgende vedtak:
1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer.
2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen.

Behov for informasjon og høringer

Innspill ved oppstart
Etter formannskapets vedtak om oppstart juni 2013 ble det varsla om oppstart av
utredningsarbeidet. Det ble spesielt invitert til å gi innspill om eksisterende uttak og forslag
om framtidige uttak. Forslag til nye uttak ble levert på eget innspillskjema som er brukt
ellers i kommuneplanrevisjonen. De konkrete innspillene blir behandla som innspill til
revisjon av kommuneplan, på samme måte som øvrige arealbruksinnspill.
Planforum
Temaet masseforvaltning ble drøfta i fylkets planforum 13.01.2015. Se referat i vedlegg 3.
Begrensa høring
Temautredningen ble sendt på en begrensa høring i januar/februar 2015 (se vedlegg 4). Det
kom inn 7 uttalelser til høringen, hvor 4 var fra regionale myndigheter, 2 fra interne parter i
kommunen og 1 fra en privat grunneier. Uttalelsene ga mange gode innspill til utredninga,
og er oppsummert og kommentert i vedlegg 5. Uttalelsene i sin helhet følger som vedlegg 6
a-g.
Høring og offentlig ettersyn av arealdelen
Forslag til ny arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn på ordinær måte.
Det vil da være mulighet til å gi innspill til det konkrete planforslaget.

Rådmannens vurdering
Masseforvaltning er et komplisert tema, hvor mange lovverk og myndigheter er berørt.
De siste åra har det blitt flere saker, særlig knytta til deponier, og det er viktig at
kommuneplanens arealdel har gode og hensiktsmessige bestemmelser og retningslinjer på
dette området.
Rådmannen anser at temautredningen vil gi et godt grunnlag for videre arbeid med temaet
masseforvaltning i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.

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

Temautredning masseforvaltning
Oversikt over uttak, deponi og planstatus
Referat fra planforum 13.01.2015*
Brev om begrensa høring 26.01.2015*
Oppsummering og kommentarer til høringsuttalelser*
Høringsuttalelser*
a. Direktoratet for mineralforvaltning*
b. Fylkesmannen i Buskerud*
c. Jernbaneverket*
d. Statens vegvesen*
e. Ringerike kommune, Miljøretta helsevern*
f. Ringerike kommune, Teknisk forvaltning Utbygging*
g. Ragnhild Elisabeth Waagaard*

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, 08.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes
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1 INNLEDNING
1.1

Bakgrunn

1.1.1

Planstrategi og planprogram

Kommunal planstrategi for Ringerike kommune og planprogram for revisjon av
kommuneplanen fastslår at det skal lages en temautredning om masseforvaltning. Utredninga
er en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av
kommuneplanens arealdel.
I arealdelen vil aktuelle areal for uttak og produksjon av masser vurderes og ses i sammenheng
med andre interesser og innspill. Andre hensyn kan for eksempel være kultur-, natur- og
friluftsverdier, trafikk, transport og barn og unge.
Forslag til ny arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn der det er åpent for
innspill til det konkrete planforslaget.
1.1.2

Vedtak om oppstart

Formannskapet fattet 11.06.2013 sak 91/13 følgende vedtak:
1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer.
2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen.
I formannskapet ble det også fremmet forslag om at forekomst av grunnvann skulle tas med i
utredninga. Forslaget ble ikke vedtatt, men oversendt til rådmannen. Rådmannen har avgrenset
utredninga til å omhandle masseforvaltning. Avgrensning er nødvendig for å komme i mål
med plan- og utredningsarbeidet som skal gjøres i forbindelse med revisjon av
kommuneplanen. Grunnvann vil ivaretas i videre planarbeid etter plan- og bygningsloven,
samt vannressursloven.
1.1.3

Varsel om oppstart og invitasjon til innspill

Etter formannskapets vedtak varsla rådmannen oppstart av utredningsarbeidet. Det ble spesielt
invitert til å gi innspill om eksisterende uttak og forslag om framtidige uttak. Forslag til nye
uttak ble levert på eget innspillskjema som er brukt ellers i kommuneplanrevisjonen. De
konkrete innspillene blir behandla som innspill til revisjon av kommuneplan, på samme måte
som øvrige arealbruksinnspill.
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1.2

Formål

Utredninga skal
•

gi oversikt over eksisterende
masseuttak, produksjon av pukk og
fyllinger/deponier

•

gi kunnskapsgrunnlag for å anbefale
hvilke areal som bør settes av for
uttak, produksjon eller deponi i
kommuneplanen

•

gi vurderingskriterier for aktuelle
områder for uttak, produksjon og
deponier

•

gi oversikt over overordna
rammebetingelser

Kartleggingsbehov
•

Eksisterende masseuttak, produksjon
av pukk og fyllinger/deponier, samt
planstatus for disse

•

NGUs kartlegginger

•

Oversikt over områder som er avsatt
til masseuttak i gjeldende
kommuneplan, og hvor stor del av
dette som er regulert iht. plan- og
bygningsloven
Relevant lov- og regelverk

•

Kommuneplanen skal
•

sikre ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved å sette av
tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning.

•

sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å unngå direkte og indirekte
nedbygging av verdifulle ressurser. Bruk av LNF-formål er mest aktuelt her.

•

løse framtidig behov for deponiområder, spesielt mht. utbygging av Ringeriksbane og
E16.

•

gjennom bestemmelser sette kriterier for når det er krav om reguleringsplan

•

avklare nivå på konsekvensutredninger i påfølgende reguleringsplaner

1.2.1 Behov for forvaltningssystem
Byggeråstoffene er ikke-fornybare ressurser som må forvaltes på en samfunnsmessig god
måte. Ringerike har flere ressurser av nasjonal viktighet, og det er i nasjonal interesse at disse
forvaltes riktig. For å sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene er det nødvendig å tenke
langsiktig. Det er en rekke miljøulemper knytta til uttak og deponering av masser, f.eks. støv,
støy og transport. Transporten medfører utslipp til luft og vann, trafikksikkerhet, vegslitasje og
framkommelighet. I situasjoner der uttak eller deponi ligger nær boliger, eller der adkomsten
er en vei det bor folk langs, vil konfliktnivået kunne være høyt. De viktigste årsakene til dette
er forringelse av landskap, naturmangfold, kulturlandskap og i noen tilfeller turområder, støyog støvproblematikk samt dårlig trafikksikkerhet. Uttak og deponering innebærer også
vesentlige terrenginngrep.
Det er derfor viktig med gode planer og prosesser for å sikre at hensyn til miljø og samfunn
blir ivaretatt. Dette gir flere utfordringer som kommunen må håndtere, og et godt
forvaltningssystem er avgjørende.
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1.3

Avgrensning og definisjoner

Utredninga avgrenses til

Definisjon

Byggeråstoffer:

Byggeråstoffer er mineralske råstoffer som brukes til bygge- og
anleggsformål: sand, grus og pukk.

grus og pukk

•

Sand har diameter på mellom 0,002 og 2 mm.

•

Grus har diameter mellom 2,0 og 64 mm.

•

Pukk er knust fjell/stein med en diameter mellom 4 og 120
mm eller større.

•

Uttak: I denne utredninga blir uttak/masseuttak brukt om
uttak av byggeråstoffer.

•

Deponi: Lagring av masser, endelig eller midlertidig i
påvente av gjenbruk.

Ringerike kommune,
samt et regionalt
perspektiv

•

Utredninga tar for seg hele kommunen, men med vekt på
Hønefoss-området.

•

Utredninga har samtidig et regionalt perspektiv, da uttak
og deponi av masser har et regionalt marked.

Kjent kunnskap

•

Utredninga baseres i hovedsak på eksisterende kunnskap.
Begrunnelsen er at kartlegging av ressurser og
eksisterende uttak er omfattende og ressurskrevende da det
ofte må skje på bakken.

Tidsperspektiv

•

Kommuneplanen har vanligvis et tidsperspektiv på 12 år.
Når det gjelder masseforvaltning er det nødvendig med et
vesentlig lenger tidsperspektiv for å sikre en bærekraftig
utnyttelse av ressursene. I forvaltning av de ikke-fornybare
ressursene er det viktig å tenke på framtidige generasjoner,
slik at en ikke tømmer kommunen for ressurser på kort
sikt.

Uttak og deponier

Kartlegging gjøres uten hensyn til eiendomsforhold.
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1.4 Byggeråstoffer
Byggeråstoffene brukes til bygge- og anleggsvirksomhet, som f.eks. veg og jernbane,
offshoreplattformer og boliger. I gjennomsnitt bruker hver enkelt av oss mellom ti og tolv tonn
i året. Grunnet ressursknapphet på sand og grus, samt strenge krav til byggeråstoffene, brukes
pukk i stadig større grad.

Figur 1: Forbruk av grus og pukk som byggeråstoff jf. årlig mineralstatestikk.
1.4.1 Transport
Mineralforekomster kan ikke flyttes, og kan bare utnyttes der de fra naturens side er lokalisert.
I tillegg til kvalitet er også beliggenhet viktig, med tanke på nærhet til markeder og
transportmuligheter. Transport utgjør en stor del av prisen ut til kunde. Ved avstander på mer
enn 30-40 km kan transportkostnaden bli større enn materialkostnaden (verdien av råvaren).
Avstand til forbruksområdene er viktige i planlegging av uttaksområder. Masser av god
kvalitet kan forsvare en noe lenger transportavstand enn masser av dårligere kvalitet. Både ved
uttak og deponering av masser kan transporten være et problem. Myke trafikanter, naboer til
adkomstveier til uttak og deponi og bilister som kjører bak lastebilene i bakkene blir berørt av
transporten.
1.4.2 Et regionalt marked
Uttak og deponi av masser har et regionalt marked, og masseforvaltning bør derfor i større
grad skje på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Det arbeides med en regional plan for
masseforvaltning i Akershus. NGU anbefaler at nabofylker, som Buskerud også deltar i
prosessen. I forbindelse med fylkesdelplan for areal og transport er det planlagt å utarbeide en
regional utredning om masseforvaltning.
Det største markedet for sand, grus og pukk er Oslo og Akershus. Naturlig nok er det også her
det blir mest overskuddsmasser. Som kommune nær Oslo og Akershus merker Ringerike et
press både når det gjelder uttak og deponering av masser. Grunneiere på landbrukseiendommer
ønsker å ta imot overskuddsmasse til oppfylling av daler og lignende, slik at landbruket kan bli
mer lønnsomt og effektivt med store sammenhengende, flate jorder.
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2 AKTUELLE LOVVERK
2.1 Oversikt
Det er flere lover og forskrifter som styrer forvaltningen av byggeråstoffer:
• Plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter
• Mineralloven
• Landbruksveiforskriften
• Forurensningsloven med forskrifter, spesielt kapittel 30 i forurensningsforskriften.
• Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven
• Kulturminneloven
• Naturmangfoldloven
• Skogloven
• Forskrift om nydyrking
• Folkehelseloven (kommer til anvendelse der det kan oppstå helsemessige ulemper i
forbindelse med produksjon, uttak, forflytning, oppfylling m.m).
• Drikkevannsforskriften, hjemlet i matloven og folkehelseloven
Lista er ikke uttømmende. Plan- og bygningsloven og mineralloven er de mest sentrale i denne
utredninga, og er nærmere omtalt under egne overskrifter. Masseuttak er regulert av konsesjon
med driftsplan etter mineralloven, planavklaring etter plan- og bygningsloven (oftest
reguleringsplan) og bestemmelser i eller vedtak etter forurensningsloven. En tillatelse etter
mineralloven (konsesjon) erstatter ikke krav om godkjenning etter plan- og bygningsloven
eller motsatt. Forholdet mellom disse lovene er omtalt i temaveilederen Uttak av mineralske
råstoffer og planlegging etter plan- og bygningsloven. Se også tabell på neste side. Når
masseuttak skjer over lengre tid og drifta er kommersiell, kreves det både reguleringsplan og
driftskonsesjon. Når masseuttak skjer raskest mulig, for eksempel som en del av tilrettelegging
av et utbyggingsområde, kreves kun reguleringsplan (jf. temaveileder).

2.2 Mineralloven
Mineralloven setter krav om driftskonsesjon ved et samla uttak på mer enn
10 000 m3 masse. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for
Svalbard er konsesjonsmyndighet og sender saken på høring, jf.
forvaltningsloven § 17. Kommunen er uttalepart til søknaden. Direktoratet er
statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressurser.
Planer etter plan- og bygningsloven som omhandler mineraluttak sendes på
høring til direktoratet.
Konsesjon skal være gitt før drifta igangsettes. Driftskonsesjon er en form for
aktørgodkjenning, som først og fremst omhandler bergfaglig kompetanse og økonomisk
skikkethet. Søker skal sende inn driftsplan sammen med søknaden om driftskonsesjon.
Driftsplanen danner grunnlag for hvordan uttaket skal foregå, og kan sette krav til
gjennomføring av drift, istandsetting, sikring, bevaring av naturmangfold og bestemmelser om
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tiltak mot forurensing.Driftskonsesjonenerstatterikke krav om tillatelse etterannetlovverk,
f.eks. plan- og bygningslovenog forurensningsloven.Ved uttak over 500 m³ masseskal det
sendesmeldingdirektoratet.Overskuddsmasser
faller ikke inn undermineralloven.
Undersøker,utvinner og driver av mineralforekomsterhar en oppryddingspliktbåde mens
arbeider pågår,og etter at arbeid er avslutta.Direktoratetkan fastsettefrist for opprydding,
entenetteregetinitiativ eller etter initiativ fra grunneiereller andreberørte.Direktoratetkan
også pålegge utvinner og driver å stille økonomisk sikkerhet for oppryddingstiltak.
Direktoratet opplyser at det etter gjeldende prosedyrer for konsesjonsbehandling,vil
hovedregelenværeat detstilleskrav om økonomisksikkerhet.

Figur 2: Henta fra temaveilederenUttak av mineralskeforekomsterog planleggingetter plan- og
bygningsloven,s. 4.
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2.3 Plan- og bygningsloven (pbl.)
2.3.1 Kommuneplan
Kommuneplanens arealdel er en overordna oversiktsplan, som viser sammenhengen mellom
samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. Arealdelen kan brukes
for å sikre forutsigbarhet og unngå nedbygging av viktige ressurser.
Områder til masseuttak og deponi bør avklares i arealdelen. Kommunen som planmyndighet
har ansvar for å utarbeide arealdel med konsekvensutredning. Kommuneplanen har i
utgangspunktet et tidsperspektiv på 12 år, men når det gjelder masseforvaltning må
tidsperspektivet være vesentlig lengre.
Hovedelementer i arealdelen er vist i tabellen nedenfor, med henvisning til aktuelle §§ i planog bygningsloven, samt forklaring på hvordan disse kan brukes i masseforvaltning.

Arealformål
angir med
rettslig
bindende
virkning hva
arealet kan
nyttes til.
Vises på kart.

Hensynssoner
angir hensyn
som skal
ivaretas når
arealbruk
gjennomføres.
Vises på kart.

Pbl.
§ 11-7, 1

Forklaring
Råstoffutvinning, underformål under bebyggelse og anlegg:
Formålet brukes for masseuttak.
Type uttak kan angis med påskrift, men arealkoden er lik.

§ 11-7, 1

Andre typer anlegg, underformål under bebyggelse og anlegg:
Formålet brukes for massedeponi.

§ 11-7, 5

Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF):
Ressursene ligger ofte i LNF-områder. Formålet innebærer i
utgangspunktet byggeforbud. Dersom uttak av forekomsten
ligger langt fram i tid, kan LNF være aktuelt formål for å hindre
nedbygging. Videre kan formålet endres til råstoffutvinning ved
en senere planrevisjon. Dette bør da omtales i planbeskrivelsen.
LNF vil ofte være det tilgrensende område til uttak. Det kan
være aktuelt å gi føringer for eller fastsette arealbruk i
randsonene rundt et uttaksområde.
Masseuttak til egen eiendoms bruk i landbruket er i tråd med
landbruksformålet i LNF-område. Uttak ut over dette er i strid
med LNF-formål.

§ 11-8

Hensynssoner kan brukes for å sikre randsonene ut fra
sikkerhetshensyn eller ulike vernehensyn.

§ 11-8 a)

Sikrings-, støy og faresoner kan brukes for å hindre byggetiltak
i randsonene i påvente av avklaring i reguleringsplan.
I bestemmelsene for sonen kan det fastsettes forbud mot nye
byggetiltak.
Sone med særlige hensyn kan brukes for å sikre vernehensyn.

§ 11-8 c)
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Det kan kun gis retningslinjer til sonen, og disse må
formaliseres i arealformål og eventuelt bestemmelser i
påfølgende reguleringsplan.
Bestemmelser
angir med
rettslig
bindende
virkning hvilke
vilkår et tiltak
må oppfylle.

§§
11-9
11-10

Bestemmelsene utfyller og utdyper arealformål og
hensynssoner. Det kan f.eks. gis bestemmelser om uttaksdybde,
deponihøyder eller forutsetninger om akseptabel produksjonsvirksomhet. § 11-9 nr 8 kan brukes for å gi forutsetninger om
vernehensyn som må ivaretas i reguleringsplan.

§ 11-9, 4

Rekkefølgekrav: Der uttak ikke skal tas i bruk i denne
planperioden, men en gang i framtida, kan området legges ut
som råstoffutvinning som det fastsettes rekkefølgekrav til med
tidspunkt for når anlegget kan tas i bruk.

2.3.2 Reguleringsplan
Plan- og bygningsloven § 12-1 stiller krav om reguleringsplan for større bygge- og
anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. (…). De
fleste masseuttak og større deponier omfattes av dette kravet. Kommunen som plan- og
bygningsmyndighet avgjør hva som er større.
Reguleringsplaner bør utarbeides i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det er en krevende
prosess å behandle et reguleringsforslag som avviker fra arealdelen. Dersom avklaringene i
kommuneplanen er tilstrekkelige, kan andre hensyn bli ivaretatt i driftskonsesjon og driftsplan
etter mineralloven. I de fleste tilfeller vil likevel både kommunen og driver være tjent med en
reguleringsplan som grunnlag for drifta. En reguleringsplan vil også forenkle
konsesjonsbehandlingen etter mineralloven.
Reguleringsplanen fastsetter uttaksgrenser, fyllingsgrenser, rammer for bebyggelse, atkomst,
vernehensyn og fysiske miljøtiltak og eventuelle krav om istandsetting og etterbruk. Selv om
et areal er avsatt til masseuttak i arealdelen, kan det ikke alltid påregnes at hele det avsatte
arealet kan nyttes til uttak. Reguleringsprosessen med mer detaljert konsekvensutredning vil
kunne føre til at uttaksområdet må reduseres av hensyn til andre interesser. Det kan og være
behov for å avsette arealer til støyvoller eller skjermingssoner innenfor det avsatte området.
Forhold som blir regulert i driftsplanen bør ikke gjentas i reguleringsplan. Krav til eller
forutsetninger om etterbruk kan fastsettes i reguleringsplanen. De fleste uttak er i drift over
mange år, og det vil ofte være vanskelig å fastsette etterbruk. For løsmasseuttak kan landbruk
være aktuelt etterbruksformål. Arealbruken reguleres i tilfelle i tidsrekkefølge. Dersom
etterbruken er et utbyggingsformål (industri eller bolig) bør reguleringsplanen kun omtale dette
og fastsette plankrav for etterbruken. Detaljerte rammer vil trolig være utdaterte den dagen
etterbruk er aktuelt. Etterbruken kan også være tilbakeføring til LNF-formål, herunder
etablering av nye jordbruksarealer. Krav om fortløpende avslutning og istandsetting hjemles i
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utgangspunktet i driftsplan. Der landskapshensyn eller planlagt etterbruk tilsier det, kan
reguleringsplanen fastsette konkrete løsninger.
•

•

Arealformål:
o Uttaksområdet reguleres til råstoffutvinning eller steinbrudd og masseuttak.
o Tilhørende produksjonsanlegg reguleres til industri eller som eget felt under
steinbrudd / masseuttak med bestemmelser om bebyggelse.
o For randsonene rundt uttaket brukes formål som kreves for å ivareta sikkerhet,
vernehensyn o.a.
o Deponi skal vises som annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.
Bestemmelser gis iht. pbl. § 12-7.

I planprosessen kommer ofte spørsmålet om alternative lokaliseringer av uttak og deponi.
Ressursenes kvalitet er viktig her, og grunneier- og rettighetsforhold begrenser ofte
valgmulighetene. Dersom en reguleringsplan er i samsvar med arealdelen, bør spørsmålet om
alternativ være mindre relevant. Dersom planforslaget ikke er forankra i arealdelen, bør
alternativer belyses og framgå av planprogrammet.
2.3.3 Konsekvensutredning
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan kan det utløses krav om konsekvensutredning
(KU) etter forskrift om konsekvensutredninger, ut fra tiltakets størrelse og art. Kravet
framkommer enten direkte på grunn av tiltakets størrelse, eller etter en konkret vurdering.
2.3.4 Byggesak
I utgangspunktet er det krav om søknad og tillatelse for vesentlige terrenginngrep, jf. pbl. § 211 k. Hva som er vesentlig er ikke nærmere definert i lov eller forskrift, og avgjøres etter
skjønn. I tillegg til volum og størrelse, må det også vurderes hvordan uttaket framstår visuelt,
hvor sårbart området er, og hvordan naboer blir påvirka av tiltaket. Masseuttak må også
vurderes over tid, og kommunen kan gripe inn ovenfor mindre uttak som over tid utgjør
vesentlige terrenginngrep. Inngrep i tettbygde strøk vil lettere bli vurdert som vesentlige enn i
mer rurale områder.
Byggesaksforskriften § 4-3 punkt f unntar steinbrudd, gruver og masseuttak med tilhørende
knuseverk og sorteringsanlegg fra søknadsplikt. Forutsetningen er at tiltaket er i samsvar med
reguleringsplan og at det er gitt konsesjon etter mineralloven. Atkomstveg og tilhørende
byggverk som f.eks. asfaltverk eller kontorbygninger er søknadspliktige på vanlig måte.
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2.4 Landbruksveiforskriften
2.4.1 Om forskriften
Bygging, opprusting og ombygging av veier til landbruksformål er regulert gjennom Forskrift
om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål (landbruksveiforskriften).
Forskriften er fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet)
hjemmel i skogbruksloven og jordlova.
Formål § 1-1
Formålet med denne forskrift er å sikre at planlegging og bygging av veier for
landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal
samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap,
kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen.
Virkeområde § 1-2
Denne forskrift omfatter nybygging og ombygging av veier for landbruksformål, jf. § 13. Forskriften gjelder også massetak langs veitraseen som er nødvendige i forbindelse
med bygging og vedlikehold av det enkelte veianlegg.
2.4.2 Praktisering av forskrift
Skal det åpnes et massetak i forbindelse med tiltak på en landbruksvei søkes det sammen med
tiltaket som nyanlegg, ombygging eller særskilt. Det følger da vanlige søknadsprosedyre med
høring og miljøvurderinger.
Et massetak er et varig inngrep i naturen. Det er derfor uheldig å åpne mange små massetak.
Med utvikling av mobile knuse- og sorteringsverk er det vanligvis mye penger å spare på å
produsere egen masse til landbruksveiformål. Med et skogbruk med stadig dårligere vilkår og
økonomi er egenproduksjon av masse ofte avgjørende for at veinettet skal holdes i stand.
Erfaringsvis består masseuttak nå mer i å skyte ut og knuse fjell enn å ta ut morene.
De aller fleste landbruksveier eies av flere som er organisert i et veilag. Veiene er ofte i et nett
hvor alle eller bare noen av samme eierne er involvert i sideveiene. Vanligvis finner en den
mest gunstige plasseringen for et massetak som dekker hele veinettet. Det vil si at vi
godkjenner massetak for et veinett og ikke for det enkelte anlegget.
Intensjonen med godkjenningen etter landbruksveiforskriften er å sikre gode masser til
veiformål med korte transportavstander. Godkjenningen setter vilkår om at massetakene skal
sikres for folk og dyr mot ulykker. Massetakene skal ryddes opp og lukkes ved endt bruk.
Godkjenning etter denne forskriften betinger at massene blir brukt til eget formål og ikke for
kommersielt salg. For salg ut over egen eiendoms bruk eller masse til andre formål må tiltaket
godkjennes etter plan- og bygningsloven.

2.5 Forurensningsforskriften
Forurensningsforskriften kapittel 30 omhandler forurensninger fra produksjon av pukk, grus,
sand og singel. Aktuelle tema er skjerming, støvdempende tiltak, utslipp til vann og støy. Når
særlige forhold tilsier det, kan Fylkesmannen kreve at virksomheter som omfattes av kapittel
30 skal ha særskilt tillatelse fra forurensningsmyndigheten. I god tid før slike virksomheter
startes opp eller endres/utvides, skal den ansvarlige sende melding til Fylkesmannen med
opplysninger om virksomheten.
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3 MASSENES KVALITET
3.1 Bergmessig kvalitet
Det er stor kvalitetsmessig forskjell på de ulike bergartene, og langt fra alle kan brukes som
byggeråstoff. De strengeste kravene stilles for bruk til veg- og betongformål. Spesielt til
vegdekker på veger med stor trafikkbelastning er det strenge krav. For bruk til grøfter,
drenering, fyllinger o.l. er det ikke så strenge krav.

3.2 Tilstandsklasser
Kvaliteten på massene er viktig både ved uttak og deponi. Massenes tilstandsklasse avgjør hva
massene skal brukes til. Tilstandsklassene gir uttrykk for helsefaren ved å oppholde seg på
eiendommen, og brukes for å sette grenser for hvilke nivåer som kan aksepteres av miljøgifter
i jord til ulik arealbruk. Risiko for spredning av miljøgifter til omkringliggende resipienter må
også vurderes. Innholdet av miljøgifter øker fra klasse 1 til klasse 5. Klasse 1 er arealer som
ikke utgjør risiko for helse eller miljø, mens over klasse 5 defineres jorda som farlig avfall.

Figur 3: Tilstandsklasser fra veilederen Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn
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4 DAGENS SITUASJON
4.1 Kommuneplanens arealdel
4.1.1 Avsatte arealer
Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007. Arealdelen er nå
under revidering. I gjeldende arealdel er det avsatt flere områder til masseuttak, først og
fremst i området rundt Hønefoss. Totalt er det avsatt om lag 4 000 daa. Se oversikt i tabell
nedenfor.
Det er varierende om disse arealene er regulert i reguleringsplan. For flere av områdene er det
reguleringsplaner under utarbeidelse. Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av de enkelte
områdene.
I tillegg til disse områdene er det markert et vurderingsområde for framtidig masseuttak på
Eggemoen (ikke juridisk rettsvirkning).
Arealer avsatt til masseuttak i kommuneplanens
arealdel 2007-2019
Stedsnavn
Nåværende Framtidig
Nordre Myrvold
32 156
Hval, Hallingby
49 610
Hensmoen
431 694
480 349
Kilemoen
1954593
967 529
Kalkverket i Åsa
46 899
Lamoen
127937
Sum
2482796 1 607 971
Totalt avsatt til masseuttak
4 090 767

4.1.2 Bestemmelser og retningslinjer
Kommuneplanbestemmelsene § 3 gir følgende bestemmelser og retningslinjer til disse
områdene:
• Bestemmelse: I områder avsatt til råstoffutvinning må det utarbeides reguleringsplan
med konsekvensutredning i tråd med forskrift T-1446 før nye masseuttak eller
utvidelser av eksisterende masseuttak kan finne sted.
• Retningslinjer: Det kan gis tillatelse til råstoffutvinning utenfor de avsatte områdene.
Igangværende godkjente virksomheter kan fortsette.
Dagens kommuneplanbestemmelser inneholder ikke noe spesifikt om fylling eller deponi.
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4.2 Ressurser i Ringerike
Berggrunnen i Ringerike er svært variert og består av ulike bergartstyper fra ulike tidsperioder
i den geologiske historien. Vi kan dele bergartene i kommunen inn i tre områder:
1. De yngste bergartene tilhører Oslofeltet. Generelt er bergartene som tilhører Oslofeltet
øst i Ringerike best egna for knusing til pukk for bruk til byggetekniske forhold. Både
kvalitetsmessig og med hensyn til avstand til store markeder er områdene innenfor
Oslofeltets bergarter i øst interessante.
2. I områdene langs Randselva og ut mot Tyrifjorden inneholder berggrunnen
hovedsakelig sedimentære bergarter som kalkstein, kalkrik sandstein og skifer.
3. I vest og nordvest består berggrunnen av eldre stedegne og omvandlede dyp- og
gangbergarter. Her dominerer gneis i ulike varianter. I området fra Heradsbygda,
Follum og nordover til Hval og Skollerud finnes det gabbro som stedvis er omvandla
til amfibolitt mot yttergrensene. Også her opptrer stedvis gneis av ulike typer.
Ringerike har store sand- og grusressurser, og en god del av dette er høykvalitetsmasser – som
er en mangelvare. Ringerike er et viktig forsyningsområde for en stor region. Oslo-området har
i dag et sterkt press både på arealer og ressurser, og byggeråstoffer er en mangelvare. Etter
hvert som mindre forekomster tømmes andre steder vil behovet for masser fra Ringerike øke.
Dagens behov for byggeråstoff i Oslo og Akershus er ca. 4,2 millioner tonn per år. Fram mot
2040 vil behovet trolig øke til 6 millioner tonn per år, og totalt 150 millioner tonn fram til
2040. (Kilde: Planprogram for Regional plan for masseforvaltning, Akershus fylkeskommune
2013)
I 2012 ble det solgt over 550 000 tonn sand og grus og over 300 000 tonn knust fjell
(pukk) til en verdi av over 75 millioner kroner fra Ringerike. Pukk blir i hovedsak
brukt i kommunen, mens av sand og grus blir en stor del eksportert blant annet til Oslo
og Akershus. Fordeles salget av grus per innbygger får vi nesten 19 tonn, noe som betyr at
Ringerike er en eksportkommune (29 400 innbyggere per 01.01.2013). På landsbasis er forbruket
av sand og grus 2,8 tonn per innbygger, og ca. 10 tonn pukk.
Grusressurser har også ofte gode egenskaper som byggegrunn, resipient for infiltrasjon av
avløpsvann og drikkevannskilde. Grunnvannskilder med gode vanngivende egenskaper og
god drikkevannskvalitet må hensyntas ifm. masseforvaltning.
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Figur 4: Berggrunni Ringerike.
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Prognoser for framtidig behov og levetid på forekomstene ut fra forskjellige forutsetninger
er diskutert i NGU Rapport 2009.007 Analyse av framtidig behov og tilgang på sand,
grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold. I Ringerike er det registrert et totalt volum
på knapt 500 millioner tonn. Av dette er 157 millioner tonn beregnet å være utnyttbart, og i
forekomstene som er klassifisert som nasjonalt viktige og meget viktige i en lokal
sammenheng er det utnyttbare volumet 51 millioner tonn.
Byggeråstoffer: potensial, produksjon og regionalt behov
Ringerike
Oslo og Akershus
Utnyttbart volum
Produksjon (salg)
Dagens behov
Forventa behov
2012
fram mot 2040
500 mill
850 000
4,2 mill årlig
6 mill tonn årlig
Tall er oppgitt i tonn.
Med bakgrunn i oversikten ovenfor ser det ut til at Ringerike kan øke sin produksjon for å
dekke en noe større andel av det regionale behovet.
Arealdelen må ha et langsiktig fokus, og det bør vurderes hvor store kvantum som er
ønskelig å ta ut årlig. Jo flere masseuttak det åpnes for om gangen, desto lenger vil det ta før
uttak i drift avsluttes. En restriktiv linje når det gjelder å åpne nye uttaksområder vil kunne
bidra til at eksisterende uttak driftes mer effektivt og eventuelt vil kunne avsluttes fortere.
De negative konsekvensene av et uttak vil da vare i kortere tid.

4.3 Grus
Norges geologiske undersøkelser (NGU) har utarbeida et kart som viser forekomster av sand,
grus og pukk. Se kart på neste side. Forekomstene er klassifisert og verdivurdert.
Opplysningene er oppdatert i 2006. Det er registrert 49 forekomster av sand og grus i
Ringerike. NGUs oversikt viser også hvor mye som er utnyttbart i de ulike forekomstene. Se
tabell nedenfor for oversikt over forekomster i de 3 øverste viktighetskategoriene. Kommunen
har ikke oversikt over hvor mange av uttakene som er registrert hos NGU som er i drift i dag.
Det kan også være uttak som er i drift som ikke er registrert.
Nasjonalt viktig
Eggemoen
Hensmoen
Kilemoen

Meget viktig
Djupdalsmoen
Prestmoen

Viktig
Flaskerud
Somdalen
Haugland
Hval
Trampen
Russerleiren
Hengslemoen

Gravlimoen
Maurland
Valdresstømoen
Lamoen
Væladalen
Busund
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4.4 Pukk
Pukkressursene er per i dag ikke kartlagt. NGU er imidlertid i gang med undersøkelser i
Buskerud, men det er usikkert når registreringer vil bli gjort i Ringerike. I Ringerike er det
registrert fire pukkforekomster og tre lokaliteter for mulig framtidig pukkuttak. Vestsiden
pukkverk og Djupdalsmoen steinbrudd er i drift, og regnes som henholdsvis regionalt viktig og
svært viktig forekomst. Det er tilstrekkelig områder med planavklaring eller under regulering
for kommuneplanperioden. Det prioriteres derfor ikke å utrede dette nærmere nå.

4.5 Istandsetting og etterbruk
Istandsetting og etterbruk er et sentralt tema i masseforvaltninga, og Ringerike har flere ulike
eksempler på hvordan dette har vært gjort:
•

Trøkstad ved Ringerike sykehus
Her er det etablert et idrettsanlegg i et avslutta uttaksområde.

•

Somma ved avkjøring fra E16 til Samsjøveien
Avslutta uttaksområde er avsatt til boligformål i kommuneplanen.
Utbygging er foreløpig ikke realisert.

•

Kalkverket i Åsa
Det blir drøfta om kalkverket kan brukes som deponi og fylles igjen ved avslutning.

•

Landbruk
Deponier planlegges ofte på eller i forbindelse med jordbruksarealer. I Ringerike er det
noen pågående prosjekter hvor dette er tilfelle. Overskuddsmasser kan i mange tilfeller
utgjøre en ressurs som kan gi nye landbruksarealer, eller bedre arrondering på
eksisterende landbruksarealer. Det er viktig at matjord tas vare på og ikke graves ned.
Det må unngås avrenning fra fyllingsarealer til andre arealer eller til vassdrag. Når
oppfylling er gjennomført er det viktig at det legges matjord eller annet vekstmedium
på toppen, slik at arealene er egna til dyrka mark, skog eller det som er planlagt
etterbruk.
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Figur 5: Ressurskart: Sand, grus og pukk Ringerike kommune.
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4.4 Fylling og deponi
4.4.1 Behov for deponiområder
Stor aktivitet i bygge- og anleggsbransjen gjør at det er et stort behov for massedeponier,
spesielt i og rundt byer og tettsteder. Selv om aktiviteten i byggebransjen i hovedstadsområdet
kanskje har gått noe ned de siste åra, så har en sett at overskuddsmasser fraktes ut til
omkringliggende kommuner, blant annet Ringerike. Noe av grunnen til dette kan være at det er
dårlig tilrettelagt for deponering av masser i områdene hvor overskuddsmassene oppstår.
Tidligere har grunneiere gjerne måttet betale for å få masser til arrondering av eiendommer
o.l., mens i dag kan det å ta i mot overskuddsmasser være en stor inntektskilde.
I løpet av de siste åra har etterspørselen etter lokaliteter for deponering i Ringerike økt. I
mange tilfeller har det vært ønske om å bruke rene masser for å fylle opp søkk og dæler som
ligger i tilknytning til eksisterende jorder. Det er også tilfeller hvor det er ønske om å heve
terrengnivået på eksisterende fulldyrka jord for å redusere risiko for flom/gjøre jordet mer
egnet for maskinell drift.
Arealer for mellomlagring av masser bør ligge i tilknytning til hovedvegnettet, for i størst
mulig grad unngå miljøulemper på lokalt vegnett og der folk bor.
Direktoratet for mineralforvaltning er positive til at avslutta masseuttak brukes til
deponiformål, forutsatt at viktige ressurser er drevet ut. Det er også mulig å kombinere et
masseuttak i drift med deponi, dersom dette gjøres på en slik måte at deponi ikke blir til hinder
for uttaket.
4.4.2 Overskuddsmasser - problem eller ressurs?
Overskuddsmasser er et avfallsproblem, men kan også være en ressurs. Overskuddsmasser bør
kartlegges med tanke på mulighetene for gjenbruk. Dette kan være rene jordmasser, mer eller
mindre forurensa masser, betong eller bærelag eller asfaltmasser fra veier. Hvordan slike
masser skal håndteres er bestemt av ulike regelverk.
Forurensa masser skal håndteres etter forurensningsforskriften kapittel 2. Rene masser kan
disponeres fritt innenfor plan- og bygningslovens krav.
Det er behov for permanente deponier, men også områder for mellomlagring av masser som
gjennom bearbeiding og foredling kan gjenbrukes som byggeråstoff.
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4.4.3 Retningslinjer for fylling/deponi
Kommunen kjenner til flere deponier i Ringerike, og det er flere pågående planprosesser
knytta til disse. Det har vært flere eksempler på at deponier som var tenkt å være små da
godkjenning ble gitt, har blitt store og konfliktfylte.
Kommunen har ikke hatt gode nok rutiner for saksbehandling og oppfølging av deponiene. Det
er derfor utarbeida retningslinjer for fylling/deponi. Retningslinjene ble vedtatt i
formannskapet 16.09.2014 sak 153/14, og skal innarbeides i kommuneplanbestemmelsene:
•

I områder avsatt til byggeområder:
Terrenginngrep som avviker med mer enn 1,5 m i forhold til opprinnelig terreng, eller
samla har et omfang på mer enn 500 m2 er i utgangspunktet søknadspliktige etter planog bygningsloven. I rekke- eller kjedehus og lignende tett bebyggelse må avviket ikke
være mer enn 0,5 m og 500 m2 i utstrekning.

•

I områder avsatt til LNF-område:
Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 m i forhold til opprinnelig terreng eller
samla har et omfang på mer enn 1000 m2 er i utgangspunktet søknadspliktige etter
plan- og bygningsloven. På fyllinger med volum på mer enn 10 000 m3 er det krav om
reguleringsplan som sier noe om omfang, utførelse og tidsbegrensning. Aller
skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner og ved søknad om tillatelse til
tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge dokumentasjon på masseberegning. I
tillegg skal følgende dokumenteres: Geoteknikk, biologisk mangfold (naturkvaliteter),
kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være aktuelle, dette vurderes
særskilt i hver sak.

•

For større masseuttak/fyllinger kan det kreves kompensasjon for utbedring/slitasje på
offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav i rekkefølgebestemmelser.

Her må det bemerkes at plan- og bygningsloven ikke gir hjemmel til å stille krav om
kompensasjon direkte i arealplaner. Men det kan for eksempel gjennom
rekkefølgebestemmelser fastsettes avbøtende tiltak som må gjennomføres før uttak/deponering
av masser kan skje. Avkjøring direkte til kommunal vei krever godkjenning fra kommunal
vegmyndighet, som også kan sette restriksjoner på akseltrykkbelastning.
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5 KONKLUSJONER
5.1 Generelle føringer til arealdelen
a.
b.
c.
d.
e.

En bærekraftig masseforvaltning
Sikre ressurser og uttaksområder for framtidige behov
Redusere miljø- og samfunnsbelastning
Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye
Ringerike er en stor kommune med store avstander, og det bør være tilgang på
byggeråstoffer flere steder. Antall uttak skal likevel begrenses, og det tas sikte på noen
større uttak, framfor mange små.
f. Områder hvor det tidligere har vært masseuttak bør vurderes som deponiområder
g. Det bør i reguleringsplaner og byggesaker der det er aktuelt stilles krav om mineralsk
grovkartlegging av overskuddsmassers kvalitet. Dette med tanke på gjenbruk.
h. Deponiområder bør ligge i tilknytning til hovedvegnett.
Hensyn som må vurderes ved forslag og søknader om områder til råstoffutvinning og deponi:
a. Avstand til marked
b. Massenes kvalitet
c. Adkomst, konsekvenser for berørt vegnett og trafikksikkerhet (boliger langs adkomstvei),
d. Dagens bruk av området
e. Omkringliggende bebyggelse og anlegg (avstand fra boliger, fritidsbebyggelse m.m.)
f. Landskapsverdier
g. Kulturlandskap og kulturminner
h. Landbruk og sikring av jordressurser
i. Naturmangfold og naturområder
j. Forurensning (jord, vann, luft og støy)
k. Folkehelse og friluftsliv
l. Geoteknikk, grunnforhold og risiko for skred
m. Risiko og sårbarhet

5.2 Plankart – områder til råstoffutvinning og deponi
•
•
•
•
•
•

Denne utredninga konkluderer ikke når det gjelder hvilke områder som skal settes av til de
enkelte formål. Dette behandles konkret i revisjon av arealdelen.
Det skal avsettes tilstrekkelige områder til uttak av byggeråstoffer.
Områder for deponi avklares først og fremst i egne i reguleringsplaner. Dette bør ses i
sammenheng med de store samferdselsprosjektene.
Detaljeringsgrad: Kommuneplanens arealdel er en overordna plan, og skal ikke være så
detaljert at den viser mindre uttak til egen eiendoms bruk i landbruket.
Arealdelen skal avgrense nye uttaksområder, samt ytre grenser for eksisterende
uttaksområder som skal drives videre. Reguleringsplan avklarer endelige uttaksgrenser.
Områder som skal avsettes til deponi vises som "andre typer angitt bebyggelse og anlegg".
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•

Sikring av randsoner til uttaksområder skal vurderes, f.eks. gjennom hensynssone etter pbl.
§ 11-8 a.

5.2 Bestemmelser og retningslinjer
Videre følger en beskrivelse av punkter som bør inngå i bestemmelser og/eller retningslinjer til
arealdelen.
Definisjoner
• Nydyrking: Dette er tiltak hvor man har et gjengrodd beite eller skog som skal bli til
fulldyrka areal. Som nydyrking regnes fulldyrking av udyrka mark. Fulldyrking vil si at
jorda renskes for stein og stubber i full plogdybde. Ofte må det også planeres og grøftes
slik at arealet blir egnet til mekanisk jordbruksdrift. Der det er snakk om å tilkjøre eksterne
masser for å heve terrenget fra det opprinnelige nivået, vil dette være tiltak som i
utgangspunktet ikke faller inn under nydyrkingsforskriftens virkeområde, og tiltaket må
også vurderes om det trengs behandling etter plan- og bygningsloven.
• Mindre tiltak / Mindre terrengendringer: Tiltak som er fritatt krav til saksbehandling etter
plan- og bygningsloven.
• Større tiltak / Vesentlige terrengendringer: Tiltak som skal behandles etter plan- og
bygningslovens § 20-1. Det må også vurderes om det kreves reguleringsplan og/eller
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser, f.eks. om 100 meters belte langs vann og
vassdrag er berørt.
Massebalanse
Det skal være mål om størst mulig massebalanse i byggeprosjekter (differanse mellom forbruk
og produksjon). Det vil variere når i prosessen det er mulig å gjøre beregninger av
massebalanse, ut fra detaljeringsgrad f.eks. i en reguleringsplan. Generelt skal beregning av
massebalanse gjøres så tidlig som mulig. Dette drøftes i oppstartsmøter. Dersom det ikke er
mulig å oppnå massebalanse, skal det i større prosjekter der det blir betydelige mengder
overskuddsmasse vurderes å kreve plan for deponering.
Temakart
Temakart som viser mineralske ressurser i form av byggeråstoffer i Ringerike skal være en del
av arealdelen, med henvisning i bestemmelsene.
Søknadsplikt etter pbl. 20-1 k
• Masseuttak er søknadspliktig såfremt tiltaket ikke er regulert i reguleringsplan.
• Deponi er søknadspliktig dersom det overstiger følgende:
o I byggeområder: Avvik på 1,5 meter i forhold til opprinnelig terreng og utstrekning
på 500 m2.
o I rekkehusområder/tettbygde strøk: Avvik på 0,5 meter i forhold til opprinnelig
terreng og utstrekning på 500 m2.
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o I LNF-områder: Avvik på 3 meter i forhold til opprinnelig terreng og utstrekning på
1000 m2.
Plankrav
Når utløses krav om reguleringsplan etter pbl. § 12-1?
• Masseuttak omfattes i utgangspunktet av plan- og bygningslovens krav om reguleringsplan
for større bygge- og anleggstiltak. For nye masseuttak over 10 000 m3 er det krav om
reguleringsplan før uttak kan starte. Eksisterende uttak og vesentlige utvidelser av disse
bør reguleres. Utforming av bestemmelse eller retningslinje om dette i kommuneplanen må
avklares nærmere.
• Det er plankrav for deponi dersom det skal fylles mer enn 10 000 m3, uavhengig av formål
i kommuneplanen eller reguleringsplan.
Utredningskrav
• Ved utarbeidelse av reguleringsplan for uttak og deponi skal hensyn i punkt 5.1 utredes.
• Det skal alltid utarbeides en støyutredning.
• Dagens og framtidig terreng må vises.
Reguleringsplan for uttak/deponi
• Omfang og avgrensning skal framgå av kart og bestemmelser.
• Adkomst til offentlig veg skal inngå i planområdet.
• Eventuelle nødvendige tiltak i vegnettet ivaretas gjennom rekkefølgebestemmelser.
Vedlikehold og kompensasjon for slitasje på offentlig infrastruktur må styres gjennom
egne avtaler.
• Etterbruk skal avklares i reguleringsplan. F.eks. deponi i avslutta uttak, tilbakeføring til
LNF eller tilrettelegging for utbyggingsformål. Dersom etterbruken er et utbyggingsformål
(f.eks. industri eller bolig) bør reguleringsplanen kun omtale dette og fastsette plankrav for
etterbruken.
• Krav om istandsetting skal vurderes.
• Bestemmelser om uttaksretning og etapper bør vurderes. Dette blir vanligvis fastsatt i
driftsplan. Slike bestemmelser i reguleringsplan bør være godt begrunna, da det kan være
tyngende vilkår for drifta. Ulike kvaliteter, praktisk og sikker drift kan gjøre det vanskelig
å følge slike rammer.
• Dersom regulering av masseuttak er i tilknytning til eksisterende uregulert uttak, skal det
utarbeides en samla reguleringsplan for hele området. Krav om istandsetting av tidligere
uttatte områder skal vurderes.
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LNF-områder
• Det skal ikke startes opp reguleringsplaner for masseuttak utenfor områder avsatt til
råstoffutvinning i kommuneplanen.
• Oppstart av reguleringsplan for deponi i LNF-område kan vurderes etter behov.
• Uttak til egen eiendoms bruk i landbruket kan tillates. Dette omfatter ikke uttak i 100metersbeltet langs vann og vassdrag. Uttak for egen eiendoms bruk er mindre
uttaksområder som drives av grunneier til egen eiendoms bruk.
• Det er i utgangspunktet ikke tillatt å gjøre uttak, fylling eller deponering av masser i
vassdrag og i 100-metersbeltet til vann og vassdrag og strandsonen.
• Kommuneplanen må sikre områder for masseuttak i et langsiktig perspektiv for framtidige
generasjoner ved å hindre direkte og indirekte nedbygging. Dersom f.eks. et boligfelt
legges nær en viktig forekomst, vil dette kunne innebære en indirekte nedbygging og
medføre konflikter knytta til støy, støv og trafikk. Dette kan medføre at framtidig uttak
ikke er gjennomførbart uten store kostnader og/eller ulemper både for næringsdrivende i
masseuttaket og bebyggelsen.
5.3 Høringsparter
Flere instanser bør uttale seg til tiltak som omhandler masseuttak og deponi, uavhengig av
behandlingsform. Lista er ikke uttømmende.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buskerud fylkeskommune, kulturminner
Statens vegvesen, bruk av offentlig veg/aksellastbestemmelser/vedlikehold
Fylkesmannen i Buskerud, natur- og miljøverdier
NVE, vannressurser, ras og skred
Mattilsynet
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Internt i Ringerike kommune: Barnerepresentanten, Teknisk forvaltning (bruk av
kommunal veg), Miljøretta helsevern, Forurensningsmyndigheten m.fl.
Naboer/berørte gjenboere: det bør være en «utvidet» nabovarsling
Aktuelle vegeiere / veglag
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6 KILDER
Brev fra Norges geologiske undersøkelse 17.12.2013.
Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. TA 2553. Statens forurensningstilsyn 2009.
Kommuneplan for Ringerike 2007-2019, vedtatt 30.08.2007.
NGU Rapport 2009.007 Analyse av framtidig behov og tilgang på sand, grus og pukk i
Buskerud, Telemark og Vestfold.
NGUs grus og pukkdatabase.
Ringerike kommune sin kartmodell.
Planprogram for Regional plan for masseforvaltning, Akershus fylkeskommune. Godkjent av
Fylkesutvalget 11.11.2013.
Temaveileder Uttak av mineralske råstoffer og planlegging etter plan- og bygningsloven
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Vedlegg:Oversikt over deponi,uttak og planstatus
NB: Lista er ikkeuttømmende.
Det tasforbeholdom at ikke alle uttak/deponier medi lista. Noenhar gamlesåkaltegårdsuttaksomfortsatter i bruk,evt. fått tillatelseetter
landbruksveiforskrifta.Reguleringsplaner
underarbeidsomikke er i trådmedkommuneplan,ansessominnspill til revisjonav arealdelen.
Lokalitet

Deponi/fylling
Averøya,Ask

Arealstatus plan- og
bygningsloven
Kommuneplan Reguleringsplan

Merknader

Gnr/
bnr

LNF

Nei

Lamyra
Rognerud,Vestre
Ådal

Masseuttak
LNF

Nei
Nei

Solheim,Vestre
Ådal
Bendiksplassen,
VestreÅdal
Kind gård,
Tyristrand

LNF

Nei

279/19

LNF

Nei

279/9

LNF

Underarbeid

Røiseng,Ask

LNF

Underarbeid

Gusgaarden
LNF
Fløytingen,Haugsb. LNF
Heradsbygda
LNF

Nei
Nei
Nei

Tillatelseetterjordlovenfor deler.Møtemedkommunen
27.11.14.Nabovarslinger gjennomført,mendeter ikke
kommetinn søknadom ytterligereoppfylling.

Ressursområde/
verdi

Tillatelseetterjordloventil tidligeretiltak, 1999.Ingen
tillatelseetterpbl. for utført nytt tiltak, somer enstor
overskridelseav tidligeregodkjentområde.RK harstilt krav
om søknadfor utført tiltak og reguleringsplanfor utvidelsen.
I tillegg er detilagt tvangsmulkt.Vedtaketble påklaget,og
fikk ikke medholdhosfylkesmannen.RK avventernå
søknadom tillatelseetterpbl.

Planprosess
underoppstart.Hensiktener å tilretteleggefor
mottakav ca800000m3 masser,medlandbruksom
etterbruk.
Planprosess
underoppstart.Hensiktener å tilretteleggefor
mottakav ca850000m3 renemasser,medlandbruksom
etterbruk.
Forespørsel.Søknadikke mottatt.
Avslutta.
Oppfylling av landbruksarealer
/ ravinedal.Ferdigattestfor
1

1/42

3/3
280/1

254/1

75/1

41/1
100/13
58/1

Vedlegg:Oversikt over deponi,uttak og planstatus
tidligereoppfylling gitt 22.01.2015.Totalt fyllin gsvolumvil
utgjøre115000m3. Godkjenning26.01.2015.
Hevingav jordbruksareal,igangsattifm. vegarbeider.
AndersBraaten

Johnsrud,Sokna
Sokna
Sokna
SøndreStalla,Sokna

LNF
LNF
LNF/Bolig
LNF

Nei
Nei
Ja,nr. 44
Nei

Veme
Nærstadgård
NedreGardhamar
Snadden
Ødegården

LNF
LNF
LNF
LNF
LNF

Nei
Nei
Nei
Nei

Utfylling av ravinedalgodkjent i 2014.
Flomvoll nærferdigstilt.
Fylling i 100-meterssonen.
Ikke ferdig behandla.
Oppfylling av skråning/dalmellomjordeog gårdsveg.Inntil
3 dekarberørtareal.Godkjenning20.02.2015.

Pukkverk
Vestsidenpukkverk, Masseuttak
Kilemoen

Ja,nr. 308*

Kilemoen,
nasjonalt
viktig

Sommapukkverk

LNF

Underarbeid*

Djupdalsmoen,
Sokna

LNF

Nei

Kalkverketi Åsa

Masseuttak

Nei

*Planområde:ca.1700daa.Areal regulert til
steinbrudd/masseuttak:
ca.965daa.
Antatt levetid:800år.
*Plan nr. 392er underarbeid.Midlertidig dispensasjonfor 3
år fra august2012.
Midlertidig dispensasjonpåubestemttid i 2000,med
forutsetningom driftsplan.Driftsplangodkjentav RK i
2002.
Er i ferd medå avsluttedrifta. Kan væreaktuell somdeponi,
og dettevurderesifm. E16og Ringeriksbanen.

*Plan nr. 344er underarbeid.
Planområde:950daa. Areal foreslåtttil råstoffutvinning: ca.
800daa.Dvs. et volum påca.28 mill m3 / ca.50 mill tonn.
Antatt levetid150år.
Areal regulerttil grustak:66 daa.

Kilemoen,
nasjonalt
viktig

51/1
m.fl.

Kilemoen,
nasj.viktig

51/2

Grus/torvtak
Kilemoensanduttak Masseuttak

NedreKilemoen
nord

Masseuttak

Underarbeid*

Ja,nr. 226.

65/3
169/1,2
148/344
148/1

Midlertidig lagringav masser(betongavfalletterriving av
Bergland)i nedlagtgrustak

2

62/1
90/1
66/4
3/8
169/20

52/4

275/2
Djupdalsmoen, 148/1
megetviktig
9/2

Vedlegg:Oversikt over deponi,uttak og planstatus
Hensmoen

Masseuttak

Underarbeid*

*Plan nr. 379er underarbeid.
Planområde:ca.935daa,og er beregnatil å inneholde ca.45
mill tonn,forutsattuttaktil kote150.Antatt levetid 90 år.
Har enkonsesjonfra landbruksdepartementet.
Innspill til kommuneplanen.

Prestmoen

LNF

Nei

Kilemoennord

LNF og
områdefor
grunnvann.

Nei*

*Reguleringsplannr. 354for Ringerikevannverk er under
arbeidog omfatterarealene.Innspill til kommuneplanom
grusuttak.

Djupdalsmoen,
Sokna
HeenSand

LNF

Nei

Driftsplangodkjentav RK i 2002

LNF

Nei

Hval, Hallingby

Masseuttak

Ja,nr. 240

NordreMyrvold,
nordfor Hallingby
Skollerudgård

Masseuttak

Nei

Masseuttak

Nei

Eggemoen

LNF*

Nei

Sandforekomsthvor detharværtkontinuerligdrift med
størreog mindreuttaksiden1945.Innspill til
kommuneplanen.
Gammelttorvtak, ikke aktivitet i dag,meninnspill til
kommuneplanenom å opprettholdeområdet.
Framtidigtorvtak.Må enplanprosesstil i forhold til bl.a.
utkjøringpåE16
Fjerningav torv slik at godkjentnydyrkingstiltakkan
gjennomføres.Godkjent29.04.2015.
*Det er ogsåmarkertet vurderingsområdefor framtidig
uttaki kommuneplanen.
Innspill til kommuneplan.

Lamyra/Moesmyra
Avslutta grustak
Trygstad

Masseuttak

Nei
Ja

Busund

Boligområde,
idrettsanlegg
og LNF
LNF

Somma

Boligområde

Nei

Idrettsanleggtil NUIL, byggesterasseblokker.

Nei
Ikke realisert.
3

Hensmoen,
nasjonalt
viktig

271/8
92/2/2
271/286

Prestmoen,
megetviktig
Kilemoen,
nasjonalt
viktig

42/1
52/1

Djupdalsmoen, 148/1
megetviktig
Hensmoen,
271/137
nasjonalt
viktig
274/3
274/5
274/42
m.fl.
278/5
Eggemoen,
nasjonalt
viktig

93/1
92/2
m.fl.
3/3
38/114
38/187
m.fl.
42/11
42/18
275/4
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NR.

SAK

Ringerike
Presentasjon
Samfunns
delen

Vedtatt planstrategi ligger til grunn for arbeidet med samfunnsdelen. I
kommuneplanarbeidet skal det utarbeides en del utredninger, noen er ferdige
andre gjenstår. Store prosjekt som E-16/Ringeriksbanen kan føre til stor vekst i
kommunen. JAV skal utarbeides. Folkehelsemelding. Attraktitivtet Ringerike
2020.
Organisering. Formannskapet som planutvalg
Befolkningsvekst 40.000 i 2030. Årlig vekst på ca. 1%, deretter 2,5%
Vekstscenarier.
I forrige kommuneplanperiode ble målsettingen om befolningsveksten faktisk
også oppnådd.

FM
Miljø

Forholdet til Markaloven og naturmangfoldloven: Bør ha med noe om dette og
innarbeide noen overerdnede mål.
Vi pleier å henvise til at Ringerike kommune tidligere har hatt en god
forvaltning av markaområdene og at de følger opp markaloven på en god
måte. I andre fylker/kommuner har markaloven ført til noe mindre streng
praksis enn tidligere.
Mål for vannkvalitet bør tas inn i planen i tråd med vannforskriften.
Hva med fritidsbebyggelse? Bør innarbeide noen føringer for dette.
Bør ha med tilstrekkelige mål og strategier for klima og energi.
Viktig å ha gode kriterier for utsiling / arealstrategi for det videre planarbeidet.
Forslaget til strategier er god og i tråd med nasjonal politikk.
Kommuen bør ikke bare legge til grunn at bygging av Ringeriksbane/E-16 vil
skje, men også lage prognoser for andre alternativ.

FM
Landbruk

Mye bra i samfunnsdelen. Ringerike kommune er en av få kommuner som
legger opp til JAV. Gjør oppmerksom på at det ikke skal bygges ned
landbruksområder. Nasjonalt er det satt en målsetting om at så lite som mulig
av dyrka mark skal bygges ned. Kommunen må være bevisst på jordvern.

FM
Bjuk

Det er bra at kommunen drøfter kommunereformen i samfunnsdelen. Det er
få andre kommunen som tar dette opp.
Drøfte Ros/ samfunnssikkerhet på overordana nivå.

Ringerike
Kommune

Deponi
Det er vanskelig å plassere deponi i kommuneplanen. Det er kommet inn noen
forslag som skal behandles. Tyristrand 700.00/800.000 m3. Det kan bli
bortimot 45 trailerlass per dag. Byggeområde for bygg- og anlegg.
Deponi det er søkt om er ikke beregnet på å ta imot masser fra E-16
/Ringeriksbanen. I forbindelse med dette prosjektet må det reguleres egne
deponiområder for plassere massene fra anlegget.
Kommunen vil utarbeide et kart som viser mineralresusser. Arbeider med
dette teamet som en delutredning.

MineralDirektoratet

Den beste måten å sikre områder med byggeråstoff, grus og pukk er å legge
områdene inn i kommuneplanen som LNF-områder slik at de ikke bygges ned.
Det er også mulig å legge områdene inn med hensynsoner i tillegg til LNF. Det
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er viktig at råstoffene ikke bygges ned ved at arealene avsettes til andre formål
Planlegges framover i et perspektiv på 20-20 år.
Ved anleggelse av veier bør det legges vekt på å oppnå massebalanse der det
er mulig. Der det er mulig bør en legge opp til at massene kan brukes til andre
formål.
Deponi av masser bør løses i samarbeid over fylkesgrensene. Akershus har satt
i gang et arbeid med en regional plan. Det samme har Sør-Trøndelag og
Østfold.
Anbefales at uttaksområder for grus og pukk reguleres. Ved uttak på 10.000
m3 må konsesjon vurderes.
BFK
Plan

Samfunnsdelen er bra, men kunne vært mer konkret på enkelte områder. Det
er postivt at kommuen legger opp til en kartlegging av grus og pukk, samt
andre mineralressurser. Deponi er en utfording, fordi det må finnes løsninger
for masser som ikke er egnet til andre formål. På grunn av økt bygg- og
anleggsvirksomhet øker presset for å finne egna områser for deponi. Akershus
arbeider med en regional plan, men arbeidet har stoppet opp. Situasjon i Oslo
og Akershus vil ha konsekvenser for Buskerud. En stor del av byggeråstoff
leveres fra Ringerike og andre kommuner i Buskerud.
Det er vanskelig å se at en regional plan skal løse spørsmålet rundt lokalisering
av deponi. Det å finne egna arealer til deponi må skje i samarbeid mellom
kommuner og grunneiere.
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Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret

Adressater iht. liste

Saksnr.
15/190-3

Løpenr.
1789/15

Arkivkode

Deres ref.

140

Dato

26.01.2015

Temautredning om masseforvaltning - begrensa høring
Vedlagt følger utkast til temautredning for masseforvaltning. Vi ber om eventuelle
innspill og tilbakemeldinger til utredninga innen 18. februar.
Om temautredninga
Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanrevisjonen legger opp til at det skal
lages en temautredning om masseforvaltning. Dette er en del av kunnskaps- og
beslutningsgrunnlaget for arealdelen. I arealdelen vil aktuelle areal for uttak, produksjon og
deponi vurderes og ses i sammenheng med andre interesser og innspill.
Temaet masseforvaltning ble drøfta i planforum 13. januar, og utredninga sendes nå på ei
begrensa høring, som avtalt i planforum. Videre vil utredninga legges fram til politisk
behandling.
Ønske om innspill
Eventuelle innspill til utredninga sendes til postmottak@ringerike.kommune.no innen 18.02.2015.
Aktuelle utfordringer / spørsmål:
 Beregning av framtidig behov for uttak og deponi.
 Det vil bli store overskuddsmasser fra de store samferdselsprosjektene som er på gang
(E16 og Ringeriksbane). Vi ønsker å sette av deponiområder for dette i arealdelen. Dersom
vi ikke greier å sette av tilstrekkelige arealer i denne omgang, ønsker vi at arealdelen skal
gi føringer/kriterier for arealer som kan omdisponeres til deponiområder. Vi har få
virkemidler til å sikre at områdene "øremerkes" til de store samferdselsprosjektene.
 Vi har flere store deponisaker på gang i Ringerike. F.eks. et område som skal ta i mot 800
000 m3, med 48 lastebiler per dag t/r i 6 år. Dette innebærer stor slitasje på både kommunal
vei og fylkesveger som allerede har dårlig standard. Høsten 2014 vedtok formannskapet
retningslinjer for deponisaker, hvor det blant annet står: For større masseuttak/fyllinger
kan det kreves kompensasjon for utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i
plan bli stilt krav i rekkefølgebestemmelser. Vi er usikre på hvordan vi skal sikre dette, og
hvilke hjemler vi har.
 Hvordan bruke formål og bestemmelser i reguleringsplan og kommuneplan dersom et
deponiområde eller masseuttak skal tilbakeføres eller etableres til LNF?

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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Miljø- og arealforvaltning
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Uttalelser – oppsummert og kommentert av rådmannen
Oppsummering av uttalelser

Rådmannens kommentar

REGIONALE MYNDIGHETER

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 25.02.15
1. DMF mener utredninga kan gi et godt grunnlag for langsiktig forvaltning av
viktige mineralressurser, og at det vil gi et godt verktøy i arealplanleggingen.
Ringerike har flere ressurser av nasjonal viktighet, og det er i nasjonal interesse at
disse forvaltes rett. Regionalt og lokalt viktige forekomster må også inkluderes i
utredningen, fordi disse er viktige for kommunen og også markeder utenfor
kommunen.
2. Utredningen har fokus på byggeråstoffene. I Ringerike er det også registrert andre
mineralforekomster, med hovedvekt på metaller. DMF har gitt flere
undersøkelsesrettigheter for statens mineraler i kommunen.
3. DMF anbefaler at det tas kontakt med Norges geologiske undersøkelse (NGU), da
de kan ha kjennskap til utdypende informasjon om mineralske resurser i
kommunen utover det som er opplyst i kartdatabasene.
4. For å få en regional oversikt kan det være nyttig å innhente informasjon også om
ressurser i nabokommuner/fylker. Akershus fylkeskommune arbeider med en
regional plan for masseforvaltning.
5. Det må tenkes langsiktig for å sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene. I
forvaltning av de ikke-fornybare ressursene er det viktig å tenke på framtidige
generasjoner, slik at en ikke tømmer kommunen for ressurser på kort sikt.
Utredningen bør drøfte og ha et langsiktig fokus på hvor store kvantum som er
nødvendig/ønskelig å ta ut årlig. Et generelt råd er at jo flere masseuttak det åpnes
for om gangen, desto lenger vil det ta før uttak i drift avsluttes. En restriktiv linje
når det gjelder å åpne nye uttaksområder vil kunne medføre at de eksisterende
uttakene driftes mer effektivt og de eventuelt vil kunne avsluttes fortere. De
negative konsekvensene av et uttak vil da vare i kortere tid.
Uttalelser ved begrensa høring av temautredning masseforvaltning, oppsummering og kommentarer fra rådmannen

1. Utredninga tar for seg det overordna bildet og
prinsipper for masseforvaltning. Her har både
nasjonalt, regionalt og lokalt viktige ressurser en
viktig plass.
2. Tas til orientering. Temautredninga er denne
gangen avgrensa til byggeråstoffer.
3. Vi har hatt kontakt med NGU underveis i arbeidet
med temautredninga. NGU har redegjort for
mineralressurser i Ringerike i et eget brev
17.12.2013. NGU har også mottatt
temautredningen ved begrensa høring.
4. Det regionale perspektivet er omtalt i utredninga,
men vi har ikke hatt kapasitet til å lage en
regional oversikt over ressurser. Vi har fulgt med
på prosessen med regional plan i Akershus
fylkeskommune og henta noe informasjon fra
planprogrammet.
5. Tas til etterretning. Tidsperspektiv og bærekraft
er nå nærmere beskrevet i kap. 1.3 Avgrensning
og definisjoner. Årlig uttak og prinsipper for
åpning av nye uttak er omtalt i kap. 4.2 Ressurser
i Ringerike og 5.1 Generelle føringer til
arealdelen.
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6. Under pkt. 1.2 Formål savner DMF et punkt om områder som kommunen bør
sikre som framtidige områder for masseuttak, uten at disse settes av til formålet
råstoffutvinning. Langsiktig forvaltning innebærer å sikre områder som ikke vil bli
aktuelle for masseuttak i den kommende planperioden, men som kan bli viktige
for framtida. Det er viktig å unngå direkte eller indirekte nedbygging av
forekomster. Dersom f.eks. et boligfelt legges nær en viktig forekomst, vil dette
kunne innebære en indirekte nedbygging. Boliger nær uttak vil ofte medføre
konflikter knytta til støy, støv og trafikk. Dette kan medføre at et framtidig uttak
ikke er gjennomførbart uten store kostnader og/eller ulemper både for
næringsdrivende i masseuttaket og bebyggelsen.
7. Det er viktig for kommunen å få oversikt over områder for masseuttak,
produksjonsvolum og kvaliteter.
8. DMF ser ofte at avslutta masseuttak settes av til deponiformål. DMF er positive til
dette såfremt viktige ressurser er drevet ut. Det er også mulig å kombinere et
masseuttak i drift med deponi, dersom dette gjøres på en slik måte at deponi ikke
blir til hinder for uttaket.
9. I pkt. 1.4 anbefales følgende presisering: Ved avstander på mer enn 30-40 km kan
transportkostnadene bli større enn materialkostnaden (verdien av råvaren).
10. DMF har sett eksempler på at det med hjemmel i forskrift om nydyrking kan gis
tillatelser til uttak av betydelige masser som et ledd i planering av dyrka mark.
Aktuelt til kap. 2.
11. I kap 2.1 bør det framgå tydelig hvilket direktorat som omtales. DMF foreslår å
flytte 2. avsnitt opp.
12. I kap. 2.1 er pålegg om økonomisk sikkerhet for opprydding omtalt. Ut fra
gjeldende prosedyrer for konsesjonsbehandling, vil hovedregelen være at DMF
stiller krav om økonomisk sikkerhet.
13. I kap 2.2, 5. avsnitt vil DMF be om at det presiseres at mineralforekomster ikke
kan flyttes. Geologiske forekomster kan bare utnyttes der de fra naturens side er
lokalisert. I tillegg til kvalitet er også beliggenhet viktig med tanke på nærhet til
markeder og transportmuligheter.
14. DMF påpeker at de svært sjelden blir hørt i saker om masseuttak etter
landbruksveiforskriften.

Uttalelser ved begrensa høring av temautredning masseforvaltning, oppsummering og kommentarer fra rådmannen

6. Formål om å sikre ressurser for framtidige
generasjoner er tatt inn i pkt. 1.2.
Problemstillingen er også tatt inn i kap. 5 som
føring til arealdelen.

7. Gjennom arbeidet med temautredninga har
kommunen nå en bedre oversikt enn tidligere.
8. Tas til orientering. Ulike muligheter for etterbruk
er noe nærmere beskrevet i revidert
temautredning.
9. Tas til etterretning.
10. Forskrift om nydyrking er nå tatt med i oversikten
over aktuelle lovverk i kap. 2.
11. Tas til etterretning.
12. Opplysning om prosedyre er tatt med i kap. 2.1.
13. Tas til etterretning.

14. Tas til orientering.
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Fylkesmannen i Buskerud, 23.02.15
Fylkesmannen ser svært positivt på at kommunen har utarbeida en temautredning om
masseforvaltning som grunnlag for arealdelen.
1. Landbruk: Deponier planlegges ofte på eller i forbindelse med jordbruksarealer.
Overskuddsmasser kan i mange tilfeller utgjøre en ressurs som kan gi nye
landbruksarealer eller bedre arrondering på eksisterende landbruksarealer. Det er
viktig at matjord tas vare på og ikke graves ned. Det må unngås avrenning fra
fyllingsarealene til andre arealer eller til vassdrag. Når oppfylling er gjennomført
er det viktig at det legges matjord eller annet vekstmedium på toppen, slik at
arealene er egna til dyrka mark, skog eller det som er planlagt etterbruk.
2. Miljø: Masseuttak og deponi får ofte negative virkninger for miljø, og gode planer
og prosesser er viktig. Anbefaler at Forurensningsforskriften kap. 30 blir nærmere
omtalt. Kapitlet omhandler forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og
singel. Aktuelle tema er skjerming, støvdempende tiltak, utslipp til vann og støy.
Når særlige forhold tilsier det, kan Fylkesmannen kreve at virksomheter som
omfattes av kap. 30 skal ha særskilt tillatelse fra forurensningsmyndigheten. I god
tid før slike virksomheter startes opp eller endres/utvides, skal den ansvarlige
sende melding til Fylkesmannen med opplysninger om virksomheten.
3. Konsekvensutredning: Fylkesmannen ser positivt på at det gis konkrete føringer
for videre reguleringsplanarbeid. I den forbindelse bør det nevnes at planer/tiltak
knytta til masseuttak eller deponier kan utløse krav om konsekvensutredning.
4. Avgrensning: I utredninga står det at arealdelen skal vise ytre grenser for nye eller
utvidelse av uttaksområder. Fylkesmannen presiserer at selv om et areal er avsatt
til masseuttak i arealdelen, kan det ikke alltid påregnes at hele det avsatte arealet
kan nyttes til uttak. Reguleringsplanprosessen med mer detaljert
konsekvensutredning vil kunne føre til at uttaksområdet må reduseres av hensyn
til andre interesser. Det kan og være behov for å avsette arealer til støyvoller eller
skjermingssoner innenfor det avsatte området.

Uttalelser ved begrensa høring av temautredning masseforvaltning, oppsummering og kommentarer fra rådmannen

1. Omtale av landbruk som etterbruk er nå tatt med i
kap. 4.5 Istandsetting og etterbruk.

2. Forurensningsforskriften er nå omtalt i eget kap.
2.4.

3. Krav om konsekvensutredning er omtalt under
egen deloverskrift i kap. 2.2 Plan- og
bygningsloven.
4. Presisering om avgrensning er tatt inn under
deloverskriften Reguleringsplan i kap. 2.2. Planog bygningsloven.
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Jernbaneverket, 17.02.15
Jernbaneverket er positiv til at kommunen er i forkant med en temautredning om
framtidig massehåndtering. Jernbaneverket har i utgangspunktet ingen merknader til
utredningen, men minner om pågående utredning og planlegging av Ringeriksbanen som
nødvendigvis vil medføre bruk og deponering av masser.

Statens vegvesen, 17.02.15
Adkomst og konsekvenser for berørt vegnett må framgå/bestemmes i kommuneplanen og
i den planen tiltaket skal godkjennes etter. Nødvendige avbøtende tiltak i vegnettet må
være gjennomført før tillatelse til deponering eller uttak kan gis.

Tas til orientering. Rådmannen er oppmerksom på dette,
og viser til møte med tema massehåndtering mellom
Ringerike kommune og Jernbaneverket 06.03.2015.

Adkomst, konsekvenser for berørt vegnett og
trafikksikkerhet tas med i opplistinga av hensyn som må
vurderes ved forslag og søknader om områder til
råstoffutvinning og deponi (kap. 5.1). Det er også angitt
at atkomst til offentlig veg skal inngå i planområdet for
reguleringsplan, samt at det skal brukes
rekkefølgebestemmelser for å sikre nødvendige tiltak i
vegnettet (kap. 5.2 ).

INTERNT I KOMMUNEN

Miljøretta helsevern, 18.02.15
1. Folkehelseloven kommer til anvendelse der det kan oppstå helsemessige ulemper
ifm. produksjon, uttak, forflytning, oppfylling m.m. De vanligste negative miljøog helsefaktorene er støy, støv, trafikk og forurensning til luft, jord og
vann/drikkevann.
2. Mange grusavsetninger i kommunen har gode egenskaper som byggegrunn,
resipient for infiltrasjon av avløpsvann og drikkevannskilde. Grunnvannskilder
med god vanngivende egenskaper og god drikkevannskvalitet, jf.
Drikkevannsforskriften hjemlet i Matloven og Folkehelseloven, må hensynstas
ifm. oppfylling og uttak av masser. Behovet for bevaring av aktuelle
reservevannkilder er et aktuelt tema.

Uttalelser ved begrensa høring av temautredning masseforvaltning, oppsummering og kommentarer fra rådmannen

1. Henvisning til folkehelseloven tas med i kapittel 2.
Aktuelle lovverk.
2. Henvisning til drikkevannsforskriften tas med i
kapittel 2. Aktuelle lovverk. Temaet
grunnvannskilder/drikkevann tas med i kap. 4.2
Ressurser i Ringerike.
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Teknisk forvaltning Utbygging, 13.02.15
1. For grusforekomster er det flere anvendelsesmuligheter, herunder uttak av
grunnvann, infiltrasjon av forurensa vann og byggeformål. Sand/grusforekomstene
bør diskuteres som en ressurs opp mot nedbygging, og det bør være et
tidsperspektiv på avsetning av arealer til kommersielt uttak over flere
kommuneplanperioder. Er det kommersielt utnyttbare mineraler i bakken som på
sikt kan bli utnyttbare ved gruvedrift i kommunen? En antar at disse får en
tilsvarende behandling i kommuneplanen som dagbrudd.
2. I reguleringsplaner kan det stilles rekkefølgekrav om opparbeiding av veier. For
masseuttak uten arealplan med rekkefølgebestemmelser om opparbeiding av veier
kan plan- og bygningsloven § 17 om utbyggingsavtaler ikke benyttes for nye tiltak
på eksisterende veier. For eksisterende veier må en forutsette at det settes
aksellastrestriksjoner, at disse respekteres og at det gjennomføres kontroller.
3. Utbyggingsavtale etter pbl. gjelder gjennomføring av arealplan. Dersom det har
gått noe tid fra utbygger/grunneier har overdratt veier til det offentlige, kan en
trolig ikke benytte utbyggingsavtaler for å pålegge en transportør av masse å gjøre
tiltak for å rette opp veien. Andre hjemler for å pålegge massetransportør eller
tiltakshaver for masseuttak tiltak for å rette opp slitasje på veier kan finnes, og det
bør i tilfelle vurderes nærmere.

1. Omtale av mulige bruksformål for
grusforekomster er utdypa i utredninga.

2. Tas til orientering.

3. Mulighetene for å pålegge tiltak eller
kompensasjon knytta til bruk av veg har vært
drøfta, blant annet i planforum. Vi har ikke funnet
noen gode virkemidler for dette.

ANDRE

Ragnhild Elisabeth Waagaard, 17.02.15
1. Waagaard viser til vedlegg 1 til temautredningen, hvor forekomsten Hen Tajet
gnr/bnr 271/137 er registrert. Waagaard påpeker at det har vært kontinuerlig drift i
sandforekomsten siden 1945, med større og mindre uttak i løpet av tidsperioden.
2. Waagaard viser til innspill til kommuneplanen, og regner med at Heen Sand tas
med i vurderingene videre.

Uttalelser ved begrensa høring av temautredning masseforvaltning, oppsummering og kommentarer fra rådmannen

1. Tas til etterretning. Opplysninger om drift er
tatt med i revidert oversikt.
2. Innspill til kommuneplanen om Heen Sand vil
bli behandla som en del av revidering av
kommuneplanens arealdel.
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Ringerike kommune
Serviceboks 24
3504 HØNEFOSS

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

25.02.2015
13/00662-6
15/190-3

Uttalelse fra DMF - Begrensa høring av utkast til temautredning
om masseforvaltning i Ringerike kommune
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 26. januar 2015 og til innvilget utsatt frist i epost datert
16. februar 2015.

TELEFON + 47 73 90 40 50
E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883

Direktoratet for mineralforvaltning er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og
utnyttelse av mineralske ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressursene blir
ivaretatt i plansammenheng.

SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

DMF anser det som svært positivt at Ringerike kommune har satt i gang et arbeid
med temautredning om masseforvaltning. Vi mener at dette kan gi grunnlag for en
langsiktig forvaltning av viktige mineralressurser, og det vil gi kommunen et godt
verktøy i arealplanleggingen både for framtidige masseuttak og for andre
utbyggingsformål.
Innspill fra DMF
Som kommunen selv beskriver har Ringerike flere ressurser av nasjonal viktighet, og
det er i nasjonal interesse at disse forvaltes riktig. Kommunen har også en rekke
forekomster som er registrert som regionalt og lokalt viktige. DMF vil påpeke
nødvendigheten av at også disse forekomstene inkluderes i en temautredning, fordi
disse forekomstene er viktige for kommunen og sannsynligvis også for markeder
utenfor kommunen.
Det er presisert at temautredningen skal ha fokus på byggeråstoffene sand, grus og
pukk. Innenfor kommunegrensen er det også registrert andre mineralforekomster,
med hovedvekt på metaller. Det er av DMF gitt flere undersøkelsesrettigheter for
statens mineraler i kommunen.
DMF støtter vurderingen av at temautredningen gis både et kommunalt og regionalt
perspektiv. Utredninga skal baseres på kjent kunnskap. DMF anbefaler at det tas
kontakt med Norges geologiske undersøkelse (NGU), da de kan ha kjennskap til
utdypende informasjon om mineralske ressurser i kommunen ut over det som er
opplyst i kartdatabasene. For å få en regional oversikt kan det være nyttig å innhente
informasjon også om ressurser i nabokommuner/fylker. Blant annet er Akershus
fylkeskommunen i gang med å utarbeide en regional plan for masseforvaltning.

For å sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene er det nødvendig å tenke langsiktig.
En temautredning kan bli et godt verktøy for kommunens videre forvaltning av
mineralressurser. I forvaltning av de ikke-fornybare ressursene er det viktig å tenke på
framtidige generasjoner, slik at man ikke tømmer kommunen for ressurser på kort sikt.
Temautredningen bør drøfte og ha et langsiktig fokus på hvor store kvantum som er
nødvendig/ønskelig å ta ut årlig. Et generelt råd er at jo flere masseuttak det åpnes
opp for om gangen, desto lenger vil det ta før uttak i drift avsluttes. En restriktiv linje
når det gjelder å åpne nye uttaksområder vil kunne medføre at de eksisterende
uttakene driftes mer effektivt og de eventuelt vil kunne avsluttes fortere. De negative
konsekvensene av et uttak vil da vare i kortere tid.
Under punkt 1.2 Formål savner DMF et punkt om områder som kommunen bør sikre
som framtidige områder for masseuttak, uten at disse settes av til formålet
råstoffutvinning. Langsiktig forvaltning vil innebære å sikre områder som ikke er
aktuelle for masseuttak i den kommende planperioden, men som kan/vil bli viktige for
framtidige generasjoner i Ringerike kommune. Det er viktig å unngå både direkte eller
indirekte nedbygging av forekomster. Dersom for eksempel et boligfelt legges nært
opp til en viktig forekomst, vil dette kunne innebære en indirekte nedbygging. Boliger
nært masseuttak vil ofte medføre konflikter knyttet til for eksempel støv, støy og
trafikkbelastning. Dette kan medføre at et framtidig uttak ikke er gjennomførbart uten
store kostnader og/eller ulemper både for næringsdrivende i masseuttaket og
bebyggelsen.
Under samme punkt (1.2 Formål) opplyses det om et kartleggingsbehov for
eksisterende masseuttak, produksjon av pukk og fyllinger/deponier, samt planstatus
for disse. DMF støtter denne vurderingen. Det er viktig for kommunen å få en oversikt
over både områder for masseuttak, produksjonsvolumer og kvaliteter. Dette må blant
annet ses i lys av etterspørselen av byggeråstoff på kort og lang sikt.
Vi ser ofte at avsluttede masseuttak settes av til deponiformål. DMF stiller seg positive
til dette så fremt viktige ressurser er drevet ut. Det er også mulig å kombinere et
masseuttak i drift med deponi, dersom dette gjøres på en slik måte at deponi ikke blir
til hinder for uttak av mineralressursen.
Under punkt 1.4 Byggeråstoffer er det lagt inn et avsnitt om transport. Vi anbefaler at
det presiseres følgende: «Ved avstander på mer enn 30-40 km kan
transportkostnadene bli større enn materialkostnaden (verdien av råvaren).»
I kapittel 2 om aktuelle lovverk kan vi nevne at DMF har sett eksempler på at det med
hjemmel i forskrift om nydyrking, kan gis tillatelser til uttak av betydelige masser som
et ledd i planering av dyrkamark.
I kapittel 2.1 om mineralloven bør det justeres i tekst slik at det fremgår i første avsnitt
hvilket «direktorat» som omtales. Vi foreslår å flytte avsnitt nr. 2 opp slik at det
fremgår tydelig at det er Direktoratet for mineralforvaltning som er
konsesjonsmyndighet etter mineralloven.
I samme kapittel avsnitt nr. 3 står det at direktoratet kan pålegge utvinner og driver å
stille økonomisk sikkerhet for oppryddingstiltak. Ut fra gjeldende prosedyrer for
konsesjonsbehandlingen, vil hovedregelen nå være at vi stiller krav om økonomisk

2

sikkerhet. Det kan være greit at kommunen er kjent med dette og eventuelt tar dette
inn i teksten.
I kapittel 2.2 om plan og bygningsloven, femte avsnitt under temaet reguleringsplan,
vil DMF be om at det presiseres at mineralforekomster ikke kan flyttes. Geologiske
forekomster bare kan utnyttes der de fra naturens side er lokalisert. Det er i teksten
nevnt at kvalitet er viktig. DMF vil påpeke at også beliggenhet er viktig med tanke på
nærhet til markeder og transportmuligheter.
I kapittel 2.3 om landbruksveiforskriften, om praktisering av forskriften, er det opplyst
at denne type saker skal følge vanlig søknadsprosedyre med høring og
miljøvurderingen. Vi vil påpeke her at i saker som omfatter landbruksveiforskriften og
masseuttak, blir DMF svært sjelden hørt.
Vi har ingen øvrige merknader til høringsutkastet. Dersom kommunen har spørsmål til
noen av våre punkter eller dere ønsker ytterligere kommentarer, ber vi om at det tas
kontakt.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen

Ine Cecilie Mork Olsen

seksjonsleder

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Ine Cecilie Mork Olsen

Mottakere:
Ringerike kommune
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Ringerike kommune - ternautredning
høringsuttalelse

om masseforvaltning

-

Vi viser til konrrnurrerrsoversendelse av 26. januar 2015.
Fylkesmannen har folgende merknader:
Landbruksmessige

forhold

Når det gjelder' fyllinger og deponier av masser, så er det en utfordring å finne arealer' til dette,
og at disse blir gjennomført på en god måte. Fylkesmannen ser det derfor som positivt at
kornmunen lager en egen plan der dette er en del av arbeidet.
Fylkesmannen ser at deponier ofte planlegges på, eller i forbindelse med, jordbruksarealer.
Overskuddsrnasser kan i mange tilfeller utgjøre en ressurs som kan gi nye landbruksarealer,
eller som kan gi bedre arronderlng på eksisterende landbruksarealer. Det er imidlertid viktig
at rnatjord tas vare på og ikke graves ned. Det rnå også unngås avrenning fra fyllíngsarealene
til andre arealer eller til vassdrag. Når oppfylling er gjennomført er det viktig at det legges
rnatjord eller annet vekstmediurn på toppen slik at arealene er egnet til dyrka mark, skog eller'
det som er planlagt etter-bruk.
Miljømessige forhold
Ringerike kommune har store sand- og grusresstrrser, dels av nasjonal verdi, og også bergarter
egnet for produksjon av pukk. Samtidig er presset og behovet for rnassedeportier' stort. Massenttak og nrassedeporrier'vil ofte få negative virkninger' for rníljørrressige forhold, og gode
planer og prosesser er viktig for å sikre at viktige hensyn blir ivaretatt. Fylkesmannen ser
derfor svært positivt på at konnnunerr har utarbeidet en ternautredníng om rnasseforvaltnirrg
som en del av kunnskaps- og beslutningsgrrinnlaget i arbeidet med rulleringert av
kornmuneplanens arealdel.
Temautredrrirrgerrgir en oversikt over, aktuelle lovverk, dagens situasjon og utfordringer.
Fylkesmannen anbefaler' at også Forurensningsforskriften kapittel 30blir noe naermere omtalt.
Dette kapitlet onrhandler forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel.
Aktuelle tema er skjerming, støvderrrpende tiltak, utslipp til vann og støy. Når særlige forhold
tilsier det, kan Fylkesmannen kreve at virksomheter som omfattes av kapittel 30 ska}ha
særskilt tillatelse fra forurensningsrrryrrdiglretert. I god tid før slike virksomheter' starter opp

Telefon sentralbord:

fax: 32 89 32 36

32 26 66 00

E-post: fmbuPost@fy!kesmannen.no

Postboks 1604, 3007 Drammen
Postadresse:
Statens Hus, Grønland 32, Drammen
Besøksadresse:

Internett: www.fmbu.no
946 473 111
Organisasjonsnr.:
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eller endresfutvides, skal den ansvarlige sende melding til Fylkesmannen med opplysninger
om virksomheten.
I temautredningen er det utarbeidet generelle føringer' for det videre arbeidet med arealdelen
og foreslått en rekke forhold som koinmuneplarleri skal ha bestemmelser og retningslinjer om.
Fylkesmannen anser at utredningen omfatter viktige hensyn på miljøolnrädet som skal
ivaretas og innarbeides i kommuneplanen, og vi ser positivt på at det også gis konkrete
føringer' for videre reguleringsplanarbeid. I den forbindelse bør det også nevnes at planer og
tiltak knyttet til rnassetrttak eller massedeponier kan utløse krav om konsekvensutredning.
Utredningen tar ikke stilling til hvilke ornrâder som skal settes av til deponi eller rnassetlttak
på arealplankartet. Dette er forhold som skal vurderes nærmere i arbeidet med arealdelen, og
eventuelle nye eller utvidelser av deponier' og uttak må konsekvensutredes på konrmtrneplallriivâ. I ternautredningerl står det at arealplankartet skal vise ytre grenser for nye eller utvidelse
av uttaksområder. Vi presiserer at selv om et areal er avsatt til rnassetxttak i arealdelen, kan det
ikke alltid påregnes at hele det avsatte arealet kan nyttes til uttak. Utarbeidelse av reguleringsplan med mer detaljert konsekvensutredning vil kunne føre til at uttaksornrådet :nå reduseres
av hensyn til andre interesser. Det kan også være behov for å avsette arealer for støyvoller
eller skjermingssoner' innenfor det avsatte uttaksomrädet.

Med hilsen

Helen Bjørnøy
fylkesmann
Eli Kristin Nordsiden
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Innspill til temautredning om masseforvaltning - Begrensa høring

Jernbaneverket er statens fagorgan for jernbanevirksomhet og har blant annet et
forvaltningsansvar i forhold til planarbeid i medhold av plan- og bygningsloven. Hensynet
til sikkerhet og fremkommelighet langs banestrekningen er sentrale vurderingsmomenter,
både i forhold til dagens situasjon og fremtidig utvikling.
Jernbaneverket er positiv til at kommunen er i forkant med en temautredning vedrørende
fremtidig massehåndtering. Jernbaneverket har i utgangspunktet ingen merknader til
temautredningen, men minner om pågående utredning og planlegging av Ringeriksbanen
som nødvendigvis vil medføre bruk og deponering av masser.
Med hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning
Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger
Dokumentet er godkjent elektronisk
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Behandlende enhet:

Saksbehandlerfinnvalgsnr:

Vår referanse:

Region sor

Wcnchc Bjertnes - <97073S03>

2015/010534-002

Temautredning

om masseforvaltning

Deres referanse:

Vår dato:

17.02.2015

- begrensa høring

Vi har mottatt for uttale ternautredning om rnasseforvaltning i Ringerike. Frist for høringssvar
er satt til 18.02.2015. Utredningen konkluderer ikke riâi' det gjelder hvilke områder som skal
settes av til de enkelte formål. Dette skal behandles i revisjon av kommuneplanen. Generelle
føringer til arealdelen av kornrntrneplaneri er blant annet at deponiområder bør ligge i
tilknytning til hovedvegnettet.
Vi har ingen spesielle merknader til temautredningeri og de føringer for videre arbeid som er
omtalt i denne utredningen utover at adkomst og konsekvenser for berørt vegnett rnå
framgâ/ bestemmes i kommuneplanen og i den planen tiltaket om deponering og/eller
rästoffutviriníng skal godkjennes etter. Nødvendige avbøtende tiltak i vegnettet må være
gjennomført før tillatelse til deponering eller râstoffutvinning kan gis.
Vi forutsetter' ny ttttale i forbindelse med offentlig ettersyn av kornmtrneplan og/eventuelt
aktuelle reguleringsplaner.

stå

fiuuou ccuaman
5UIUllEl\JO,la..‘:l'_‘l.l.l
Luo5UlLIpuJ}f\ElMO‘L

(6'06LlGL3
va5.LLo9L
‘mac: og Forvaltning
Buskerud vdeling, Seksjon
for Plan
j
Med hils 1
/

I,

nders O. T. Iilageiseksjonsleder

Kopi: postmottak@bfk.no

post1nottak@fmbu.110

Postadresse
Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal

Telefon: 02030
Telefaks: 37 01 98 01
firmapost-sor@ve9vesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Hensmoveien
3516 HØNEFOSS

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks:

Ringerike kommune
Kommuneoverlegen

Ringerike kommune
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4671/15
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Deres ref.

140

Dato

18.02.2015

Uttalelse til temautredning om masseforvaltning - kommuneplanrevisjon
Deres brev og høringsutkast av 26.1.2015 vedrørende begrenset høring av temautredning om
masseforvaltning i Ringerike.
Vår hjemmel:
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Uttalelse:
Folkehelselovens bestemmelser kommer til anvendelse der det kan oppstå helsemessige
ulemper i forbindelse med produksjon, uttak, forflytning, oppfylling, m.m. av løsmasser. De
mest vanlig oppgitte negative miljø- og helsefaktorene er støy, støv, trafikkforhold,
forurensing til luft, jord og vann/drikkevann.
Mange grusavsetninger i kommunen har gode egenskaper som byggegrunn, resipient for
infiltrasjon av avløpsvann og kilde for uttak av drikkevann. Grunnvannskilder med god
vanngivende egenskaper og god drikkevannskvalitet, jf. Drikkevannsforskriften hjemlet i
Matloven og Folkehelseloven, må hensynstas spesielt i forbindelse med oppfylling og uttak av
masser. Behovet for bevaring av aktuelle reservevannkilder er et aktuelt tema.
Helsemyndigheten anbefaler bruk av så ren råvannskilde for produksjon av drikkevann som
mulig framfor å behandle allerede forurenset vann.
Temautredningen for masseforvaltningen anses rettidig og støttes.
Med hilsen e.f.
Unni Suther
Fagansvarlig
unni.suther@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Ringerike kommune
Utbygging

Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret
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3502 HØNEFOSS
Saksnr.
15/190-6

Løpenr.
4128/15

Arkivkode

Deres ref.

140

Dato

13.02.2015

Temautredning om masseforvaltning - kommuneplanrevisjon. Uttalelelse.
Deres brev av 26.01.2015. Vi oversender herved kommentarer til planen.
Planens omfang:
I vedtaket om oppstart i Formannskapet sak 91/13 er det angitt temautredning for «mineralske
råstoffer».
I utredningen er temaer avgrenset til å omhandle masseforvaltning, og grunnvann vil ivaretas i
videre planarbeid etter plan- og bygningsloven samt vannressursloven.
For de avsatte grusforekomster er det flere anvendelsesmuligheter: uttak av grunnvann, som
ikke er tema her. Forekomstene er også egnet for infiltrasjon av forurenset vann, eks. spillvann
fra husholdninger. Infiltrasjon eller utilsiktet tilførsel av forurensing til grunn kan også skje fra
næring, eks. var det et mulig tema ved utredning av ny hovedsmåflyplass.
Løsmasseavsetningene er også høyst aktuelle som byggeområder, dette er lite forenlig med
uttak av masse.
Vi tror at sand/grusforekomstene på Ringerike bør diskuteres som en ressurs opp mot
nedbygging, og det bør være et tidsperspektiv på avsetning av arealer til kommersielt uttak
over flere kommuneplanperioder.
Er det kommersielt utnyttbare mineraler i bakken som på sikt kan bli utnyttbare ved gruvedrift
i kommunen? En antar disse får en tilsvarende behandling i kommuneplanen som dagbrudd
for oppknusing stein, potensielle kandidater bør nevnes.
Slitasje på veier:
Ved nye uttak sand og grus evt. pukkverk kan det settes krav til utarbeidelse av arealplan. I
plan kan medtas både private og offentlige veier, med rekkefølgekrav om opparbeiding i
henhold til offentlige normer.
Ved ny reguleringsplan kan det da settes rekkefølgekrav til opparbeidelse av veier med
aksellast for massetransport på bil, før virksomheten starter opp.

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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For masseuttak uten arealplan med rekkefølgebestemmelser om opparbeiding veier kan planog bygningslovens §17 om utbyggingsavtaler ikke benyttes for nye tiltak på eksisterende
veier.
For eksisterende veier må en forutsette at det settes aksellastrestriksjoner, at disse respekteres
og at det gjennomføres kontroller.
Utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven gjelder gjennomføring av kommunal
arealplan. Hvis det har gått noe tid fra en utbygger/grunneier har overdratt veier til det
offentlige, utover f.eks. en garantiperiode på overdratte anlegg, kan en trolig ikke benytte
utbyggingsavtaler for å pålegge en transportør av masse å gjøre tiltak for å rette opp veien.
Dette ut fra at arealplanen er gjennomført f.eks. etter 10 år når spørsmålet om utbedring
kommer, utbygger/grunneier av arealplanen ikke lenger er aktive eller har evne, at den som
forestår massetransport verken er utbygger eller grunneier for reguleringsplanen, det kan være
uklart hvem som egentlig har forårsaket slitasje på veien.
Andre hjemler for å pålegge massetransportør eller tiltakshaver for masseuttak tiltak for å rette
opp slitasje på veier kan finnes, det bør i tilfelle vurderes nærmere.

Med hilsen
Jostein Nybråten
Leder
Kjell Arve Aarebru
Overingeniør
kjell.arve.aarebru@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:
Teknisk forvaltning, Veier.

Guro Skinnes
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Ragnhild ElisabethWaagaard <waagaard@gmail.com>
17. februar 2015 15:01
Guro Skinnes
Pappa;Anders Endrestol
Fwd: SAK13/1025 INNSPILLTILKOMMUNEPLANREVISJON
- AREALBRUK
KOMMUNEPLANREVISJONAREALBRUK30082013_0000.pdf

Hei,
takk for informasjonsomdu sendteakkuratangåendereguleringav sandforekomster
påRingerike.
Jegstussetlitt påat du saat vi ikke haddesendtinnspill til reguleringav sandforekomstene
påvår eiendom
(271/3),fordi jeg menteat dettevar blitt gjort. Underfinner du e-postfra Knut Waagaarddatert30. august
2013somhandlerom nettoppdette,somogsåinneholderenbekreftelsefra deg2. septemberom at detteer
mottatt.Er detnoensenereinnspillsrunderdu referertetil i såtilfelle? Har snakketmedKnut Waagaard,
somikke kanseå hamottattnoensenereforespørsler om innspill i forbindelse medreguleringsarbeidet
som
nåpågår.
Når jeg gikk gjennomoversiktenovermasseforvaltni
ngensomdu oversendte,serjeg at vår grusforekoms
t
er registrertsomnr 13 i vedlegg1 undernavnHenTajet:271/137.Vi ønskerå påpekeat detharværti
kontinuerligdrift i sandforekomsten
siden1945,med størreog mindreuttaki løpetav dennetidsperioden.
I og medat innspill er sendtog forekomstenligger innei vedlegget,regnervi medat HeenSandpå område
271/137blir tatt medi vurderingenvidere.Forekomstener ogsåregistrerthosNGU somensandforekoms
t
av "nasjonalbetydning".Jegharlagt vedinnspillet somble sendt30. august2013,og herer ogsåen
bekreftelsefra deg2. september2013påat innspillet er mottatt.
Vennlig hilsen
RagnhildWaagaard
95888 780

---------- Videresendte-post---------Fra:Knut Waagaard <knut@waagaard.com
>
Dato:17. februar2015kl. 14.32
Emne:Fwd: SAK 13/1025INNSPILL TIL KOMMUNEPLANREVISJON- AREALBRUK
Til: RagnhildElisabethWaagaard<waagaard@gmail.com
>

Videresendtsamtale
Emne:SAK 13/1025INNSPILL TIL KOMMUNEPLANREVISJON - AREA LBRUK
-----------------------Fra:Knut Waagaard <knut@waagaard.com
>
Dato:30. august2013kl. 15.20
Til: "guro.skinnes@ringerike.kommune.no
" <guro.skinnes@ringerike.kommune.no
>
Hei
1

Vedlagtfølgerinnspill knyttettil uttakav sandfra gnr 271bnr 137HeenSand.HeenSandharværti drift
siden1945og er nevntav NGU somnasjonaltviktig resurs.
Vennlig hilsen
Knut Waagaard
tel 95 77 2175
---------Fra:Knut Waagaard <knut@waagaard.com
>
Dato:30. august2013kl. 15.23
Til: AndersEndrestol<andersendrestol@yahoo.no
>, RagnhildElisabethWaagaard
<waagaard@gmail.com
>
Hei
Detteharjeg sendtinn.
Knut
---------- Videresendte-post---------Fra:Knut Waagaard <knut@waagaard.com
>
Dato:30. august2013kl. 15:20
Emne:SAK 13/1025INNSPILL TIL KOMMUNEPLANREVISJON- AREALBRUK
Til: "guro.skinnes@ringerike.kommune.no
" <guro.skinnes@ringerike.kommune.no
>

---------Fra:Anders Endrestøl <andersendrestol@yahoo.no
>
Dato:30. august2013kl. 15.29
Til: Knut Waagaard<knut@waagaard.com
>
Ok,
dakom kommentarene
min litt seint,mendetvarjo ikkesåvesentligeting der.Det viktigevarå få sendtdet
inn.
Flott
Anders
Fra: Knut Waagaard <knut@waagaard.com>
Til: Anders Endrestol <andersendrestol@yahoo.no>; Ragnhild Elisabeth Waagaard
<waagaard@gmail.com>
Sendt: Fredag, 30. august 2013 15.23
Emne: Fwd: SAK 13/1025 INNSPILL TIL KOMMUNEPLANREVISJON - AREALBRUK
---------Fra:Guro Skinnes<Guro.Skinnes@ringerike.kommune.no
>
Dato:2. september2013kl. 08.32
Til: Knut Waagaard<knut@waagaard.com
>

2

Hei,
Innspillet er mottatt og registreres i saken. Du får et formelt brev med mer informasjon om videre planprosess etter
hvert.

Mvh.
Guro Skinnes
Arealplanlegger
Miljø- og arealforvaltning, plan
Ringerike kommune
Tlf 95 96 84 80

Fra: Knut Waagaard [ knut@waagaard.com]
Sendt: 30. august 2013 15:20
To: Guro Skinnes
Emne: SAK13/1025 INNSPILLTIL KOMMUNEPLANREVISJON
- AREALBRUK
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SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3677-5

Arkiv: 143

Venstresvingefelt ved Ringmoen
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune bidrar med kr. 2 mill som andel av finansiering av nytt kryss på
Ringmoen under forutsetning av;
A. Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune bidrar med kr. 5 mill hver.
B. Lokale tiltakshavere innenfor kommunedelplan Ådalsfjella bidrar med kr. 3 mill
C. Statens vegvesen bekrefter at rekkefølgebestemmelsen i kommunedelplan Ådalsfjella
vedtatt 30.6.2011 ansees oppfylt ved kommunestyrets vedtak i denne saken.
2. Kommunens andel innarbeides i budsjett 2016.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtale med partene som deltar i finansiering av
utbyggingen av krysset.

Sammendrag
Statens vegvesen har gjort en ny vurdering av de krav som har vært lagt til grunn for å godkjenne
løsning for nytt kryss mellom fylkesvei 172 og E16 på Ringmoen.
Det reviderte forslaget går bort fra kulvert for planfri kryssing for gående og bedrer stigningsforhold
i fylkesveien gjennom en sideforskyvning. Sideforskyvningen gir også rom for god løsning for
gående på begge sider av E16 og kryssing av E16 i plan i fotgjengerfelt.
Justeringene reduserer kostnadene og arealbruken i krysset og gjør tiltaket mer realiserbart.
Foreløpige kostnadskalkyler er på kr. 15.0 mill.
Statens vegvesen foreslår en slik kostnadsfordeling:
Statens vegvesen
Buskerud fylkeskommune
Andre
Totalt

kr. 5.0 mill
kr. 5.0 mill
kr. 5.0 mill
kr. 15.0 mill

Ringerike kommune har over tid forsøkt å bidra til løsning av denne saken, men finansiering av
kryssløsningen har hittil hindret gjennomføring. Med de justerte planene kommer kostnadene
innenfor et nivå som gir nye muligheter.
Tilsagn om finansiering av 2/3-delerav kostnadene fra Statens vegvesen og Buskerud
fylkeskommune gjør at den lokale utfordringen er på 5.0 mill.
Ringerike kommune har invitert de lokale grunneierne til et spleiselag. Det er oppnådd enighet om en
fordeling hvor grunneierne bidrar med 3.0 mill (60%) og Ringerike kommune med 2.0 mill (40%).
Grunnlaget for avtale innebærer også at Ringerike kommune mot bankgaranti forskutterer
grunneiernes bidrag. Det forskutterte beløp nedbetales gjennom et bidrag pr solgte tomt, slik at
nedbetaling skjer i takt med salget. Hele det forskutterte beløp skal være innbetalt innen 10 år.

Beskrivelse av saken
Det har vist seg vanskelig å komme i mål med en omlegging av dette krysset. Behovet skriver seg fra
rekkefølgebestemmelse i kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.6.2011:
«Før utbygging kan finne sted i områdene for bebyggelse og anlegg skal følgende krav til
infrastruktur være oppfylt:
- Nytt kryss med venstresvingefelt må opparbeides i krysset mellom fylkesveg 172 og
riksveg E16, Ringmoen, før det kan gis igangsettingstillatelse for bygging innenfor nye
reguleringsplaner vedtatt etter denne kommunedelplanens ikrafttredelse.»
Både gjennom planprosessen og i ettertid har denne rekkefølgebestemmelsen vært gjenstand for
diskusjon. Mange av grunneierne innen planområdet har ikke regulerte tomter igjen, og
bestemmelsen setter derfor en effektiv stopper for utviklingen i deres områder.
Vikerfjell forum ønsker å markedsføre hele Vikerfjellområdet under ett for å styrke
gjennomslagskraften i markedet. Gjennom utvidelse av hyttefeltene følger økt verdiskapning både i
tjenesteyting og opplevelsesbaserte tiltak – og kommer både lokale aktører og kommunen til gode.
Grunneierne har også ment at Statens vegvesen sine krav til utformingen av nytt kryss har vært for
omfattende og kostbare i forhold til trafikkveksten utbyggingen på Vikerfjell ville medføre.
Det er derfor viktig å oppfylt rekkefølgebestemmelsen, slik at ytterligere investeringer i
reguleringsplaner og infrastruktur kan gi bidrag til Vikerfjell som merkevare – Oslo’s nærmeste
høyfjell.

Rådmannens vurdering

Rådmannen ser verdien av å støtte opp under det lokale næringslivet i Ådal. Satsningen på Vikerfjell
bringer tilreisende inn i lokalområdet og gir potensiale for økt omsetning og sikring av driftsgrunnlaget for små virksomheter.
De lokale tiltakshaverne viser gjennom kjøpet av Ringmoen skole og etablering av Vikerfjell forum
at de er villige til å satse i fellesskap for å styrke framtidsmulighetene i lokalmiljøet.
Næringslivet i Ådal er preget av jord og skogbruksbasert virksomhet, og er i høy grad påvirket av
negative faktorer i storsamfunnet. Gårdsbruk legges ned i raskt tempo, skogbruksnæringen er i
økende grad eksportbasert og utsatt for svingninger i global økonomi.
Grunneierne i området opptrer foreløpig juridiske som enkeltpersoner og er i svært forskjellige
posisjoner mht til tidsrom fram til avkastning av investeringen i nytt kryss. Rådmannen ville
foretrekke å forholde seg til en juridisk person, og løsningen har blitt at 2 av grunneierne blir
avtaleparter med kommunen på vegne av grunneiergruppen. De to grunneierne stiller garanti for
andelen (3,0 mill) i spleiselaget.
På bakgrunn av at de fleste grunneierne må gjennomføre regulering før de har salgbare tomter og får
økonomisk avkastning, vurderer rådmannen at det er rimelig at kommunen yter forskutteringen uten
rentebelastning. På samme grunnlag anbefaler rådmannen at løpetiden på forskutteringen gjøres
relativt lang, 10 år.

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, 07.08.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Asle Aker

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1018-18

Arkiv: PLN

391

Sak: 59/15
0605_391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - 2. gangsbehandling
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:
1. 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. Reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal oppheves.
3. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i planavgrensningen, skal
ivaretas i kommuneplanens arealdel.

4. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med
detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.
Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.08.2015:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til
formannskapet.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 14/1018-13

Arkiv: PLN 391

0605_391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og
idrettsanlegg - 2. gangsbehandling
Forslag til vedtak:
1. 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. Reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal oppheves.
3. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i planavgrensningen, skal
ivaretas i kommuneplanens arealdel.

4. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med
detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.

Sammendrag
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt forsyningsanlegg for drikkevann
med nødvendige restriksjoner for tilliggende arealer. Planen skal også ivareta eksisterende
anlegg for idrett og friluftsliv i området, samt boligeiendom innenfor planområdet. Planforslaget
var på høring og offentlig ettersyn våren 2015, og det kom inn 5 uttalelser til planforslaget. Med
bakgrunn i uttalelsene er det gjort noen endringer i planforslaget. Planen legges nå fram for
sluttbehandling.

Tidligere behandlinger og vedtak


Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning vedtok i møte 03.03.2014 sak 23/14
oppstart av planarbeidet.
 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 13.04.2015, sak
29/15.

Beskrivelse av saken

Planforslaget
Planforslaget som foreligger til behandling består av:
 Plankart (vedlegg 2)
 Forslag til reguleringsbestemmelser (vedlegg 3)
 Planbeskrivelse (vedlegg 4)
For utdypende informasjon om planforslaget, se planbeskrivelse eller saksframlegg til 1.
gangsbehandling (vedlegg 4 og 6)
Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune v/Teknisk forvaltning
Utbygging er forslagstiller. Konsulent er Asplan viak.
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er regulert i reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal fra
27.06.1985. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til idrettsanlegg og
trafikkformål. Reguleringsplan nr. 176 oppheves ved vedtak av ny plan.
Endringer etter 1.gangsbehandling
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er:
a) Det er vist byggegrense fra E16 i område for boligbebyggelse. Iht. veglova er
byggegrense fra riksveg 50 m. I gjeldende reguleringsplan nr. 176 er det vist 30 m
byggegrense fra senter E16. Eksisterende enebolig ligger ca 20 m fra senter E16, i
likhet med eneboliger på motsatt side av E16. I ny plan settes byggegrense til 20 m
fra senter E16, av hensyn til eksisterende enebolig. Vegvesenet har akseptert dette i
e-post 06.07.2015 (vedlegg 8).
b) Det er angitt utnyttelsesgrad for område for vannbehandlingsanlegg (BVF1)
c) Omtale av naturmiljø i planbeskrivelsens kap. 5.6 er utdypet.
d) Det er tatt inn i bestemmelsene at adkomstveg til vannverket skal asfalteres i 5 meter
lengde fra E16.
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.
Høringsuttalelser
Planforslaget var på offentlig ettersyn i perioden 16.04.2015 – 03.06.2015.
Høringsdokumentene er tilgjengelig under "lenker". I samme periode ble forslaget sendt
regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse.
Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger som vedlegg 5. Hovedtrekkene i uttalelsene er
referert nedenfor, samt i kapittel 8 i planbeskrivelsen (fra s 38). Her er også hver enkelt
uttalelse kommentert av forslagsstiller og rådmannen.
NVE har på bakgrunn av planforslaget gjort vedtak om at § 20 i vannressursloven om
samordning av tillatelser kan brukes i saken. Det trengs ikke ytterligere behandling etter
vannressursloven (konsesjonsbehandling).
Buskerud fylkeskommune anser at eksisterende kulturminner er tilstrekkelig ivaretatt og
sikra i planen.
Fylkesmannen i Buskerud etterlyser synliggjøring og konkretisering når det gjelder de
miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Dette er utdypet i revidert

planbeskrivelse, og det vises også til rapport fra Asplan viak med utredning av naturverdier
og naturmiljø, datert 21.09.2014 (vedlegg 7).
Statens vegvesen ber om tilbakemelding på tre punkter:
- Byggegrense mot E16 var ikke vist på plankartet.
- Forhold til drift og vedlikehold av E16, særlig med tanke på salting.
- Oppfyllelse av vilkår om asfaltering i gitte avkjøringstillatelse.
Punktene er nå avklart med vegvesenet, bekreftet i e-post 06.07.2015 (vedlegg 8).
Byggegrense er vist på plankartet. Asplan viak har kommentert problemstilling knytta til
salting. Prøver viser at dette ikke er noe problem per i dag. Statens vegvesen er også villig til
å gå i dialog dersom dette skulle bli et problem i framtida. Krav om asfaltering er tatt inn i
bestemmelsene.
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole konkluderer med at planen ikke vil ha dramatiske
innvirkninger på landbruksvirksomheten.

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til idrettsanlegg. Ved
revisjon av arealdelen tas det sikte på å endre arealformål i tråd med ny detaljregulering.

Juridiske forhold
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til
vedtak. Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og
Formannskapet.

Økonomiske forhold
Det er avsatt midler til etablering av Vestre Nes vannverk investeringsplanen i gjeldende
handlingsprogram (15 millioner i fordelt på 2015 og 2016).

Rådmannens vurdering
Etablering av vestre Nes vannverk er en del av kommunens tiltak for å sikre gode vann og
avløpstjenester for Nes i Ådal. Herunder brannvann, drikkevann og rensing av utslipp. Med
bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Oversiktskart med planavgrensning
Forslag til plankart, merket 2.gangsbehandling
Forslag til reguleringsbestemmelser, merket 2.gangsbehandling
Planbeskrivelse, merket 2. gangsbehandling
Høringsuttalelser*
a. Buskerud fylkeskommune*
b. Fylkesmannen i Buskerud*
c. Landbrukskontoret, Ringerike kommune*
d. Noregs vassdrags- og energidirektorat*
e. Statens vegvesen*
6. Saksframlegg 1. gangsbehandling*
7. Rapport fra Asplan viak, naturverdier og naturmiljø, datert 21.09.2014*
8. E-post fra Statens vegvesen 06.07.2015*

Lenker
Høringsdokumentene
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, 07.07.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes

2. GANGSBEHANDLING

RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret
REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_391
Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg
Utarbeidet av Asplan viak, 17.11.2014
Sist revidert av Ringerike kommune 07.06.2015
1. gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.2015, sak 29/15
Høring og offentlig ettersyn 18.04.2015-03.06.2015
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
Formannskapet DATO, sak SAKNR
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR

Reguleringsformål
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt forsyningsanlegg for drikkevann
med nødvendige restriksjoner (klausuleringsbestemmelser) for tilliggende arealer.
Planen skal også ivareta eksisterende anlegg for idrett og friluftsliv i området.
Området som er regulert er innenfor planavgrensningen som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §§
12-5 og 12-6:
Feltnavn:
1. Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse
B
Idrettsanlegg
o_BIA
Energianlegg
o_BE
Vannforsyningsanlegg
o_BVF 1-3
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg
o_SV
Kjøreveg
SKV
Gang- og sykkelveg
o_SGS
Annen veggrunn, grøntareal
SVG
Kollektivholdeplass
o_SKH
3. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
L1-2
4. Hensynssoner
Sikringssone. Område for grunnvannsforsyning
H120_1-2
Sikringssone. Frisikt.
H140_
Fareområde. Høyspenningsanlegg
H370_
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2. GANGSBEHANDLING

§ 1. Fellesbestemmelser
§ 1.1 Støy (pbl. § 12-7, nr. 3)
T-1442/12 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn ved
oppføring av støyfølsom bebyggelse. Areal innenfor avstand av 50 meter fra senter vei, E16,
skal regnes som støyutsatt. Søknader om tiltak innenfor denne grensen skal inneholde
redegjørelse og dokumentasjon av støyforhold etter retningslinjene i T-1442.
§ 1.2 Universell utforming (pbl. § 12-7, nr. 4)
For nye tiltak som er beregnet for offentlig bruk, herunder idretts- og friluftsformål, skal
hensyn til universell utforming og tilgjengelighet for alle være et grunnleggende premiss for
utforming.
§ 1.3 Dokumentasjonskrav (pbl. § 12-7, nr. 4)
Ved søknad om tiltak etter plan og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2, skal det som vedlegg til
søknaden, og så langt det er relevant for den aktuelle søknaden, følge situasjonsplan som skal
vise plassering av bygg og tilpasningen til omgivelser, herunder eksisterende bygg og anlegg,
vei og adkomst, biloppstillingsplasser, vann- og avløpsløsninger, og avgrensning av
hensynssoner markert i plankartet. Nytt og gammelt terreng skal vises ved terrengendringer,
kotehøyder ved inngangsparti, biloppstillingsplass og adkomst til kjørevei skal påføres.
§ 1.4 Automatisk fredete kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses, og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf.
kulturminneloven § 8, andre ledd.

§ 2. Bebyggelse og anlegg
§ 2.1 Boligbebyggelse -B
1. Boligtype (pbl. § 12-7, nr. 1)
Innenfor området tillates oppført enebolig. Bileilighet på inntil 65 m2 BRA kan tillates.
2. Utnyttingsgrad (pbl. § 12-7, nr. 1)
Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være som vist på plankartet.
Parkeringsarealer skal medregnes i beregningsgrunnlaget for utnyttingsgrad.
3. Krav til parkering (pbl. § 12-7, nr. 7)
Parkeringsdekning skal være iht. kommunens parkeringskrav.
4. Byggegrense
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrense er vist på plankartet.
§ 2.2 Idrettsanlegg – o_BIA (pbl. § 12-7, nr. 1 og 2)
Innenfor området kan det etableres idrettsanlegg og nødvendig trafikkareal for drift.
Mindre bygninger for å dekke behov for drift av anlegget kan tillates oppført, jf. også § 5.1,
pkt. 1b). Innenfor området kan det ikke tillates etablert parkering for besøkende til anlegget.
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2. GANGSBEHANDLING

§ 2.3 Energianlegg - BE (pbl. § 12-7, nr. 1 og 2)
Område o_BE skal nyttes til energianlegg.
§ 2.4 Vannforsyningsanlegg – o_BVF1 (pbl. § 12-7, nr. 1 og 2)
1. Formål
Innenfor området kan det etableres vannverk med vannbehandlingsanlegg og
rentvannsbasseng, samt tilhørende nødvendige funksjoner, adkomst, og parkering.
Vendehammer skal opparbeides innenfor arealet.
2. Utnyttingsgrad (pbl. § 12-7, nr. 1)
Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være som vist på plankartet.
Parkeringsarealer skal medregnes i beregningsgrunnlaget for utnyttingsgrad.
3. Byggehøyde
Tillatt maksimal høyde på deler av bygningsmassen, målt fra gjennomsnittlig planert terreng,
er 11,0 meter.
4. Bevaring av vegetasjon
De delene av tomten som ikke benyttes til nødvendige bygninger og tiltak skal i størst mulig
grad bevares med eksisterende vegetasjon som skjerming. Dette for å begrense synligheten av
anlegget. Før ferdigstillelse av anlegget skal behov for supplerende skjermende beplantning
vurderes, og eventuell planting gjennomføres.
5. Utforming
Anlegget skal utformes med tanke på minst mulig eksponering for sine omgivelser.
For utvendig kledning skal det velges dempede nyanser innenfor skala for naturfarger.
§ 2.5 Vannforsyningsanlegg – o_BVF 2 og 3 (pbl § 12-7, nr. 1 og 2)
Innenfor områdene kan det etableres grunnvannsbrønner for drikkevannsvannforsyning.
Følgende restriksjoner og påbud gjelder:
a) Forbud mot alle aktiviteter som ikke er nødvendige for vannverkets drift.
b) Brønnområdene skal gjerdes inn. Inngjerdet område skal være inntil 8x8 meter for hver
brønn. Port skal ha 3 meter lysåpning. Høyde på gjerde skal være 2,0-2,1 meter med
piggtråd på toppen.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 3.1 Veg – o_SV (pbl. § 12-7, nr. 1 og14)
Området skal nyttes til offentlig veg.
§ 3.2 Kjøreveg - SKV (pbl. § 12-7, nr. 1 og14)
Innenfor SKV1 kan det opparbeides adkomstveg for drift av vannverk og idrettsanlegg.
Vegen kan opparbeides med bredde 4,0 meter inkludert skulder, samt grøft på hver side.
Veien skal asfalteres i 5 meter lengde fra kant hovedveg (E16) med en tykkelse på 5 cm.
Vegen for øvrig skal ha grusdekke, og tillates ikke asfaltert.
SKV2 er eksisterende traktorveg som går gjennom planområdet.
§ 3.3 Kollektivholdeplass - SKH (pbl § 12-7, nr. 1 )
Området er avsatt til bussholdeplass langs E16, og skal opparbeides jf. Statens vegvesen sin
håndbok N100.
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§ 4. Landbruks-, natur og friluftsområder - LNFR
Innenfor områdene L 1-3 kan eksisterende turstier, løypetraseer (lysløype) for friluftsformål
og idrettsanlegg med tilhørende belysning driftes og vedlikeholdes.
Nye turstier og løypetraseer kan vurderes tillatt av kommunen/vannverkseier etter søknad.

§ 5. Hensynssoner
§ 5.1 Sikringssone - område for grunnvannsforsyning H120_ (pbl § 12-7, nr. 2)
Avgrensning av sikringssonene er også vist på kartskisse i figur 10 i planbeskrivelsen.
1. Restriksjoner for sikringssone H120_1
a) Forbud mot bakkeplanering eller uttak av masse.
b) Forbud mot ny bebyggelse utover det som er nødvendig for vannforsyningsanlegget.
Mindre bygg som er nødvendig for eksisterende drift av idrettsanlegget kan vurderes tillatt
av kommunen/vannverkseier etter søknad.
c) Forbud mot nye veier som ikke er nødvendig for driften av vannverket.
d) Forbud mot punktutslipp, infiltrasjonsanlegg, deponeringsplasser for avfall, avløp, slam
eller lignende, samt kloakkledninger.
e) Forbud mot flatehogst. Plukkhogst og blendingshogst tillates. All hogst skal meldes
skriftlig til vannverkseier.
f) Forbud mot bruk eller lagring av kjemiske midler til bekjempelse av skadedyr og
plantevekster, utover det som er strengt nødvendig for drift av idrettsplassen. Sprøyteplan
bør legges fram for vannverkseier på årlig basis. Tanker/beholdere må stå på tett underlag,
og være plassert slik at eventuell væskelekkasje kan samles opp (oppsamlingskum e.l.).
g) Forbud mot all lagring og bruk av olje/oljeprodukter og kjemikalier utover det som er
nødvendig for vannverkets drift. Tanker må stå på tett underlag, og være plassert slik at
eventuell væskelekkasje kan samles opp (oppsamlingskum e.l.).
h) Forbud mot bruk av motordrevne kjøretøyer utover det som er nødvendig for bruk av
området og driften av vannverket. Alle motordrevne kjøretøy eller maskiner skal fraktes ut
av sonen ved arbeidsdags slutt.
i) Forbud mot bruk av husdyrgjødsel.
j) Forbud mot beiting
k) Forbud mot leirslagning/camping, militærøvelser og lignende
l) Forbud mot etablering og drift av riggområde ved anleggsgjennomføring.
2. Restriksjoner for sikringssone H120_2
a) Forbud mot deponering av slam eller avfall.
b) Forbud mot industri eller annen virksomhet som produserer kjemikalier som ved lekkasje
kan ha negativ virkning på grunnvannskvaliteten, eller langvarig påvirkning av
vannkvaliteten i hovedvassdraget. Skal vurderes av helsemyndighet.
c) Forbud mot lagring av drivstoff, tjære, fenoler eller plantevernmidler i større mengde enn
det som er nødvendig for drift av eksisterende virksomhet. Maksimum størrelse på nye
tanker for olje/oljeprodukter og kjemikalier er 3 m3. Tanker må stå på tett underlag, og
være plassert slik at eventuell væskelekkasje kan samles opp (oppsamlingskum e.l.).
Eventuelle eksisterende nedgravde tanker med volum over 3 m3 tillates kun benyttet
videre dersom det gjennomføres tiltak for sikring mot lekkasje og forurensning av
grunnen.
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d) Forbud mot nye avløp med utslipp til grunnen.
e) Forbud mot større og/eller kommersielt uttak av masser. Mindre uttak av grunneier kan
tillates etter avtale med og godkjenning av vannverksmyndighet.
§ 4.3 Sikringssone – frisikt H140_ (pbl. § 12-7, nr. 2)
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.
§ 4.2 Fareområder - høyspenningsanlegg H370_ (pbl. § 12-7, nr. 2)
Innenfor området kan det ikke føres opp bygninger eller bygningstekniske konstruksjoner.
Det kan ikke gjennomføres terrenginngrep innenfor området, uten at det foreligger skriftlig
godkjennelse fra linjeeier.

§ 5. Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 12-7, nr. 10)
§ 5.1 Kryss mot E16
Før det gis tillatelse til igangsetting av arbeid innenfor område for vannforsyningsanlegg
(BVF), skal nytt kryss mot E16 være opparbeidet jf. vedtatt plan og i henhold til vegvesenets
normaler. Krav om asfaltering i § 3.2 skal ivaretas.
§ 5.2 Vannforsyningsanlegg
Før nytt vannforsyningsanlegg kan settes i drift for leveranse av drikkevann, skal
sikkerhetstiltak beskrevet under § 2.4 b) om gjerding, være etablert.
§ 5.3 Vann og avløp
Før det kan tillates videre utbygging innenfor område B, skal boligen være tilknyttet godkjent
vann- og avløpsløsning.
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1. Sammendrag
Ringerike kommune skal etablere ny vannkilde for det kommunale vannverket i Nes i Ådal.
Dette er nødvendig da eksisterende vannkilde ikke har tilfredsstillende vannkvalitet. Det er
etablert 2 nye grunnvannsbrønner i løsmasser nord for idrettsbanen på Nes i Ådal. Kommunen
ønsker å ta ut inntil 66 000 m3/år i framtida ved full utbygging ved vannverket. Kommunen
planlegger å bygge vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng øst for idrettsbanen.
For å beskytte grunnvannsforekomsten/råvannkilden må det legges restriksjoner på bruken av
nærliggende arealer, inndelt i klausuleringssoner. Restriksjoner for brønnområdet (sone 0) og
infiltrasjonssonen (sone 1 og 2), samt en mindre del av den ytre sikringssonen (sone 3) er
innarbeidet i bestemmelsene til reguleringsplan gjennom bruk av hensynssoner. Det er blant
annet lagt restriksjoner på skogbruk, masseuttak, trafikk og bruk av kjemikalier og
husdyrgjødsel. For øvrig har etablering av vannverket og foreslått reguleringsplan liten
innvirkning på eksisterende bruk av området. For driftsadkomst til anlegget oppgraderes
eksisterende landbruksavkjørsel. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner,
spesielle naturverdier eller rødlistearter som må hensynstas.
For den delen av sone 3 (den ytre sikringssonen) som ikke inngår i reguleringsplan, vil
klausuleringsbestemmelsene bli nedfelt gjennom vedtak av kommuneplanens arealdel.
I henhold til § 20 (samordning av tillatelser) i Vannressursloven, erstatter behandlingen av
reguleringsplanen ordinær søknad om konsesjon for uttak av vann jf. samme lov. Sammen
med framlagt plankart og bestemmelser, dekker planbeskrivelsen krav til innhold og
dokumentasjon jf. konsesjonssøknad. Gjennomføring av tiltaket (uttak av vannressurser og
etablering av vannverk) er utførlig beskrevet i kapittel 6.p
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2. Bakgrunn
2.1 Begrunnelse for planen
Det eksisterende kommunale Vestre Nes vannverk har ca. 74 abonnenter, inklusive skole,
sykehjem/omsorgsboliger og noen butikker.
Vestre Nes vannverk blir i dag forsynt fra 2 eksisterende grunnvannsbrønner ved elva Begna
rett ved skolen. Det har vært problemer med dårlig smak på vannet og tilfeller med bakterier i
brønnene etter flom i elva. I en avstand på 30-50 meter fra brønnene ligger infiltrasjonsgrøfter
fra avløpsanlegget til skolen. Vannkilden er ikke av tilfredsstillende kvalitet, og det er behov
for ny vannkilde.
Kommunen har i lengre tid gjort undersøkelser for å finne en ny vannkilde til vannverket. I
2003 ble det gjort grunnvannsundersøkelser der det ble funnet et aktuelt område for uttak av
grunnvann ved idrettsplassen på Nes. En prøvebrønn ble da prøvepumpet i 7 måneder med
svært godt resultat. Grunnvannsforekomsten ble i 2008 godkjent av Mattilsynet til uttak av
drikkevann. I februar 2014 ble det boret 2 stk produksjonsbrønner i løsmasser ved
prøvebrønnen.
Det er planlagt å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng i området øst for
idrettsbanen. Det nye vannverket, inkl. grunnvannsbrønner, blir dimensjonert for i framtiden
også å kunne forsyne det private Østre Nes vannverk med drikkevann. Østre Nes vannverk
forsyner i dag ca. 20 abonnenter inklusive bensinstasjon og veikro. Ved dimensjonering av
vannforbruk ved vannverket er det også tatt hensyn til framtidig utbygging av boligfelt og
næringsliv i Nes i Ådal.
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbyggingen med grunnvannsbrønner,
vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng. Sikring av den nye vannkilden med
klausuleringssoner og restriksjoner på aktivitet i sonene en viktig del av planen.
Eksisterende vannforbruk ved det kommunale Vestre Nes vannverk i Nes i Ådal er i dag ca
9000 m3/år. Ringerike kommune ønsker å etablere uttak av inntil 66 000 m3/år grunnvann fra
de to nye produksjonsbrønnene. Vannuttaket er basert på beregnet vannforbruk ved
vannverket i år 2033, og fordeler seg som følger:



Midlere døgnforbruk over året: 180 m3/døgn (= 66 000 m3/år)
Maks døgnforbruk: 360 m3/døgn.

Uttaksområdet for grunnvann inkludert beskyttelsessoner inngår i foreslått reguleringsplan.
Vannuttak til alminnelig vannforsyning er i utgangpunktet konsesjonspliktig, men NVE kan
iht. vannressurslovens § 20 fastsette at et tiltak ikke trenger konsesjon om det er tillatt i
reguleringsplan. Informasjon som er gitt i dette dokumentet omfatter også alle opplysninger
som ville blitt gitt i en konsesjonssøknad iht. vannressursloven. En konsesjonsbehandling tar
1- 2 år, og det er derfor tidsbesparende å innlemme tiltaket i reguleringsplan. Tiltaket er ikke
tidligere vurdert etter vannressursloven.
Videre tas det sikte på å regulere eksisterende boligeiendom innenfor planområdet til
boligformål, slik intensjonen er i gjeldende kommuneplan fra 2007. Eiendommen er regulert
til idrettsanlegg i reguleringsplanen fra 1985.
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2.2 Planstatus og geografisk plassering
Planområdet består i dag av skog, idrettsbane, lysløype og enebolig.
Gjeldende planstatus er følgende:
Kommuneplan: Planområdet er i gjeldende kommuneplan fra 2007 avsatt til idrettsanlegg,
nåværende og boligområde, nåværende.
Reguleringsplan: Gjeldende reguleringsplan er nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal fra
27.06.1985. Planområdet i denne reguleringsplanen regulert til idrettsanlegg og trafikkformål.
Tiltaksområdet ligger i Nes i Ådal, Ringerike kommune, Buskerud fylke. Det aktuelle
grunnvannsområdet ligger nord for Sperillen, vest for elva Begna, og er merket av med blå
sirkel på kartutsnittet nedenfor.
Plassering av de to grunnvannsbrønnene med klausuleringssoner framgår av
reguleringsplankartet.

Figur 1Geografisk plassering av tiltaks- og reguleringsplanområdet. Kartutsnitt fra
http://kart.ringerike.kommune.no

2.3 Forslagstiller, plankonsulent, hjemmelshavere
Tiltakshaver for nytt vannverk, og forslagsstiller for planen, er Ringerike kommune, Tekniske
forvaltning Utbygging. Utførende plankonsulent er Asplan Viak AS.
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Tabell 1 Tabellen under viser oversikt over hjemmelshavere innenfor planområdet.

Gnr/bnr
305/279

Areal
21463 m2

Hjemmelshaver
Ringerike kommune

305/249

8524 m2

Ringerike kommune

305/1

Ca 14 300
daa
Ca 318 daa

Jesper Bernhard
Henriksen
Brynjulf Holte

2322 m2

Eva Marie Nystrand

Ca 13,7 daa

Merete Skogstad
Statens vegvesen

305/5,
135
305/115
305/27
1016/1

Kommentar
Hele eiendommen innenfor plangrense. Tomta
består i stor grad av skog.Vannbehandlingsanlegg
og rentvannsbasseng er planlagt på denne tomta.
Hele eiendommen innenfor plangrense.
Idrettsbane med tilkomstveg.
Grunnvannsbrønnene er boret på eiendommen.
I hovedsak skog
Boligeiendom. Hele eiendommen innenfor
plangrense. Ådalsveien nr. 1230
E 16

Figur 2 Kartskissen over viser eiendomsforholdene på stedet. Kartutsnitt fra http://kart.ringerike.kommune.no.

2.4 Tidligere vedtak i saken
Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vedtok oppstart av detaljreguleringa i møte
03.03.2014, sak 23/14:
1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og
idrettsanlegg.
2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal,
ved vedtak av ny detaljregulering.
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2.5 Krav om konsekvensutredning?
Ansvarlig myndighet (kommunen) har vurdert at planen ikke utløser krav om
konsekvensutredning eller planprogram i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 og
etter §§ 2 og 3 i Forskrift om konsekvensutredning. Planlagte tiltak i planen er vurdert å ikke
ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
2.6 Viktige tema i planprosessen
Klausuleringskart og hensynssoner
Vannkilden, som er 2 borebrønner i løsmasser ved idrettsbanen, er plangodkjent av
Mattilsynet i brev datert 06.06.2008, ref 2008/063043. Vedtaket er basert på en risiko- og
sårbarhetsanalyse med forslag til klausuleringsbestemmelser for vannkilde med tilsigsområde/
klausuleringssoner. Omfanget av klausuleringssonene og -bestemmelser er vurdert av
hydrogeolog på bakgrunn av prøvepumping av grunnvannsbrønn og lokale forhold.
Klausuleringssonene berører både kommunale og private eiendommer. I planen kan
klausuleringssonene bli ivaretatt i form av hensynssoner på plankartet. Aktuelle hensynssoner
med konkrete bestemmelser/retningslinjer må avklares i planprosessen.
Temaer knyttet til vannverket
Forprosjekt for nytt vannverk er under utarbeidelse, og omfatter utbygging av
grunnvannsbrønner, vannbehandlingsbygg og rentvannsbasseng med tilhørende
ledningsanlegg.
Forhold knytta til idrett må ivaretas
Det må vurderes om det er behov for å etablere erstatningsarealer for idrett. Både lysløype og
idrettsbane kan fortsatt brukes.
Naturmangfold
Eventuelle særlige verdier knyttet til eksisterende miljø- og naturforhold må registreres og
avklares.
2.7 Rapporter og bakgrunnsdokumenter









Forprosjekt – Nes i Ådal. Utbygging av nytt vannverk. Foreløpig rapport rev
28.07.2014.
Notat – Prøvepumping av nye produksjonsbrønner Nes Vannverk, datert 10.07.2014,
Asplan Viak AS.
Notat – vurdering av naturverdier Nes i Ådal, datert 21.09.2014, Asplan Viak AS.
Kulturminner – Buskerud fylkeskommune, rapport fra gjennomført registrering,
Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg, datert 11.08.14, samt brev datert 21.08.2014.
Ringerike kommune – Varsel om oppstart av planarbeid – Vestre Nes vannverk og
idrettsanlegg, brev datert 05.03.2014.
Mattilsynet – Godkjenning av vannkilde ved Nes Vestre vannverk, datert 06.06.2008.
Rapport- Nes i Ådalen. Resultater fra prøvepumping og forslag til beskyttelse av
vannkilden. Rev. 10.08.2004, Asplan Viak AS.
Notat - Vannforsyning Nes i Ådal. Grunnvannsundersøkelser – lokaliteten ved
idrettsplassen. Resultater fra grunnundersøkelser. Dimensjonering av nye brønner,
Datert 19.08.2004, Asplan Viak.
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3. Planprosessen
Varsling av oppstart av planarbeid
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort av Ringerike kommune i mars 2014 ved:
-

Annonsering i Ringerikes blad og på kommunens nettside.
Brev til offentlige myndigheter og grunneiere i området.
Oppstartsdokumenter var tilgjengelige på kommunens nettside og på servicetorget.

Frist for å komme med innspill ble satt til 20. mai 2014. Det kom inn 8 uttalelser til
oppstartsvarselet. Disse er oppsummert og kommentert i kapittel 8.

Figur 3 Kartskissen viser foreslått planavgrensning ved melding om oppstart av planarbeid.
Kartillustrasjon: Ringerike kommune
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4. Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer

Figur 4 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Kartutsnitt fra http://kart.ringerike.kommune.no

Planområdet er i gjeldende kommuneplan fra 2007 avsatt til idrettsanlegg, nåværende,
boligområde, nåværende og erverv, framtidig. Kommuneplanens arealdel viser ny avkjøring
fra E16 til idrettsbanen sør for boligeiendommen 305/115.
Areal til planlagt vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng beslaglegger deler av areal
avsatt til idrettsanlegg. Tiltaket reduserer imidlertid ikke areal til idrettsformål jf. dagens bruk.
Planlagt utbedring av eksisterende avkjøring fra E16 medfører at vedtatt ny trase for adkomst
(sør for boligeiendom) utgår.
4.2 Gjeldende reguleringsplan
Gjeldende reguleringsplan er nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal fra 27.06.1985.
Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til idrettsanlegg og trafikkformål.
Vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng beslaglegger deler av areal regulert til
idrettsanlegg (håndball og treningsfelt), men som per i dag ikke er opparbeidet i tråd med
formålet. Tiltaket reduserer imidlertid ikke areal til idrettsfunksjoner jfr. dagens bruk. Planlagt
utbedring av eksisterende avkjøring fra E16 medfører at regulert ny adkomst sør for
boligeiendom utgår.
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Figur 5 Gjeldende reguleringsplan er det avsatt areal til håndball, treningsfelt og parkering, i tillegg til eksisterende
fotballbane. Kartutsnitt fra http://kart.ringerike.kommune.no.

4.3 Tilgrensende planer
Det er ingen tilgrensende reguleringsplaner til området i dag. Øst for E18 er det igangsatt
reguleringsplan planid 322 Ny veiløsning for boligområdet NØ Nes i Ådal, jf. kommunens
kartløsning på nett.
4.4 Temaplaner
Regional plan for universell utforming – Buskerud mot 2025, vedtatt 28.04.2011.
Overordna mål i planen er at planen skal:
 bidra til reell og likeverdig deltakelse i Buskerudsamfunnet for alle.
 legges til grunn for all offentlig virksomhet og planlegging i fylket.
Kommentar: Målsettinger i planen er relevante for utforming/tilgjengelighet til idrettsområde.
Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud, vedtatt 29.01.2014.
Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud skal bidra til økt bruk av arealer og anlegg
tilrettelagt for idrett og friluftsliv. I tillegg skal den styrke det lokale idretts- og
friluftslivarbeidet gjennom best mulig benyttelse av menneskelige, organisatoriske og
økonomiske ressurser.
Kommentar: Målsetting i planen er relevant for regulering av areal til idrettsformål og
skiløyper. For å oppfylle målsettingen i planen bør idrettsformålet som minimum sikres
tilsvarende vilkår som dagens situasjon, eller bedre.
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4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Rikspolitiske retningslinjer (RPR)


T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
Kommentar: Retningslinjen er lagt til grunn for behandling av støy og fastsetting av krav
i reguleringsbestemmelsene.



T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen
RPR for barn og unges interesser i planlegging. Skal synliggjøre og styrke barn og unges
interesser i all planlegging etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene er blant annet
ment å ivareta at arealer som brukes av barn og unge sikres mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen helsefare. Videre skal det sikres varierte og store nok arealer til lek
og opphold i nærmiljøet samt tilstrekkelige arealer for barnehager. Ved omdisponering
av slike arealer skal det skaffes fullverdig erstatning.
Kommentar: Retningslinjen er relevant for regulering av areal til idrettsformål, samt
ivaretakelse av areal som benyttes til bl.a. turveier og skiløyper.

Lov om kulturminner (kulturminneloven).
Kommentar: Det er gjennomført kulturminneregistreringer.
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
Kommentar: Det er gjennomført registreringer som grunnlag for vurdering av tiltakets
påvirkning på naturmangfoldet. Se vurdering under kp. konsekvenser.
Nasjonal friluftslivspolitikk
St.meld. 39(2000-2001) sier blant annet: Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og
forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på.
Kommentar: Planen ivaretar hensyn til friluftslivet.
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
Planområdet er lokalisert omkring Nes idrettsanlegg på Nes i Ådal, og har en utstrekning på
ca 114 daa.
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet består i dag av skog, idrettsbane med adkomst fra E16, del av lysløype, samt en
enebolig. Nord i planområdet finnes også en gammel hoppbakke. Planområdet avgrenses av
E16 mot øst. Tilstøtende arealer ellers er LNF-områder med skog. Litt lenger sør for
planområdet ligger en næringseiendom (NAF/Viking utrykningssentral) (gnr 305 bnr 384,
Ådalsveien 1220). Like øst for planområdet og E16 ligger skole, samfunnshus og barnehage.
Det er etablert undergang for planfri kryssing med E16.

Bilde 1 Det er etablert planfri kryssing mellom idrettsbanen og lysløypa og skoleområdet på østsiden av E16.
Bildet er tatt fra planområdet – mot øst – og viser eksisterende undergang.
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Figur 6 Eksisterende lysløype er etablert like nord for planområdet, med naturlig utgangspunkt fra
idrettsanlegget. Lysløypa er markert med gult og rød stiplet linje i kartet over

5.3 Stedets karakter
Området preges av skog, furumo med noe innslag av gran. Bunnvegetasjon består i hovedsak
av lyng og grasvekster. Noe krattvegetasjon på tidligere åpne flater.

Bilde 2 Området preges av stort innslag av skog. Bildet viser adkomst til idrettsbanen.
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Bilde 3 Eksisterende bebyggelse(bolig) har beliggenhet langs E16. Eksisterende bebyggelse er lite dominerende
i terrenget. Bilde tatt fra eksisterende landbruksvei.

Bilde 4 Eksisterende boligeiendom sett fra E16. Bilde fra Google Earth.

5.4 Landskap
Planområdet omfatter del av det flate partiet (elveflaten) langs Begna. Terrenget stiger
deretter mot fjellområdene i vest.
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Buskerud Fylkeskommune utførte en registrering av kulturminner i området 06.08.2014. Jf.
brev fra Buskerud fylkeskommune datert 21.08.2014, ble det ikke funnet automatisk fredede
kulturminner innenfor planområdet. Det er påvist to kulturminner fra nyere tid som kan ha
lokalhistorisk verdi, og fylkeskommunen foreslår at disse kan markeres med en hensynssone i
reguleringsplanen. Buskerud fylkeskommune har ingen innvendinger mot planen.
5.6 Naturverdier
Det er gjennomført befaring for registrering av viktige naturverdier. Det er ikke registrert
spesielle naturverdier som må hensyntas i planarbeidet. Resultatene fra registreringene
framkommer av egen rapport; Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og
konsekvensutredning for naturmiljø (Asplan Viak 2014).
I rapportens kap 1.2 er det en redegjørelse over de miljørettslige prinsipper i
naturmangfoldloven §§ 8-12 som skal legges til grunn ved alle kommunale vedtak, og som
ivaretas av de utførte registreringer og konsekvensanalyse for reguleringsplanen.
Naturmiljøutredningen er basert på registrering i området av biolog Rein Midteng 31.8.2014
og sjekket mot eksisterende baser (naturbase.no, ngu.no og artsdatabanken.no/artskart).
Tidspunktet var godt både for registrering av karplanter, lav og sopp. Tidspunktet var mindre
egnet for kartlegging av fugl uten at dette medfører at beslutningsgrunnlaget er usikkert.
Konsekvensutredningen er utført etter:




Statens vegvesens Håndbok 140: konsekvensanalyser, veiledning (2006)
Direktoratet for Naturforvaltning, Håndbok 13 (1999/2013): Kartlegging av naturtyper
Direktoratet for naturforvaltning, Håndbok 11 (2000): Kartlegging og verdsetting av
viltområder

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Planområdet omfatter en idrettsplass og del av lysløype. Områdene er i kontinuerlig bruk til
formålet.
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Bilde 5 Eksisterende fotballbane, Nes idrettsbane.

5.8 Landbruk
Planområdet omfatter ikke dyrket landbruksareal. Foruten idrettsbanen og eksisterende
boligtomt, består planområdet i hovedsak av skog med høy eller middels høy bonitet på
grunnlendt mark (ref. http://kilden.skogoglandskap.no). Arealene på flaten regnes som
dyrkbare. Planområdet antas å ha en marginal landbruksmessig verdi.
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Figur 7 Utsnitt av del av planområdet. Areal med rød skravur regnes som dyrkbar mark. Mørk grå farge i kartet
viser grunnlendt mark.

5.9 Trafikkforhold
I øst grenser planområdet mot E16. E16 har på strekningen en ÅDT på ca 2100 (tall fra
Nasjonal vegdatabank). Fartsgrense på strekningen er 60 km/t. Boligeiendommen innenfor
planområdet har direkte adkomst fra E16. Idrettsplassen og lysløypa har adkomst for
gående/syklende gjennom undergang fra østsiden av E16. Kjøreadkomst for drift til
idrettsområdet fra E16 via skogsbilvei. I tilknytning til adkomstvei til skole/barnehage er det
etablert buss-stopp både for sørgående og nordgående rute.
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Bilde 6 Bildet viser dagens driftsadkomst til planområde/idrettsplass (midt i bildet), sett fra E16, retning sørovest.
Bilde fra Google Earth.

Bilde 7 Bildet viser eksisterende buss-stopp innenfor planområdet (høyre side), samt kryss mot skole/barnehage
(venstre side). Bilde tatt mot sør, E16. Bilde fra Google Earth.

5.10 Barns interesser
Idrettsbanen og friluftsområdene (turstier) benyttes av barn fra skole og barnehage.
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5.11 Universell tilgjengelighet
Området omkring adkomster og idrettsbane er forholdsvis flatt og det ligger dermed i
utgangspunktet godt til rette for at arealene skal være tilgjengelige for alle. Det er imidlertid
ikke gjort særlige tilrettelegginger for universell utforming omkring anleggene.
5.12 Teknisk infrastruktur
El-nett
Ringeriks-Kraft (RIK) har noe nett i og rundt planområdet. Det er i 2014 satt opp en trafo
innenfor kommunal eiendom, ca 10 meter øst for eksisterende materialhus ved idrettsbanen,
ved eksisterende adkomstvei. RIK har i kommunikasjon med Ringerike kommune (e-post
08.08.14) signalisert at de vurderer å rehabilitere eksisterende høyspentlinje i området. De ser
på en eventuell omlegging i kabel. Inntil videre blir ny trafo koplet til eksisterende
høyspentlinje.
Vann og avløp
Det er i 2014 etablert 2 nye produksjonsbrønner for uttak av grunnvann fra løsmasser ved
idrettsbanen, som skal bli den framtidige drikkevannskilden det kommunale vannverket.
Eksisterende vannkilde er 2 stk grunnvannsbrønner ved elva Begna, beliggende utenfor
planområdet. Eksisterende bolig i planområdet er ikke tilknyttet kommunalt vannforsyning.
Boligen har privat separat avløpsanlegg med infiltrasjon i grunnen. Boligen vil få tilbud om
tilkobling til det nye vannverket.

Bilde 8 Det er nylig satt opp ny trafokiosk innenfor planområdet.
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Figur 8 RIK har noe nett innenfor og rundt planområdet. Markert med rød strek med punkt i kartet over.

5.13 Grunnforhold, geologi og løsmasser
Generelt består Begnas delta av breelvavsetninger med et topplag av yngre elveavsetninger. I
dalbunnen er det avsatt fluvialt materiale med til dels betydelig mektighet. Grunnen innenfor
planområde antas bestående av sand med noe innslag av silt/leire, og grusmasser. Brønnene er
satt mot randen av fluviale avsetninger, med en løsmassemektighet på 18 - 19 meter. Profilet
består av varierende masser, hovedsakelig fin sand med noe silt/leire ned til 12 meter. Fra 12
meter og ned er massene sammensatt av grov sand med noe fin grus. Andelen grus øker til
rundt 20 % mot bunnen av profilet. Generelt er massene godt sortert.
Tiltaket medfører ikke vesentlige terrenginngrep. Det vil ikke være fare for setninger eller
redusert stabilitet i grunnen. Tiltaket vil heller ikke medføre økt rasfare. Det er ingen
eksisterende vann- og avløpsledninger i grunnen som må hensyntas. Ringerikskraft har ingen
nedgravde kabler i området, bortsett fra ved den nye trafoen.
5.14 Støyforhold
Statens vegvesen har utarbeidet støyvarslingskart for Buskerud. Kartene er tilgjengelige på
www.vegvesen.no. Arealene nærmest E16 er støyutsatt (vegtrafikkstøy). Eksisterende bolig
antas å ligge innenfor gul støysone. Del av boligeiendommen ligger innenfor rød støysone.
Øvrig aktivitetsområder innenfor planområdet ligger utenfor angitte støysoner.
5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Risiko- og sårbarhet i tilknytning til planområdet er i dagens situasjon først og fremst knyttet
til tilgrensende E16. Risiko- og sårbarhet er behandlet spesielt i eget dokument (vedlagt).
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6. Beskrivelse av tiltaket og planforslaget
6.1 Beskrivelse av planlagt vannverk
Informasjon om planlagt utbygging
Det er boret 2 løsmassebrønner, se figur 8. Brønnene skal pumpe i hver sin ledning til et
planlagt vannbehandlingsanlegg som skal plasseres øst for idrettsbanen, innenfor
planområdet. Vannbehandlingsanlegget skal produsere rentvann direkte til et lavreservoar/
rentvannsbasseng. Fra rentvannsbassenget skal vannet pumpes ut til forbrukerne. Anlegget er
planlagt med brannvannskapasitet iht. gjeldende krav i Ringerike kommune. Det blir også
etablert et automatisk startende nødstrømsaggregat i anlegget, slik at det produseres vann også
ved strømbrudd. Det nye vannverket blir planlagt slik at kravet til 2 uavhengige hygieniske
barrierer jf. drikkevannsforskriften blir ivaretatt.
Eksisterende traktorveg vil bli oppgradert fra avkjøringen fra E16 og frem til
vannbehandlingsanlegget. Vegen skal kun ha grusdekke, og vil ikke få innvirkning på
grunnvannet. Statens Vegvesen har godkjent planene for avkjøringen. Det går en eksisterende
traktorveg gjennom selve brønnområdet som vil bli utstyrt med låst bom.
Klausulering av infiltrasjonsområdet til brønnenes sone 0, 1 og 2, samt en mindre del av sone
3, skal inngå i reguleringsplan. Det er tenkt at klausulering av sone 3 for øvrig skal inngå i
kommunedelplan som hensynssoner med bestemmelser. Klausuleringsbestemmelsene er
godkjent av Mattilsynet i 2008 på bakgrunn av prøvepumpingen i 2003. Prøvepumping av de
2 nye produksjonsbrønnene underbygger resultatet fra 2003.
Hoveddata for brønnene
Nye produksjonsbrønner, B2 og B3, for Nes vannverk i Ådal, ble etablert i uke 7 og 8, 2014
av Brødrene Myhre AS. Det er gjennomført prøvepumping mhp kapasitet, vannkvalitet og for
verifikasjon av influensområde.
Tabell 2 Brønndata, produksjonsbrønner

Brønn B2
produksjonsbrønn

Brønn B3
produksjonsbrønn

Koordinater

N 6 715 013,462
Ø 553 758,777

N 6 714 992,570
Ø 553 744,072

Høyde topp brønn (moh)

162,004

161,935

Filterdybde
(m under terreng)

17,3 – 19,3 og
19,3 – 21,3

18,5 – 20,5 og
22,5 – 24,5

Grunnvannsspeil
(m under terreng)

Ro-vannstand ved brønnboringen: ca 12 m
Laveste grunnvannstand: ca 14,5 m
Grunnvannstanden i området er i stor grad kontrollert av nivået i
Sperillen, som er regulert mellom 147,95 meter og 150,25 meter.

Ev. dybde til fjell (m)

Ikke kjent

Ikke kjent
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Brønn i løsmasse eller fjell

Løsmasser

Løsmasser

Maks. uttak. Beregnet for
år 2033.

Maks døgnforbruk Nes vannverk:
4,2 l/s = 360 m3/døgn totalt fra begge brønnene.

Normalt uttak. År 2033.

Midlere døgnforbruk Nes vannverk:
2,2 l/s = 180 m3/døgn
Kommunen ønsker å ta ut inntil 66 000 m3/år, totalt fra begge
brønnene.

Eksisterende vannforbruk
ved Vestre Nes vannverk

Eksisterende vannforbruk ved vannverket er ca 9000 m3/år, som
tilsvarer et midlere forbruk på ca 25 m3/d.

Kapasitet brønner og variasjon over året:
Prøvepumpingen viser at hver av brønnene har en kapasitet på 5 l/s med en avsenkning på
maks 2 meter.
I forbindelse med vannverksutbyggingen blir det bygd et nytt rentvannsbasseng, som
medfører timeutjevning av forbruket. Dvs. maks døgnforbruk er dimensjonerende for
brønnene.
Ved ekstremt vannforbruk, f eks brann, er det planlagt at brønnene skal kunne gå samtidig og
gi til sammen ca 8 l/s i 4 timer for å etterfylle bassenget. Dette er en situasjon som vil oppstå
svært sjelden.
Det anatas at maks døgnforbruk vil oppstå om sommeren ved hagevanning. Laveste
vannforbruk vil oppstå om vinteren.

Beskrivelse av grunnvannsmagasin/kildeområde
Beskrivelse av grunnvannsmagasinet:
Plassering av grunnvannsbrønnene på deltaet ved elva Begna er vist på reguleringsplankartet
med feltnavn BVF2 og BVF3 (vannforsyningsanlegg). Begna er hovedelva i
Begnavassdraget. Normalvannføring ved utløpet av Sperillen er 88 m3/s.
Innmating til grunnvannsforekomsten skjer direkte via infiltrasjon fra nedbør kombinert med
avrenning fra fjellsiden. I tillegg vil vann fra Begna antatt infiltrere i massene. Dybde til
grunnvannsspeil er vist i tabell 2 nedenfor.
Uttak av grunnvann vil ikke påvirke vannføringen i Begna eller grunnvannsnivået i området.
Uttak fra produksjonsbrønnene vil senke grunnvannsnivået lokalt i brønnområdet og føre til
noe mer indusert infiltrasjon fra Begna inn i grunnvannsmagasinet. Eksisterende peilebrønner
på brønnområdet kan brukes til å overvåke grunnvannsnivået i framtiden om det blir behov
for det.
Figur 9 viser produksjonsbrønnene, tidligere prøveboringer og peilebrønner.
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B2
B3

Figur 9 Lokalisering av produksjonsbrønner, blå punktmerker B3 og B2. Øvrige markeringer er tidligere
prøveboringer og testbrønner. Idrettsbanen nederst til venstre i bildet.

Kapasitetpåbrønner:
Prøvepumpingen
viserat hverav brønneneharenkapasitetpå5 l/s medensenkningpå
grunnvannspeiletpåmaks2 meter.Utbredelseav senkningstrakter sværtavgrenset,og
prøvepumpingenviserat detikke er interaksjonmellomde2 produksjonsbrønnene.

Resultaterfra prøvepumping
:
Tabell 3: Tekniske data med plassering av filter og slisseåpning for de to nye produksjonsbrønnene

BrønnB2
Godskvalitet
Total brønnlengde*

BrønnB3

Rustfrittsyrefaststål
24 m

Vinkelfra horisontalplan

25 m
Vertikalboring

Brønndimensjon

168mm

Stigerørslengde

18 m

18,5m

Sumprør/pumpesu
mp

2m

0,5

Filtertype

kontinuerligslissefilteri rustfritt stål, beisetutførelse

Diameterfilter

168mm

Filterlengde
Filterplassering,m underterreng
Filteråpning,mmlysåpning
Topppumpe,m underterreng
Pumpetype,leie (vedprøvepumping)

4m
17,3– 19,3og
19,3– 21,3
1 og 0,5

18,5– 20,5og
22,5– 24,5
1 og 0,5

22 – 23

21 - 22

Kapasitet5 l/s ved25 m løftehøyde

Det er utført bådekorttidspumpingog langtidspumping.Tabell2 nedenforviserresultaterfra
langtidspumpingen.
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Tabell 4: Registrering av dyp til grunnvann, grunnvannstemperatur og sum uttak (vannmåler) under langtids
prøvepumping. Registreringene er utført ved uttak av vannprøve. P1 og P5 er peilebrønner.
Tidspunkt pumpestart:
26.02.2014 kl 15:30

Prod.br B2

P1

P5

C.

Dyp*

0

C.

Dyp*

Dyp*

5,0

12,05

5,0

13,40

14,06

5

13,73

5,3

13,46

5,4

13,35

5,2

18.03

13,22

5,1

13,15

25.03

13,47

5,0

13,43

5

06.05

13,33

5,3

13,41

9

03.06

12,92

Uker etter start

Dato

Før start

26.02

1

04.03

2

11.03

3
4

Dyp*
12,20

0

Prod.br B3

Vann-uttak l/s
Sum vannmåler m

B2

B3

22473

0

0

2221

24583

4,3

4,1

4946

27191

4,5

4,3

12,91

7676

29804

4,5

4,3

13,23

10346

32435

4,4

4,4

13,45

13,21

26372

48211

4,4

4,35

12,99

12,62

37140

58789

4,45

4,4

B2

B3

12,80

0

13,51

13,31

13,35

12,98

5,1

13,10

4,9

13,38

5,3

13,02

3

*Dyp til grunnvann i meter fra brønntopp.

Fordeler og ulemper ved tiltaket
Fordeler
Rent drikkevann: Vannverket skal gi abonnentene en helsemessig og betryggende
vannforsyning. Vannforsyningen skal tilfredsstille gjeldende krav i Drikkevannsforskriften.
Nytte for lokalsamfunnet: Tiltaket er nødvendig for å kunne videreutvikle Nes i Ådal, både
med hensyn til boligutbygging og næringsliv.
Ulemper :
Restriksjoner på arealbruk: Det vil bli lagt restriksjoner arealbruken i tilsigsfeltet til
brønnene. Konsekvensene av dette er nærmere beskrevet i kp. 7.
Tiltaket vurderes til å ikke kunne føre til skade eller ulemper for allmenne interesser.
Mektigheten på umettet sone er i ro-tilstand i størrelsesorden 12 – 13 m og en lokal senkning
av denne med 1 – 2 m vil ikke ha påvirkning på markvann, vegetasjon eller andre
hydrologiske forhold.
6.2 Planlagt arealbruk og eiendomsforhold
Arealbruk
Vannbehandlingsbygg og rentvannsbasseng er planlagt plassert på et areal avsatt med
reguleringsformål vannforsyningsanlegg. Grunnvannsbrønnene er plassert i LNF-område.
Det skal etableres beskyttelsessoner (klausuleringssoner) rundt brønnene, sone 0, 1, 2 og 3.
Klausuleringssonene 0, 1 og 2 inngår i sin helhet i reguleringsplan. I tillegg inngår også en
mindre del av klausuleringssone 3. Klausuleringssonene 1 og 2 og 3 er regulert som
hensynssoner på plankartet, med tilhørende bestemmelser. Klausuleringssone 0 dekkes av
reguleringsformål vannforsyningsanlegg, BVF2 og BVF3.
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Sone 0 – Brønnområdet - Sonen omfatter et inngjerdet område rundt hver brønn på inntil 8 x
8 m. Plassering av brønnene er vist på reguleringsplankartet. Restriksjonene for sone 0 er
implementert i reguleringsbestemmelsene til planen, § 2.4 vannforsyningsanlegg.
Sone 1 og 2 – Infiltrasjonssonen - Omfatter LNF-område og område avsatt til idrettsformål i
reguleringsplan, samt tilkomstveg til vannbehandlingsanlegg og idrettsbane og traktorveg på
brønnområdet. Eksisterende lysløype i området kan fortsatt brukes. I reguleringsplanen blir
dette arealet foreslått som hensynssoner med restriksjoner. Restriksjonene for sone 1 og 2 er
implementert i reguleringsbestemmelsene til planen, se § 4.1 Sikringssone.
Sone 3- Den ytre sikringssone - Omfatter LNF-område, nåværende boligområder, E16 og et
samfunnshus. Kun en mindre del av sone 3 inngår i reguleringsplanen. For denne sonen er
aktuelle og relevante klausuleringsbestemmelser jf. punktene 1-7 under innlemmet i
reguleringsplanen § 4.1 Sikringssone.
Øvrig del av sonen med restriksjoner ligger utenfor planområdet, og er tenkt innarbeidet i
kommuneplanens arealdel, og det vil bli lagt restriksjoner på følgende:
1. Forbud mot deponering av slam eller avfall.
2. Forbud mot industri eller annen virksomhet som produserer kjemikalier som ved
lekkasje kan ha negativ virkning på grunnvannskvaliteten, eller langvarig
påvirkning av vannkvaliteten i hovedvassdraget. Skal vurderes av helsemyndighet.
3. Forbud mot nye byggefelt. Enkeltstående hus, mindre tilbygg/garasje kan tillates
på spesielle vilkår etter søknad.
4. Forbud mot lagring av drivstoff, tjære, fenoler eller plantevernmidler i større
mengde enn det som er nødvendig for drift av eksisterende virksomhet.
Maksimum størrelse på nye tanker for olje/oljeprodukter og kjemikalier er 3 m3.
Tanker må stå på tett underlag, og være plassert slik at eventuell væskelekkasje
kan samles opp (oppsamlingskum e.l.). Eventuelle eksisterende nedgravde tanker
med volum over 3 m3 tillates kun benyttet videre dersom det gjennomføres tiltak
for sikring mot lekkasje og forurensning av grunnen.
5. Forbud mot nye avløp med utslipp til grunnen.
6. Forbud mot større og/eller kommersielt uttak av masser. Mindre uttak av grunneier
kan tillates etter avtale med og godkjenning av vannverksmyndighet.
7. For Begna: forbud mot tiltak som endrer elvebunnens filtrerende egenskaper.
Herunder også forbygninger, broer, brygger og lignende langs elva.
Figur 10 viser grensene for sone 1 og 2, samt sone 3.
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Figur 10 Kartskissen viser grensene for aktuelle klausuleringssoner 1 og 2, og 3.

Eiendomsforhold
Brønnområde: Ringerike kommune innhentet tillatelse til etablering av grunnvannsbrønnene
fra grunneier gnr/bnr 305/1 før brønnene ble boret. Det imidlertid ikke inngått noen formell
avtale med grunneier ennå, dette er under arbeid. Kommunen tilstreber å inngå en minnelig
avtale med grunneier.
Tomt for vannbehandlingsbygg og rentvannsbasseng: Anlegget er planlagt plassert på gnr/bnr
305/279 som eies av Ringerike kommune, og skal reguleres til vannforsyningsformål.
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6.3 Reguleringsformål
Det reguleres til følgende formål:
Tabell 5 Reguleringsformål

PBL – formål

Felt

1110

Boligbebyggelse

1400

Areal
(daa)

Beskrivelse
Omfatter eksisterende bolig.
Eksisterende fotballbane, samt
tidligere regulert areal til andre
idrettsformål.

B

2,1

Idrett

BIA

18,4

1510

Energianlegg

BE

0,12

1541

Vannforsyningsanlegg

BVF

3,8

Trafo
Omfatter areal til grunnvannsbrønner,
klausuleringssone 0, samt areal til
basseng og vannbehandlingsanlegg.

2010

Veg

SV

1,2

Offentlige veier (E16).

2011

Kjøreveg

SKV

1,7

Private veier

2019

Annen veggrunn –
grøntareal

SVG

2,7

Omfatter arealer for skulder, grøft,
snøopplag mv.

2073

Kollektivholdeplass

SKH

0,22

Bussholdeplass

5100

LNFR-areal

L

72,9

Sum:

103,1

Hensynssoner og bestemmelsesområder
Hensynssonene legger restriksjoner på utnyttelsen innenfor byggeområder.
Klausuleringsbestemmelser innenfor sone 0 (brønnområdet) er gitt som
reguleringsbestemmelser til område BVF2 og BVF3. Klausuleringsbestemmelser til sone 1 og
2 (infiltrasjonssonen) er gitt som bestemmelser til hensynssone (sikringssone) H120_1.
Klausuleringsbestemmelser til sone 3 (den ytre sikringssonen) er gitt som bestemmelser til
hensynssone (sikringssone) H120_2.
Tabell 6 Tabellen under gir oversikt over hensynssoner og bestemmelsesområder som er benyttet i planforslaget

Type hensynssone

Angitt
hensynssone

a) Sikrings-, støyog faresoner (pbl §
11-8 a, jfr § 12-6)

Sikringssone

"
"

Sikringssone,
frisikt
Faresone

Benevnelse i
plankart
H120_

Beskrivelse

H140_

Frisiktsone mot E16

H370_

Høyspenningsanlegg
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6.4 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Bolig (B)
Innenfor planområdet ligger en eksisterende boligtomt med påstående bolig. Arealet er i
planforslaget avsatt til bolig i tråd med intensjonen ved oppstart av planarbeidet. Det er gitt
bestemmelser som sikrer opprettholdelse av boligformålet. Ved eventuelle senere
ombygginger eller tiltak på boligen, må det gjennomføres støyberegninger som grunnlag for
behandling av søknad. Statens vegvesen har utarbeidet støyvarselkart for det aktuelle området,
tilgjengelige på www.vegvesen.no. Støyvarselkartene er utarbeidet etter retningslinje for
behandling av støy i arealplanleggingen T-1442. Støyvarselkartene viser beregnet rød
støysone (Lden>65dB) og gul støysone (Lden>55dB). Støyvarselkartene er et varsel om hvor
støy kan innebære en konflikt i forhold til bebyggelse. Det skal alltid gjøres mer nøyaktige
støyberegninger dersom det er aktuelt med utbygging av støyømfintlig bebyggelse innenfor
støysonen. Slike nøyaktige beregninger er det utbyggers ansvar å utarbeide. Støyvarselkartene
fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15-20 år fram i tid.
Idrett (BIA)
Arealet omfatter eksisterende idrettsbane og tilliggende arealer. Parkering for brukere av
eksisterende idrettsbane skjer på motsatt side av E16, utenfor planområdet. Adkomst til
idrettsbanen går via eksisterende undergang under E16
Vannforsyningsanlegg (BVF)
Sone 0 rundt hver av de to grunnvannsbrønnene er avsatt til formål vannforsyningsanlegg
(BVF1 og BVF2). Sone 0-området som omfatter brønnen og arealet rundt hver brønn blir
inngjerdet.
Innenfor område BVF 3 kan det etableres vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng og.
Dette kan innebære bygninger på inntil 11 meter høyde. I bestemmelser til reguleringsplanen
er det gitt føringer for bl.a. fargevalg for å sikre at bygningsmassen får en minst mulig
framtredende effekt i omgivelsene. På område BVF 3 skal det etableres snuhammer for
tilkomstvegen, dimensjonert for lastebil (tilkomstveg/kjøreveg er et eget reguleringsformål).
Veg (SV)
Eksisterende traktorveg vil bli oppgradert fra avkjøringen fra E16 og frem til
vannbehandlingsanlegget. Adkomsten vil være adkomst for drift av idrettsanlegg og
vannverk. Vegen dimensjoneres for lastebil, og skal ha asfaltdekke i 5 meter lengde fra kant
hovedveg (E16), tykkelse 5 cm. Vegen for øvrig skal ha grusdekke, asfaltering tillates ikke.
Eksisterende traktorveg gjennom selve brønnområdet vil bli utstyrt med låst bom.
Oppgradering og utvidet bruk av eksisterende adkomst er godkjent av Statens vegvesen i brev
datert 06.06.2013. Vilkår vedrørende teknisk utforming av avkjørselen, samt frisiktsoner er
ivaretatt i planforslaget.
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Figur 11 Det er planlagt oppgradering av eksisterende avkjørsel for adkomst til planområdet. Tegningen viser
omlegging av kryss mot E16

Kjøreveg (SKV)
Arealene omfatter E16 med tilliggende arealer. E16 er i planforslaget regulert fra senterlinje
veg. Avsatt bredde til vegformål fra senterlinjen er 3,25 + 0,25 + 1,0 + 4,0 m = 8,5
m (kjørebane + breddeutvidelse kurve + skulder + sideareal/sikkerhetssone ved flatt terreng i
60-sone), jfr. e-post fra Hanne Lene Lien, Plan og forvaltning, Statens vegvesen Buskerud,
datert 17.09.2014.
Kollektivholdeplass (SKH)
Arealet omfatter eksisterende buss-lomme langs E16, sørgående retning. For å unngå konflikt
med eksisterende undergang, og behov for omfattende omlegginger, er holdeplassen lagt inn
med utbedringsstandard, jfr Håndbok N100, Veg og gateutforming. Det er også lagt inn
ramper for drift og vedlikehold på hver ende av holdeplassen.

Figur 12 Utforming av busslomme ved utbedringsstandard. Illustrasjoner og tabell hentet fra vegvesenets
håndbok N100.
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Landbruksareal (LNFR)
Formålet omfatter eksisterende landbruksareal (skog) som blir underlagt
klausuleringsbestemmelser. Eksisterende lysløype inngår i LNF-formålet.
Reguleringsbestemmelsene sikrer opprettholdelse av lysløypa. Parkering for brukere av
lysløypa skjer på motsatt side av E16, utenfor planområdet. Adkomst til lysløypa går via
eksisterende undergang under E16
Hensynssoner
Sikringssone H120 Område for grunnvannsforsyning.
Sikringssonene H120 blir belagt med klausuleringsbestemmelser for å hindre forurensing, slik
at vannverket kan gi abonnentene en helsemessig og betryggende vannforsyning. Mattilsynet
har godkjent vannkilden med kartfestet beskyttelsessoner med klausuleringsbestemmelser.
Miljøretta helsevern i kommunen gav uttale i forbindelse med godkjenningen. Kommunen har
informert grunneier vedrørende klausuleringskartet.
Klausuleringskartet inneholder ulike soner (0-3) som har ulike restriksjoner knytta til seg.
Klausuleringssone 0, 1 og 2, samt en liten del av sone 3 inngår i planområdet. Den største
delen av sone 3 ligger utenfor plangrensen. Sone 0 er avsatt med eget formål (BVF). Sone 1
og 2 og en liten del av sone 3 inngår i planen som hensynssoner, henholdsvis H120_1 og
H120_2.
Fareområde H370 Høyspenningsanlegg.
Området omfatter faresone omkring eksisterende høyspentledninger.
6.5 Parkering
Boligeiendommen har parkering på egen grunn.
Innenfor byggeområde for vannforsyningsanlegget skal det avsettes areal til parkering for
nødvendige kjøretøy for drift av anlegget. Nødvendig parkering for drift av idrettsbanen vil
kunne skje langs siste del av adkomstveg. Innenfor klausuleringssonene er det gitt
restriksjoner på bruk av motorisert kjøretøy.
6.6 Tilgjengelighet for gående og syklende
Adkomst til idrettsområdet og lysløype går via eksisterende undergang under E16. Parkering
for brukere av idrettsområde skjer på motsatt side av E16, utenfor planområdet.
Syklende som kommer via E16 kan for øvrig benytte oppgradert adkomstvei direkte inn i
planområdet.
6.7 Universell utforming
Planområdet er flatt og omfatter svært lite bebyggelse. Ut over etablering av ny
drikkevannskilde, vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng, er det ikke planlagt nye
tiltak. Det anses ikke relevant å sette særlige krav i planen vedrørende universell utforming.
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6.8 Landbruksfaglige vurderinger
Planforslaget berører eller beslaglegger ikke eksisterende dyrket areal. Areal som
beslaglegges som byggeområde for vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng er i Skog og
landskap sin database http://kilden.skogoglandskap.no angitt som dyrkbart areal.

6.9 Kollektivtilbud
Eksisterende busslomme langs E16 opprettholdes som dagens situasjon.
6.10 Kulturminner
Planen har ingen konflikter med registrerte og bevaringsverdige kulturminner. Innenfor
planområdet er det påvist to kulturminner fra nyere tid som kan ha lokalhistorisk verdi, og
fylkeskommunen har foreslått at disse kan markeres med en hensynssone i reguleringsplanen.
Fra fylkeskommunens rapport og konklusjon oppfattes at de registrerte kulturminnene ikke
vesentlig stor verneverdi, og det er vurdert at forbud mot tiltak innenfor klausuleringssonene
for drikkevannskilden også vil ivareta behovet for sikring av kulturminnene.
6.11 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Etableringen av vannverket med borebrønner og vannbehandlingsanlegg vil medføre endret
risiko-/sårbarhetssituasjon innenfor planområdet, samt tilliggende arealer. Disse hensynene
blir imidlertid ivaretatt gjennom Mattilsynets godkjenning av grunnvannsforekomsten med
dato 06.06.2008. Vedtaket er basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til
klausuleringsbestemmelser for vannkilde med tilsigsområde / klausuleringssoner. ROSanalyse jf. krav i drikkevannsforskriften §10 vil bli utarbeidet i forbindelse med søknad om
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godkjenning av selve tiltaket, etablering av vannverk, vannbehandlingsanlegg og
rentvannsbasseng.
Det er utarbeidet egen ROS-analyse for reguleringsplanen, datert 20.11.2014. Under følger
konklusjonen av analysen i form av endelig risikovurdering (matrise) og beskrivelse av
aktuelle hendelser og avbøtende tiltak.
Tabell 7 Endelig risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig

36

3. Sannsynlig

53

2. Mindre sannsynlig

8

1. Lite sannsynlig

38

46, 47, 50

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 1. Det er ikke identifisert slike hendelser
eller situasjoner i planområdet. Risikosituasjonen oppsummeres i følgende kapitler.
Naturrisiko
Hendelse 8 Radongass
Gjelder for eksisterende bolig innenfor planområdet. Fare forbundet med innsig av radon i
bolighus elimineres ved gjennomføring av tiltak på bygg, jf. krav i TEK 10. Krav i TEK
10 § 13-5 må dokumenteres i byggesak. Sannsynlighet/konsekvens er satt etter defaultmetoden.
Virksomhetsrisiko
Hendelse 36 Kilder til støybelastning i/ved planområdet (inkl. trafikk)
Eksisterende bolig innenfor planområdet er utsatt for trafikkstøy fra E16 (antatt gul
støysone). Eventuell søknad om tiltak på bolig vil utløse krav om støyvurdering og evt.
gjennomføring av avbøtende tiltak jf. gjeldende grenseverdier for støy, T-1442/2012
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen.
Hendelse 38 Høyspentlinje (elektromagnetisk ståling)
Hensynssone fareområde høyspent berører ikke boligtomt eller arealer med permanent
opphold, eller uteoppholdsområder med opphold over lengre tid.
Hendelse 46 Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet
Potensiell fare for ulykke med transport av farlig gods. Ulykkesrisiko vurderes
imidlertid svært liten i 60-sone på rett veistrekning. Potensiell forurensing av
vannkilde forutsetter at giftig væske siver ned i grunnen utenfor asfaltert vei og
forurenser grunnvannet.
Hendelse 47 Ulykke i av-/påkjørsler
Gjelder ulykke mellom kjøretøy. Trafikk i avkjøring til planområdet vil være svært
liten i driftssituasjon. God sikt i kryss. Svært lite sannsynlig at hendelse inntreffer.
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Hendelse 50 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?
Teoretisk risiko. Tilsvarende hendelser er ikke kjent i Norge. Brønn og
vannbehandlingsanlegg sikres jfr. gjeldende krav. Anlegget har relativt få abonnenter.
Konsekvens av sabotasje vil være begrenset.
Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
Hendelse 53 Forurensing av vannkilde i anleggsperioden
Det vil settes særlige krav til entreprenør og gjennomføres avbøtende tiltak for å
redusere sannsynlighet og omfang av mulig hendelse i anleggsperioden. Det vil bli satt
krav til forsiktig anleggsdrift for å unngå forurensning av grunnvannet i
anleggsperioden.
6.12 Rekkefølgebestemmelser
For å sikre trafikkfaglige forhold og vegvesenets krav, er det gitt rekkefølgebestemmelser om
etablering av nytt kryss mot E16 før arbeidet med vannverket kan igangsettes.
På grunnlag av risiko- og sårbarhetsvurdering er det satt krav om gjennomføring av
sikkerhetstiltak og inngjerding av grunnvannsbrønner før vannverket kan settes i drift.

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Biologisk mangfold, flora og fauna
Asplan Viak AS har utført en vurdering av innvirkning på naturmangfold / oppfyllelse av
lovkrav i naturmangfoldloven. Vurderingen er basert på feltregistreringer i slutten av august
2014. Det er ikke funnet spesielle naturverdier som må hensyntas. Det er ingen rødlistearter i
området.
Landskap
Tiltaket medfører ikke vesentlige terrenginngrep. Det vil ikke være fare for setninger i
grunnen eller redusert skråningsstabilitet som følge av tiltaket. Landskapet skal tilbakeføres
mest mulig til opprinnelig stand etter at anleggsarbeidet er avsluttet.
Landbruk
Tiltaket får følger for landbruket ved at potensielt dyrkbart areal beslaglegges
(klausuleringssone), og vil ikke kunne dyrkes i framtida. Dyrket mark blir ikke berørt. I
området er det noe uttak av skog i dag. Innenfor planområdet er det for øvrig satt følgende
restriksjoner som får innvirkning for landbruk:




Forbud mot bakkeplanering eller uttak av masser.
Forbud mot flatehogst. Plukkhogst og blendingshogst tillates. All hogst skal meldes
skriftlig til vannverkseier.
Forbud mot bruk eller lagring av kjemiske midler til bekjempelse av skadedyr og
plantevekster.
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Forbud mot lagring av olje, oljeprodukter eller kjemiske produkter utover det som er
nødvendig for vannverkets drift.
Forbud mot beiting og bruk av husdyrgjødsel. Det er ikke beiting eller gjødsling av
området i dag.

For øvrig blir det forbud mot å opparbeide nye veier eller bygninger med unntak for det som
er nødvendig for vannverket. Det henvises for øvrig til reguleringsbestemmelser der
restriksjonene for sone 0, 1 og 2 er satt opp i sin helhet.
Brukerinteresser
Tiltaket får ingen konsekvenser for eksisterende lysløype og idrettsbane som ligger i
brønnområdet. Planen vil imidlertid medføre at ytterligere områder ikke kan tas i bruk for
opparbeidelse av idrettsanlegg, eller økt tilrettelegging for friluftsliv. Ut fra dagens bruk av
området ser det ikke ut til at det vil være behov for å etablere erstatningsarealer for idrett. Det
kom ingen lokale innspill om dette ved oppstart av planarbeidet.
Dersom det skal bygges sanitæranlegg i forbindelse med idrettsbanen, så stilles det krav om
tett tank for avløp, da infiltrasjon i grunnen ikke blir tillatt.
Eksisterende traktorveg er planlagt utstyrt med låst bom. Grunneier og øvrige brukere med
behov får nøkkel.
Området benyttes for øvrig som turområde. Det blir forbud mot leirslagning/camping i sone 0,
1 og 2.
Det er ingen andre vannforsyningsinteresser i området, hverken overflatevann eller
grunnvann, som kan påvirkes/skades av tiltaket.
Ringerikskraft har høyspent- og lavspentlinjer og en transformatorstasjon i området. Tiltaket
får ingen konsekvenser.
Avbøtende tiltak
Det vil være lite behov for avbøtende tiltak i anleggsperioden i forhold til eksisterende bruk
av området. Idrettsbanen vil kunne være i bruk, men tilkomst til banen kan bli midlertidig
omlagt i anleggsperioden. Det er ikke tilkomst for biler på området i dag. Videre må det i
anleggsperioden være spesiell oppmerksomhet på sikring av anleggsområdet i forhold
brukerne av området. Det skal være fokus på forsiktig anleggsdrift for å unngå forurensing av
grunnvannet. Området skal i størst mulig grad sette tilbake til opprinnelig stand ved avsluttet
anleggsarbeid.
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8. Innkomne innspill
I tabellene nedenfor er uttalelser i planprosessen oppsummert og kommentert av forslagsstiller og rådmannen. Det kom inn 8 uttalelser ved
oppstart av planarbeidet, og 5 ved høring og offentlig ettersyn.
8.1 OPPSTART – VÅREN 2014
Brynjulf Holte
Buskerud fylkeskommune
Direktoratet for mineralforvaltning
Fylkesmannen i Buskerud
Miljøretta helsevern, Ringerike kommune
Norges vassdrags- og enegidirektorat
Ringeriks-Kraft
Statens vegvesen

02.04.2014
20.05.2014
20.05.2014
13.05.2014
07.04.2014
14.05.2014
23.05.2014
21.05.2014

Oppsummering av uttalelser
Brynjulf Holte
Holte ønsker at det gjøres et makeskifte mellom hans eiendom
gnr/bnr 305/5 som berøres av klausuleringen, og kommunes
eiendom 305/261. Det foreslåtte makeskiftet er illustrert på
vedlagt kartskisse. Kommunens eiendom 305/261 er i dag regulert
til lekeplass. Han ber også om at kommunen dekker de kostnader
som måtte oppstå ved gjennomføring av makeskiftet.
I tilsendt materiale er det nevnt at kommunen vil sette opp en låst
bom på eksisterende traktorvei som går gjennom området. Holte
regner det som naturlig at han vil motta nøkkel til bommen.

Forslagsstillers kommentar

Rådmannens kommentar

Spørsmål om makeskifte vil bli behandlet i
forbindelse med gjennomføring av plan.

Det vises til forslagsstillers
kommentar.

Grunneiere og rettighetshavere til
landbruksveien vil fortsatt kunne bruke
veien på de betingelser som følger av
klausuleringsbestemmelsene, og vil etter
nærmere avtale få tilgang til nøkkel til låst
bom.
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Buskerud fylkeskommune
Fylkeskommunen varsler krav om gjennomføring av registrering
av automatisk fredete kulturminner. Det ble ikke funnet
automatisk freda kulturminner i planområdet, men det er påvist to
kulturminner fra nyere tid som kan ha lokalhistorisk verdi (jf. brev
fra fylkeskommunen 21.08.14).
Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet har ingen kommentarer til planforslaget.
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen ber om at forhold knytta til vassdrag,
naturmangfold, landskap, friluftsliv, barn og unge,
trafikksikkerhet og støy blir tilstrekkelig utredet og ivaretatt i tråd
med nasjonale føringer.
Forhold som vedkommer allmenne interesser langs vassdrag bør
belyses og vektlegges i planarbeidet. Ut ifra kartgrunnlaget ser det
ut til å være et mindre bekkedrag i sør.
Planene må redegjøre for virkningene for naturmangfoldet.
Fylkesmannen viser til Den europeiske landskapskonvensjonen.
Ved inngrep og utforming av nye anlegg må det legges vekt på å
ivareta landskapsmessige og estetiske forhold.
Gjennom planen må det redegjøres for hvordan idrettsanlegget
med nærliggende aktivitetsområder, stier og løyper blir ivaretatt.
Fylkesmannen ber om at allmennhetens tilgang til friluftsområder
blir prioritert i størst mulig grad. Det vises også til rikspolitiske
retningslinjer for barn og unges interesser og vurdering av
trafikksikkerhet ved valg av løsninger.
Støyforhold for bolig(er) må avklares og planlagt virksomhet må

2.gangsbehandling

Ringerike kommune v/ Kjell-Arve Aarebru
har gitt tilbakemelding til Buskerud
fylkeskommune om aksept av budsjett for
kulturminneregistreringer. Registreringer
er gjennomført sommeren 2014.

Rådmannen støtter
vurderingen i pkt. 6.10 i
planbeskrivelsen om at forbud
mot tiltak i klausuleringssonene også ivaretar behovet
for sikring av de 2 registrerte
kulturminnene fra nyere tid.

Merknaden er tatt til orientering.
Det planlagte tiltaket vil ha svært
Det vises til forslagsstillers
begrensede konsekvenser for vassdrag,
kommentar.
naturmangfold, landskap, friluftsliv, barn
og unge og trafikksikkerhet. Konsekvenser
for de ulike temaene er vurdert og
beskrevet i planbeskrivelsen. Bekkedrag
ligger utenfor avgrensing av endelig
planforslag. Landskapsmessige og
estetiske hensyn er beskrevet i
planbeskrivelsen. Planlagt tiltak har ikke
betydning for landskapsmessige forhold.
For ivaretagelse av estetiske hensyn lokalt
er det gitt føringer gjennom juridiske
bestemmelser til planen.
Forhold til eksisterende idrettsanlegg og
hensyn til allment friluftsliv er gjort rede
for i planbeskrivelsen. Støyforhold
omkring eksisterende bolig er ivaretatt
gjennom krav i bestemmelser til plan.
Planlagt tiltak er ikke støyende virksomhet,
og medfører ikke økt støybelastning på
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ikke påføre nærliggende støyømfintlig bebyggelse støy over
anbefalte grenseverdier jf. retningslinje T-1442/2012.

bolig. Tiltaket medfører heller ikke økt
trafikkmengde på E16 eller tiltak på vei.
Evt. påvirkning fra viftestøy o.l. bør
hensyntas ved utforming og plassering av
anlegget.

Miljøretta helsevern, Ringerike kommune

Kommuneoverlegens merknader
v/Miljørettet helsevern er imøtekommet og
ivaretas gjennom regulering av
klausuleringsområder med restriksjoner for
bruk. Nødvendige fysiske hindringer blir
etablert (inngjerding av vannkilder og bom
som hindrer motorisert ferdsel).
Merknaden er imøtekommet.
Gjennomføring av tiltak i henhold til
merknadene er en forutsetning for
gjennomføring av tiltaket med nødvendige
godkjennelser.

Det vises til forslagsstillers
kommentar.

Ringerike kommune ønsker at tiltaket, dvs.
uttak av grunnvann, skal tillates i
reguleringsplanen, som da skal ivareta de
forholdene som vannressursloven skal
ivareta. I reguleringsplanen er oppgitt de
samme opplysninger som i en søknad etter
vannressursloven, ved at NVE sin mal er
benyttet som grunnlag og inkludert i
planbeskrivelsen. Tiltaket er beskrevet
under kp. 6. Dette for å kunne utelate en
egen søknad om konsesjon

Det vises til forslagsstillers
kommentar.

Miljørettet helsevern har behandlet søknad om godkjenning av
plan for nytt kommunalt vannverk på Nes i henhold til
Drikkevannsforskriften. Deres uttalelse til søknaden inngår i
Mattilsynets godkjenning av valg av drikkevannskilde datert
06.06.2008. Kombinasjonen idrettsanlegg og vannforsyningsområde er akseptabel så lenge det knyttes restriksjoner for bruk av
tilsigsområdet for vanninntaket som blir respektert.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Uttak av grunnvann til alminnelig vannforsyning er i
utgangspunktet konsesjonspliktig jf. vannressursloven § 45.
Vannressursloven § 20 om samordning av tillatelser åpner for at
NVE i enkelte tilfeller kan fastsette at et tiltak ikke trenger
konsesjon dersom det er tillatt gjennom reguleringsplan.
Reguleringsplanen må da ivareta de forholdene som
vannressursloven skal ivareta, tilsvarende som en søknad etter
vannressursloven.
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Ringeriks-Kraft (RIK)
RIK har noe nett i og rundt planområdet, og leverer strøm i
samsvar med gitte konsesjoner. Kartskisse som viser traseer er
vedlagt. RIK viser til tilknytnings- og leverings-vilkår ifm. nye
anlegg og endringer/flyttinger av anlegg ifm. utbyggingen i
planområdet. Samme vilkår gjelder for evt. midlertidige anlegg.
For å kunne planlegge evt. endringer/ flyttinger/ombygginger
ønsker RIK å bli informert i den videre planfasen.

2.gangsbehandling

Merknaden er tatt til orientering.
Det vises til forslagsstillers
Ringeriks-Kraft Nett vil bli holdt orientert i kommentar.
videre planprosess. Planforslag vil bli
oversendt til uttale ved offentlig ettersyn.
Ledningstraseer vil bli angitt med
hensynssone, faresone
høyspenningsanlegg.

Statens vegvesen
De trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres.
Forholdet til trafikksikkerhet for myke trafikanter, herunder
skoleveger, må avklares. Normal byggegrense for riks- og
fylkesveger er 50 m/ 15 m. Byggegrensene skal bl.a. vurderes ift.
støysituasjonen i området. For regulering av støyømfintlige formål
nær riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og
nødvendige tiltak innarbeida i planen.

For å oppfylle vegvesenet krav om regulert
vegbredde for E16, er det foretatt en
ytterligere justering av godkjent omlegging
av adkomstveg.
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Planbeskrivelsen gjør rede for
trafikkforhold, tilgjengelighet
for gående og syklende og
støy.

Utarbeidet av Asplan viak, sist revidert Ringerike kommune 06.07.2015

2.gangsbehandling

8.2 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN VÅREN 2015
NVE
Buskerud Fylkeskommune
Fylkesmannen i Buskerud
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Statens Vegvesen

03.06.2015
02.06.2015
01.06.2015
12.05.2015
06.2015

Oppsummering av uttalelser

Forslagsstillers kommentar

Rådmannens kommentar

NVE
NVE har på bakgrunn av planforslaget gjort vedtak om at § 20 om
samordning av tillatelser i vannressursloven kan brukes i denne
saken. Hensynene som vannressursloven er ment å ivareta er
tilstrekkelig ivaretatt i reguleringsplanen. Reguleringsplanen
trenger ikke ytterligere behandling etter vannressursloven
(konsesjonsbehandling).

På bakgrunn av gjennomførte
grunnvannsundersøkelser og
konsekvensvurdering for naturmiljø, er det
liten grunn til å frykte et senere krav om
konsesjonsbehandling.

Ingen ytterligere
kommentarer.

NVE minner om at tiltaket kan kalles inn til konsesjonsbehandling
på et senere tidspunkt dersom det viser seg at tiltaket likevel gir
vesentlige virkninger for allmenne interesser i vassdraget. De
minner videre om bestemmelsene i vannressursloven § 44 om at
det ikke kan tas ut mer grunnvann enn grunnvannsforekomsten
tåler, og § 46 meldeplikt for grunnvannsboringer.
Buskerud Fylkeskommune
Fylkeskommunen anser eksisterende kulturminner som
tilstrekkelig ivaretatt og sikret i planen, og har ingen ytterligere
merknader.

Grunnvannsundersøkelsene viser at
forekomsten har rikelig kapasitet i forhold
til vannbehovet ved vannverket (§42).
Brønnborer har meldt inn brønnene til
NVE sitt brønnregister (§46).

Kommentar ikke nødvendig.
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Ingen ytterligere
kommentarer.
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Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen mener at forhold knyttet til vassdrag,
naturmangfold, landskap, friluftsliv, barn og unge,
trafikksikkerhet og støy er tilstrekkelig utredet og i tråd med
nasjonale føringer. Planforslaget er ikke i konflikt med
landbruksinteresser av nasjonal eller regional karakter.
Når det gjelder naturmangfold etterlyser Fylkesmannen en
synliggjøring og konkretisering av de miljørettslige prinsippene i
§§ 8-12 i naturmangfoldloven.

2.gangsbehandling

Vi foreslår å supplere reguleringsplanens
kap 5.6 Naturverdier med følgende tekst: I
rapportens kap 1.2 er en redegjørelse over
de miljørettslige prinsipper i
Naturmangfaldlovens §§8-12 som skal
legges til grunn ved alle kommunale
vedtak, og som ivaretas av de utførte
registreringer og konsekvensanalyse for
reguleringsplanen. Naturmiljøutredningen
er basert på registrering i området av
biolog Rein Midteng 31.8.2014 og sjekket
mot eksisterende baser (naturbase.no,
ngu.no og artsdatabanken.no/artskart).
Tidspunktet var godt både for registrering
av karplanter, lav og sopp. Tidspunktet var
mindre egnet for kartlegging av fugl uten
at dette medfører at beslutningsgrunnlaget
er usikkert.
Konsekvensutredningen er utført etter:






39

Statens vegvesens Håndbok 140:
konsekvensanalyser, veiledning
(2006)
Direktoratet for Naturforvaltning,
Håndbok 13 (1999/2013):
Kartlegging av naturtyper
Direktoratet for naturforvaltning,
Håndbok 11 (2000): Kartlegging og

Viser til forslagsstillers
kommentar. Foreslått tekst er
tatt inn i kapittel 5.6.
Det vises også til egen rapport
om naturverdier og naturmiljø.
Denne var ikke lagt ved
saksdokumentene ved
offentlig ettersyn, men følger
saksframlegg til
sluttbehandling.
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verdsetting av viltområder.
Statens vegvesen
Vegvesenet ber om tilbakemelding på 3 punkter, og forutsetter
nye uttalelse før sluttbehandling.
1. Byggegrense mot E16. Ikke vist eller målsatt på plankartet.
2. Forhold til drift og vedlikehold av E16, særlig med tanke
på salting, forurensningsfare og ROS, ytre sikringssone
(sone 3). Kan ikke se at de som grunneier har vært
informert om utstrekningen av denne.
3. Oppfyllelse av vilkår i gitte avkjøringstillatelse.
Asfaltering av siste 5 m inn mot E16 må innarbeides i
rekkefølgebestemmelsene § 6.12, evt. må andre tiltak som
ivaretar vegvesenets krav på tilsvarende måte
dokumenteres.
Tilbakemelding fra vegvesenet etter å ha fått oversendt
kommentarer og forslag til endringer:
Generelt er det vannverket sitt ansvar å beskytte seg selv, når det
etableres et nytt vannverk i influensområdet for vegen. E16 i dette
området saltes lite, og vegvesenet er åpne for dialog rundt dette
dersom det viser seg at det oppdages salt i vannet. Dette vil i så
fall medføre at en lengre strekning av E16 ikke vil bli saltet så
mye, men siden det ikke saltes i Oppland ses ikke dette som noe
stort problem. Saltingen er allerede redusert med bakgrunn i
erfaringer fra tidligere vintre.

1. Det er avtalt av Ringerike
kommune avklarer byggegrensen.
2. Utstrekning av sone 3 og
restriksjoner som skal gjelde for
denne sonen, er vist i kap 6.2 i
planbeskrivelsen. Kun en liten del
av sonen inngår i planen.
Utstrekning og restriksjoner av de
ulike sonene er vurdert av
hydrogeolog ved Asplan Viak, og
er basert på resultater fra
prøvepumping av grunnvannet.
Forurensningsfare fra de ulike
aktiviteter i sonene er vurdert i
ROS-analyser. E16 ligger i sone 3,
og er en rett strekning med
fartsrestriksjoner. Det i forhold til
forurensningsfare ikke nødvendig
med ekstra sikkerhetstiltak eller
restriksjoner for drift og
vedlikehold av E16. Vannkilden
og sikkerhetssoner med
restriksjoner er godkjent av
Mattilsynet.
Salting av E16: Det er fortatt
prøvepumping av grunnvannet og

Uttalelse fra Statens vegvesen
ble mottatt i kommunen
28.06.2015. Høringsfristen var
03.06.2015. Rådmannen vil
understreke at høringsfrister er
gitt med hjemmel i plan- og
bygningsloven, og at det er
viktig at disse blir overholdt.
Dette av hensyn til effektivitet
og framdrift i prosessen..
Byggegrense: I revidert
plankart er det lagt inn
byggegrense fra E16 i område
for boligbebyggelse. Iht.
veglova er byggegrense fra
riksveg 50 m. I gjeldende
reguleringsplan nr. 176 er det
vist 30 m byggegrense fra
senter E16. Eksisterende
enebolig ligger ca 20 m fra
senter E16, i likhet med
eneboliger på motsatt side av
E16. I ny plan settes
byggegrense til 20 m fra senter
E16, av hensyn til eksisterende
enebolig.
For øvrig vises det til
kommentar fra asplan.
Statens vegvesen ga i e-post
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det er ikke funnet høye nivå av salt.
Vannverket vil følge med på
utviklingen i fremtiden, og dersom
det registreres økte verdier av salt i
vannet, så må en komme tilbake til
saken, og i samarbeid med
Vegvesenet finne alternative
løsninger til salting.
3. Etter vurdering fra hydrogeolog
kan det aksepteres asfaltering av
avkjørselen inntil 5 meter lengde
fra kant hovedveg.
Vi foreslår å endre
planbestemmelsene som følger:
§3.2 Kjøreveg SKV: Setning nr 3 og 4
erstattes av følgende: «Veien skal
asfalteres i 5 meter lengde fra kant
hovedveg (E16), tykkelse 5 cm. Vegen
skal for øvrig ha grusdekke, og tillates ikke
asfaltert.
§5.1 Kryss mot E16: Bestemmelsen
suppleres med følgende setning: «Krav i
§3.2 skal ivaretas».
Vi foreslår å endre planbeskrivelsen som
følger:
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06.07.2015 tilbakemelding om
at de er tilfreds med
kommunens kommentarer og
forslag til endringer, herunder
at de aksepterer valgte
byggegrense.
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Kap 6.4, avsnitt Veg (SV), setning 3
erstattes av «Vegen dimensjoneres for
lastebil, og skal ha asfaltdekke i 5 meter
lengde fra kant hovedveg, tykkelse 5 cm.
Vegen skal for øvrig ha grusdekke,
asfaltering tillates ikke.»
I siste setning strykes «med unntak av
Statens Vegvesen sitt krav om asfalt i
avkjøringen.»
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Landbrukskontoret konkluderer med at reguleringsplanen ikke vil
ha dramatiske innvirkninger på landbruksvirksomheten.

Kommentar ikke nødvendig.

Landbrukskontoret har gjort en vurdering av hvilke konsekvenser
de ulike restriksjonene vil ha for landbruket. Planens
bestemmelser vil først og fremst berøre landbruket i form av
redusert mulighet for uttak av skogsvirke og masser, samt bygging
av skogsbilveg. Andre restriksjoner vil ha liten innvirkning på
dagens og fremtidig arealbruk.
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Rådmannen støtter
landbrukskontorets vurdering.
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Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - Ådal - Ringerike kommune
- detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse kulturminner
Det vises til brev datert 16.4.2015 angående høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Vestre
Nes vannverk og idrettsanlegg. Høringsfristen er satt til 3.6.2015.
Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.
Vi viser til vår uttalelse av 21.08.2014 i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, der det
gjøres oppmerksom på at det er påvist to kulturminner fra nyere tid som kan ha lokalhistorisk verdi.
Vi anbefalte å sikre kulturminnene ved at disse reguleres som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø
(H570).
I planbeskrivelse punkt 6.10 Kulturminner fremgår at kulturminnene er tatt inn i klausuleringssone for
drikkevannskilden, hvor det gjelder forbud mot tiltak. Buskerud fylkeskommune anser en slik sikring av
kulturminnene fra nyere tid som tilstrekkelig og har ingen ytterligere merknader hva gjelder
kulturminner.
Med vennlig hilsen

Lars Hovland
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Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg i Ringerike kommune
Vi viser til brev av 16. april 2015 med forslag til reguleringsplan for Vestre Nes vannverk og
idrettsanlegg i Ringerike kommune. Bakgrunnen for planforslaget er at eksisterende vannkilde ikke har tilfredsstillende vannkvalitet. Planområdet er i kommuneplanen avsatt til nåværende idrettsanlegg og boligområde.
Planforslaget tilrettelegger for etablering av et nytt forsyningsanlegg for drikkevann med
nødvendige restriksjoner for tilliggende arealer. Klausuleringssonene er vist som hensynssoner på plankartet med reguleringsbestemmelser for å hindre forurensning.
Fylkesmannen har i brev av 13. mai 2014 uttalt seg til varsel om oppstart av arbeidet med reguleringsplanen. Vi ba om at forhold knyttet til vassdrag, naturmangfold, landskap, friluftsliv,
barn og unge, trafikksikkerhet og støy ble tilstrekkelig utredet og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.
St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging gir overordnede føringer for forvaltningen av vassdrag, vassdragsbelter og vannressurser. Ut fra planbeskrivelsen vil uttaket av
grunnvann ikke påvirke vannføringen i Begna eller grunnvannsnivået.
Planområdet er befart og kartlagt med tanke på naturmangfold, men det fremkommer av saken at det ikke er registrert spesielle naturverdier. Selve gjennomgangen av de ulike miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven burde likevel vært synliggjort og konkretisert i saksdokumentene.
Forslaget til reguleringsbestemmelser stiller krav til bevaring av vegetasjon og materialbruk
for å begrense synligheten av det nye vannforsyningsanlegget. Dette er i tråd med føringer for
landskap i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og Den europeiske
landskapskonvensjonen.
Vi har tidligere bedt om at allmennhetens tilgjengelighet til friluftsområder og muligheter for
fysisk aktivitet blir prioritert i størst mulig grad, spesielt barn og unges muligheter for aktiviteter og uorganisert lek jf. rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser. Det fremkommer av forslaget til reguleringsplan at både lysløype og idrettsanlegg fortsatt kan brukes
som i dag. Aktivitetsområdene skal fremdeles ha adkomst for gående og syklende gjennom
undergangen under E 16 i øst, og bussholdeplassene skal opprettholdes.

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Eksisterende boligeiendom ligger nær E16 og er støyutsatt. Vi ser positivt på at det er utarbeidet en reguleringsbestemmelse som sikrer at Klima- og miljødepartementets retningslinje T1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging blir lagt til grunn ved eventuell oppføring av ny støyfølsom bebyggelse, og at det stilles krav til dokumentasjon på ivaretakelse av
støyforhold.
Vi kan ikke se at planforslaget kommer i vesentlig konflikt med landbruksinteresser av nasjonal eller regional karakter.

Etter fullmakt

Eli Kristin Nordsiden
seniorrådgiver
Lise Økland
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk - merknader
Oppgitt formål med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt forsyningsanlegg for
drikkevann med nødvendige restriksjoner for tilliggende arealer. Planen skal også ivareta
eksisterende anlegg for idrett og friluftsliv i området, samt boligeiendom innenfor området.
Landbrukskontoret har sett på hvilke konsekvenser denne planen har for landbruksinteressene
innenfor området.
Landbruksareal som blir påvirket av tiltaket er på omkring 75 dekar. Arealet omfatter i all
hovedsak skog med høy til middels produksjonsevne. En del av arealet omfatter områder med
bratt terreng, hvor skogsdrift etter dagens metoder er lite aktuelt eller ikke aktuelt. Det er ikke
noe dyrka mark innenfor planområdet, men omkring 40 dekar er klassifisert som dyrbar jord i
kommunens kartbase. Sannsynligheten for at arealet vil dyrkes opp i framtiden er antakeligvis
liten.
Det opplyses om at eksisterende traktoveg er planlagt utstyrt med låst bom. Grunneier og
andre brukere med behov får nøkkel. På denne måten bør tilgjengeligheten til området være
ivaretatt.
Restriksjoner oppgitt til å ha direkte innvirkning på landbruk:
Forbud mot bakkeplanering eller uttak av masser. Uttak av masser kan være til nytte for
grunneier, enten til eget bruk eller for salg. Hvor aktuelt området er for uttak av masser har
ikke landbrukskontoret kjennskap til.
Forbud mot nye veier som ikke er nødvendig for driften av vannverket. Denne restriksjonen
gjør at grunneier mister mulighet til å anlegge og knytte skogsbilveg til eksisterende vegnett.
Dette vil medføre mer kjøring i terreng ved eventuell hogst. Skogarealet innenfor planområdet
ligger omkring 200 – 500 meter i luftlinje unna eksisterende skogsbilveg i vest, noe som ikke
vil medføre veldig lange transportveger i terreng.
Forbud mot flatehogst. Plukkhogst og bledningshogst tillates. All hogst skal meldes skriftlig til
vannverkseier. Denne restriksjonen gir klare innskrenkninger på hvordan grunneier kan utføre
hogst innenfor planområdet. Plukkhogst og bledningshogst gir likevel mulighet til å ta ut en
del av det salgbare virket.
Forbud mot bruk eller lagring av kjemiske midler til bekjempelse av skadedyr og
plantevekster. Her faller muligheten for å sprøyte hogstflater under foryngelse, samt tiltak for
å bekjempe for eksempel snutebiller og barkbiller som kan svekke skog i flere utviklingsfaser
vekk. Slike tiltak er ikke veldig utbredt i dagens skogbruk.
Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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Forbud mot lagring av olje, oljeprodukter eller kjemiske produkter utover det som er
nødvendig for vannverkets drift. Landbrukskontoret er ikke kjent med at det lagres slike
produkter i dag, og antar at det fremtidige behovet ikke er stort.
Forbud mot beiting og bruk av husdyrgjødsel. Planområdet benyttes ikke til beiting i dag.
Areal i øst har antakeligvis potensiale for å benyttes til beiting, men sannsynligheten for at
arealet vil bli tatt i bruk til dette formålet er nok liten. Da området ikke er dyrket benyttes det
ikke husdyrgjødsel i dag. Som nevnt er omkring 40 dekar i øst og sør klassifisert som dyrkbar
jord. Hvis dette arealet skulle dyrkes opp kunne det være aktuelt å spre husdyrgjødsel.
Sannsynligheten for at arealet vil dyrkes opp i framtiden anses som liten.
Oppsummering
Reguleringsplanens bestemmelser vil først og fremst berøre landbruket i form av redusert
mulighet for uttak av skogsvirke og masser, samt bygging av skogsbilveg. Andre restriksjoner
vil ha liten påvirkning på dagens og fremtidens arealbruk. Alt i alt vil ikke reguleringsplanen
ha dramatiske innvirkninger på landbruksvirksomheten.

Med hilsen
Thor Gunnar Lie
Rådgiver
thor.gunnar.lie@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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NVEs uttalelse til høring og offentlig ettersyn - vedtak etter § 20 i
vannressursloven - 391 Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg Ringerike kommune
NVE gjør vedtak om at § 20 (samordning av tillatelser) i vannressursloven kan brukes i denne
saken, siden hensynene som vannressursloven er ment å ivareta er ivaretatt i reguleringsplanen
for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.
Vi viser til brev av 16.4.2015 med reguleringsplan for Nes vannverk og idrettsanlegg på høring. Vi viser
også til ettersendt informasjon med konsekvensvurdering for naturmiljø, og resultater fra prøvepumping
og grunnvannsundersøkelser. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nytt forsyningsanlegg for
drikkevann. Planen skal også ivareta eksisterende anlegg for idrett og friluftsliv m.m.
Som vi skrev i varselet om oppstart av planarbeidet er uttak av grunnvann til alminnelig vannforsyning i
utgangspunktet konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 45 og 8. Vannressursloven § 20 åpner for at
NVE kan fastsette at det ikke er nødvendig med konsesjon dersom tiltaket er tillatt i reguleringsplan, og
reguleringsplanen ivaretar de hensyn vannressursloven er ment å ivareta.
I vedlegg til reguleringsplanen for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg er konsekvensene av et
vannuttak beskrevet og virkningene av tiltaket på biologisk mangfold og andre allmenne interesser er
vurdert til å være små.
NVEs vedtak
NVE mener at de hensyn vannressursloven skal ivareta er tilstrekkelig tatt hensyn til gjennom
reguleringsplanen. NVE gjør derfor vedtak om at reguleringsplan for Nes vannverk og
idrettsanlegg ikke trenger ytterligere behandling etter vannressursloven, jf. vannressursloven § 20
om samordning av tillatelser.
NVE vil minne om at tiltaket kan innkalles til konsesjonsbehandling dersom det på et senere tidspunkt
viser seg at det kan gi vesentlige virkninger for allmenne interesser i vassdraget, jf. vannressursloven §§
8 og 45. I det videre arbeidet med uttaket av vannverket minner vi også om bestemmelsene i
vannressursloven § 44 (det kan ikke tas ut mer enn det grunnvannsforekomsten tåler) og § 46
(meldeplikt for grunnvannsboringer).
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord
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Middelthunsgate 29
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Naustdalsvn. 1B
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Postboks 5091, Majorstuen
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8514 NARVIK
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NVE bidrar gjerne med ytterligere råd og veiledning ved behov.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg 1. gangsbehandling
Forslag til vedtak:
1. Forslag til detaljregulering for vestre Nes vannverk og idrettsanlegg sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og
framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan nr. 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i
Ådal, ved vedtak av ny detaljregulering.
4. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i reguleringsplanen, skal
ivaretas i kommuneplanens arealdel.
5. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med
detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.

Sammendrag
Ringerike kommune har for tiden flere pågående prosjekter knytta til vann- og avløp i Nes i
Ådal. Det skal etableres nytt renseanlegg med hovedledninger, nytt vannverk og det skal
gjennomføres sanering av vann og avløp.
Oppstart av planarbeid for vestre Nes vannverk ble varsla våren 2014, og planen legges nå
fram til 1. gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Formålet med
planen er å tilrettelegge for etablering av nytt forsyningsanlegg for drikkevann med
nødvendige restriksjoner (klausuleringsbestemmelser) for tilliggende arealer. Planen skal
også ivareta eksisterende anlegg for idrett og friluftsliv i området, samt boligeiendom
innenfor planområdet.

Beskrivelse av saken
Bakgrunn – om byggeprosjektet

Ringerike kommune skal etablere ny vannkilde for det kommunale vannverket i Nes i Ådal.
Dette er nødvendig da eksisterende vannkilde ikke har tilfredsstillende vannkvalitet.
Kommunen planlegger å bygge vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng øst for
idrettsbanen. Det er etablert 2 nye grunnvannsbrønner i løsmasser nord for idrettsbanen.
Kommunen ønsker å ta ut inntil 66 000 m3/år i framtida ved full utbygging ved vannverket.
Detaljprosjektering av vannverket er igangsatt, og forventa ferdig i september/oktober 2015.
Videre tas det sikte på å inngå avtale med utførende vinteren 2015/2016. Stipulert byggetid
er ett år.
Plantype og avgrensning
Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune v/Teknisk forvaltning
Utbygging er forslagstiller. Konsulent er Asplan viak.
Planforslaget
Forslag til detaljregulering for vestre Nes vannverk og idrettsanlegg ble mottatt fra Asplan
viak 21.11.2014. Planforslaget som foreligger til behandling består av:
- Plankart (vedlegg 2)
- Forslag til reguleringsbestemmelser (vedlegg 3)
- Planbeskrivelse (vedlegg 4)
Klausuleringssoner / hensynssoner
For å beskytte grunnvannsforekomsten/råvannkilden må det legges restriksjoner på bruken
av nærliggende arealer, inndelt i klausuleringssoner. Restriksjoner for brønnområdet (sone
0) og infiltrasjonssonen (sone 1 og 2), samt en mindre del av den ytre sikringssonen (sone 3)
er innarbeidet i bestemmelsene til reguleringsplan gjennom bruk av hensynssoner. Det er
blant annet lagt restriksjoner på skogbruk, masseuttak, trafikk og bruk av kjemikalier og
husdyrgjødsel. For øvrig har etablering av vannverket og foreslått reguleringsplan liten
innvirkning på eksisterende bruk av området. For driftsadkomst til anlegget oppgraderes
eksisterende landbruksavkjørsel.
For den delen av sone 3 (den ytre sikringssonen) som ikke inngår i reguleringsplan, vil
klausuleringsbestemmelsene bli nedfelt gjennom vedtak av kommuneplanens arealdel.
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal fra
27.06.1985 (vedlegg 8). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til idrettsanlegg
og trafikkformål. Det tas sikte på å oppheve reguleringsplan nr. 176 ved vedtak av ny plan.
Eiendomsforhold
Planområdet berører følgende eiendommer:
Gnr/bnr
305/279

Hjemmelshaver
Ringerike kommune

305/249

Ringerike kommune

305/1
305/5, 135
305/115

Jesper B. Henriksen
Brynjulf Holte
Eva Marie Nystrand

Kommentar
Hele eiendommen innenfor plangrense. Tomta består i stor
grad av skog. Vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng
er planlagt på denne tomta.
Hele eiendommen innenfor plangrense. Idrettsbane med
tilkomstveg.
Grunnvannsbrønnene er boret på eiendommen.
I hovedsak skog
Boligeiendom. Hele eiendommen innenfor plangrense.

305/27
1016/1

Merete Skogstad
Statens vegvesen

E16

Innkomne innspill til planoppstart
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort av Ringerike kommune i mars 2014 ved:
-

Annonsering i Ringerikes blad og på kommunens nettside.
Brev til offentlige myndigheter og grunneiere i området.
Oppstartsdokumenter var tilgjengelige på kommunens nettside og på servicetorget.

Frist for å komme med innspill var 20.05.2014. Det kom inn 8 uttalelser til oppstartsvarselet,
disse følger som vedlegg 5 a-h. Temaene i uttalelsene gjaldt ønske om makeskifte,
kulturminner, vassdrag, drikkevannskilden, naturmangfold, landskap, friluftsliv, barn og
unge, trafikksikkerhet, støy og kraftnett. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av
forslagsstiller og rådmannen i kapittel 8 i planbeskrivelsen (vedlegg 4).

Forholdet til overordnede planer
Nes i Ådal er et prioritert område for utvikling og vekst jf. sak om Livskraftige
lokalsamfunn (formannskapet 14.05.2013 sak 56/13).
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til idrettsanlegg, nåværende.
Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med
detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.

Juridiske forhold
Vannressursloven
I henhold til § 20 (samordning av tillatelser) i vannressursloven, erstatter reguleringsplanen
ordinær søknad om konsesjon for uttak av vann jf. samme lov. Sammen med plankart og
bestemmelser, dekker planbeskrivelsen krav til innhold og dokumentasjon i
konsesjonssøknad.
Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp.
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning
av tiltak i området skal vurderes. Det er ikke registrert spesielle naturverdier eller
rødlistearter som må hensynstas.

Tidligere behandlinger og vedtak
Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning behandla oppstart av planarbeidet 03.03.2014,
sak 23/14, og fattet følgende vedtak:
1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk
og idrettsanlegg.
2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i
Ådal, ved vedtak av ny detaljregulering.

Økonomiske forhold
Det er avsatt midler til etablering av Vestre Nes vannverk investeringsplanen i gjeldende
handlingsprogram (15 millioner i fordelt på 2015 og 2016).
Planforslaget skal ivareta offentlige interesser, og det skal derfor ikke tas
saksbehandlingsgebyr, jf. pbl. § 33-1.

Behov for informasjon og høringer
Planprosessen følger ordinære høringsrunder etter plan- og bygningsloven. I tillegg har det
vært holdt flere informasjonsmøter i forbindelse med de planlagte vann- og
avløpsprosjektene på Nes. Seinest åpent møte på Nes bygdehus 05.03.2015. Her informerte
blant annet Teknisk forvaltning Utbygging om planene for nytt vannverk og renseanlegg på
Nes.

Alternative løsninger
Teknisk forvaltning Utbygging har sett på flere alternativer for etablering av vannverk.
Asplan viak har utarbeida et forprosjekt for vannverket som danner grunnlaget for
planarbeidet.

Rådmannens vurdering
Konsekvensutredning og ROS-analyse
Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt.
Forhold til idrett og friluftsliv
Ut fra dagens bruk av området ser det ikke ut til at det vil være behov for å etablere
erstatningsarealer for idrett. Det kom ingen lokale innspill om dette ved oppstart av
planarbeidet. Både lysløype og idrettsbane kan fortsatt brukes som i dag.
Samla vurdering
Etablering av vestre Nes vannverk er en del av kommunens tiltak for å sikre gode vann og
avløpstjenester for Nes i Ådal. Herunder brannvann, drikkevann og rensing av utslipp.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget fremmes og
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Oversiktskart med planavgrensning
Forslag til plankart, merka "1. gangsbehandling"
Forslag til reguleringsbestemmelser, merka "1. gangsbehandling"
Planbeskrivelse, datert 11.03.15
*Uttalelser mottatt ved oppstart av planarbeidet:
a. *Brynjulf Holte 02.04.14
b. *Buskerud fylkeskommune 20.05.14
c. *Direktoratet for mineralforvaltning 20.05.14
d. *Fylkesmannen i Buskerud 13.05.14
e. *Miljøretta helsevern 07.04.14
f. *Norges vassdrags- og energidirektorat 14.05.15
g. *Ringeriks-Kraft 23.05.15

h. *Statens vegvesen 21.05.14
6. *Naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø, datert 21.09.2014
7. *ROS-analyse, datert 20.11.15
8. *Reguleringsplan 176

Lenker
Gjeldende kommuneplan
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, 20.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes
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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike Kommune for å vurdere naturverdiene og
utarbeide konsekvensrapport for deltema naturmiljø i forbindelse med planlegging av
etablering av nytt vannverk i Nes i Ådal. Biolog Rein Midteng har vært ansvarlig for
oppdraget.
Hilde Margrethe Sunde har vært oppdragsleder for Asplan Viak.

Sandvika, 21/09/2014

Hilde Margrethe Sunde
Oppdragsleder

Ringerike Kommune

Rein Midteng
Fagansvarlig

Asplan Viak AS
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INNLEDNING

1.1

Utredningstemaet

4

Foreliggende rapport omhandler temaet naturmiljø. Formålet er å avdekke om det finnes
areal som kvalifiserer til avgrensning av naturtypelokaliteter (DN-håndbok 13-1999/2006)
eller viltområder (DN-håndbok 11-1996). Ev. slike vil bli beskrevet og verdisatt. I tillegg vil ev.
eksisterende offentlig tilgjengelig informasjon om området bli sjekket. Dette vil svare ut
Naturmangfoldlovens krav om å ha et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag før offentlige vedtak
gjøres. Planområdets naturverdier vil bli vurdert opp mot tiltaket i form av en
konsekvensvurdering.

1.2

Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer

Naturmangfoldloven er gjeldende for all bruk av natur. Når det fattes et offentlig vedtak skal
de miljørettslige prinsipper i denne legges til grunn for vedtaket. Det er særlig §§ 8-12 som i
denne forbindelse er relevant og man er forpliktet til å redegjøre for hvordan de miljørettslige
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt
opp.
I Naturmangfoldlovens §§ 8-12 heter det at:
«§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.»
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
Foreliggende utredning er derfor en oppfølging av kravene i §§ 8, 9 og 49 og for så vidt også
§ 11 da forslagsstiller (kommunen) har betalt utredningen.
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METODE

Konsekvensutredningen er utført etter:
-Statens vegvesens Håndbok 140: konsekvensanalyser, veiledning (2006)
-Direktoratet for Naturforvaltning, Håndbok 13 (1999/2013): Kartlegging av naturtyper
-Direktoratet for naturforvaltning, Håndbok 11 (2000): Kartlegging og verdsetting av
viltområder

2.1

Kriterier for verdi:

Verdivurderinger er foretatt og omtalt for følgende nivå: (i) Naturtypelokaliteter/viltområder.
Verdivurderingene er gjort i hht. metodikk for konsekvensutredninger i Statens vegvesens
håndbok 140 (Statens Vegvesen 2006/2014-utkast til ny utgave).

Tabell 1: Kriterier for naturmiljøets verdi etter HB 140 (og tilpasset ny metodikk for verdisetting som er på høring
sommeren 2014).
Områdetype

Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Naturtypeområder

Områder
uten
prioriterte naturtyper

Prioriterte naturtyper i
verdikategori C

Prioriterte
naturtyper
verdikategori B og A

Områder med arts- og
individmangfold som er
representative
for
distriktet

Leveområder for arter i
kategoriene nær truet
(NT) eller datamangel
(DD)

Leveområder for arter i
kategoriene kritisk truet (CR),
direkte truet (EN) og sårbar
(VU)

Områder med arts
individmangfold

og

i

Områder med forekomst av
flere rødlistearter i lavere
kategorier

Viltområder

Registrerte viltområder
og vilttrekk med verdi
verdi C

Registrerte viltområder og
vilttrekk med verdi A og B

Metodikk for verdisetting av (i) enkeltlokaliteter/områder
Kartleggingen og verdisettingen av naturmiljø/biologisk mangfold er basert på nasjonal
metodikk for kartlegging av biologisk mangfold utarbeidet av Direktoratet for Naturforvaltning.
Dette er kartlegging av prioriterte naturtyper (DN håndbok 13-1999, Direktoratet for
naturforvaltning 2007/2014) og viktige viltområder (DN håndbok 11-2000). Kartleggingen
fokuserer på:
i) Avgrense områder som er spesielt viktige for det biologisk mangfoldet. Slike områder
omtales som naturtypelokaliteter. Lokalitetene verdisettes fra nasjonalt/svært viktig (A), via
regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi (C). Lokaliteter kartlagt etter denne metodikken utgjør
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som oftest maks 2-5 % av arealet i en kommune, og ”lista” ligger således relativt høyt for at
en lokalitet avgrenses. Områdene er klart definert og avgrenset på grunnlag av i hovedsak
botaniske kriterier. Eksempler på naturtypelokaliteter er slåtteenger, dammer og biologisk
gammel barskog.
ii) Avgrense områder som er spesielt viktige for viltarter. Slike områder omtales som viktige
viltområder eller viktige vilttrekk. Lokalitetene verdisettes også fra nasjonalt/svært viktig (A),
via regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi (C). Lokaliteter kartlagt etter denne metodikken
utgjør som oftest 5-10 % av arealet i en kommune og de avgrenses basert på viltfaglige
kriterier. Områdene kan være klart definert avgrenset som for eksempel et tjern viktig for
våtmarksfugl eller viktige trekkveier for hjortevilt, eller noe mer diffust avgrenset som for
eksempel leveområder for storfugl og gammelskogsavhenige fuglearter.
Rødlistearter er arter som er sjeldne og/eller i markert tilbakegang og som derfor kan være
truet grunnet negativ bestandsutvikling. Referanser til rødlistearter og rødlistekategorier viser
til siste versjon av den norske rødlista (Kålås et al. 2010). Truede arter er arter i kategoriene
CR- kritisk trua, EN-sterkt trua og VU-sårbar. Nær trua arter (NT) er arter som kan bli
plassert i en av kategoriene for trua arter om bestandsnedgangen fortsetter på sikt. Kjente
funn av rødlistearter sammen med vanligere arter ligger ute på Artskart hos Artsdatabanken
(www.artsdatabanken.no). Denne siden ble sjekket før- og etter feltregistreringene og nye
funn i fra feltarbeidet er der lagt ut. Funn av trua arter tilsier nesten alltid at det avgrenses
naturtypelokaliteter- eller viltområder.
Tabell 2: Verdiklassifisering av lokaliteter basert på DN-håndbok 13-1999 og Hb 140.
Naturforhold

Verdi

Verdi KU

Nasjonal-

(DN-håndbøkene)

(SVV håndbok 140)

lokal verdiskala

Svært viktig natur

A – svært viktig

Stor verdi

Nasjonal verdi

Viktig natur

B – viktig

Stor verdi

Regional verdi

Lokalt viktig natur

C – lokalt viktig

Middels verdi

Regional/høy
verdi

Ordinær øvrig natur

Ingen verdisetting

Liten verdi

-

Bebygde areal

Ingen verdisetting

Ingen
relevans
fagtemaet

for

lokal

-

Verdivurdering vises med pilfigur:

Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
▲
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Kriterier for omfang:

Omfanget er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket
(alternativet) vil medføre for det enkelte området. Omfanget vurderes i forhold til
referansesituasjonen (0-alternativet).

2.3

Konsekvensvurdering:

Videre benyttes konsekvensviften til Statens vegvesen for å vise hvilken konsekvensgrad
tiltaket får når man sammenholder verdi og omfangskriterie for hvert deltema.

Figur 1 Konsekvensvifte jf. Statens vegvesens
håndbok

2.4

Datagrunnlag og begrensninger

Naturmiljøsutredningen er basert på registrering i området av biolog Rein Midteng 31.8.2014
og sjekk mot eksisterende baser (naturbase.no, ngu.no og artsdatabanken.no/artskart).
Tidspunktet var godt både for registrering av karplanter, lav og sopp. Tidspunktet var mindre
egnet for kartlegging av fugl uten at dette medfører at beslutningsgrunnlaget er usikkert.
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NATURFORHOLD

Berggrunnen er fattig og består av gneis mens løsmassene består av tynne morenemasser
av basefattige bergarter, bart fjell og torv (www.ngu.no). Dette gir en jevnt over lite
næringskrevende og triviell vegetasjon. Skogen i området er utpreget kulturskog som er
intensivt drevet og uten viktige elementer for det biologiske mangfoldet som gamle, grove
trær og stående og liggende dødved. Blåbærgranskog og bærlyng-barblandingsskog er
dominerende vegetasjonstyper og med lite krevende arter som blåbær, tyttebær, røsslyng,
maiblom, skogstjerne, smyle og stormarimjelle. Furu dominerer i tresjiktet med ofte et
undersjikt av gran og spredt med bjørk og litt småvokst rogn. Det finnes også en del
nitrogenelskende vegetasjon rundt stier og fotballbane som bringebær, firkantperikum
geitrams vendelrot, fuglevikke, brennesle inkludert den fremmede arten kandadagullris.
Soppfloraen var trivielle og uten interessante arter som kan opptre på furumoer i distriktet
(som piggsopper i slektene storpigger, sølvpigger og søtpigger).

Figur 2. Skogen i området er intensivt drevet og mangler i stor grad viktige elementer for det biologiske
mangfoldet.

Våtmark, vann og myr forekommer i praksis ikke bortsett fra et mindre halvvått parti i sørøst
ut mot veien med arter som nyseryllik, mjødurt, hvitveis, og mannasøtgras. Det ble ikke
avgrenset naturtypelokalitet her.
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Figur 3. Lite fuktparti i sørøst.

Figur 4. Nitrofilvegetasjon langs sti.
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VURDERING AV VERDI

På Direktoratet for naturforvaltning sin database( http://www.dirnat.no/kart/naturbase/) er det
ikke registrert områder som naturtyper, prioriterte arter, verneområder, helhetlig
kulturlandskap, friluftsområder eller rødlistearter.
Innenfor planområdet var det ikke grunnlag for avgrensning av naturtypelokaliteter eller
viltområder. Skogen er både for fattig, for påvirket og for humusrik til at det er grunnlag for
avgrensning av naturtypelokaliteter. På slike furumoer er det alltid et potensial for forekomst
av den sjeldne skogtypen sandfuruskog, men ingen sopparter knyttet til dette elementet ble
funnet pga. for tykke humusmatter og mangel på kalkrike løsmasser. Heller ingen viltverdier
ble observert eller er kjent.

Planområdets naturverdi er liten.
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VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENS

Influensområdet har liten verdi, omfanget er lite negativt og konsekvens liten negativ.

Tiltaket vil ikke negativt påvirke spesielle naturverdier og omfanget er i tillegg begrenset og
har lite negativt omfang og konsekvens er derfor liten negativ.

Figur 5. Brønn.
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KILDER

6.1 Skriftlige kilder
Direktoratet for naturforvaltning, 2007. Kartlegging av naturtyper.
Verdisetting av biologisk mangfold. DN håndbok 13-2 utgave 2006,
oppdatert 2007/2012.
2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Norge.
Statens vegvesen. 2006. Konsekvensanalyser. Statens vegvesen håndbok
140. 290s.

6.2 Internettkilder
Naturbase (www.naturbase.no)
Artskart, www.artsdatabanken.no,
Norges geologiske undersøkelser, www.ngu.no
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Fra: Lien Hanne Lene [hanne.lien@vegvesen.no]
Til: Guro Skinnes [Guro.Skinnes@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 06.07.2015 15:29:56
Emne: ang Nes vannverk - Ådal - kommentarer til brev av 30.6.2015
Vedlegg:
Ang pkt 2 i vår uttalelse:
Jeg har fått følgende tilbakemelding fra drift/vedlikehold/utbygning:

1. Noen prinsipielle innvendinger:
Salt fra vegdriften og annen forurensing fra vegvann (drens-/ overvannsavrenning) er i noen
grad et spørsmål om hvem som kom først – jf «høna og egget». Dersom det etableres et
vannverk i influensområdet for vegen, må vannverket beskytte seg selv, i alle fall så lenge
vegedriften ligger innenfor forurensingslovens rammer.
Det snakkes om at vegvann på sikt vil bli krevd renset og at vegsalting skal underlegges
risikoanalyse for forurensing og pålegges restriksjoner avhengig av miljøets sårbarhet.
Der er vi ikke enda, og i alle fall ikke med de trafikkmengder som foreløpig er på E16 ved Nes.
Risikoanalyse av vegsalting er særlig aktuelt dersom salt tas i bruk på vegsterkninger som ikke
tidligere har vært saltet. Buskerud har saltet e16 til forbi Oppland grense i en årrekke.
Vi har ikke endret saltpraksis selv om vannkilder er blitt påvist infisert med salt. Da har vi etter
en undersøkelsesperiode for å stadfeste ansvar erstattet vannkilden i hovedsak ved å bekoste
borebrønner på sikrere sted.

2. Konkret til denne saken:
Denne veien saltes forholdsvis lite. Vi er åpne for en dialog rundt dette dersom det viser seg at
det oppdages salt i vannet. Dette vil i så fall medføre at en lengre strekning av E16 ikke vil bli
saltet så mye, men siden det ikke saltes i Oppland ser vi ikke dette som et stort problem.
Saltingen er allerede redusert med bakgrunn i erfaringer fra tidligere vintre.

Ang pkt 1 og 3 i vår uttalelse:
Statens vegvesen er tilfreds med kommunens kommentarer og forslag til endringer. Med
utgangspunkt i kommunens egne vurderinger aksepterer vi også valgte byggegrense.
Med hilsen
Hanne Lene Lien
Seksjon: Plan og forvaltning Buskerud
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL

Besøksadresse: Tollbugata 2, DRAMMEN
Telefon: +47 02030 Mobil: +47 92602092 e-post/Lync: hanne.lien@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Arkivsaksnr.: 15/6265-7

Arkiv: U63 &18

Bryggerikjelleren Restaurant & Bar AS.
Serverings- og skjenkebevilling for resten av inneværende periode, som
utgår 30. juni 2016.
Forslag til vedtak:
1. Bryggerikjelleren Restaurant & Bar AS org.nr 897 324 482 gis alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Bryggerikjelleren Restaurant & Bar,
Kongensgate 3, Hønefoss.
2.

Bevillingen gjelder for de arealer søknaden beskriver.

3. Mona Engebretsen f. 14.3.1964 godkjennes som styrer for bevillingen og Mattis
Karlsen f. 31.8.1979 godkjennes som stedfortreder av bevillingen.
3. For øvrig gjelder følgende:
a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.
b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.
c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye
samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan
2012 – 2016.

Sammendrag
Mona Engebretsen har overtatt firmaet Bryggerikjelleren Restaurant & Bar AS. Hun er
eneeier av aksjeselskapet og har jf. alkohollovens § 1-10 søkt om ny bevilling for stedet.
Det er ikke fremkommet noen negative merknader som har betydning for søknaden.

Innledning / bakgrunn
Det er søkt om ny bevilling for Bryggerikjelleren etter overdragelse av aksjene i firmaet.

Beskrivelse av saken

Stedet skal fortsatt drives som restaurant og bar. Det søkes om bevilling for samme arealene
som det tidligere har vært gitt bevilling for.

Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 for
Ringerike kommune.

Juridiske forhold
Jf. alkohollovens § 1-10 bortfaller en bevilling ved overdragelse av virksomhet.
For å kunne drive på tidligere eiers bevilling, må det søkes ny bevilling innen en måned etter
overdragelse.
Mona Engebretsen overtok firmaet 11. mai 2015, og søkte ikke om bevilling før 9. juli.
Fra hun ble gjort oppmerksom på at bevillingen hadde falt bort jf. alkohollovens § 1-10, har
hun holdt stedet stengt.

Tidligere behandlinger og vedtak
Stedet har hatt bevilling i mange år. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til
stedet i inneværende periode.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.

Utrykte vedlegg
Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler.

Ringerike kommune, 4.8.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Kari Véien Denné

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Arkivsaksnr.: 15/5560-6

Arkiv: U62 &18

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk - Lille Handleri.
Forslag til vedtak:




Helle Reklev/Lille Handleri org.nr 914 445 140 gis salgsbevilling for alkoholholdig
drikk i gruppe 1.
Bevillingen gis for resten av inneværende periode, som utgår 30. juni 2016.
Helle Reklev f. 11.3.1985 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra kravet
om stedfortreder for styrer da firmaet er et enkeltmannsforetak.

Beskrivelse av saken
Helle Reklev har søkt om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, for sin butikk
Lille Handleri på Sokna.
Butikken selger lokal mat, varer fra småskalaprodusenter og egenproduserte delikatesser.
Det har også tidligere vært matbutikk med salg av alkoholholdig drikk i lokalene.

Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser i alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016.

Juridiske forhold
Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden fra høringsinstansene.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.

Utrykte vedlegg

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler.
Ringerike kommune, 07.07.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Kari Véien Denné

