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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 18.03.13.  
 
Arkivsaksnr.: 13/38  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen    
Møtedato: 18.03.2013 Tid: 16.00 – 17.40 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall        Møtt for 
Leder Arne Broberg   
Nestleder Asbjørn Jarle Holth FO  
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Anne Katrine Korneliussen   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Mari Johnsen Viksengen   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Viggo Emil Elstad   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Varamedlem Ivar Eskestrand  Asbjørn Jarle Holth 
Barnas representant Geir Svingheim var til stede. 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Kommunalsjef Knut E. Helland. 
Fra miljø og arealforvaltning: Astrid Ehrlinger, Ingeborg Faller og Pål 
Louis Yarra. 

 
Merknader:  
Behandlede saker:  Fra og med sak 36/13 

til og med sak  44/13 
 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
Asbjørn Holth (sett) Arne Broberg (sign) Viggo Elstad (sign) 
 
 
Møtesekretær: 
 
Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
36/13 13/38  
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 04.03.2013  
 
37/13 13/39  
 REFERATSAKER   
 
38/13 12/465  
 KLAGE PÅ VEDTAK - OPPRYDDING I AVLØP ØVRE HEN  
 
39/13 12/465  
 GNR 271/79 OG 271/78 VEDTAK OM RETTING AV AVLØPSFORHOLD ØVRE 

HEN  
 
40/13 13/40  
 DELEGASJONSSAKER    
 
41/13 13/672  
 OPPDRAGSBESKRIVELSE;  BARNEHAGEPLAN I RINGERIKE KOMMUNE  
 
42/13 13/705  
 UTTALELSE TIL STATNETS PROSJEKT "NETTPLAN STOR-OSLO"  
 
43/13 12/3201  
 HENSMOEN GRUSUTTAK - POLITISK OPPSTART  
 
44/13 11/4618  
 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9  
 
EVENTUELT: 
Ole-Gunnar Øhren (V) stilte følgende spørsmål: 
Punkt 1: 
Med bakgrunn i en målsetting om å utvikle handelsbyen Hønefoss med godt omdømme og 
høy trivselsfaktor, bes rådmannen å definere hva som menes med skjemmende bygg i følge 
PBL-§31.5.  Bymiljøet i Hønefoss sentrum er her referansegruppe. 
 
Punkt 2: 
Ut i fra en avklaring gitt i punkt 1, ber man om å bli orientert om hvilke virkemidler 
kommunen eventuelt har for å fremme positiv byutvikling i denne sammenheng. 
 
Rådmannen ga et muntlig svar og lager et notat som ettersendes. 
 
Steinar Larsen (Ap) stilte spørsmål om Øvre Berg/Nerbytunet – hvor står saken i dag? 
Rådmannen ga et muntlig svar. 
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36/13  

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 04.03.2013  
 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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37/13  

REFERATSAKER   
 
Vedtak: 
 
Følgende sak ble enstemmig tatt til orientering: 
 

A Referatsak - svar på diverse spørsmål.  
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38/13  

KLAGE PÅ VEDTAK - OPPRYDDING I AVLØP ØVRE HEN  
 
Vedtak: 
 

1. Klage på vedtak med saksnummer 12/465-4 er todelt, der det klages på selve 
innholdet i vedtaket og saksbehandling.  

2. Klagen på at vedtak ble fattet uten at det ble gitt tilsvar på brev fra 20.09.2012 gis 
medhold. Vedtak av 26.09.2012 saksnummer 12/465-4 om retting av avløpsforhold 
erklæres derfor ugyldig.  

3. Hvorvidt myndighetenes krav om opprydding i kloakk i dagen skal opprettholdes 
behandles i egen sak.  

 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Klage på vedtak med saksnummer 12/465-4 er todelt, der det klages på selve 
innholdet i vedtaket og saksbehandling.  

2. Klagen på at vedtak ble fattet uten at det ble gitt tilsvar på brev fra 20.09.2012 gis 
medhold. Vedtak av 26.09.2012 saksnummer 12/465-4 om retting av avløpsforhold 
erklæres derfor ugyldig.  

3. Hvorvidt myndighetenes krav om opprydding i kloakk i dagen skal opprettholdes 
behandles i egen sak.  
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39/13  

GNR 271/79 OG 271/78 VEDTAK OM RETTING AV AVLØPSFORHOLD 
ØVRE HEN  
 
Vedtak: 
 

1. Avløpsforhold på tomt 271/79 og 271/78 må rettes til å tilfredsstille krav til utslipp 
fra mindre avløpsanlegg gitt i forurensingsforskriftens kap 12 og Ringerike 
kommunes lokale forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (FOR 
2009-06-25 nr 1048). 

2. I påvente av avgjørelsen rundt kommunal ledning kan midlertidige løsninger, etter 
avtale med Ringerike kommune, aksepteres.   

3. Frist for komplet innsendt søknad om utslippstillatelse settes til 15.05.2013. Frist for 
gjennomført opprydning settes til 01.09. 2013. 

4. Ved senere pålegg om tilkobling til offentlig kloakknett skal det vurderes om 
tilkoblingsavgiften reduseres/frafalles. 

5. Vedtaket kan påklages. Skriftlig klage må leveres kommunen senest 3 uker etter at 
vedtaket er mottatt. 

 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Avløpsforhold på tomt 271/79 og 271/78 må rettes til å tilfredsstille krav til utslipp 
fra mindre avløpsanlegg gitt i forurensingsforskriftens kap 12 og Ringerike 
kommunes lokale forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (FOR 
2009-06-25 nr 1048). 

2. I påvente av avgjørelsen rundt kommunal ledning kan midlertidige løsninger, etter 
avtale med Ringerike kommune, aksepteres.   

3. Frist for komplet innsendt søknad om utslippstillatelse settes til 15.05.2013. Frist for 
gjennomført opprydning settes til 01.09. 2013. 

4. Ved senere pålegg om tilkobling til offentlig kloakknett skal det vurderes om 
tilkoblingsavgiften reduseres/frafalles. 

5. Vedtaket kan påklages. Skriftlig klage må leveres kommunen senest 3 uker etter at 
vedtaket er mottatt. 
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40/13  

DELEGASJONSSAKER    
 
Vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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41/13  

OPPDRAGSBESKRIVELSE;  BARNEHAGEPLAN I RINGERIKE 
KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 
Arbeidet med barnehageplan som det framgår av vedlagte oppdragsbeskrivelse vedtas. 
Arne Broberg (H) velges til nestleder i referansegruppe i «Oppdragsbeskrivelse 
barnehageplan». 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Elsa Lill P. Strande (H): 
 
Arne Broberg (H) velges til nestleder i referansegruppe i «Oppdragsbeskrivelse 
barnehageplan». 
 
Avstemming: 
 
Forslagene fra rådmannen og Strande ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) 
innstilling til formannskapet. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Arbeidet med barnehageplan som det framgår av vedlagte oppdragsbeskrivelse vedtas. 
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42/13  

UTTALELSE TIL STATNETS PROSJEKT "NETTPLAN STOR-OSLO"  
 
Vedtak: 
 

1. Det ønskes én og ikke to linjetraseer gående gjennom Ringerike kommune. 
 

2. Linjen Ådal-Sogn er i dag den linjen som er minst gunstig for Ringerike kommune. 
 

3. Da deler av traseen Ringerike-Smedstad fremdeles vil bestå ønskes det at det sees 
på en løsning for en felles linjeløsning med EB nett. 
 

4. Dersom det vurderes å flytte på linjeføringen vil Rådmannen være behjelpelig med å 
finne en passende trase. 
 

5. HMA ber om at linjenettet framføres mest mulig skånsomt i forhold til 
boligområder. 
 

Behandling: 
 
Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V) til nytt punkt 5: 
 
HMA ber om at linjenettet framføres mest mulig skånsomt i forhold til boligområder. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Rådmannens forslag punktene 1-4 ble enstemmig vedtatt. 
Øhrens forslag til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det ønskes én og ikke to linjetraseer gående gjennom Ringerike kommune. 
 

2. Linjen Ådal-Sogn er i dag den linjen som er minst gunstig for Ringerike kommune. 
 

3. Da deler av traseen Ringerike-Smedstad fremdeles vil bestå ønskes det at det sees 
på en løsning for en felles linjeløsning med EB nett. 
 

4. Dersom det vurderes å flytte på linjeføringen vil Rådmannen være behjelpelig med å 
finne en passende trase. 
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43/13  

HENSMOEN GRUSUTTAK - POLITISK OPPSTART  
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes. 
 
Protokolltilførsel fra Steinar Larsen (Ap) som følger saken: 
 
Hovedkomiteen HMA ber om at denne utredningen sees opp mot bynære 
rekreasjonsområder og boligområder. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Steinar Larsen (Ap): 
 
Saken utsettes. 
 
Avstemming: 
 
Larsens utsettelsesforslag ble vedtatt mot 1 stemme (Broberg (H). 
 
Protokolltilførsel fra Steinar Larsen (Ap) som følger saken: 
 
Hovedkomiteen HMA ber om at denne utredningen sees opp mot bynære 
rekreasjonsområder og boligområder. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_379 detaljregulering for Hensmoen grusuttak 
og legger planprogrammet datert 26. februar 2013 på høring. 

 
2. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal planbeskrivelse og 

konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2. 
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44/13  

2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9  
 
Vedtak: 
 

1. 0605_368 detaljregulering for Ullerålsgate 9 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas. 

 
2. Deler av reguleringsplan nr. 7 for Hønefoss, stadfestet 18.02.1956, som blir berørt av 

ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 
 

Nytt punkt 4 i § 5 Rekkefølgebestemmelser: 
Det skal etableres en sti langs elven som skal være tilgjengelig for allmenheten, før boligene 
er innflytningsklare. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Steinar Larsen (Ap) til nytt punkt 4 i § 5 Rekkefølgebestemmelser: 
 
Det skal etableres en sti langs elven som skal være tilgjengelig for allmenheten, før boligene 
er innflytningsklare. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Larsens forslag til nytt punkt 4 i § 5 Rekkefølgebestemmelser ble enstemmig vedtatt. 
 
Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. 0605_368 detaljregulering for Ullerålsgate 9 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas. 

 
2. Deler av reguleringsplan nr. 7 for Hønefoss, stadfestet 18.02.1956, som blir berørt av 

ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 
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REFERATSAKER  
 
Arkivsaksnr.: 13/39  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A KLIMA- OG ENERGIPROSJEKT 
 Notat fra rådmannen, dat. 11.03.13. 
 
B SKJEMMENDE HUS OG MULIGHETEN FOR Å FÅ GJORT NOE MED DETTE 
 Notat fra rådmannen, dat. 20.03.13. 
 
C OMRÅDEREGULERING FOR ØVRE HØNENGATA ØST – ORIENTERING 
 Notat fra rådmannen, dat. 18.03.13. 
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25/13  
LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN  
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes, og sendes ut til politisk behandling i de enkelte partier. 
De enkelte innspill gis til rådmannen for videre behandling.  
Frist for innspill 18.03.2013. 
 
 
 
Behandling: 
 
Utsettelsesforslag som ble enstemmig vedtatt: 
 
Saken utsettes, og sendes ut til politisk behandling i de enkelte partier. 
De enkelte innspill gis til rådmannen for videre behandling.  
Frist for innspill 18.03.2013. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Følgende steder prioriteres som områder for utvikling og vekst i Ringerike kommune: 
 Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og 
 Tyristrand.  
2. Det bør bygges opp et gjensidig godt samspill mellom byen Hønefoss og de ulike 
 tettstedene og lokalsamfunna.  
3. Føringene tas inn i planprogrammet for revisjon av kommuneplanen. 
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TEMAUTREDNING: LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN-INNSPILL TIL 
REVISJON AV KOMMUNEPLANEN  
 
Arkivsaksnr.: 11/455  Arkiv: 140   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.02.2013 
/ Hovedkomiteen for oppvekst og kultur  
/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd  
47/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.04.2013 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Følgende steder prioriteres som områder for utvikling og vekst i Ringerike 
kommune: Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna 
og Tyristrand.  

2. Det bør bygges opp et gjensidig godt samspill mellom byen Hønefoss og de ulike 
tettstedene og lokalsamfunna.  

3. Føringene tas inn i planprogrammet for revisjon av kommuneplanen. 
 
Sammendrag 
Ringerike kommune har en intensjon om å legge til rette for befolkningsvekst. For å oppnå 
dette må det utvikles steder som skaper grobunn for bolyst, aktivitet og næringsutvikling. 
Det bør bygges opp et godt samspill mellom byen Hønefoss og de ulike tettstedene og 
lokalsamfunna. For å oppnå dette vil det være nødvendig å konsentrere innsatsen. Ut fra 
kartlegginga i Livskraftige lokalsamfunn (vedlegg 1), samt notat fra NIBR (vedlegg 2) foreslår 
rådmannen 7 områder som prioriteres for utvikling og vekst: Hønefoss sentrum, Haugsbygd, 
Heradsbygda, Tyristrand, Sokna, Hallingby og Nes i Ådal. 
 
Innledning / bakgrunn 
I forbindelse med kommuneplanrevisjonen ble det i 2009 satt ned fire politiske 
arbeidsgrupper. En av gruppene skulle se på ulike tema innen distriktsutvikling. 
Arbeidsgruppa ønska å ta fatt i strategier/problemstillinger knytta til utvikling av livskraftige 
lokalsamfunn i Ringerike.  
 
For å få et bedre kunnskapsgrunnlag har rådmannen kartlagt lokalsamfunn i Ringerike 
kommune. I tillegg har Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) utarbeida et notat 
om befolkningsutvikling og bosettingsmønster i Ringerike. Sammen utgjør dette 
grunnlagsmateriale til bruk i strategisk planlegging i arbeidet med revisjon av 
kommuneplanen.  
 
Beskrivelse av saken 
Begreper 
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  Sak 47/13 
 

   
 

Det er mange begreper knytta til sted, og det kan være forskjell på den faglige definisjonen 
og den allmenne tolkinga av begrepene. Et sted er et av avgrensa geografisk område, og kan 
for eksempel være et kvartal, ei bygd eller en hel by. Lokalsamfunn er en betegnelse for 
sted og sosialt miljø innenfor et mindre område.  
 
Begrepet tettsted er definert slik av Statistisk sentralbyrå (SSB):  

1. En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der 
(ca. 60-70 boliger).  

2. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. (…) 
 
Denne saken omhandler blant annet de mange lokalsamfunna i Ringerike kommune. Noen 
av disse er tettsteder etter SSBs definisjon.  
  
Bosettingsmønster 
Ringerike er både en bykommune og en landkommune. De fleste innbyggerne bor sentralt, i 
og rundt Hønefoss. I andre områder bor folk dels i konsentrert og dels spredt. Dette 
utbyggingsmønsteret er en viktig kvalitet, og Ringerike har gode muligheter for å framstå 
som attraktiv for bolig- og næringsutvikling.  
 
Kartlegging av lokalsamfunn  
Rådmannen ved Areal- og byplankontoret har kartlagt lokalsamfunn i Ringerike kommune. I 
dette arbeidet ble kommunen delt inn i 17 geografiske områder ved hjelp av grunnkretser. 
NIBR har i sitt arbeid nyttet de samme områdene. Rapporten Livskraftige lokalsamfunn er 
en oppsummering av hva som finnes i de 17 områdene, hvilke funksjoner og tjenester som 
tilbys. Se samleskjema på side 11 i vedlegg 1. For de områdene som inneholder flest 
funksjoner og tjenester er det utarbeida kart som viser hvor langt man kommer ved 5, 10, 
15 og 20 minutters gange fra sentrumspunktet (gangtid på 6 km/t). 

 
NIBR-notat 
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) er et uavhengig, samfunnsfaglig 
forskningsinstitutt. Notatet fra NIBR inneholder statistisk materiale om befolkningsutvikling 
og bosettingsmønster med kommentarer. Statistikk er presentert i tabellform med 
kommentarer som viser hovedtrekk og detaljtrekk. I tillegg har NIBR skrevet noen 
tilleggskommentarer vedrørende strategiske tilnærminger til tematikken 
befolkningsutvikling, bosettingsmønster og attraktivitet.  
 
NIBRs metode er en livsløpsanalyse som består i at de følger ti årskull fra de var 15 år til de 
nå er i alderen 40-49 år. Analysen baserer seg på et utvalg av befolkningen, de 10 årskullene 
som erfaringsmessig er ferdige med etableringsfasen (født i perioden 1960-69). For 
rekrutteringsformål er det dagens 30-40 åringer kommunen bør ha som målgruppe, 
sammen med unge voksne i slutten av 20-åra. NIBRs data om tilflytting, fraflytting og 
videreflytting gir et bilde av tiltrekningskraft. NIBR presenterte sitt notat for formannskapet 
på strategiseminar 19.06.12. 
 
NIBR stiller spørsmål ved om det finnes et balansepunkt hvor samarbeid og kommunikasjon 
mellom senter og omland fungerer optimalt. En utfordring for Ringerike blir å bruke 
ressursene på en måte som skaper attraktive lokalsamfunn av ulik karakter. NIBR mener det 
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ikke er realistisk å gjøre ethvert lokalsamfunn attraktivt, og at en må velge å satse noen 
steder. 
 
Hovedpunktene i NIBR-notatet er oppsummert i på side 6-7 i vedlegg 1 (Livskraftige 
lokalsamfunn).   

 
Forholdet til overordnede og gjeldende planer 
Nasjonal politikk 
By- og tettstedsutvikling er et eget tema i Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging (vedtatt ved kongelig resolusjon 24.06.11). Regjeringa forventer blant annet at 
By- og tettstedskommuner vektlegger fortetting og transformasjon i sentrum og rundt 
kollektivknutepunkter og bidrar til å forhindre byspredning. Attraktive byer og tettsteder 
tiltrekker seg næringsaktivitet og skaper økonomisk vekst. Byspredning fører til økt 
transportbehov og avhengighet av bil, samtidig som grunnlaget for å reise kollektivt, sykle 
og gå svekkes.  
 
Gjeldende kommuneplan  
I gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007-2019 (vedtatt 30.08.07) står det blant annet 
følgende i den langsiktige delen: 

• Botilbudet i Ringerike skal være variert. Det skal legges vekt på bymessig fortetting 
og utvikling i Hønefoss. Regionhovedstaden Hønefoss skal videreutvikles som en 
robust og et naturlig sentrum. Hønefoss skal fremstå som den kompakte miljøbyen 
basert på en bærekraftig utvikling. 

• Det skal tilrettelegges for en god utvikling i alle deler av kommunen. Nye 
utbyggingsområder skal primært lokaliseres til eksisterende tettstedsområder, for å 
styrke de kvalitetene tettstedene/ byen har i dag. Hovedtyngden av boligutviklingen 
skal skje i Hønefoss. Ved planlegging av nye utbyggingsområder skal det legges vekt 
på gode nærmiljøer, trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og sikring mot støy- og 
luftforurensning, hensyn til tilgjengelighet, universell utforming og ivaretakelse av 
mer spesifikke helsehensyn. 

• I Heradsbygda, Haugsbygd og Viul er det ikke ønskelig med flere boliger. 
 
Energi og klimaplan  
Kommunestyret vedtok 02.12.10 Energi- og klimaplan for Ringerike. Et av hovedmåla i 
planen er redusert utslipp fra transport, herunder arealplanlegging som minimerer 
transportbehov.  
  
Økonomiske forhold 
Honorar til NIBR for deres notat var kr 100 000,- inkl. mva.   
Ringerike kommune har en rolle som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. 
Bosettingsstrukturen vil ha konsekvenser for tjenestetilbudet i Ringerike.    
 
Behov for informasjon og høringer 
Informasjon og medvirkning vil ivaretas i den videre prosessen med revisjon av 
kommuneplanen. Dette innebærer blant annet at det planlegges folkemøter flere steder i 
kommunen.  
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Rådmannens vurdering 
Befolkningsvekst og livskraftige lokalsamfunn 
Ringerike kommune har en intensjon om å legge til rette for befolkningsvekst. For å oppnå 
dette må det utvikles steder som skaper grobunn for bolyst, aktivitet og næringsutvikling. 
Ringerike er en stor kommune, og det er en utfordring å ha en helhetlig kommune som 
totalt sett er bærekraftig. Det bør bygges opp et gjensidig godt samspill mellom byen 
Hønefoss, de ulike tettstedene og lokalsamfunna.  
 
En del av dette arbeidet vil være å se på mulighetene for å utvikle noen urbane kvaliteter 
også på de mindre stedene. Dette kan bidra til vekst både ved tilflytting, tilbakeflytting og at 
dagens befolkning blir boende.  
 
Flyttemotivundersøkelsen fra 2008 viser at nordmenn i mindre grad enn tidligere flytter 
pga. arbeid (37 % i 1972,  20 % i 2008). Det er nå blitt mer vanlig å begrunne bostedsvalg i 
individuelle steds- og familiepreferanser. Stedsmotiv handler blant annet om:  

- Tilgang på varer, tjenester og aktiviteter 
- Gode kommunikasjoner, korte avstander 
- Fysiske og sosiale forhold ved nærmiljøet 
- Stedstilhørighet, stedsidentitet  

 
Revisjon av kommuneplanen 
Formannskapet vedtok i møte 02.10.12 sak 215/12 at det startes opp en fullstendig 
revidering av gjeldende kommuneplan. Satsingsområdene i kommuneplanarbeidet er 
befolkningsutvikling, næringsutvikling og effektiv arealdisponering. For å oppnå dette må 
kommunen i sin planlegging sikre gode bomiljø og nødvendig forutsigbarhet for investorer 
og næringslivet. Kommunens planarbeid skal bygge opp om attraktivitet og omdømme. Det 
kan gjøres ved å se nærmere på hvordan Hønefoss fungerer både i forholdet til en større 
region, og det gjensidige samspillet mellom byen og lokalsamfunna.  
 
Denne saken med vedlegg er en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i det videre 
kommuneplanarbeidet. Revisjon av planstrategien og forslag til planprogram for 
kommuneplanarbeidet er planlagt behandla i formannskapet i mars.  
 
Det vil bli gjort nærmere rede for kriterier for siling av innspill til kommuneplanen i 
planprogrammet. Siling vil både gjøres på et grovt nivå samt en nærmere finsiling. 
Livskraftige lokalsamfunn vil være med å danne grunnlag for silingskriteriene for innspill til 
kommuneplanen. Det vil vurderes å legge opp til en vekting av kriterier, og de prioriterte 
områdene bør da vektes høyt. Vurdering og vekting vil avhenge av type innspill (eks. 
nærings- og boligformål).   
 
Samla vurdering 
NIBR peker på at det er en utfordring for Ringerike å bruke ressursene på en måte som 
skaper attraktive lokalsamfunn av ulik karakter. Videre mener de at det bør satses på noen 
utvalgte steder, slik at ikke ressursene "smøres tynt utover".  
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Rådmannen støtter NIBRs vurdering, og anbefaler at det i kommuneplanarbeidet fokuseres 
på noen utvalgte områder for utvikling og vekst. Dette er også i stor grad i tråd med 
intensjonen i gjeldende kommuneplan fra 2007. Ut fra kartlegginga av hva som finnes av 
funksjoner og tjenester i de ulike områdene, samt notat fra NIBR foreslår rådmannen 7 
områder som prioriteres for utvikling og vekst: Hønefoss sentrum, Haugsbygd, 
Heradsbygda, Tyristrand, Sokna, Hallingby og Nes i Ådal. 
 
En slik prioritering innebærer blant annet at det i arbeidet med revisjon av kommuneplanen 
spesielt ønskes innspill til utvikling av disse stedene, både når det gjelder bolig, næring og 
tjenester, samt å se på muligheten for å utvikle urbane kvaliteter. Det må vurderes 
nærmere hva dette vil si for de ulike områdene. Videre må kommunen vurdere hvordan 
dette skal følges opp i de ulike planene for kommunens tjenestetilbud. Arealdelen må sikre 
tilstrekkelig areal og for ønsket utvikling.  
 
Rådmannen anbefaler at grunnlagsdokumentene i denne saken leses, spesielt kapittel 9 i 
vedlegg 2 hvor NIBR kommenterer de valg og vurderinger kommunen må gjøre.  
 
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg  

1. Livskraftige lokalsamfunn, en kartlegging av lokalsamfunn i Ringerike kommune, 
31.01.13   

2. NIBR-notat 2012:107 – Ringerike kommune: Befolkningsutvikling og 
bosettingsmønster 

 
 
 
 Ringerike kommune, 04.02.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Avdelingsleder: Grethe Tollefsen 
Saksbehandler: Guro Skinnes 
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FORORD 
 
Ringerike kommune har en intensjon om å legge til rette for befolkningsvekst. For å oppnå dette må det utvikles steder som skaper grobunn for 
bolyst, aktivitet og næringsutvikling.  
 
For å få et bedre kunnskapsgrunnlag har rådmannen v/ Areal- og byplankontoret kartlagt lokalsamfunn i Ringerike kommune. I tillegg har Norsk 
institutt for by- og regionforskning (NIBR) utarbeida et notat om befolkningsutvikling og bosettingsmønster i Ringerike (følger vedlagt). 
Sammen utgjør dette grunnlagsmateriale til bruk i strategisk planlegging i arbeidet med revisjon av kommuneplanen.  
 
Dokumentene tar utgangspunkt i 17 definerte områder i Ringerike kommune, og belyser blant annet følgende spørsmål: 

• Hva finnes av tilbud og tjenester i de ulike områdene i dag? 
• I hvilke område finnes flest bofaste? 
• Hvilke områder er mest attraktive for tilbakeflyttere og tilflyttere? 
• Er utdanningsnivået ulikt i de ulike områdene? 

 
 
 
 
Hønefoss 31. januar 2013 
 
 
Wenche Grinderud 
Rådmann 
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INNHOLDSFORTEGNELSE 
 

1. INNLEDNING 
a. Konklusjon 
b. Bakgrunn for utredningene 
c. Livskraftige lokalsamfunn 
d. Ringerike 
e. Kommuneplan 
f. Nasjonale forventninger 
g. Boligstruktur – tett og spredt 
h. NIBRs notat 
i. Metode for kartlegging 

 
2. RINGERIKE I OMRÅDER 

a. Kart med inndeling av områder 
b. Oversikt over definerte sentrumspunkter 
c. Områdene: grunnkretser og antall innbyggere 
d. Samleskjema med oversikt over områder og tjenester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
NIBR-notat 2012:107,  
Ringerike kommune: Befolkningsutvikling og bosettingsmønster 

3. KARTLEGGING AV OMRÅDENE 
a. Nes i Ådal 
b. Viker 
c. Østre Ådal 
d. Ringmoen 
e. Hallingby 
f. Sokna 
g. Eggemoen/Hensmoen 
h. Veme 
i. Heradsbygda 
j. Åsbygda 
k. Hønefoss sentrum 
l. Haugsbygd 
m. Norderhov 
n. Ask 
o. Tyristrand 
p. Nakkerud 
q. Åsa  
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1. INNLEDNING 
 
a. Konklusjon 
Ut fra kartlegginga i dette dokumentet, samt notat fra NIBR 
foreslår rådmannen 7 områder som prioriteres for utvikling og 
vekst: Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Tyristrand, 
Sokna, Hallingby og Nes i Ådal. 
 
b. Bakgrunn for utredningene 
I forbindelse med kommuneplanrevisjonen ble det i 2009 satt ned 
fire politiske arbeidsgrupper. En av gruppene skulle se på ulike tema 
innen distriktsutvikling. Arbeidsgruppa ønska å ta fatt i 
strategier/problemstillinger knytta til utvikling av livskraftige 
lokalsamfunn i Ringerike.  
 
For å kunne si noe konkret om bosetting og næringsutvikling i 
bygdene og tettstedene på Ringerike var det behov for å øke 
kunnskapsgrunnlaget, og det ble derfor satt i gang et 
utredningsarbeid. I 2010 engasjerte kommunen Norsk institutt for 
by- og regionplanlegging (NIBR) for å se på flyttemønsteret og 
utdanningsnivået for ti årskull (40-49 år) i Ringerike. I tillegg har 
rådmannen gjennomført en kartlegging som presenteres i dette 
dokumentet.   
 
c. Livskraftige lokalsamfunn 
Fysiske og sosiale kvaliteter ved sted og miljø er viktige flyttemotiv. 
For å oppnå befolkningsvekst må det utvikles steder som skaper 
grobunn for bolyst, aktivitet og næringsutvikling. Livskraftige 
lokalsamfunn kan defineres som steder med godt kulturtilbud, 
sosiale møteplasser, universell utforming og godt fungerende 
næringsliv. Aktiv innsats overfor tilflyttere er viktig for å styrke 
steders attraktivitet. 

d. Ringerike 
Ringerike er en kommune med store arealer, hvor befolkningen er 
fordelt på byen Hønefoss, de mange tettstedene og bygdene i 
kommunen. Dette utbyggingsmønsteret er en viktig kvalitet ved en 
kommune av Ringerike størrelse. Opprettholdelse og ikke minst 
videreutvikling av lokalsamfunn i tettsteder og bygder er derfor 
viktige element i planlegginga. For at det skal kunne legges til rette 
for bosetting og utvikling i Ringerike er det viktig at det tas grep for 
å sikre en god og bærekraftig utvikling i kommunen. 
 
e. Kommuneplan 
Visjonen i gjeldende kommuneplan er: Ringerike – et bedre sted å 

være. For å oppfylle visjonen er det viktig at lokalsamfunn utvikles 
slik at de skaper grobunn for bolyst og aktivitet. Det er en overordna 
målsetting i kommuneplanen at det skal legges vekt på bymessig 
fortetting og utvikling i Hønefoss, og at nye utbyggingsområder til 
bolig- og næringsformål primært skal lokaliseres til eksisterende 
tettstedsområder. Bakgrunnen for dette er at Ringerike ønsker å 
styrke de kvalitetene som tettstedene og byen har i dag. Det er 
ønskelig at Ringerike skal framstå som en attraktiv kommune for de 
som ønsker å bo i kommunen og for etablering av arbeidsplasser. 
 
f. Nasjonale forventninger 
By- og tettstedsutvikling er et eget tema i Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging (vedtatt 24.06.11). Regjeringa 
forventer blant annet at By- og tettstedskommuner vektlegger 

fortetting og transformasjon i sentrum og rundt 

kollektivknutepunkter og bidrar til å forhindre byspredning.  
Attraktive byer og tettsteder tiltrekker seg næringsaktivitet og skaper 
økonomisk vekst. Byspredning fører til økt transportbehov og 
avhengighet av bil, samtidig som grunnlaget for å reise kollektivt, 
sykle og gå svekkes.  
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g. Boligstruktur - tett og spredt  
Stedsutvikling kan bidra til reduserte klimagassutslipp og bedre 
klimatilpasning. Dette innebærer å styrke sentrum, utnytte arealene 
bedre, legge til rette for gang-, sykkel- og kollektivtransport. Ved å 
implementere klimautfordringene i stedsutviklingsarbeid vil også 
kommunen få en arena for å drøfte klimautfordringene med 
innbyggerne og skape en miljødugnad.  
 
Resultater fra studier om arealstruktur og transportmiddelvalg viser 
at bosatte i sentrumsområder har kortere reiser og lavere bilandel. 
Anbefalingen har derfor vært en tett arealutbygging i tilknytning til 
eksisterende sentra. Det motsatte er spredt boligutvikling, som er en 
utbyggingsstrategi som kjennetegnes med lav tetthet, høy bilandel og 
ineffektiv bruk av areal.  
 
For folk flest vil det være en fordel å kunne gå eller sykle til 
barnehage, skole og idrettsanlegg. I tillegg til at det gir en 
miljøgevinst vil også bevegelse og mosjon styrke folkehelsen. Når 
det gjelder avstand til butikker, kafeer og kulturtilbud har trolig 
avstand mindre betydning for den enkelte, men nærhet til 
dagligvarebutikk er en fordel.  
 
Det er en klar sammenheng mellom reiseavstand og reisemåte. I en 
studie fra TØI i 2003 fremgår det at bilbruken dobles dersom 
avstanden til reisemål blir lengre enn 0,5 km. Bruken av kollektivt/ 
bil har også en sammenheng med kollektivtilbudet. Gang- og 
sykkelturer avtar med økende avstand. Sykkelandelen ligger på ca. 
5-7 prosent av reisene innenfor 5 km. På kollektivreiser over 4 km 
utgjør andelene kollektivreiser 10 %. Det er verdt å merke seg at selv 
på korte avstander er det høye bilandeler. På reiser som er 500 meter 
eller kortere bruker 1 av 5 bilen. Ut fra statistikken bør det være et 

stort potensial for å øke andelen gående og syklende.  
 
I dag bor tre av fire nordmenn i by eller tettsted. Andelen er økende, 
og dette skaper behov for areal til boliger, service og infrastruktur. 
Grønnstrukturen er derfor under et sterkt utbyggingspress. Høy 
tetthet i boligplanlegging er ikke uforenelig med god livskvalitet. 
Imidlertid stiller det større krav til god utforming av boligområdene. 
Dersom det er lite plass på den enkelte eiendom er det viktig at 
utearealene er attraktive. Tetthet gir bl.a. kortere reiseavstander og 
bedre marked for private og offentlige tjenester.  
 
Det er viktig å kunne tilby et differensiert boligtilbud. Et godt 
boligområde bør ha boliger tilpasset ulike alders- og 
befolkningsgrupper. For mange kan det være viktig å ha anledning 
til å bo i samme område ved f.eks. alderdom eller skilsmisse. Det er 
viktig at boligområdene lokaliseres riktig, og rett lokalisering i 
forhold til arbeidsplasser, handel og kultur betyr mye for om et 
boligområde er attraktivt.  
 
h. NIBRs notat 
Notatet fra NIBR inneholder statistisk materiale om 
befolkningsutvikling og bosettingsmønster med kommentarer. 
Statistikk er presentert i tabellform med kommentarer som viser 
hovedtrekk og detaljtrekk. I tillegg har NIBR skrevet noen 
tilleggskommentarer vedrørende strategiske tilnærminger til 
tematikken befolkningsutvikling, bosettingsmønster og attraktivitet.  
 
Metode 
NIBRs metode er en livsløpsanalyse som består i at de følger ti 
årskull fra de var 15 år til de nå er i alderen 40-49 år. Analysen 
baserer seg på et utvalg av befolkningen, de 10 årskullene som 
erfaringsmessig er ferdige med etableringsfasen (født i perioden 
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1960-69). For rekrutteringsformål er det dagens 30-40 åringer 
kommunen bør ha som målgruppe, sammen med unge voksne i 
slutten av 20-åra. NIBRs data om tilflytting, fraflytting og 
videreflytting gir et bilde av tiltrekningskraft.  
 
Begreper 
En avgjørende ressurs for å utvikle livskraftige lokalsamfunn er 
humankapitalen, dvs. folkene som bor der. NIBR deler befolkningen 
inn i følgende kategorier:  
Bofaste De som har bodd på Ringerike helt siden de var 

15 år 
Tilbakeflyttere De som opprinnelig er fra Ringerike (bodde der 

som 15-åringer), nå flyttet tilbake 
Tilflyttere De som er vokst opp et annet sted (bodde et annet 

sted som 15-åringer), og har nå bosatt seg på 
Ringerike 

Dagens 

befolkning 

Består da av de bofaste + de tilbakeflyttede + 
tilflytterne 

Fraflyttere De som opprinnelig er fra Ringerike (bodde der 
som 15-åringer), nå bosatt andre steder 

Videreflyttere De som i perioden fra de var 15 og frem til de nå 
er i alderen 40-49 år har kommet flyttende til 
Ringerike, men som så har flyttet videre til et 
annet sted 

 
Oppsummert  

- Dagens befolkning i Ringerike består av litt over halvparten 
opprinnelige ringerikinger.  

- 45 % er tilflyttere. Relativt sett er flest tilflyttere opprinnelig 
fra nabokommunene Hole og Jevnaker, og fra Osloregionen 
(inkludert Asker og Bærum). 

- De fleste tilflyttere og tilbakeflyttere (2/3) bosetter seg i 
Hønefoss og de bynære områdene (Hønefoss sentrum, 
Heradsbygda, Haugsbygd og Eggemoen/Hensmoen).  

- Det er en større andel menn enn kvinner som har høyeste 
utdanning. Samtidig er andelen med laveste utdanning større 
blant menn enn kvinner. Kvinner har i større grad enn menn 
tatt kort høyere utdanning. Disse hovedtrekkene er vanlige. 
Tilbakeflytterne og tilflytterne har høyest utdanning.  

- Rundt 40 % av de som bodde i Ringerike som 15-åringer er 
nå bosatt andre steder. Rangert etter antall er det 
Osloregionen/østlandet som har flest bosatte ringerikinger.  
 

NIBRs tilleggskommentarer til tematikken befolkningsutvikling, 
bosettingsmønster og attraktivitet:   

- Sentrum-periferi-perspektivet: Konfliktdebatter som følger av 
geografiske prioriteringer har i en del tilfeller ført til at 
ressursene "smøres tynt utover", i stedet for at det satses på 
noen utvalgte steder. NIBR stiller spørsmål ved om det 
finnes et balansepunkt hvor samarbeid og kommunikasjon 
mellom senter og omland fungerer optimalt. En utfordring 
for Ringerike blir å bruke ressursene på en måte som skaper 
attraktive lokalsamfunn av ulik karakter. Det er ikke 
realistisk å gjøre ethvert lokalsamfunn attraktivt, og en må 
velge å satse noen steder.  

- Ringerikes situasjon og muligheter: I ulike sammenhenger 
framheves viktigheten av å styrke Ringeriksregionens 
posisjon i hovedstadsområdet. Ringerike vil være et klart 
definert sted, både som kommune og region. En 
innsatsfordeling basert på by + utvalgte tettsteder som 
småsamfunn vil kunne være en god strategi. Byen som 
regionsenter må være prioritert. En satsing på utvalgte 
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tettsteder for framtidig boligutbygging innebærer å utvikle 
områder som allerede fungerer som egne lokalsamfunn.  
Ringerike ligger på landssnittet med en 
videreflyttingsprosent på rundt 60. Det må være et mål å få 
en større andel til å bosette seg permanent. Dette er en 
målgruppe som allerede bor her og som lett kan nås. 
Utfordringene knytta til befolkningsutvikling og 
bosettingsmønster handler altså både om boligkvaliteter og 
stedskvaliteter.   
 

i. Metode for kartlegging 
Rådmannen ved Areal- og byplankontoret har delt kommunen inn i 
17 geografiske områder ved hjelp av grunnkretser. NIBR har i sitt 
arbeid nyttet de samme områdene. Videre er det definert et 
sentrumspunkt i hvert av områdene.  
 
Videre i kapittel 2 og 3 følger en oppsummering av hva som finnes i 
de 17 områdene, hvilke funksjoner og tjenester som tilbys. 
Kartlegginga er gjennomført våren 2011, og det tas forbehold om at 
oversikten ikke er komplett samt at det kan være skjedd endringer 
etter 2011. 
 
For de områdene som inneholder flest funksjoner og tjenester er det 
utarbeida kart som viser hvor langt man kommer ved 5, 10, 15 og 20 
minutters gange fra sentrumspunktet (gangtid på 6 km/t). Videre er 
det viktig at man finner en konkret avgrensning av Hønefoss 
sentrum, Hønefoss by og en ytre avgrensning i de ulike områdene.  
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2. RINGERIKE I OMRÅDER 
a. Kart som viser inndelingen av de 17 områdene  

 
Grønne/tynne streker = grunnkretsgrenser 
Røde/tykke streker = områdene 

 
b. Oversikt over definerte sentrumspunkter 

Område: Sentrumspunkt: 

1. Nes i Ådal Butikken 

2. Viker Kirka 

3. Østre Ådal Buttingsrud camping 

4. Ringmoen Gamle Ringmoen skole 

5. Hallingby Butikken 

6. Sokna Rustad Cafè 

7. Eggemoen/ Hensmoen Tidl. butikk på Hensmoen 

8. Veme Bensinstasjonen 

9. Heradsbygda Helgerud skole 

10. Åsbygda Gamle Åsbygda skole 

11. Hønefoss sentrum Søndre torv 

12. Haugsbygd Vang skole 

13. Norderhov Norderhov kirke 

14. Ask Strande skole 

15. Tyristrand Herredshuset 

16. Nakkerud Undergangen 

17. Åsa Vegård skole 

Side 48 av 269



 9

c. Områdene; grunnkretser og antall innbyggere 
 
Tettsted Grunnkrets navn Grunnkrets nummer Antall innbyggere (2011) 

Nes i Ådal Østre Nes 905 146 

  Vestre Nes 906 263 

  Lindelia 907 32 

Viker Viker 902 158 

Østre Ådal Skagnes 904 84 

  Nyhus 903 117 

Ringmoen Flaskerud 901 225 

Hallingby Somdalen 802 220 

  Hallingby 805 1046 

  Semmen 804 174 

  Skollerud 801 265 

Veme Heggen 502 381 

  Borglund 501 330 

Sokna Strømsodd 702 157 

  Kirkemoen 704 885 

  Aker 703 142 

  Havik 701 35 

  Tranby 705 149 

Nakkerud Stigsrud 601 268 

  Nakkerud 602 402 

Tyristrand Pjåkerud 603 240 

  Tyristrand 604 1308 

Ask Stranden 504 658 

  Busund 509 61 

  Sandaker 503 38 

Heradsbygda Veien 2 508 83 
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  Heradsbygda 511 2058 

  Ve 510 495 

Eggemoen/Hensmoen Hen 803 481 

  Vågård 205 374 

  Ullerål 1 204 424 

  Viul 306 314 

  Hval 304 395 

  Follum 512 846 

Hønefoss sentrum Ullerål 3 207 796 

  Ullerål 2 203 962 

  Vestern 302 495 

  Ullerål 4 206 1403 

  Hengsle 201 309 

  Veien 1 507 785 

  Høyby 506 562 

  Øvre Eikli 505 1050 

  Nedre Eikli 401 748 

  Arnegård 402 498 

  Sydsiden 1 101 528 

  Sydsiden 2 102 283 

  Sydsiden 3 103 520 

  Vesterntangen 106 644 

  Nordsiden 2 105 654 

  Nordsiden 1 104 528 

Norderhov Norderhov 403 1140 

Åsbygda Åsbygda 301 523 

Haugsbygd Øvre Haug 305 2299 

  Nedre Haug 303 355 

Åsa Vegård 404 575 
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d. Samleskjema med oversikt over områder og tjenester  
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3. OMRÅDENE 
 
1. Nes i Ådal 
 
Antall innbyggere:  441  
Sentrumspunkt:  Butikken, Coop marked Nes i Ådal 
 
a.Oppsummering 
Nes i Ådal er et etablert tettsted med mange vesentlige tjenester som 
matbutikk, legekontor, bensinstasjon, veikro, frisør, skole, barnehage og 
kirke. På Nes får man stort sett det man trenger i det daglige. Det er viktig å 
opprettholde, og om mulig utvikle Nes til et enda mer livskraftig 
lokalsamfunn. Dette både for å bygge under det som allerede finnes, men 
også for å opprettholde de varer og tjenester som finnes på stedet, da 
avstanden til Hallingby (nærmeste matbutikk i Ringerike kommune) er 41 
km, og avstanden til Hønefoss sentrum er 55 km. 
 
b.Utdrag fra NIBRs rapport 
45 % bofaste, 12 % tilbakeflyttere og 43 % tilflyttere.  
Om lag 2/3 av tilflytterne til Ringerike bor i Hønefoss by eller i relativt kort 
avstand til byen. Tilbakeflytterindeksen viser at Nes i Ådal har svakest drag 
på tilbakeflyttere. 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Se kart til høyre.  
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d.Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrums-
punkt 

Kommentarer 

Matbutikk X Coop marked Nes i Ådal 
 

3524 Nes i Ådal 0 Post i butikk 

Bensinstasjon X Shell/7-eleven Nes 
 

3524 Nes i Ådal 600  

Frisør X Evas salong 
 

3524 Nes i Ådal 60  

Apotek/apotekutsalg   
 

   

Posten/post i butikk X Nes i Ådal post i butikk 
 

3524 Nes i Ådal 0 Post i butikk 

Industri 
 

X TGC Harnessing 
 

3524 Nes i Ådal 1400 Produksjon og design av harness og 
kabelsystemer. Ca. 30 ansatte.  

Barneskole X Nes skole 
 

3524 Nes i Ådal 300 Fådelt 1-10 skole.  
SFO for 1-7 trinn.  

Ungdomsskole X Nes skole 
 

3524 Nes i Ådal 300 Fådelt 1-10 skole.  

Videregående skole   
 

   

Høgskole   
 

   

Barnehage X Nes barnehage 
 

3524 Nes i Ådal 300 18 plasser.  

Eldreboliger  X Nes omsorgssenter 
 

Furusletta 1 
3524 Nes i Ådal 

250  Nes omsorgssenter omfatter:  
Institusjon, hjemmebaserte 
tjenester, Nes legekontor, Nes 
fysioterapi og Nes 
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tannhelsetjeneste.  
Lege X Nes omsorgssenter 

 
Furusletta 1 
3524 Nes i Ådal 

250  1 lege 

Tannlege X Nes omsorgssenter Furusletta 1 
3524 Nes i Ådal 

250 Ambulerende tannlege, åpent 1 dag 
per uke.  

Helsestasjon   
 

   

Annen næring X Viking 
 
By the way 
 
Valdresporten kro og motell 
 
Postomfordeling 

 350 
 

600 
 

2700 
 

100 

Redningstjeneste 
 
Veikro 
 
Overnatting og spisested.  
 
For Bjoneroa, Hedalen, Nes og 
deler av Ådalen. 

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Valdresekspressen – inntil 6 daglige avganger i tillegg til skolebuss.  
Gang/sykkelvegmuligheter Ca. 500 m. gangvei i sentrum.  
Vann og avløp Noe kommunalt i sentrum.  
Fjernvarme  
Bredbånd fiber Ja 
Badeplass Sentrumsnær badeplass ved Sperillen, sandstrand.  
Kirke/gravplass Nes kirke, fra 1860. 200 m. fra sentrumspunkt.  
Byggeklare tomter ? 
Annet 
 

Omsorgsboliger 
Gjenvinningsstasjon  
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2. Viker 
 
Antall innbyggere:  158 
Sentrumspunkt:  Viker kirke 
 
a. Oppsummering 
Viker er et lite sted med få tilbud og tjenester. Kirka et definert som et sentrumspunkt, men det er ingen ”sentrumsdannelse” i Viker. Det er lite 
grunnlag å bygge (videre) på for å utvikle et større og mer livskraftig lokalsamfunn. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
47 % bofaste, 12 % tilbakeflyttere og 41 % tilflyttere.  
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole      
Ungdomsskole      
Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage      
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Eldreboliger      Hallingby nærmeste 
Lege     Hallingby nærmeste 
Tannlege     Hallingby nærmeste 
Helsestasjon     Hallingby nærmeste 
Annen næring X Hytteservicebedrifter i tilknytning til 

de ulike byggeområdene på Vikerfjell 
Skallerud hytteservice 
Ådal Båtstøperi 
Smådrift skogservice – 
skogsentreprenør 
Studio Park1Hage – hageplanlegging 
Vikerfjell fisk 
Eilo tre – tretak 
Terje Kildal - tømmertransport 

www.vikerfjell.no 
 
 
 

  

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Linje 233: Hønefoss Elsrud. På skoledager og ukedagene (unntagen lørdag og søndag) er det tre avganger. 
Gang/sykkelvegmuligheter Ikke egen G/S-veg 
Vann og avløp Privat 
Fjernvarme Nei 
Bredbånd fiber Nei.  

Deler av Viker har bredbånd per fastlinje. Grensa går fra Viker til og med Vikseter.  
Badeplass Gunnbjørrud og tjernet nedenfor dette. Er også et fint turområde (kanskje ikke så tilgjengelig) 

Sandviksstranda (parkeringsavgift, Ringerike Caravanklubb) 
Elsrudstranda (halvåpen) litt vanskelig tilgjengelighet 
Odestranda (Avkjøring like ved Tossevika) 

Kirke/gravplass Viker kirke 
Byggeklare tomter Ingen byggeområder for bolig. 

Kommunedelplan for Ådalsfjella: Ca. 240 hyttetomter. 
Annet  
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3. Østre Ådal 
 
Antall innbyggere:  201 
Sentrumspunkt:  Buttingsrud camping 
 
a. Oppsummering 
Østre Ådal er et lite sted med få tilbud og tjenester. Buttingsrud camping et definert som et sentrumspunkt, men det er ingen ”sentrumsdannelse” 
i tettstedet Østre Ådal, men campingplassen er for så vidt et sted med aktivitet og en konsentrasjon av mennesker. Det er lite grunnlag å bygge 
(videre) på for å utvikle et større og mer livskraftig lokalsamfunn. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport  
42 % bofaste, 14 % tilbakeflyttere og 44 % tilflyttere.  
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole     Kretsen 904 Skagnes 

sokner til Nes skole,  
mens 903 Nyhus sokner 
til Hallingby.  
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Ungdomsskole     “ 
Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage      
Eldreboliger       
Lege      
Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring X Buttingsrud camping 

 
Sperillen Camping 
www.sperillencamp.no 
 
Villfisken 
www.villfisken.no 

3525 Hallingby 
 
Skagnes, 3524 Nes i Ådal 
 
 
Renna, 3525 Hallingby 

0 
 

7500 
 
 

5000 

Camping med 
kiosk/butikk.  

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Valdresekspressen – inntil 6 daglige avganger, i tillegg til skolebuss.  
Gang/sykkelvegmuligheter Ikke utbygd gang- sykkelveg.  
Vann og avløp  
Fjernvarme  
Bredbånd fiber  
Badeplass Sandstrand på Buttingsrud camping med flytebrygge og stupebrett.  

Finsand 
Kirke/gravplass Nei, sokner til Viker kirke.  

Prestegård med kirkekontorer ligger i Østre Ådal.  
Byggeklare tomter  
Annet  
 
Kommentarer: 904 Skagnes kunne kanskje hørt til Nes, og 903 Nyhus til Ringmoen / Hallingby. Skolekretsen går mellom Skagnes og Nyhus.  
Evt. følge kirkesoknet Viker: inkluderer Østre Ådal, Viker og Ringmoen (etter vår inndeling). 
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4. Ringmoen 
 
Antall innbyggere:  225 
Sentrumspunkt:  Gamle Ringmoen skole 
 
a. Oppsummering 
Ringmoen er et lite sted med få tilbud og tjenester. Gamle Ringmoen skole et definert som sentrumspunkt. Da skolen var i bruk, var dette et 
naturlig sentrum/ møteplass. Skolen ble lagt ned i 2009 og stedet har mistet sin funksjon som møteplass. Mange tenker nok fortsatt på skolen som 
et slags sentrum. Det er for øvrig lite grunnlag å bygge (videre) på for å utvikle et større og mer livskraftig lokalsamfunn. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
43 % bofaste, 20 % tilbakeflyttere og 37 % tilflyttere.  
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole     Ringmoen skole ble lagt 

ned i 2009 og elevene 
overført til Hallingby 
skole 
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Ungdomsskole      
Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage      
Eldreboliger       
Lege      
Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring X Ringerike Golfklubb 

v/Fjøsviken 
PITOM Termografi 

www.ringerikegk.no 
http://www.pitermografi.no/ 
 
 

  

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Linje 233: Hønefoss - Elsrud. På skoledager og ukedagene (unntagen lørdag og søndag) er det tre avganger. 

Valdresekspressen: Ca 7 avganger i ukedagene 6 avganger på lørdag og søndag. 
Gang/sykkelvegmuligheter Ikke G/S-veg 
Vann og avløp Eget vannverk med inntak i Ringmovika. Offentlig avløp, med gråvannsanlegg (under deler av det som er golfbane) 
Fjernvarme Nei 
Bredbånd fiber Nei 
Badeplass Ringmovika (blitt litt mindre brukt etter at kommunen satte opp bom for å verne om vanninntak) 

Hadde planer om å lage brygge og badeanlegg i Sandvika ved Steinkarsodden og planer om å lage tursti langs elva 
(Ringmoen vel og Ringerike golfklubb i 2004). Finnes ikke båtutsettingsplass i området. 

Kirke/gravplass Nei 
Byggeklare tomter Nei 

 
Annet 
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5. Hallingby 
 
Antall innbyggere:  1705 
Sentrumspunkt:  Coop Matbutikk 
 
a. Oppsummering 
Hallingby er et etablert tettsted med mange vesentlige tjenester som 
matbutikk, lege/ helsestasjon, bensinstasjon, veikro, frisør, skole, 
barnehage og kirke. På Hallingby får man stort sett det man trenger i det 
daglige. Det er viktig å opprettholde, og om mulig utvikle Hallingby til et 
enda mer livskraftig lokalsamfunn.  
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport  
52 % bofaste, 14 % tilbakeflyttere og 34 % tilflyttere.  
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Se kart til høyre.  
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d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrums-
punkt 

Kommentarer 

Matbutikk 
X Coop Marked 

Hvalsbruveien 2 
3525 Hallingby 

0 Definert som sentrum 

Bensinstasjon 
X Hydro Texaco 

Moseveien 5 
3525 Hallingby 

1000  

Frisør 
X SAXA frisør Gamle Ådalsvei 4 70 

Kun nærmeste frisør er tatt 
med. Det er minimum 3 
andre frisører i området 

Apotek/apotekutsalg 
X 

 
Coop Marked 
 

Hvalsbruveien 2 
3525 Hallingby 

0 Apotek i butikk 

Posten/post i butikk 
X 

 
Coop Marked 
 

Hvalsbruveien 2 
3525 Hallingby 

0 Post i butikk 

Industri 
 

    Nei 

Barneskole 
X 

 
Hallingby Skole 
 

3525 Hallingby 300  

Ungdomsskole 
X 

 
Hallingby Skole 
 

3525 Hallingby 200  

Videregående skole     Nei 
Høgskole 

 
 
 

  Nei 

Barnehage 
X 

 
Hallingby Barnehage 

 
3525 Hallingby  

100  
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Hompetitten 
familiebarnehage 

Røsslyngveien 18, 3525 
Hallingby 

Eldreboliger  
X 

 
 
 

Dølerudveien 17 
og 
Hvalsbruveien 9 

450 
og 
150 

 

Lege 
X 

 
Hallingby Helsestasjon 

Hvalsbruveien 14 
3525 Hallingby 

70  

Tannlege 
X 

 
Hallingby Tannklinikk 

Hvalsbruveien 14 
3525 Hallingby 

70  

Helsestasjon 
X 

 
Hallingby Helsestasjon 

Hvalsbruveien 14 
3525 Hallingby 

70  

Annen næring 
X 

 
Veikro m.fl 
 

Ådalsveien 153 
3525 Hallingby 

750 
Her er også bilverksted og 
dekkutsalg 

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Det er busstopp i begge retninger ca. 200m fra sentrumspunktet langs E16. Det er videre busstopp ved ny undergang 

og ved bensinstasjonen. 
Gang/sykkelvegmuligheter Mangler trygg gangvei/fortau langs Gamle Ådalsvei. 
Vann og avløp Kommunalt vann og avløp. 
Fjernvarme Nei 
Bredbånd fiber Ja. Tilbyder ukjent. 
Badeplass Ja i elva ca 500m fra sentrumspunktet og 250m fra skolene. 
Kirke/gravplass Vest for sentrumspunkt mot elva ca 500m. 
Byggeklare tomter 1 stk 

 
Annet  
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6. Sokna  
 
Antall innbyggere:  1368 
Sentrumspunkt:  Rustad kafé 
 
a. Oppsummering 
Sokna er et etablert tettsted med mange vesentlige tjenester som matbutikk, lege, bensinstasjon, veikro, frisør, skole, barnehage og kirke. På 
Sokna får man stort sett det man trenger i det daglige. Det er viktig å opprettholde, og om mulig utvikle Sokna til et enda mer livskraftig 
lokalsamfunn. Ved etablering av miljøgate gjennom Sokna sentrum, vil tettstedet få en vesentlig estetisk oppgradering, og Sokna vil i større grad 
oppfattes som et sted. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport  
48 % bofaste, 17 % tilbakeflyttere og 35 % tilflyttere.  
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c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
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d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrums-
punkt 

Kommentarer 

Matbutikk X 
 

Coop Marked Sokna 
Blomster mm 

Hallingdalsv. 25, 3534 Sokna 
Hallingdalsv. 23, 3534 Sokna 

50 m 
30 m 

 

Bensinstasjon X Sokna Bensin & Service AS 
 

Hallingdalsveien 20 
3534 Sokna 

50 m  

Frisør X Lines Frisør 
 

Hallingdalsveien 29 
3534 Sokna 

120 m  

Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk X På bensinstasjonen 

 
Hallingdalsveien 20 
3534 Sokna  

50 m  

Industri 
 
 
 
 

X 
 

Soknabruket  
Trailer-bygg 
Sokna Rørservice AS 
Sokna Sveis & Mek AS 
Sokna Bygg 
Bergs Byggtjenester 

Nordmoveien 48, 3534 Sokna 
Nordmoveien 49, 3534 Sokna 
Lofthusveien 7, 3534 Sokna 
Vikers vei 6, 3534 Sokna 
Tranbyveien 289, 3534 Sokna 
Skoleveien, 3534 Sokna 

3 km 
3 km 

2,3 km 
350 m 
5,2 km 
1 km 

 

Barneskole X Sokna skole 
 

Skoleveien 40 
3534 Sokna 

0,8 km 
nord 

Barne- og u-skole 

Ungdomsskole X Sokna skole 
 

Skoleveien 40 
3534 Sokna 

0,8 km 
nord 

Barne- og u-skole 

Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage X 

 
Kirkemoen barnehage A/L 
Elling H Tuft & Sokna Natur- 
og gårdsbarnehage 

Sagveien 19 
Halkinrud, 3534 Sokna 

300 m 
Ca 3 km 

 

Eldreboliger  X 
X 

Omsorgsboliger 
Bo- servicesenter + 

Sagveien 42-44 
Strømsoddveien 35 

0,7km 
250 m 
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Dagopphold 
Sokna Omsorgssenter 

Roaveien 21, 3534 Sokna 1,7 km 

Lege X Sokna Legekontor 
Mette Lerfaldet 

Hallingdalsveien 25 
3534 Sokna 

50 m  

Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring X 

 
 

Bankfilial av SpareBank 1 
Ringerike Hadeland avd. 
Sokna 
Sokna Fysikalske Institutt 

3534 Sokna 
 
Hallingdalsveien 19 B,  

120 m 
 

40 m 

 

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Busstilbud 

Tidligere jernbanestasjon, toget stopper ikke mer her! 
 

Gang/sykkelvegmuligheter En del muligheter. 
 

Vann og avløp Avløp er utbygget med nytt renseanlegg øst for sentrum langs Sogna elv 
 

Fjernvarme  
 

Bredbånd fiber Ja, i sentrum 
 

Badeplass Flere bl.a. på Jomfruøya (ca 2,2 km) og tidl. ved Laugardalen (ca. 0,5 km fra kafeen) 
 

Kirke/gravplass Lunder kirke og gravplass ca. 0,7 km nord for Rustad kafe 
 

Byggeklare tomter En tomt ledig på Kirkemoen, fortettingspotensiale på rundt 30 boliger i sentrum i.flg. reguleringsplan nr. 44 Sokna. 
 

Annet 
 

Idrettsplass med fotballbane ved skolen. Ballbinge. Flotte skiløyper og lysløype fra skolen. Skøytebane ved 
Kirkemoen og her er det grusbane på sommeren 
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7. Eggemoen/ Hensmoen 
 
Antall innbyggere:  2834 
Sentrumspunkt:  Tidligere butikken på Hen, Hensveien 33.  
 
a. Oppsummering 
Eggemoen/ Hensmoen har ikke noen sentrumsdannelse. Sentrumspunktet er valgt ut i fra geografisk plassering omtrent midt i området. 
Eggemoen/ Hensmoen omfatter en del tett og spredt bebyggelse, samt en del industri på Kilemoen, Hensmoen og Eggemoen.  
Almemoen boligfelt ligger innenfor dette området, men man kunne også valgt å justere grensene slik at Almemoen lå innenfor området Hønefoss 
sentrum. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
37 % bofaste, 16 % tilbakeflyttere og 47 % tilflyttere.  
I og med at Eggemoen/ Hensmoen inkluderer Almemoen, kommer området relativt høyt opp på statistikken når det gjelder tilflyttere.  
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrums-
punkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon     Kun for lastebiler, Hensmoen 
Frisør X Fresh Frisør Nymobakken 2   
Apotek/apotekutsalg     nei 
Posten/post i butikk     nei 
Industri 
 
 

X 
Kilemoen 
Hensmoen 
Eggemoen 
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Barneskole      
Ungdomsskole 

? Hov ungdomskole 
Hovsmarksveien 14 
3515 Hønefoss 

 
Ligger i Eggemoen/Kilemoen 
avgrensninga, men hører mer 
naturlig til Hønefoss sentrum.  

Videregående skole X  Risesletta   
Høgskole      
Barnehage 

X 
Espira Hovsmarka 
 
Familiebarnehage 

Hovsmarksveien, 3515 
Hønefoss 
Vesleveien 11 

  

Eldreboliger       
Lege      
Tannlege      
Helsestasjon  Austjord   Rehabiliteringssenter. 
Annen næring 

X 
Hvalsmoen 
Hov Næringsområde  
 

  
Noen typer utsalg/butikker 
samt utleie bolig og lager. 
Plasskrevende varer. 

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Ja spredt. 
Gang/sykkelvegmuligheter Ja spredt 
Vann og avløp  
Fjernvarme Nei 
Bredbånd fiber Ja spredt 
Badeplass Ja spredt  
Kirke/gravplass Nei 
Byggeklare tomter  
Annet  
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8. Veme 
 
Antall innbyggere:  711 
Sentrumspunkt:  Bensinstasjon 
 
a. Oppsummering 
Veme har en liten sentrumsdannelse med bensinstasjonen/bilutsalg og et gatekjøkken. Men foruten dette finnes det få tjenester på Veme. Heggen 
skole ble lagt ned i 2009 (?), og da mistet skolen sin funksjon som bygdas samlingssted. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
59 % bofaste, 17 % tilbakeflyttere og 24 % tilflyttere.  
Veme har klart svakest drag på tilflyttere til Ringerike kommune. 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon X Veme bensin & service Kvernvolljordet 1 

3534 Sokna 
0 Fører også noen matvarer. 

Nærshop 
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole      
Ungdomsskole      
Videregående skole      
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Høgskole      
Barnehage      
Eldreboliger       
Lege      
Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring  Autosalg. 

Eier Trond Bråten 
Gatekjøkken 

Kvernvolljordet 1 
3534 Sokna 

0  

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Busstilbud 

 
Gang/sykkelvegmuligheter  

 
Vann og avløp  

 
Fjernvarme  

 
Bredbånd fiber  

 
Badeplass Finnes i Sogna, flere aktuelle steder, men en rett ned for Veme og brua m/ fossen 

 
Kirke/gravplass Veme kirke med gravplass ligger ca. 0,5 km fra bensinstasjonen 

 
Byggeklare tomter www.ringerike.no.  Vedtatt reguleringsplan 233 Kvernvollen fra 1996, med mindre endring vedtatt 22.03.2011, med 

7 nye tomter. 
 

Annet 
 
 

En kafé/ kiosk/restaurant langs rv. 7. på andre siden av bensinstasjonen (har vært butikk før) 
 
Fotballbane ca. 1 km øst for bensinstasjonen.  
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9. Heradsbygda 
 
Antall innbyggere:  2836 
Sentrumspunkt:  Helgerud skole 
 
a. Oppsummering 
Heradsbygda er et etablert tettsted med en del tjenester som matbutikk, lege, skole og barnehage. Heradsbygda har ikke et definert sentrum, blant 
annet fordi skole, barnehage og butikk ligger på ulike steder. Tettstedet har en relativt konsentrert bebyggelse, og på grunn av topografiske og 
geografiske forhold er det ikke særlig rom for å bygge ut så mange flere boliger i Heradsbygda. Hønefoss sentrum blir det naturlige sentrum mtp. 
kjøp av de fleste varer og tjenester.  
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
30 % bofaste, 18 % tilbakeflyttere og 52 % tilflyttere.  
Heradsbygda har 9 % av tilbakeflytterne til Ringerike kommune, og 11 % av tilflytterne. 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk X Coop Prix 
 

 900 m  

Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole X Helgerud skole Valhallv. 27 Sentrum  
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 3518 Hønefoss 
Ungdomsskole     Sokner til Veienmarka  
Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage X Heradsbygda barnehage Valhallv. 13 

3518 Hønefoss 
100 m  

Eldreboliger  X  
 

Valhallv. 15-21 
3518 Hønefoss 

1500 m Dagsenter, leiligheter 

Lege X Heradsbygda legekontor Valhallv. 15-21 
3518 Hønefoss 

1500 m  

Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring      
 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud God bussforbindelse til Hønefoss (hvert 30. min). 

 
Gang/sykkelvegmuligheter Gang/sykkelveg langs Heradsbygdvegen. Fra Hønefoss til Oppenåsen.  

 
Vann og avløp Fleste kommunalt 

 
Fjernvarme  
Bredbånd fiber Altibox + Get 

 
Badeplass Heiernstranda 

 
Kirke/gravplass  
Byggeklare tomter 7 eneboliger 

16 leiligheter 
 

Annet Heradsbygda fritidsklubb, Heradsbygda idrettsbane og klubbhus 
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10. Åsbygda 
 
Antall innbyggere:  523 
Sentrumspunkt:  Gamle Åsbygda skole 
 
a. Oppsummering 
Åsbygda har ingen klar sentrumsdannelse. Stedet er preget av spredt bebyggelse i kulturlandskapet. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport  
25 % bofaste, 11 % tilbakeflyttere og 64 % tilflyttere.  
I Åsbygda er 2 av 3 innbyggere (40- 49 år) tilflyttere. Det er dog bare 3 % av de totale tilflytterne til Ringerike kommune som har bosatt seg i 
Åsbygda (til sammenligning har Hønefoss sentrum 34 %, og Haugsbygd 10 %) Åsbygda har en relativt stor andel tilflyttere, men dette kommer 
blant annet av at det totalt sett ikke bor veldig mange der i denne alderskategorien. 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri X Myhre verksted 

Åsbygda borearbeider 
   

Barneskole X Steinerskolen på Ringerike 
 

 780 m Sokner til Vang barneskole og 
Haugsbygd ungdomsskole 
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Ungdomsskole X Steinerskolen på Ringerike 
Honerud gård 

 780 m 
2000 m 

Honerud gård har praktiske 
undervisnings-tiltak for 
skoleelever. Både elever fra barne- 
og ungdomsskole, voksen-
opplæring, barn med psykisk 
utviklingshemming.   

Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage X Almgrenda barnehage på 

gården Solborg.  
 780 m  

Eldreboliger       
Lege      
Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring X Honerud gård 

(i gamle Åsbygda skole) 
  Klatrevegg, kanoutleie, 

aktivitetsløype, skyting og riding.  
 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
Kollektivtilbud Ja 
Gang/sykkelvegmuligheter Det er gang- og sykkelvei fra Haugsbygd til Åsbygda skole langs riksvegen.  
Vann og avløp Åsbygda vannverk er 2 borebrønner som forsyner Åsbygda skole med vann. Dette er den eneste VA-installasjonen 

kommunen har i bygda. Nærmeste aktuelle tilknytningspunkt til kommunalt VA-nett er Viul vestside.  
Fjernvarme  
Bredbånd fiber  
Badeplass Tjern ved Ringkollen/ Nordmarka 
Kirke/gravplass  
Byggeklare tomter Nei  
Annet 
 

Menighetslokalet Salem. 
Åsbygda stadion.  
Åsbygda skole er nedlagt, men deler av lokalene brukes av Honerud gård, lokale lag og foreninger.  

Kommentarer: Se “Åsbygda Oversiktsanalyse” fra 2006 for mer info. Målsettingen med analysen var å gi svar på om det er riktig å utvikle 
Åsbygda til et tettsted.  
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11. Hønefoss sentrum 
 
Antall innbyggere:  10 765 
Sentrumspunkt:  Søndre Torg 
 
a. Oppsummering 
Hønefoss sentrums hovedsentrum er mellom bruene, med Søndre torv som 
hovedpunkt. I dette området finner man et stort utvalg av varer og tjenester 
(lege, tannlege, frisør, kulturtilbud og lignende) som man forventer å finne i et 
bysentrum. Butikkene i sentrum forhandler i all hovedsak detaljvarer og 
dagligvarer. 
 
I tillegg finnes et lokalt bysentrum på Eikli hvor det hovedsakelig forhandles 
kapitalvarer og dagligvarer. Dette området baserer seg først og fremst på 
bilbasert handel. 
Hønefoss nord/ Øvre Hønengata er et annet lokalt bysentrum. Her er det også 
relativt bilbasert. Vareutvalget er hovedsakelig dagligvarer og detaljvarer, men 
også salg av noen kapitalvarer. Det er også to bensinstasjoner her, en kafè, en 
restaurant og en del lettere industri. 
 
Det er viktig (og naturlig) å utvikle Hønefoss by som en kompakt, miljøvennlig, 
kulturell og attraktiv by. Det blir viktig å få avklart en grense for Hønefoss 
sentrum og Hønefoss by. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport  
33 % bofaste, 19 % tilbakeflyttere og 48 % tilflyttere.  
Av det totale antall tilflyttere til Ringerike kommune er det (naturlig nok) 
Hønefoss sentrum som får den største andelen med 34 %. 
Det sammen prosenttallet (34 %) gjelder også for tilbakeflyttere. 
 

c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Se kart til høyre.  
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d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk X Opptil flere: Ica, Meny, Rema, Kiwi, 
Rimi, Mega 

 140 m  
 

 

Bensinstasjon X Opptil flere.   1190 m  
Frisør X Opptil flere. Femina er nærmest.  0 m  
Apotek/apotekutsalg X Opptil flere  75 m   
Posten/post i butikk X Sentrum postkontor. 

Post i butikk bl.a. på Eikli 
 230 m  

Industri 
 

  
 

   

Barneskole X Eikli 
Hønefoss skole 

 790 m 
960 m 

 

Ungdomsskole   
 

   

Videregående skole X Ringerike vgs. 
Hønefoss vgs. 

 260 m 
 

 

Høgskole X Høgskolen i Buskerud 
 

 1725 m  

Barnehage X Opptil flere.  
Solrosen er nærmeste. 

 220 m  

Eldreboliger  X Hvelven  200 m  
Lege X  Søndre Torg  150 m  
Tannlege X  Stangs gate 7 240 m  
Helsestasjon X Ved servicetorget. Storgata 13 310 m  
Annen næring  Klesbutikker, Interiørbutikker, 

bokhandler, byggevarehandler, 
kafeer, restauranter, kino, 

 I umiddelbar nærhet.  
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jernvarehandel, parfymerier, cd – 
butikk, instrumentbutikk, 
fotballstadion, bilforretninger, 
gartnerier/ hageutsalg, renserier, 
skredder, sykkelutsalg, fotograf, 
bowling, Felleskjøpet 

 
Andre tilbud/infrastruktur (beskrives) 
Kollektivtilbud Ca. 200 m fra sentrumspunktet ligger ”bussgata”, rutebilstasjonen. Her går det bybusser hvert 20 min. på dagtid på 

hverdager, busser til Oslo hver time. Det går også busser til Drammen, Lillehammer, Jevnaker, Valdres m.m. 
Gang/sykkelvegmuligheter Gang/ sykkelvegmulighetene er godt tilrettelagt noen steder, men det mangler fremdeles en god del før man har et 

gjennomgående effektivt sykkelvegnett, spesielt for transportsyklister. 
Vann og avløp Hele området forsynes av kommunalt anlegg for vann og avløp.  

 
Fjernvarme Hele området ligger innenfor konsesjonsgrense for fjernvarme (men det er ikke alle steder som det er praktisk 

lettvint å koble seg på). 
Bredbånd fiber Bredbånd fiber er i senere tid blitt kraftig utbygd i sentrale deler av Hønefoss.  

 
Badeplass Det finnes noen badeplasser innenfor området i Randselva og Storelva. Hønsand, Holttangen og Schjongslunden. 

Schjongslunden er 1300 m unna og Holttangen er 1600 m unna. Enkel tilrettelegging i form av benker, 
sandvolleyball og plenarealer. 

Kirke/gravplass Nærmeste gravplass ligger 275 m fra Søndre torg. Hønefoss kirke lå også her inntil den brant i januar 2010. 
  

Byggeklare tomter Benterud boligområde er ferdig regulert og ligger ca. 1200 m fra Søndre Torg. Her åpnes det for blokkbebyggelse, 
frittliggende småhusbebyggelse som rekkehus, hybler eller ungdomsboliger. 
Byporten er et område som er ferdig regulert til bygging av et større boligkompleks. Avstanden fra Søndre torg er 
ca. 425 m.  
Myra Hvelven er et større regulert boligområde i en avstand fra Søndre Torg på 1400 m – 1500 m. Her åpnes det for 
en blanding av eneboliger, tomannsboliger, tre – og firemannsboliger, kjedehus, rekkehus og atriumhus. 

Annet 
 

Ishall, fotballhall, fotballstadion, friidretsstadion, sandvolleyballbaner og diverse balløkker finnes på 
Schjongslunden i avstander fra Søndre torg på fra 860 m – 1200 m. 
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12. Haugsbygd 
 
Antall innbyggere:  2654 
Sentrumspunkt:  Vang skole 
 
a. Oppsummering 
Haugsbygd har et klart definert og samlet sentrum med butikk, frisør, lege, 
skoler, idrettsbane, barnehage og kirke. Bebyggelsen er relativt konsentrert, 
men med åpne landbruksområder inni mellom. Det er viktig å opprettholde, 
og det er rom for å utvikle Haugsbygd til et enda mer livskraftig 
lokalsamfunn. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
31 % bofaste, 24 % tilbakeflyttere og 45 % tilflyttere.  
10 % av tilflyttere kommunen og hele 13 % av tilbakeflytterne har bosatt seg 
i Haugsbygd. NIBRs rapport viser også at det er en tydelig forskjell mellom 
tilflyttere og tilbakeflyttere: mens tilflyttere fordeler seg relativt jevnt ut i de 
tre bynære områdene (Heradsbygda, Haugsbygd og Eggemoen/ Hensmoen), 
så er tilbakeflytterne mer tilbøyelig til å velge Haugsbygd foran de to andre 
områdene. 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Se kart til høyre.  
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d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk X Rimi 
 

 250 m  

Bensinstasjon   
 

   

Frisør X To sakser Sissels salong 
 

 250 m  

Apotek/apotekutsalg   
 

   

Posten/post i butikk   
 

   

Industri 
 

X Ge-Con  1050 m ”Containerlagringsbedrift” 

Barneskole X Vang skole 
 

 Sentrum  

Ungdomsskole X Haugsbygd ungdomsskole 
 

 120 m Mellom hovedinngangene 

Videregående skole   
 

   

Høgskole   
 

   

Barnehage X Smeden barnehage 
Haug barnehage 
Nedre Auren gårdsbarnehage 
Viul familiebarnehage 

 1200 m 
150 m 
910 m 
2200 m 

Smeden og Viul:  
Langs g/s-vei. Noe lengre 
å kjøre. 

Eldreboliger    
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Lege X Haug legesenter DA 
 

 250 m  

Tannlege   
 

   

Helsestasjon X Haugsbygd helsestasjon 
 

 50 m  

Annen næring X Klækken Hotell med basseng 
og tennisbane 

 1350 m  

 
 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud To bussruter går forbi området 

1: Klekken ring (rute 223), går gjennom området, bl.a forbi barneskole/ u-skole/ helsestasjon/ kirke/ butikk. Ca hver 
halvtime/ time på kvelden. 
2: Jevnakerbussen (rute 220), går forbi området på oversiden (Hadelandsveien). Ca hver andre time til/fra Hønefoss 
sentrum 

Gang/sykkelvegmuligheter Delvis gode gang- og sykkelveimuligheter. G/s-vei mangler langs Fløtingen, langs Hvalsmoveien og langs 
Ringkollveien (etter Havna-Hemskogen). Undergang under Hadelandsveien ved Smeden og ved Klekken hotell. 

Vann og avløp De fleste kommunalt 
Fjernvarme Nei 
Bredbånd fiber Altibox 
Badeplass Ja. Basseng ved Klækken Hotell og i småvann ved Ringkollen (disse er ikke organiserte/ opparbeida badeplasser) 

 
Kirke/gravplass Haug kirke, Haug kirkegård 
Byggeklare tomter Fire leiligheter (Loestunet) 

Fem rekkehus (Loestunet) 
To eneboliger (Thoengata) 
Sju selveiertomter (Havna- Hemskogen) 

Annet Haugvang, forsamlingslokale. 150 m fra sentrum 
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13. Norderhov 
 
Antall innbyggere:  1140 
Sentrumspunkt:  Norderhov kirke 
 
a. Oppsummering 
Området har ikke noe definert sentrumspunkt. Det mest konsentrerte bebyggelsen finner man i Ringåsen og Hvervenenga. For øvrig er det spredt 
bebyggelse med en del gårdsbruk, som ligger i kulturlandskapet. Hvervenmoen/ Hvervenkastet med butikker, kontorer, treningssenter m.m. 
ligger innenfor dette området. Det er muligens hensiktsmessig å utvikle dette området med næring, kontor, lettere industri. Det er ikke naturlig å 
bygge dette opp til et livskraftig lokalsamfunn da de nødvendige varer/ tjenester og bebyggelsen ligger spredt rundt omkring i området. Det 
naturlige sentrum for dette området er Hønefoss sentrum. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
21 % bofaste, 22 % tilbakeflyttere og 45 % tilflyttere.  
Norderhov har en relativt stor andel tilflyttere og tilbakeflyttere (6 % av det totale antallet både mtp. tilflyttere/ tilbakeflyttere til kommunen). 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrums-
punkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon X Esso Oslov. 79, 3511 Hønefoss Ca 3 km  
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri 
 

X Hvervenmoen Næringspark  Ca 3,5 km Mange ulike 
bedrifter, noen 
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industribedrifter 
Barneskole X Kirkeskolen Norderhov, 3512 Hønefoss 220 meter  
Ungdomsskole      
Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage X Hvervenmoen barnehage Kartverksv. 13, 3511 Hønefoss 3,5 km  
Eldreboliger       
Lege X Ringerike Medisinske senter Kartverksv. 9, 3511 Hønefoss 3,5 km  
Tannlege X Ringerike Tannlegesenter Kartverksv. 9, 3511 Hønefoss 3,5 km  
Helsestasjon      
Annen næring X 2 antikvitetshandler: 

Hønen Antikk 
Grei Handel Brukt og Antikk 
 
Ringerike museum m/kiosk  
 
Gjestegården (Kro/Motell) 
 
Skeidar, sportsbutikk 

 
Hadelandsv. 2, 3511 Hønefoss 
Hadelandsv. 20, 3511 Hønefoss 
 
3512 Hønefoss 
 
Oslov. 77, pb 3068, 3501 Hønefoss 
 
Osloveien 75, 3511 Hønefoss 

 
500 meter 

 
 
 

 
Ca 3 km 

 
Ca 3 km 

Ellers diverse 
matutsalg fra gårder. 
 

Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
Kollektivtilbud Oslobussen passerer ganske ofte, samt Klekken/Ring, Åsa- og Hole-bussen. 
Gang/sykkelvegmuligheter Fin gangveg fra Hønen til Hvervenmoen, og fra Hønen og opp til Hesselberg. 

Sykkelmuligheter til Hole, på gamle Kongevei. 
Gang- og sykkelveg til Helgelandsmoen er under arbeid. 

Vann og avløp Monserud renseanlegg 
Fjernvarme Delvis – Hvervenmoen, Monserud og Hvervenkastet er innenfor området 
Bredbånd fiber  
Badeplass v/ Busundbrua 
Kirke/gravplass Norderhov kirke 
Byggeklare tomter  
Annet 
 

Ringerike Museum, Norderhov gamle prestegård, treningssenter (Elixia Hvervenmoen, ca 3,5 km unna), Statens 
Kartverk, Hverven Atrium, HV Plast, Viken skog osv, gir mange arbeidsplasser.  
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14. Ask 
 
Antall innbyggere:  757 
Sentrumspunkt:  Stranden skole 
 
a. Oppsummering 
Ask er nokså langstrakt da det ligger langs fv. 35 og fylkesveien mot Sandaker. Ask har ingen tilbud, foruten Stranden skole. Dette blir dermed 
naturlige sentrum. Skolen har en viktig funksjon som samlingssted. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
46 % bofaste, 25 % tilbakeflyttere og 29 % tilflyttere.  
Tilbakeflytterindeksen viser at Ask har størst tiltrekningskraft på tilbakeflyttere i forhold til område/ størrelse. Prosentvis har Ask 4 % av det 
totale antallet tilbakeflyttere til kommunen. Når det gjelder tilflyttere scorer Ask relativt lavt med bare 2 % av det totale antallet av tilflyttere. 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole X   0  
Ungdomsskole      
Videregående skole      
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Høgskole      
Barnehage      
Eldreboliger       
Lege      
Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring      
 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Buss Hønefoss- Drammen går forbi ca. hver andre time (til/ fra Hønefoss) 

 
Gang/sykkelvegmuligheter Gang- og sykkelvei langs fv 35 fra Snyta- forbi hele Ask fram til gården Øvre Egge (gnr/ bnr 81/1) i sør 

 
Vann og avløp Kommunalt vann fra Kilemoen (eller nytt høydebasseng på Ask?) 

Tettbebyggelsen på Ask, med skolen, er tilkoblet kommunal avløpsledning.  
Ask inngår som en del av Monserud rensedistrikt (t.o.m. ca ved veien opp til forsamlingslokalet Sollys) 
 

Fjernvarme Nei 
 

Bredbånd fiber ? 
 

Badeplass Ja, både ved småvann på Holleia, og ved Tyrifjorden. Men ingen organiserte/ opparbeidede badeplasser 
 

Kirke/gravplass Ask kapell, Ask kirkegård 
 

Byggeklare tomter Ingen 
 

Annet 
 

Forsamlingslokalet Sollys, 600 meter fra sentrum 
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15. Tyristrand 
 
Antall innbyggere:  1548 
Sentrumspunkt:  Herredshuset 
 
a. Oppsummering 
Tettstedet Tyristrand har et klart definert sentrum med butikk, skole, 
bensinstasjon og kirke. Tyristrand er et etablert tettsted med mange vesentlige 
tjenester som matbutikk, legekontor, helsestasjon, bensinstasjon, skole, 
barnehage, og kirke. På Tyristrand får man stort sett det man trenger i det 
daglige. Det er viktig å opprettholde, og om mulig utvikle Tyristrand til et 
enda mer livskraftig lokalsamfunn. Med den nye miljøgata gjennom 
Tyristrand vil tettstedet få en vesentlig estetisk oppgradering, og Tyristrand vil 
i større grad oppfattes som et sted (samme som på Sokna). 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport  
43 % bofaste, 15 % tilbakeflyttere og 42 % tilflyttere.  
Tyristrand ligger relativt høyt opp på statistikken når det gjelder attraktivitet 
for tilflyttere og tilbakeflyttere. 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Se kart til høyre.  
 
 
 
 

Side 86 av 269



 47

d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk X Coop Prix, Tyristrand 
 

Vikersundveien 235, 
3533 Tyristrand 

142  

Bensinstasjon X Tyristrand bensin og service 
AS (Shell) 

Kindsveien 1,  
3533 Tyristrand 

70  

Frisør X Din Frisør 
 

Kindsveien 1,  
3533 Tyristrand 

100 
 

 

Apotek/apotekutsalg   
 

   

Posten/post i butikk X Coop Prix, Tyristrand 
 

Vikersundveien 235,  
3533 Tyristrand 

142  

Industri X Skjærdalen AS. 
ITO Produksjon AS 

Skjærdalen 38 
Skjærdalen 37 

890 
750 

 

Barneskole X Tyristrand barne- og 
ungdomsskole 

Brugsjordet 8B,  
3533 Tyristrand 

350  

Ungdomsskole X Tyristrand barne- og 
ungdomsskole 

Brugsjordet 6,  
3533 Tyristrand 

240  

Videregående skole   
 

   

Høgskole   
 

   

Barnehage X Tyristrand barnehage 
Fegri familiebarnehage 
Solstad familiebarnehage 

Kindsåsveien 26 
Vikersundveien 152 
Haga bru 44 

710 
970 
1535 

 
Privat 
Privat 

Eldreboliger  X Trygdeleiligheter 
 

Maltkleiva 8,  
3533 Tyristrand 

460  
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Lege X Tyristrand Legekontor 
 

Vikersundveien 226,  
3533 Tyristrand 

75  

Tannlege X Tyristrand tannklinikk 
 

Vikersundveien 226, 
3533 Tyristrand 

75  

Helsestasjon X Tyristrand Helsestasjon 
 

Vikersundveien 226, 
3533 Tyristrand 

75  

Annen næring X Tyristrand - Anbefalt.no 
Ringerike fengsel 

Justisveien,  
3533 Tyristrand 

 
1650 

Liste med bedrifter på 
Tyristrand og Nakkerud. 

 
Andre tilbud/infrastruktur (beskrives) 
 
Kollektivtilbud Buss, gode forbindelser til Hønefoss og Vikersund. 

 
Gang/sykkelvegmuligheter Gang- og sykkelveg langs rv. 35 begge retninger sett fra sentrum. 

 
Vann og avløp Tyristrand Vannverk AB. Vannrenseanlegg og inntak ved innsjøen Væleren.  

Kommunal kloakk i tett bebyggelse, i spredt bebyggelse renses avløpsvannet lokalt. 
Fjernvarme  
Bredbånd fiber Bra i tettbebygde områder. 

 
Badeplass Tyrifjorden:Hollerudvika, Hagavika, Støavika, Heggenvika. Holleia 
Kirke/gravplass Tyristrand kirke. 

 
Byggeklare tomter 219 

 
Annet 
 

Det finnes en hel rekke foreninger innen kategoriene:  
Idrett, friluftsliv, humanitære lag, kor, korps/musikk og mange andre.  
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16. Nakkerud 
 
Antall innbyggere:  670 
Sentrumspunkt:  Undergangen 
 
a. Oppsummering 
Nakkerud har ikke et definert sentrum. Bebyggelsen er relativt konsentrert på begge sider av rv. 35 (ved undergangen). 
Det finnes kun en dyrebutikk på Nakkerud, foruten trygdeboliger, Tyribo omsorgssenter og en barnepark. Det er ikke naturlig å utvikle Nakkerud 
ytterligere. Det naturlige sentrum for de som bor på Nakkerud er Hønefoss sentrum og/ eller Krokstadelva/ Mjøndalen/ Drammen. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
34 % bofaste, 20 % tilbakeflyttere og 46 % tilflyttere.  
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand fra 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole      
Ungdomsskole      
Videregående skole      
Høgskole      
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Barnehage X Nakkerud barnepark 
 

Grefsrudveien 11, 
3533 Tyristrand. 

150  

Eldreboliger  X Nakkerud trygdeboliger 
(ligger nedenfor Tyribo 
omsorgssenter) 
 
Tyribo omsorgssenter. 
 
 

Solumveien 1-5,  
3533 Tyristrand. 
 
 
Solumsveien 7,  
3533 Tyristrand 

215 
 
 
 

300 

 

Lege      
Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring X Tyristrand - Anbefalt.no 

Dyrebutikk 
 

 
 
 

 
 

Liste over bedrifter på 
Nakkerud og Tyristrand. 

 
Andre tilbud/infrastruktur (beskrives) 
 
Kollektivtilbud Buss, gode forbindelser til Hønefoss og Vikersund. 

 
Gang/sykkelvegmuligheter Undergang Rv 35. Vikersundveien. Ellers ingen gang- og sykkelveg. 

 
Vann og avløp Vann fra Tyristrand Vannverk BA. 

Kommunal kloakk i området fra Tyribo omsorgssenter og ned Nakkerud gata. 
Fjernvarme Nei. 
Bredbånd fiber Finnes i området Nakkerudgata. 
Badeplass Tyrifjorden: Nakkerudvika. 

Holleia. 
Kirke/gravplass Nei, må til Tyristrand kirke. 
Byggeklare tomter 26 
Annet 
 

Ringerike Nikkelverk (1848-1920), var i en periode verdens største produsent av Nikkel. 
Forsamlingshus 
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17. Åsa 
 
Antall innbyggere:  575 
Sentrumspunkt:  Vegård skole 
 
a. Oppsummering 
Åsa har ikke noe klart definert sentrum. Ved Vegård skole er det høyest konsentrasjon av boliger, og dette oppfattes som sentrum. For øvrig er 
det spredt bebyggelse i kulturlandskapet. Åsa er det området i kommunen som har best tilgang til fjorden (Steinsfjorden). Både på Ask, 
Tyristrand og Nakkerud er jernbanesporet en stor barriere mellom området og fjorden (Tyrifjorden). 
Åsa har få varer og tjenester, og det er ikke naturlig å utvikle Åsa ytterligere enn det som finnes i dag. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
22 % bofaste, 23 % tilbakeflyttere og 55 % tilflyttere.  
Åsa har en relativt stor andel tilflyttere, men dette kommer blant annet av at det totalt sett ikke bor veldig mange der i denne alderskategorien.  
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 

 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrums-
punkt 

Kommentarer 

Matbutikk Nja… Åsa Landhandleri, www.åsa.no 
 

Åsaveien 672,  
3512 Hønefoss 

0,8 km Var åpent tom jul 
2010. Stengt siden.  

Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole X Vegård skole Tjyruhjellv. 4, 3512 Hønefoss 0  
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Ungdomsskole      
Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage Ja Åsatua naturbarnehage (Solvang) Solvang, 3512 Hønefoss 0,2 km www.asatua.no  
Eldreboliger       
Lege      
Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring  Gress Service 90 AS 

 
Løvlia skistue 
 
Børge Brekke, billedkunstner 
 
Løkkene urtegård  
 
Kjerraten, museum  

Barlindv. 44, 3512 Hønefoss 
 
Vegårdsfjerdingen, 3512Hønefoss 
 
Haukemyrv. 18, 3512 Hønefoss 
 
Løkkenev. 5, 3512 Hønefoss 
 
Stubbdalsv. 1, 3512 Hønefoss 

1,5 km 
 

9 km 
 

2,6 km 
 

0,9 km 
 

0,8 km 

www.gs90.no  
 
www.lovliaskistue.no  
 
www.borgebrekke.no  
 
www.løkkene.no  
 
www.kjerraten.no  

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Ca. tre ganger daglig (forutsatt skole). Helgene to avganger. 
Gang/sykkelvegmuligheter Ikke egen G/S-veg. 
Vann og avløp KUR-anlegg (kloakk uten rør). Ellers intet offentlig vann- eller avløpssystem. 
Fjernvarme Nei 
Bredbånd fiber Nei. Men muligheter for radiolink. 
Badeplass Grantopp (Grantoppsvingen 10) 

Åsatangen (parkering ved Åsa bru, følg traktorveg til venstre for parkeringsplass ned til Åsatangen). 
Kirke/gravplass Sogner til Norderhov kirke 
Byggeklare tomter Grenda i Åsa: 11 store naturtomter www.gaardenvaar.no 

Tjyruhjellveien: 3 boliger? (veldig nært skolen) 
Annet Foreninger: Åsa Sanitetsforening, Åsa vel, Norderhov Ungdoms og Idrettslag (NUIL) http://www.nuil.no/ 
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Forord 

Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Ringerike kommune. NIBR fikk i 
2011 et oppdrag med en tidsramme på mellom 2 og 3 ukeverk for å 
framskaffe et statistisk materiale og framstille dette i tabellform med korte 
kommentarer som viser hovedtrekk og detaljtrekk. Vi har i tillegg skrevet 
noen tilleggskommentarer og refleksjoner vedrørende strategiske 
tilnærminger til tematikken befolkningsutvikling, bosettingsmønster og 
attraktivitet. Sosiolog Guri Mette Vestby har vært prosjektleder og tatt 
fotoene og demograf Kjetil Sørlie har vært prosjektmedarbeider. 

Stoffet er presentert for ledergruppen og formannskapet i Ringerike 
kommune på deres strategiseminar 19.06.2012. 

 

NIBR, juni 2012 

 

 

Knut Onsager  

forskningssjef 
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1 Tema datamaterialet belyser 

1.1 Statistikk som grunnlag for planlegging av utviklingen 

De foreliggende analysene av befolkningsutvikling og bosettingsmønster 
er utarbeidet for å gi kommunen et nytt grunnlagsmateriale til bruk i sin 
strategiske planlegging og langsiktig politikkutforming som ser de ulike 
små og store lokalsamfunnene i en helhet. 
 
Ringerike kommune består av en rekke tettsteder i tillegg til byen 
Hønefoss, og kommunen ønsket å få et bedre kunnskapsgrunnlag for å 
sikre utvikling av disse stedene til livskraftige lokalsamfunn. En avgjørende 
ressurs vil da være den såkalte humankapitalen, dvs. folkene som bor der. 
Kunnskap om innbyggernes utdanningsnivå er ett av forholdene som kan 
være av interesse. I stedsutvikling har det imidlertid også betydning hva 
slags erfaringsbakgrunn folk har i form av lokalkunnskap om det konkrete 
området og om Ringerike, eller det er innflyttere og tilbakeflyttere som kan 
bidra med sine erfaringer fra andre steder, byer og regioner. Dette kan ses 
som en type uformell samfunnskompetanse og det er verdifullt at dette 
erfaringsgrunnlaget representerer en viss bredde når det skal brukes til å 
utvikle livskraftige lokalsamfunn. Dessuten vil det oppstå en dynamikk ved 
at det er ulike lokalsamfunnserfaringer som møtes. NIBR har framskaffet 
slike data om befolkningen i kommunen som helhet, samt i hver av de ti 
tettstedene eller områdene som er definert som egne kretser. Materialet 
gjør det også mulig for kommunen å se områdene i forhold til hverandre. 
En kan for eksempel sammenligne dem mhp. hvilke områder tilflyttere og 
tilbakeflyttere bosetter seg i. Eller en kan se på sammensetningen internt i 
hvert område mhp. hvor stor andel som er opprinnelige ringerikinger og 
hvor stor andel som er tilflyttere.  
 
Kommunen er også interessert i tiltrekningskraften den har på folk fra ulike 
steder og med ulik utdanningsbakgrunn. Våre data om tilflytting, fraflytting 
og videreflytting gir et bilde av dette. Videre gir vi svar på slike spørsmål 
som: Hvor kommer innflytterne fra og hvor flytter de som forlater 
kommunen hen? Hvor mye utveksling er det for eksempel med Oslo-
regionen? Hvordan formes det interne bosettingssystemet i kommunen?  
For å besvare dette har vi sammen med kommunen laget en inndeling av 
Ringerike bestående av tettstedsområder og kretser.  
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1.2 Kommuneplanen for Ringerike 

Nedenfor viser vi til noen reIevante sitat fra Kommuneplanen for Ringerike 
2007-2019: 
 
”Ringerike har de to siste årene opplevd en positiv økning i folketallet. 
Økningen i folketallet de siste 10 årene er på totalt 932 personer (3,4%) og 
gir en gjennomsnittlig årlig folketilvekst på 0,34%” (s.20) 
 
”Befolkningens alderssammensetning er vesentlig i forhold til utforming av 
tjenester og inntektsgrunnlaget. Ringerike har en høyere andel eldre over 
67 år, mens andelen 0-5 år ligger betydelig under fylkes- og 
landsgjennomsnittet. En målrettet satsing for å beholde og tiltrekke 
ungdom i etableringsfasen og yngre barnefamilier vil kunne endre 
befolkningssammensetningen i en mer gunstig retning” (s.8) 
 
”Ringerike karakteriseres også ved en bosettingsstruktur med lavere andel 
bosatt i tettsteder og lengre reisetid til kommunesenter. Dette har også 
konsekvens for utforming av tjenestetilbud og kostnader. 
Kommuneplanens arealdel legger opp til gradvis endring av dette gjennom 
en prioritering av nye boliger i sentrumsområder og tettsteder” (s.8) 
 
”Ringerike er en kommune med store arealer, hvor befolkningen er fordelt 
på byen Hønefoss, de mange tettstedene og bygdene i kommunen. Dette 
utbyggingsmønsteret er en viktig kvalitet ved en kommune av Ringerikes 
størrelse. Opprettholdelse og videreutvikling av lokalsamfunn i tettsteder 
og bygder er derfor et viktig element i planleggingen. I dette ligger det en 
målsetning om at det skal være tilgjengelige boligarealer i alle tettstedne i 
kommunen, samt nødvendige arealer for servicefunksjoner og 
næringsarealer der det er aktuelt” (s.28) 
 
”I målsetningene for kommuneplanen heter det at det skal tilrettelegges for 
økt bosetting i Hønefoss, og at kommunen skal bidra til at Hønefoss blir 
styrket som handels- service- og kulturby”. (s.28)  
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2 Metode for utvalg og analyse 

2.1 Utvalg  

Denne analysen er basert på data om et utvalg av befolkningen, nemlig de 
ti årskullene som erfaringsmessig nå er ferdige med etableringsfasen. Det 
vil si at de nå har slått seg ned der de vil bo, i vertfall i den kommunen 
eller regionen de nå bor. De er gjennom utdanningsløp og de første 
omskiftelige trinnene på karrierestigen. Med en viss sikkerhet kan vi si at 
disse er representative for dagens unge voksne og de i tidlig middelalder.  
Vi har valgt ut de ti årskullene som nå er i 40-årene som grunnlag for å si 
noe om problemstillingene. De er født i perioden 1960-69.  
 
Metoden, som kalles en livsløpsanalyse, består i at vi ved hjelp av SSBs 
flyttehistoriske database følger de ti årskullene fra de var 15 år til de nå er 
i alderen 40-49 år. Datamaterialet innbefatter for det første alle i disse ti 
årskullene som nå bor i Ringerike kommune (dagens befolkning) og for 
det andre alle som vokste opp på Ringerike (bodde der da de var 15 år), 
uansett om de nå bor der eller er flyttet ut.  
 
 

2.2 Om begrepene på befolkningskategoriene  

Bofaste: de som har bodd på Ringerike helt siden de var 15 år 

Tilbakeflyttere: de som opprinnelig er fra Ringerike (bodde der som 15-
åringer), nå flyttet tilbake 
 
Tilflyttere: de som er vokst opp et annet sted (bodde et annet sted som 15-
åringer), og har nå bosatt seg på Ringerike 
 
Dagens befolkning: består da av de bofaste + de tilbakeflyttede + 
tilflytterne 
 
Fraflyttere: de som opprinnelig er fra Ringerike (bodde der som 15-
åringer), nå bosatt andre steder 
 
Videreflyttere: de som i perioden fra de var 15 og frem til de nå er i alderen 
40-49 år har kommet flyttende til Ringerike, men som så har flyttet videre 
til et annet sted 
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2.3 Kommunen inndelt i områder 

Sammen med oppdragsgiverne ble kommunen inndelt i områder som de 
fant hensiktsmessige for formålet. Inndelingen er gjort ut fra grunnkretser. 
Kartskissen nedenfor viser de 17 områdene. 
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2.4 Problemstillinger 

1. Om bakgrunnen til dagens befolkning (40-49 åringer) i hvert av 
områdene: 

 Hvor stor andel er opprinnelig fra Ringerike (bofaste og tilbakeflyttede 
ringerikinger)?  

 Hvor stor andel er tilflyttere?  
 Hvor kommer tilflytterne opprinnelig fra?  
 Er det noen av områdene som i større grad enn andre tiltrekker seg 

tilflyttere? 
 Hvor i Ringerike bosetter tilbakeflyttede ringerikinger seg? 

2. Om utdanningsnivået til dagens befolkning (40-49 åringer) i hvert 
av områdene:  

 Hvordan er utdanningsnivået?  
 Hvordan er de ulike flyttegruppene på stedene utdannet? (bofaste, 

tilbakeflyttere, innflyttere, fraflyttede)?  

 3. Om utflyttede ringerikinger:  
 Hvor har de fraflyttede i 40-årene bosatt seg? 

 4. Om innflytternes stabilitet og bofasthet:  
 Hvor stor andel av tilflytterne er blitt boende?  
 Hvor stor andel har flyttet videre? 
 Er det større stabilitet og bofasthet blant tilflyttere til visse områder? 

 
Presentasjon 
Datamaterialet presenteres i tabeller med tilhørende tekst: først 
hovedtrekkene og deretter mer detaljerte beskrivelser 
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3 Om stabilitet, bofasthet og flytting  

3.1 Innledning: det store bildet 

Vi starter presentasjonen med en oversiktstabell som både viser alle 
befolkningskategoriene vi opererer med og som viser resultatet av 
flytteprosessene som har funnet sted fra disse var 15 år fram til de i dag er 
40-49 år. Er resultatet befolkningsmessig tap eller gevinst for Ringerike 
kommune? 

 

Tabell 1 Antall personer i ti årskull som (I) bor i Ringerike, eller (II) har 
flyttet inn og ut av Ringerike. Fra de var 15 år til de nå er 40-49 år. 
Prosenter

Menn Kull født 1960-69 Kvinner

Person Prosent Person Prosent

1872 100 Da: alle som bodde i 
Ringerike som 15-åringer:

1853 100

826 44 Bofaste 623 34

330 18 Tilbakeflyttere 428 23

716 38 Fraflyttede 802 43

856 45 Tilflyttere 989 53

1657 89 Videreflyttere 1636 88

+140 + 7 Tap/gevinst +187 +10

2012 107 Nå:  alle som bor i 
Ringerike som 40-49-
åringer

2040 110
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Hovedtrekk: 

 Antall personer som nå er i 40-årene som bodde i Ringerike kommune da 
de var 15 år, var den gang totalt 1872 gutter og 1853 jenter (øverste 
mørkegrønne linje)  
 

 Dagens befolkning i denne aldersgruppen i Ringerike (den nederste 
mørkegrønne linjen): nå bor det totalt 2012 menn og 2040 kvinner her 
 

 Dette gir en gevinst på +7% for mennene og + 10% for kvinnene 

Detaljerte trekk: 
 

 Summen av tilflyttere og videreflyttere kaller vi nytilflyttere (dvs. alle nye 
som kom, - noen ble og andre flyttet videre). Denne samletabellen viser 
indirekte at: 36% nytilflytterne er blitt boende og at 61 % av dem hadde 
flyttet videre 
 

 Det har kommet nesten like mange nytilflyttere som etter en stund ble 
videreflyttere, som det antall barn som vokste opp i kommunen 

 
Sammenligning: 
 

 Det er vanlig at menn i større grad enn kvinner er bofaste i 
oppvekstkommunen. En vesentlig årsak er at de er knyttet til eiendom og 
bedrift gjennom arv. En annen årsak er arbeidsmarkedet: tilgangen på 
praktiske yrker som tradisjonelt har vært mannsdominerte gjør at flere 
velger å ta yrkesutdanning og finner jobb hjemme. 
 

 Tilbakeflyttingsprosenten, dvs. hvor mange som flytter tilbake til 
hjemkommunen etter endt utdanning og/eller arbeid ute noen år, er på 
landsbasis for menn 17% og for kvinner 19%. Ringerike ligger som vi ser 
av tabellen over for 40-åringene på menn 18% og kvinner 23%, dvs. 
omtrent det samme som på landsbasis for menn, men med høyere 
tilbakeflyttingsprosent for kvinner 
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4 Dagens befolkning i Ringerike 

 

4.1 Ringerikinger + tilflyttere = dagens lokalbefolkning 

 Hvor stor andel er opprinnelig fra Ringerike (bofaste og tilbakeflyttede 
ringerikinger) 

 Hvor stor andel er innflyttere?  
 
 

 
Tabell 2 Dagens befolkning i 40-årene. N: menn= 2012, kvinner=2040 
 
Menn 
Antall 

Menn 
prosent 

         
Dagens befolkning 

Kvinner  
antall 

Kvinner 
Prosent 

826 41 Bofaste 623 31 

330 16 Tilbakeflyttere 428 21 

856 43 Tilflyttere 989 48 

2012 100  2040 100 

 
 
 
Hovedtrekk: 

 
 Dagens befolkning består av litt over halvparten opprinnelige 

ringerikinger 
 

 Totalt utgjør de ti årskullene 4052 personer, hvorav 2012 menn 
og 2040 kvinner 
 

 Blant menn er det en større andel som opprinnelig er fra 
Ringerike enn hva vi finner blant kvinnene 
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Detaljerte trekk: 
 

 Bofaste: 41% av mennene og 31 % av kvinnene har bodd her 
hele tiden 
 

 Tilbakeflyttere: 16% av mennene og 21% av kvinnene er 
tilbakeflyttere 
 

 Tilflyttere: 43% av mennene og 48% av kvinnene er tilflyttere 

 
 
 

  

Side 104 av 269



12 

NIBR-notat 2012:107 
 

4.2 Hvor kommer tilflytterne opprinnelig fra? 

Våre dataregistre kan fortelle hvor tilflytterne er vokst opp, dvs. hvor de 
bodde som 15-åringer. Det kan si noe om hva slags oppvekstbakgrunn 
folk har som velger seg eller trekkes mot Ringerike. Dette har dessuten 
betydning for hva slags lokalkultur de har med seg fra barne- og 
ungdomstid, noe som vi innledningsvis hevdet kunne ha betydning med 
tanke på sammensetning av befolkningen. En viss blanding kan positivt 
utgjøre en dynamikk, mens lite innslag av ”nytt blod” på den andre siden 
kan være lite gunstig. Om de fleste tilfytterne til Ringerike kommer fra 
Oslo-området vil kanskje gjøre en forskjell fra om de kom fra 
nabokommunene? Eller fra utlandet?  
 
NB 1: Tallene må ikke forveksles med hvor tilflytternes flyttelass kommer 
fra, dvs. deres forrige bosted. En del har for eksempel vært innom Oslo 
først 
NB 2: I tabellene er det både enkeltkommuner, større og mindre regioner 
og landsdeler som er enheter, og derved kan de vanskelig sammenlignes 
direkte. Men vi kan lese av tallene fra enkeltkommunene at de utgjør en 
relativt stor andel. Denne geografiske inndelingen er gjort i samarbeid med 
oppdragsgiver ut fra hva som ble vurdert som interessant. 
 
Først viser vi en tabell med hovedtrekkene. Deretter viser vi en mer 
detaljert tabell som presenterer menn og kvinner hver for seg, samt at 
både antall personer og prosentandeler fremkommer.  
 
Tabell 3 Dagens befolkning i Ringerike kommune fordelt etter hvor de 
vokste opp/bodde som 15-åringer. Menn og kvinner samlet. Prosent.      
N= 4052 
 
 Andel  Andel 

I Ringerike 
 

54 Oslo 4 

Hole  
 

3 Oslo omegn ellers 5 

Asker/Bærum 
 

2 Østlandet ellers 5 

Jevnaker 
 

2 Sørlandet 1 

Hallingdal 
 

1 Vestlandet 4 

Valdres 
 

1 Trøndelag 2 

Drammensreg. 
 

2 Nord-Norge 4 

Buskerud ellers 
 

2 Utlandet 8 
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Hovedtrekk: 

 Selv om tabellen inneholder både enkeltkommuner, regioner og 
landsdeler, kan vi slå fast at relativt sett er flest tilflyttere 
opprinnelig fra nabokommunene Hole og Jevnaker og fra 
Osloregionen (inkludert Asker og Bærum)  

 For øvrig er det en stor spredning mht. hvor tilflytterne opprinelig 
er fra 

 Østlandet ellers, Vestlandet og Nord-Norge er regioner som er 
godt representert, mens det er færre som er fra Sørlandet og 
Trøndelag 

 
Nedenfor viser vi så menn og kvinner for seg, og både antall personer og 
prosentandeler. 
 
 
Tabell 4  Dagens befolkning i Ringerike kommune fordelt etter hvor de 
vokste opp/bodde som 15-åringer. N for alle= 4052. N for menn= 2012.  
N for kvinner= 2040. Hele tall og prosent (avrundet) 
 
Oppvekst-
sted 

Menn  
(antall) 

Menn 
(prosent) 

Kvinner 
(antall) 

Kvinner 
(prosent) 

Alle 
(antall) 

Alle 
(prosent) 

Ringerike 1156 57 % 1051 52 % 2207 54 % 
Oslo     65 3     83 4   148 4 
Asker/Bærum     46 2     46 2     92 2 
Hole      68 3     72 4   140 3 
Jevnaker     40 2     60 3   100 2 
Hallingdal     15 1     26 1    41 1 
Valdres     16 1     15 1    31 1 
Drammensreg.     26 1     33 2    59 2 
Buskerud elrs.     34 2     52 3    86 2 
Osloreg.elrs.     86 4   106 5  192 5 
Østlandet elrs.     93 5     98 5  191 5 
Sørlandet    12 1     15 1    27 1 
Vestlandet    77 4     81 4  158 4 
Trøndelag    39 2     41 2    80 2 
Nord-Norge    70 3     75 4  145 4 
Utlandet  169 8   186 9  355 8 
Sum 2012 99 % 2040 102 % 4052 100 % 
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Detaljerte trekk: 
 

 Det kommer noen flere fra Hole enn fra Jevnaker 
 

 Det kommer flere fra Oslo enn fra Asker og Bærum.  
 

 Det er ikke veldig mange tilflytterne som er vokst opp i 
Drammensregionen ( 1% av mennene og 2% av kvinnene, i tall 
26 menn og 33 kvinner).  
 

 Hallingdalstilflytterne utgjør bare 1%, men Buskerud ellers utgjør 
2% av mennene og 3 % av kvinnene, i tall 34 menn og 52 
kvinner 
 

 Det er relativt mange fra utlandet: 8% av mennene og 9% av 
kvinnene   

 

4.3 ”Magnetdrag” ut og inn av kommunen 

Flyttemagneten er et mål på hvor stort ”drag” én region har på folk som 
flytter ut fra en annen region. Hvis andelen som innflyttingsregionen får er 
lik utflyttingsregionens andel av landets folketall for de kullene vi ser på 
(når utflyttingsregionen holdes utenfor) er magnetverdien=1. Tall over og 
under 1 måler så ”draget”. 
 
Tabellen under viser at Ringerike har skikkelig ”drag” på folk fra Hole 
(magnet = 58) og Jevnaker (magnet =41). Den neste tabellen viser for 
øvrig at draget motsatt vei er enda større! Hole og Jevnaker trekker enda 
flere ringerikinger, gitt de små størrelsene sine. OBS: i tabellene er det 
både enkeltkommuner, regioner og landsdeler, dvs. at tallene bare kan 
sammenlignes på samme nivå. 
 
Tabell 5 Innflyttere: Andel etter oppvekststed og magnetdrag på folk i 
andre regioner (”tilfeldig landing = 1) 
 
 Andel Magnet  Andel  Magnet 
I Ringerike 54     - Oslo 4 1,04 
Hole  3 58 Oslo omegn ellers 5 1,08 
Asker/Bærum 2 1,6 Østlandet ellers 5 0,9 
Jevnaker 2 41 Sørlandet 1 0,5 
Hallingdal 1 5,1 Vestlandet 4 0,7 
Valdres 1 4,9 Trøndelag 2 0,9 
Drammensregion 2 1,7 Nord-Norge 4 0,9 
Buskerud ellers 2 4,8 Utlandet 8 0,6 
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Hvilke områder er det så som har ”drag” på ringerikinger? I tabellen 
nedenfor snur vi flyttemagneten og viser nabokommunenes sterke 
dragning på ringerikinger. Det er med andre ord ganske mye flytting 
mellom de tre kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker, begge veier. 
 
Tabell 6. Fraflyttede. Andel etter bosted og magnetdrag på ringerikinger 
(”tilfeldig landing = 1) 
 
 Andel Magnet  Andel  Magnet 
Ringerike 59     - Oslo 6 1,8 
Hole 4 100 Oslo omegn ellers 5 0,8 
Asker/Bærum 3 2,4 Østlandet ellers 5 0,7 
Jevnaker 3 61 Sørlandet 1 0,33 
Hallingdal 1 2,9 Vestlandet 2 0,25 
Valdres 1 3,6 Trøndelag 1 0,18 
Drammensregion 2 2,4 Nord-Norge 1 0,14 
Buskerud ellers 3 5,1 Utlandet 3    - 
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5 Hvor bosetter tilflyttere og tilbakeflyttere seg? 

5.1 Innledning 

 Er det noen av områdene som i større grad enn andre tiltrekker seg 
tilflyttere? 

 Hvor i Ringerike bosetter tilbakeflyttede ringerikinger seg? 

I dette delkapitelet skal vi først se på hvor stor andel av henholdsvis 
tilflytterne og tilbakeflytterne som bosetter seg i hvilke områder innenfor 
kommunen.  
 
Deretter vil vi se på hvert område for seg og vise hvor stor andelen av 40-
åringene der som er tilflyttere. 
  
De to påfølgende tabellene viser hele gruppen tilflyttere (deretter 
tilbakeflyttere) og hvor mange/hvor stor andel av dem som har bosatt seg 
hvor. Resultatet kan dels leses som deres preferanser, dvs. hvor de synes 
det er mest attraktivt å bo, men dels også som et bilde på hvor det er 
boliger eller tomter å få kjøpt. Det vil selvsagt variere og avhenge av 
mange forhold, blant annet om det er lagt ut større områder i noen av 
kretsene. 
 
Vi vil også nevne et vesentlig forhold som sannsynligvis vil slå ut og gjøre 
en forskjell på tilflyttere og tilbakeflyttere. Tilbakeflytterne kjenner 
Ringerike og de enkelte områdene/kretsene og har antakelig noen 
preferanser som baserer seg på en mye ”tykkere” kunnskap; fra egen 
oppvekst og gjennom kontakt med familie og venner hjemme på Ringerike 
mens de bodde et annet sted. Noen vil også ønske å flytte tilbake til 
akkurat det stedet de vokste opp, for eksempel på Sokna, kanskje får de 
også lettere tilgang til bolig eller tomt gjennom slekt og kjente. Ingen av 
disse faktorene vil gjelde for tilflyttere. 
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5.2 Tilflytteres bosetting 

 
Tabell 7. Områdene i Ringerike sortert etter hvor det bor flest tilflyttere. 
Antall og indeks. 
 
Område Antall 

tilflyttere 
i   40-
årene 

Antall 
personer 

i  40-
årene 

Antall 
personer 

totalt 

Tilflytter-
indeks 

(komm=100) 

Ringerike i alt 1845 4052 28821 100 
Hønefoss sentrum 633 1319 10675 105 
Heradsbygda 206 399 2636 113 
Haugsbygd 190 418 2654 100 
Eggemoen/Hensmoen 172 366 2834 103 
Norderhov 114 200 1140 125 
Tyristrand 105 247 1548 93 
Hallingby 82 242 1705 74 
Sokna 69 198 1368 77 
Åsa 58 105 575 121 
Åsbygda 47 73 523 141 
Ask 36 124 757 64 
Nakkerud 36 79 670 100 
Nes i Ådal 30 69 441 95 
Veme 28 118 711 52 
Østre Ådal 19 43 201 97 
Ringmoen 13 35 225 82 
Viker 7 17 158 90 
Indeks i tabellen (tilflytterindeksen) sier i hvilken grad tilflytterne til Ringerike velger et område/krets, målt i 
forhold til størrelsen på området/kretsen. Indeksen er 100 hvis andel tilflyttere er den samme som som 
befolkningsandelen for de kullene vi ser på. 
 
 
Hovedtrekk: 
 

 Totalt har Ringerike 1845 tilflyttere i alderen 40-49 år 
 

 Av det totale antall tilflyttere i denne aldersgruppen er det Hønefoss 
sentrum som får den største kvoten. Deretter følger Heradsbygda 
og Haugsbygd 
 

 Ganske mange bosetter seg også på Eggemoen/Hensmoen, i 
området Norderhov og på Tyristrand 
 

 Indeksene viser at Åsbygda har fått flest tilflyttere, sett i forhold til 
krets/områdestørrelsen. Deretter følger Norderhov og Åsa. Men 
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dette er områder med relativt få innbyggere totalt sett, dermed 
scorer de høyt. Desidert svakest ”drag” har Veme hatt.  
 

Detaljerte trekk: 
 

 Likevel bor de fleste tilfyttere nær byen. Av det totale antall tilflyttere 
i aldersgruppen (1845) er det 633 personer som nå bor i Hønefoss 
sentrum. Dette utgjør 34% av tilflytterne, dvs. 1/3 
 

 206 personer, eller 11% av tilfytterne, finner vi bosatt i 
Heradsbygda, mens nesten like mange bor i Haugsbygd: 190 
personer, dvs. 10%.  
 

 Eggemoen/Hensmoen følger like etter med 172 tilflyttere, eller 9%.  
 

 Tallene over viser at Hønefoss sentrum eller selve byen har 
tiltrukket seg 34% av tilflytterne, mens  de tre bynære områdene 
tilsammen utgjør nesten like stor andel: 30% samlet for 
Heradsbygda, Haugsbygd og Eggemoen/Hensmoen (Hønefoss 
nord). Det er med andre ord slik at om lag 2/3 av tilflytterne bor i 
Hønefoss by eller i relativt kort avstand til byen. 
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Nå skal vi vise hvor stor andel tilflytterne utgjør i det enkelte område der 
de bor.  
 
 
Tabell 8.  Andel tilflyttere i forhold til befolkningens størrelse i hvert av 
områdene i Ringerike kommune. Personer i alderen 40-49 år. Menn og 
kvinner samlet. N= totalt antall personer 40-49 år i hvert område/krets 
 
 %  %  % 
Ringerike 45 Eggemoen – 

Hensmoen 
47 Viker 41 

Åsbygda 64 Nakkerud 46 Ringmoen 37 
 

Norderhov 57 Haugsbygd 45 Sokna 35 
 

Åsa 55 Østre Ådal 44 Hallingby 34 
 

Heradsbygda 52 Nes i Ådal 43 Ask 29 
 

Hønefoss str.  48 Tyristrand 42 Veme 24 
 

 
 
Hovedtrekk: 
 

 I hele Ringerike er det i snitt 45 % tilflyttere i alderen 40-49 år 
 

 Åsbygda har den klart største andelen tilfyttere: hele 64% av alle i 
40-årsalderen som bor der. To av tre av innbyggerne er tilflyttere. 
Men den høye prosenten må tolkes i lys av at det er relativt få 
personer totalt i denne aldersgruppen der, noe som betyr at relativt 
få tilflyttere vil utgjøre en forholdsmessige høy prosent 
 

 Deretter følger områdene Norderhov og Åsa 
 

 I den andre enden av skalaen finner vi Ask og Veme, der bare 24 
og 29% av lokalbefolkningen i denne aldersgruppen er tilflyttere.  
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5.3 Tilbakeflytteres bosetting 

Tabell 9. Områdene i Ringerike sortert etter hvor det bor flest 
tilbakeflyttere. Antall og indeks. 
 
Område Antall 

tilbakeflyttere 
i   40-årene 

Antall 
personer 

i    40-
årene 

Antall 
personer 

totalt 

Tilbakeflytter-
indeks 

(komm=100) 

Ringerike i alt 758 4052 28821 100 

Hønefoss sentrum 257 1319 10675 104 
Haugsbygd 102 418 2654 130 
Heradsbygda 71 399 2636 95 
Eggemoen/Hensmoen 57 366 2834 83 
Norderhov 45 200 1140 120 
Tyristrand 37 247 1548 80 
Sokna 34 198 1368 92 
Hallingby 33 242 1705 73 
Ask 31 124 757 134 
Åsa 24 105 575 122 
Veme 20 118 711 91 
Nakkerud 16 79 670 108 
Åsbygda 8 73 523 59 
Nes i Ådal 8 69 441 62 
Ringmoen 7 35 225 107 
Østre Ådal 6 43 201 75 
Viker 2 17 158 63 
 
Hovedtrekk: 
 

 Tilbakeflyttede ringerikinger utgjør i alt 758 personer i alderen 40-49 
år 
 

 Tilbakeflytterne har først og fremst bosatt seg i Hønefoss by (34%). 
Dette er samme andel som vi fant blant tilflyttere. 
 

 Deretter følger Haugsbygd, så Heradsbygda og 
Eggemoen/Hensmoen (som vel hører til Hønefoss nord) 
 

 Tilbakeflytterne ser ut til å velge Haugsbygd foran Heradsbygda og 
Eggemoen/Hensmoen 
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Detaljerte trekk: 
 

 Av det totale antall tilbakeflyttere i aldersgruppen (758=N) er det 
257 personer som nå bor i Hønefoss by. Dette utgjør 34% av 
tilbakeflytterne, dvs. 1/3 
 

 102 personer, eller 13% av tilbakeflytterne, finner vi bosatt i 
Haugsbygd 
 

 Heradsbygda har 9% av tilbakeflytterne (71 personer) og 
Eggemoen/Hensmoen 8% (57 personer).  
 

 Tallene over viser at Hønefoss sentrum eller selve byen har 
tiltrukket seg 34% av tilbakeflytterne, mens  de tre bynære 
områdene tilsammen utgjør nesten like stor andel: samlet 30%. 
Dette er de samme tallene som for tilflyttere, at om lag 2/3 bor i 
Hønefoss by eller i kort avstand til byen. 
 

 Men det er en tydelig forskjell mellom tilflyttere og tilbakeflyttere: 
mens tilflytterene fordeler seg relativt jevnt ut i de tre bynære 
områdene, så er tilbakflytterne mer tilbøyelig til å velge Haugsbygd 
foran de to andre områdene. 
 

 Indeks: Tilbakeflytterindeksen viser at Ask og Haugsbygd trekker 
flest tilbakeflyttere i forhold til område-størrelse. Nes i Ådal har 
svakest drag på tilbakeflyttere 

 
Tabell 10.  Andel tilbakeflyttere i forhold til befolkningens størrelse i hvert 
av områdene i Ringerike kommune. Personer i alderen 40-49 år. Menn og 
kvinner samlet. N= totalt antall personer 40-49 år i hvert område/krets 
 
 %  %  % 
Ringerike 19 Ringmoen 20 Tyristrand 15 
Ask 25 Hønefoss str 19 Østre Ådal 14 
Haugsbygd 24 Heradsbygda 18 Hallingby 14 
Åsa 23 Sokna  17 Nes i Ådal 12 
Norderhov 22 Veme 17 Viker 12 
Nakkerud 20 Eggemoen/Hensm 16 Åsbygda 11 
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Hovedtrekk: 
 

 I hele Ringerike er det i snitt 19 % tilbakeflyttere i alderen 40-49 år 
 

 Ask og Haugsbygd har den største andelen tilbakefyttere: om lag 
en fjerdedel av alle i 40-årsalderen som bor der. En av fire 
innbyggerne er tilbakeflyttere 
 

 Deretter følger områdene Åsa og Hønefoss sentrum 
 

 I den andre enden av skalaen finner vi Åsbygda, Viker og Nes i 
Ådal, der bare 11/12/12% av lokalbefolkningen i denne 
aldersgruppen er tilbakeflyttere  
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5.4 Fordelingen mellom bofaste og de som kommer (tilbake) 

Til slutt i dette kapitlet skal vi se på hvordan fordelingen mellom bofaste, 
tilflyttere og tilbakeflyttere er i hvert enkelt geografiske område. En kan 
tenke seg at det blir et noe annet miljø der bofaste dominerer 
sammenlignet med områder der det enten er tilflytterne som er i flertall. 
Det kan og gi mening å plassere tilflyttere og tilbakeflyttere i én kategori og 
bofaste i en annen, der den første kategorien er de som har erfaring fra 
andre bosteder. Rangering etter bofaste betyr samtidig at dette er 
områdene med lavest innflytting, enten det er av tilflyttere eller 
tilbakeflyttede ringerikinger. NB: dette er bare ti årskull: 40-åringene. 

Tabell 11. Bofaste, tilbakeflyttere og tilflyttere i hvert enkelt geografiske 
område i Ringerike kommune. Rangert etter bofaste. Prosent. N= 
totalt antall personer i hvert område 

  

Område Bofaste Tilbakeflyttere Tilflyttere Totalt 

Veme 59 17 24 100 

Hallingby 52 14 34 100 

Sokna 48 17 35 100 

Viker 47 12 41 100 

Ask 46 25 29 100 

Nes i Ådal 45 12 43 100 

Ringmoen 43 20 37 100 

Tyristrand 43 15 42 100 

Østre Ådal 42 14 44 100 

Eggemoen 
Hensmoen 

37 16 47 100 

Nakkerud 34 20 46 100 

Hønefoss str 33 19 48 100 

Haugsbygd 31 24 45 100 

Heradsbygda 30 18 52 100 

Åsbygda 25 11 64 100 

Åsa 22 23 55 100 

Norderhov 21 22 57 100 
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6 Utdanningsnivået  

6.1 Innledning 

I dette kapitlet presenterer vi data som gir svar på disse spørsmålene: 
 

 Hvordan er utdanningsnivået?  
 Hvordan er de ulike flyttegruppene på stedene utdannet? (bofaste, 

tilbakeflyttere, innflyttere, fraflyttede)?  

Dataene er ikke brutt ned på hvert enkelt område, men viser Ringerike 
samlet. Men vi har lagt inn en sammenligning med Østlandet og med 
landet (dvs. gjennomsnitt for hele Norge). 
 
Når det gjelder utdanningsnivåer har vi kjørt ut på fire nivåer, men slår i 
presentasjonen sammen til tre for at det skal gi et tydeligere bilde. 
Utdanningsnivåene vi bruker refererer til følgende: 

 
 

 Nivå 1= grunnutdanning og videregående skole (maks 12 år) 
 Nivå 2= kort høyere utdanning (inntil 4 år etter videregående)  
 Nivå 3= lang høyere utdanning (mer enn 4 år etter videregående) 

 
 

6.2 Utdanningsnivå dagens befolkning 

Her gir vi først et oversiktsbilde av utdanningsnivået blant henholdsvis 
menn og kvinner, og deretter viser vi sammenligningstall for Østlandet og 
landet sett under ett. 
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Tabell 12. Utdanningsnivå blant menn og kvinner i ti årskull i 40-årene 
bosatt i Ringerike kommune. Prosent. N= menn 2012, N= kvinner 2040 

 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3  

Menn 74 19 7 100 

Kvinner 68 29 3 100 

 

Hovedtrekk: 

 En større andel menn enn kvinner som har høyeste utdanning 

 Samtidig er andelen med laveste utdanning større blant menn enn 
kvinner 

 Det er tydelig at kvinner i større grad enn menn har tatt kort høyere 
utdanning (inntil 4 år etter videregående) 

 Disse hovedtrekkene er vanlige 

 

Tabell 13. Utdanningsnivå blant menn og kvinner i ti årskull i 40-årene 
bosatt i Ringerike kommune. Sammenlignet med Østlandet og hele landet. 
Prosent. N= menn 2012, N= kvinner 2040 

 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Alle 

Menn Østlandet (utenom 
Oslo-regionen) 

72 22 6 100 

Menn landet 66 25 9 100 

Menn Ringerike 74 19 7 100 

Kvinner Ringerike 68 29 3 100 

Kvinner Østlandet (utenom 
Oslo-regionen) 

66 31 3 100 

Kvinner landet 61 33 6 100 

 

Hovedtrekk: 

 Før vi går til Ringerikstallene: sammenligner vi tallene for hele 
landet med Østlandet (utenom Oslo-regionen), ser vi at for både 
menn og kvinner er utdanningsnivået høyere for landet som helhet 
enn det er for Østlandet (utenom Oslo-regionen) 
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 Fordelingen på de tre utdanningsnivåene blant menn i 40-årene på 
Ringerike er ikke veldig forskjellig fra hva den er på Østlandet for 
øvrig (utenom Oslo-regionen) 

 Sammenlignet med landet som helhet er det en større andel menn 
på Ringerike som har laveste utdanningsnivå, færre på det 
mellomste nivå og litt under på det høyeste 

 Også for kvinnene er fordelingen på de tre utdanningsnivåene 
omtrent det samme som hva vi finner på Østlandet for øvrig 
(utenom Oslo-regionen) 

 Sammenlignet med landet som helhet er utdanningsnivået blant 
kvinner i 40-årene noe lavere på Ringerike 

Nedenfor går vi nærmere inn på de konkrete befolkningskategoriene for å 
vise hvordan de er like eller ulike, dvs. hvordan utdanningsnivået varierer. 
Vi presenterer først data for dagens befolkning i 40-årene som bor I 
Ringerike, dernest data for de som har flyttet derfra (som er”mistet”). Siden 
det er klare forskjeller på menn og kvinner presenterer vi dem hver for seg. 

 

Tabell 14. Utdanningsnivå blant menn i ti årskull i 40-årene bosatt i 
Ringerike kommune. Fordelt etter flyttehistorie. Prosent. N= menn 2012 

Dagens menn Ringerike: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Alle 

Bofaste 85 14 1 100 

Tilbakeflyttere 66 23 11 100 

Tilflyttere 67 23 10 100 

Sammenligning:     

Landet som helhet menn 66 25 9 100 

 

Hovedtrekk menn: 

 I dagens befolkning er det tilbakeflytterne og tilflytterne som har 
høyest utdanning 

 Tilbakeflyttede menn og tilflyttede menn har omtrent like høy 
utdanning og fordelingen mellom de enkelte utdanningsnivåene 
(høy, middels, lav) er så å si lik 

Detaljerte trekk menn: 

 Blant menn som har vært bofaste hele tiden er det vanligste å ha 
lav utdanning (nivå 1- maks 12 år). 85 % er i denne kategorien 
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 Sammenlignet med både landet som helhet og Østlandet ellers (se 
tabell 9) har kategorien bofaste menn på Ringerike klart lavere 
utdanning 

 Gjør vi de samme sammenligningene for kategorien tilbakeflyttede 
ringerikinger, viser det seg at disse ligger over, dvs. at 
utdanningsnivået faktisk er høyere 

 Det samme gjelder tilfyttede menn på Ringerike; de har høyere 
utdanningsnivå enn både landet i sin helhet og Østlandet 

Nedenfor presenterer vi samme type data for kvinner i dagens befolkning.  

Tabell 15. Utdanningsnivå blant kvinner i ti årskull i 40-årene bosatt i 
Ringerike kommune. Fordelt etter flyttehistorie. Prosent. N= kvinner 2040 

Dagens kvinner Ringerike Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Alle 

Bofaste 76 22 2 100 

Tilbakeflyttere 63 33 4 100 

Tilflyttere 65 31 4 100 

Sammenligning     

Landet som helhet kvinner 61 33 6 100 

 

Hovedtrekk kvinner: 

 Data om kvinner i 40-årene viser faktisk det samme som for menn: 

 Det er tilbakeflytterne og tilflytterne som har høyest utdanning 

 Tilbakeflyttede kvinner og tilflyttede kvinner har omtrent like høy 
utdanning og fordelingen mellom de enkelte utdanningsnivåene (1 -
2- 3) er så å si lik 

Detaljerte trekk kvinner: 

 Blant kvinner som har vært bofaste hele tiden er det vanligste å ha 
lav utdanning (nivå 1-maks 12 år). 76 % er i denne kategorien, dvs. 
3 av 4 

 Sammenlignet med både landet som helhet og Østlandet ellers (se 
tabell 9) har kategorien bofaste kvinner på Ringerike klart lavere 
utdanning. Det samme fant vi blant mennene 

 Gjør vi de samme sammenligningene for kategoriene tilbakeflyttere 
og tilflyttere, viser det seg at dette er omtrent som vi finner andre 
steder: om lag 2 av 3 har laveste utdanningsnivå (maks 12 år) 
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 Andelen med høyeste utdanning blant tilflyttede og tilbakeflyttede 
kvinner er lik (4%). Dette er en litt større andel enn hva vi finner 
ellers på Østlandet, men litt lavere for landet som helhet (der alle 
storbyregionene er inkludert) 

Så skal vi se på utdanningsnivået til de kommunen har ”mistet”, dvs. de 
som vokste opp der men som har etablert seg andre steder, samt de som 
har vært innom kommunen en periode, men som har flyttet videre. Med 
andre ord: de fraflyttede og videreflytterne. Vi presenterer tall for først 
menn, deretter kvinner 

 

Tabell 16. Utdanningsnivå for menn 40-49 år: dagens befolkning i 
Ringerike sammenlignet med fraflyttede og videreflyttede. Prosent 

 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Alle 

Dagens menn Ringerike 74 19 7 100 

Fraflyttede menn 58 28 14 100 

Videreflyttede menn 60 26 14 100 

 

 

Tabell 17. Utdanningsnivå for kvinner 40-49 år: dagens befolkning i 
Ringerike sammenlignet med fraflyttede og videreflyttede.  

 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Alle 

Dagens kvinner Ringerike 68 29 3 100 

Fraflyttede kvinner 58 34 8 100 

Videreflyttede kvinner 64 30 6 100 

 

Hovedtrekk: 

 Det er ikke store forskjeller mellom fraflyttere og videreflyttere; de 
har omtrent samme utdanningsfordeling. Dette gjelder for både 
menn og kvinner 

 Fraflyttede og videreflyttede kjennetegnes ved at en større andel 
har høyere utdanning sammenlignet med dagens befolkning i 
Ringerike. Særlig gjelder dette menn 
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Detaljerte trekk: 

 På mellomnivået (nivå 2- inntil 4 år etter videregående) for kvinner 
er det ikke store forskjeller mellom de som bor der nå (29%) mot de 
fraflyttede (34%) og de videreflyttede (30%) 

 Det ser gjennomgående ut til at det blant kvinnene er større likheter 
i utdanning blant de som bor her og de som har flyttet ut eller flyttet 
videre etter å ha bodd der en stund. Det er større forskjeller mellom 
mennene. Dette er vanlig. 
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7 Om fraflyttede ringerikinger 

7.1 Innledning 

Vi kan følge alle i de ti utvalgte årskullene fra de som 15-åringer bodde i 
Ringerike til de nå er i alderen 40-49 år. Selv om det vil være mange 
forskjellige årsaker til at folk bosetter seg et annet sted enn i 
oppvekstkommunen, så er det interessant å se hvor det er blitt av dem. 

 

7.2 Hvor har de fraflyttede 40-49- åringene bosatt seg? 

Først presenterer vi et oversiktbilde som viser de store trekkene, der menn 
og kvinner er samlet 

 

Tabell 18. De som bodde i Ringerike kommune som 15-åringer: hvor bor 
de nå som 40-49-åringer? Menn og kvinner. Prosent. N menn= 1872.       
N kvinner= 1853  

Bosted nå Andel Bosted nå Andel 

I Ringerike 59 Oslo 6 

Hole 4 Oslo omegn ellers 5 

Asker/Bærum 3 Østlandet ellers 5 

Jevnaker 3 Sørlandet 1 

Hallingdal 1 Vestlandet 2 

Valdres 1 Trøndelag 1 

Drammensregionen 2 Nord-Norge 1 

Buskerud ellers 3 Utlandet 3 
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For å få mer detaljer viser vi her data for menn og kvinner separat, samt at 
vi både har tatt med hele tall og prosent 

 

Tabell 19. De som opprinnelig vokste opp i Ringerike, hvor bor de nå som 
40-49 åringer? Menn og kvinner. Hele tall og prosent (avrundet).  

  
Dagens 
bosted 

Menn 
(hele 
tall) 

Menn 
(prosent) 

Kvinner 
(hele 
tall) 

Kvinner 
(prosent) 

Alle 
(hele 
tall) 

Alle 
(prosent) 

Ringerike 1156 62 % 1051 57 % 2207 59 

Oslo 94 5 114 6 208 6 

Asker/Bærum 49 3 58 3 107 3 

Hole  70 4 93 5 163 4 

Jevnaker 68 4 59 3 127 3 

Hallingdal 9 0 12 1 21 1 

Valdres 9 0 15 1 24 1 

Drammensreg. 47 3 42 2 89 2 

Buskerud elrs. 55 3 48 3 103 3 

Osloreg.elrs. 84 4 116 6 200 5 

Østlandet elrs. 97 5 98 5 195 5 

Sørlandet 16 1 13 1 29 1 

Vestlandet 38 2 52 3 90 2 

Trøndelag 13 1 13 1 26 1 

Nord-Norge 14 1 13 1 27 1 

Utlandet 53 3 56 3 109 3 

Sum 1872 101% 1853 101% 3775 100% 

 
 

Hovedtrekk: 
 

 Rundt  40% av de om bodde i Ringerike kommune som 15-åringer 
er nå bosatt andre steder 

 62% av mennene og 57% av kvinnene som vokste opp i Ringerike 
bor der nå som voksne 

 Det er små forskjeller på hvor stor andel av mennene og av 
kvinnene som har bosatt seg på de ulike stedene. Vi kommenterer 
derfor begge samlet (kolonnen: alle til høyre i tabellen) 

 14% har slått seg ned i Oslo og Osloregionen, inkludert Asker og 
Bærum 
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 Rangert etter antall (OBS både enkeltkommuner og regioner) er det 
Oslo, Osloregionen, Østlandet ellers som har flest bosatte 
ringerikinger 

 Like mange har bosatt seg i Asker/Bærum som i utlandet 

 

Detaljerte trekk: 

 Nabokommunene: Hole har fått noen flere enn Jevnaker (163 mot 
127 personer, totalt 290). Det er noen flere som har slått seg ned i 
den nærmeste Osloregionen (315 personer) enn i disse to 
nabokommunene 

 I Osloregionen samlet bor det 14% av disse ti årskullene, fordelt 
slik: 

o Oslo : 6% 

o Asker/Bærum: 3% 

o Osloregionen for øvrig: 5% 

 Ellers er ringerikingene spredd utover. Flere har bosatt seg på 
Vestlandet enn i de øvrige landsdelene 

 Magneteffekten er regnet ut i tabell 6 foran. Den viser at Hole og 
Jevnaker har et enormt drag på ringerikingene: hhv. 100 og 61 
ganger større enn hva størrelsen på disse kommunene skulle tilsi 

 Ellers har Valdres og Hallingdal, og Buskerud ellers større drag enn 
Drammensregionen og Asker/Bærum. Oslo har enda svakere drag 

 

Side 125 av 269



33 

NIBR-notat 2012:107 
 

8 Oppsummering hovedtrekk 

8.1 Om stabilitet og bofasthet blant ti årskull 

 Antall personer som nå er i 40-årene som bodde i Ringerike 
kommune da de var 15 år, var den gang totalt 1872 gutter og 1853  
 

 Dagens befolkning i denne aldersgruppen i Ringerike: nå bor det 
totalt 2012 menn og 2040 kvinner i alderen 40 – 49 år her 
 

 Dette gir en gevinst på +7% for mennene og + 10% for kvinnene 
 

 Dagens befolkning består av litt over halvparten opprinnelige 
ringerikinger  
 

 Det er en større andel blant menn enn blant kvinner som er 
opprinnelige ringerikinger 
 

 Bofasthet og videreflytting: 36% av nytilflytterne er blitt boende og 
61 % av dem har flyttet videre 
 

8.2 Hvor kommer tilflytterne opprinnelig fra? 

 Det er relativt sett flest tilflyttere som opprinnelig kommer fra (er 
vokst opp i) nabokommunene Hole og Jevnaker og 
Osloregionen (inkludert Asker og Bærum)  

 For øvrig er det en stor spredning mht. hvor tilflytterne opprinelig 
er fra 

 Østlandet ellers, Vestlandet og Nord-Norge er regioner som er 
godt representert, mens det er færre som er fra Sørlandet og 
Trøndelag 

8.3 Hvor bosetter tilflytterne seg? 

 Totalt har Ringerike 1845 tilflyttere i alderen 40-49 år 
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 Av det totale antall tilflyttere i denne aldersgruppen er det Hønefoss 
sentrum som får den største kvoten. Deretter følger Heradsbygda 
og Haugsbygd 
 

 Ganske mange bosetter seg også på Eggemoen/Hensmoen, i 
området Norderhov og på Tyristrand 
 

 Indeksene viser at Åsbygda har fått flest tilflyttere, sett i forhold til 
krets/områdestørrelsen. Deretter følger Norderhov og Åsa. Men 
dette er områder med relativt få innbyggere totalt sett, dermed 
scorer de høyt. Desidert svakest ”drag” har Veme hatt.  

8.4 Hvor bosetter tilbakeflytterne seg? 

 Tilbakeflyttede ringerikinger utgjør i alt 758 personer i de ti 
årskullene 40-49 år 
 

 Tilbakeflytterne har først og fremst bosatt seg i Hønefoss by (34%). 
(Dette er samme andel som vi fant blant tilflyttere) 
 

 Deretter følger Haugsbygd, så Heradsbygda og 
Eggemoen/Hensmoen 
 

 Tilbakeflytterne ser ut til å velge Haugsbygd foran Heradsbygda og 
Eggemoen/Hensmoen. Det ser altså ut til at tilflyttere i større grad 
bosetter seg i Heradsbygda, mens Haugsbygd har større ”drag” på 

tilbakeflyttere 

 

8.5 Hvor stor andel utgjør tilflytterne i hvert område? 

 I hele Ringerike er det i snitt 45 % tilflyttere i alderen 40-49 år 
 

 Åsbygda har den klart største andelen tilfyttere: hele 64%. To av tre 
av innbyggerne der er tilflyttere. 
 

 Deretter følger områdene Norderhov og Åsa 
 

 I den andre enden av skalaen finner vi Ask og Veme, der bare hhv. 
24 og 29% er tilflyttere.  
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8.6 Utdanningsnivået i dagens befolkning 

8.6.1 Sammenligning menn og kvinner 

 Det er en større andel menn enn kvinner som har høyeste 
utdanning (mer enn 4 år etter videregående) 

 Samtidig er andelen med laveste utdanning høyere blant menn enn 
kvinner 

 Det er tydelig at kvinner i større grad enn menn har tatt kort høyere 
utdanning (inntil 4 år etter videregående) 

 Disse hovedtrekkene er vanlige 

 Fordelingen på de tre utdanningsnivåene (høy-middels-lav) blant 
menn i 40-årene på Ringerike er ikke veldig forskjellig fra hva den 
er på Østlandet for øvrig (utenom Oslo-regionen) 

 Sammenlignet med landet som helhet er det en større andel menn 
på Ringerike som har laveste utdanningsnivå (maks 12 år), færre 
på det mellomste nivå (inntil 4 år etter videregående) og litt under 
på det høyeste (mer enn 4 år etter videregående) 

 Også for kvinnene er fordelingen på de tre utdanningsnivåene 
omtrent det samme som hva vi finner på Østlandet for øvrig 
(utenom Oslo-regionen) 

 Sammenlignet med landet som helhet er utdanningsnivået blant 
kvinner i 40-årene noe lavere på Ringerike 

 

8.6.2 Sammenligning bofaste, tilbakeflyttere og tilflyttere  

 I dagens mannlige befolkning er det tilbakeflytterne og tilflytterne 
som har høyest utdanning 

 Tilbakeflyttede menn og tilflyttede menn har omtrent like høy 
utdanning og fordelingen mellom de enkelte utdanningsnivåene 1 -
2- 3 er så å si lik 

 Data om kvinner i 40-årene viser faktisk det samme som for menn: 

 Blant kvinnene er det tilbakeflytterne og tilflytterne som har høyest 
utdanning 

 Tilbakeflyttede kvinner og tilflyttede kvinner har omtrent like høy 
utdanning og fordelingen mellom de enkelte utdanningsnivåene 1 -
2- 3 er så å si lik 
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8.6.3 Sammenligning dagens befolkning med fraflyttede og 
videreflyttede 

 Det er ikke store forskjeller mellom fraflyttede og videreflyttede; de 
har omtrent samme utdanningsfordeling. Dette gjelder for både 
menn og kvinner 

 Fraflyttede og videreflyttede kjennetegnes ved at en større andel 
har høyere utdanning sammenlignet med dagens befolkning i 
Ringerike. Særlig gjelder dette menn 

 

8.7 Om fraflyttede ringerikinger: hvor bor de nå? 

 
 Rundt  40% av de som bodde i Ringerike kommune som 15-åringer 

er nå bosatt andre steder 

 Det er små forskjeller på hvor stor andel av mennene og av 
kvinnene som har bosatt seg på de ulike stedene.  

 14% har slått seg ned i Oslo og Osloregionen, inkludert Asker og 
Bærum 

 Rangert etter antall (OBS både enkeltkommuner og regioner) er det 
Oslo, Osloregionen, Østlandet ellers som har flest bosatte 
ringerikinger 

 Like mange har bosatt seg i Asker/Bærum som i utlandet 
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9 Tilleggskommentarer 

9.1 Dilemmaer og strategier 

Vårt oppdrag har i hovedsak vært å framskaffe en del statistisk materiale 
som vurderingsgrunnlag. Dette er presentert foran i form av kommenterte 
tabeller. Dette tallmaterialet kan kommunen bruke i flere ulike 
sammenhenger, inkludert strategisk planlegging for befolkningsutvikling og 
bosetting. Sammen med kommunen valgte vi å se på bofasthet og flytting 
for de ti siste årskullene som hadde gjort seg ferdig med etableringsfasen, 
dvs. de som er i alder 40 – 50 år. De valg de gjorde da de var i 30- 40 
årsalderen kan avleses i våre tall. For rekrutteringsformål er det derfor 
dagens 30-40 åringer som kommunen bør ha som målgruppe, selvsagt 
sammen med unge voksne i slutten av 20-åra. Selv om det ikke er vår 
oppgave å komme med konkrete lokalpolitiske forslag, vil vi avslutte dette 
notatet med noen kommentarer knyttet til de faglige og politiske 
vurderinger og valg som kommunen må foreta i forbindelse med 
planlegging og strategisk samfunnsutvikling mer generelt.  

 

9.1.1 Sentrum-periferi-perspektivet 

Lokale myndigheter i Ringerike kommune står overfor noen dilemmaer når 
de skal velge strategier for stedsutvikling og innsatsområder knyttet til 
geografiske områder. I stor grad dreier dette seg om de tradisjonelle 
valgene knyttet til forholdet mellom sentrum og periferi. Slike finnes på 
mange nivåer. Både nasjonale, regionale og lokale myndigheter står 
overfor avveininger og valg mellom ulike steder når utviklingsarbeid, ny 
lokalisering eller omlokalisering står på dagsorden.   

Ubehaget og de konfliktdebattene som ofte følger av geografiske 
prioriteringer har i en del tilfelle ført til det en spissformulert kaller å ”smøre 
tynt utover”, dvs. at ressursene anvendes mer likelig alle steder,  i 
motsetning til om satser mye på noen få utvalgte steder. Dersom en velger 
å prioritere: er det i så fall naturlig å bruke mest ressurser der det allerede 
bor flest folk og er flest virksomheter? Det finnes ikke fasitsvar på dette. 
Troen på en sterk region- og kommunesentersatsing har imidlertid gått i 
bølger i norsk regional- og distriktspolitikk i etterkrigstiden. På kort sikt 
virker sentralisering gjerne billigst. Men motspørsmålet dukker ofte opp: 
Kan kommunen eller regionen totalt sett bli styrket av et sterkere senter 
når omlandet gradvis svinner? Finnes det et balansepunkt hvor 
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samarbeidet og kommunikasjonen mellom senter og omland fungerer 
mest optimalt? Dette kan være en mer ressurskrevende tilpasning, men 
kan på lang sikt vise seg å være den beste strategien. Med tanke på den 
sterke konkurransen mellom kommuner og regioner om å være attraktive 
for bosetting bør politikere og fagmiljøer foreta bevisste valg om hvordan 
forholdet mellom by og omland skal balanseres. Ringerike har en by, flere 
småsteder som varierer i størrelse fra tettsted til grender, og store 
spredtbygde områder. En vesentlig utfordring blir å anvende 
utviklingsressurser på en måte som skaper attraktive lokalsamfunn av ulik 
karakter, fordi nettopp dette kan bli Ringerikes konkurransefortrinn. Men 
da er neppe løsningen å ”smøre ressursene jevnt utover” i et forsøk på å 
gjøre ethvert lokalsamfunn eller bygdeområde attraktivt. Det er ikke en 
realistisk strategi. En må velge å satse noen steder, så vel av økonomiske 
hensyn og utsiktene til synergieffekter som av hensyn til sosiale og 
kulturelle elementer som bygger opp om attraktiviteten. 

Sentrum-periferi-tematikken dreier seg også om at flyttestrømmene helt 
klart går mot byer og tettsteder, dvs. at også i distriktsregioner foregår det 
flyttinger mot tettsteder som har lokalsamfunnsfunksjoner. Dette mønsteret 
finner vi også i Ringerike, der både tilflyttere og tilbakeflyttere i stor grad 
velger å bosette seg i Hønefoss by eller i kort avstand til byen.  

 

9.1.2 Ringerikes situasjon og muligheter 

Kommuneplanen for Ringerike legger opp til en prioritering av nye boliger i 
sentrumsområder og tettsteder og at Hønefoss skal styrkes som handels-, 
service- og kulturby. I ulike andre sammenhenger framheves viktigheten 
av å styrke Ringeriksregionens posisjon i hovedstadsområdet, ikke minst i 
forhold til bosetting. Dette er aktualisert det siste året som følge av SSB’s 
framskrivinger av folketall der Oslo forventes å få en stor vekst og der flere 
nå tar til orde for å se hele hovedstadsområdet under ett, dvs. at 
naboregioner kan ta av litt for trykket på Oslo. Selvsagt handler dette om 
kommunikasjoner, og problematikken rundt Ringeriksbanen er velkjent; 
det fjerde ”beinet” i en regional transport-X basert på tog ut fra Oslo 
mangler. Ringerike bør likevel ha dette regionale perspektivet som 
bakgrunn for sine interne valg av utvikling av lokalsamfunn og 
boligområder. Og selvsagt bør Hole og Jevnaker med i vurderingene, noe 
vi antar gjøres gjennom det regionale samarbeidet med disse. Våre tall 
viser dessuten at det er relativt sett flest tilflyttere som opprinnelig kommer 
fra Hole og Jevnaker, - samt fra Osloregionene, inkludert Asker og 
Bærum. 

Hva kan Ringerike tilby? Sett i et fugleperspektiv, og på lang sikt, er det ett 
forhold som først bør løftes fram: sammenlignet med de andre 
naboregionene i hovedstadsområdet vil Ringerike aldri ”vokse sammen 
med” Oslo. Andre kommuner kan komme i en situasjon der de blir en 
forstadskommune som ”sømløst” er integrert i hovedstadsregionen. 
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Fordelen kan være at det kommunikasjonsmessig er akseptable avstander 
inn til hovedstadens arbeidsliv, kulturliv, handel og opplevelser. Men over 
tid kan dette også være ufordelaktig; både ved at dette reduserer disse 
tilbudene og mulighetene i forstadskommunen og ved at kommunens 
identitet forvandles. Identiteten kan bli mer utydelig samtidig som det gjør 
noe med folks stedstilhørighet. Det som i dag ses som ulempe, nemlig 
avstanden til Oslo-området og den stadig utsatte avgjørelsen om framtidig 
Ringeriksbane, det kan også representere noen kvaliteter med visse 
konkurransefortrinn.  

Ringerike vil være et klart definert sted, både som kommune og som 
region. Selv om det ikke er målbare størrelser vi snakker om, så er de ikke 
uten betydning. Stedskvaliteter knyttet til sivilsamfunnet og forhold som 
skaper trivsel og tilhørighet dreier seg om en mer og mindre bevisst 
kollektiv forståelse av et ”vi her”. Dette ligger som en ”bunnplanke” for 
folks deltakelse og engasjement i lag og foreninger, kulturliv og politisk liv. 
Det vil ikke bli slik, som i et forstadsområde, at folk like gjerne deltar på 
arenaer i Oslo som i hjemkommunen. I klart avgrensede kommuner 
eksisterer det mange flertrådede relasjoner; det vil si at folk møter 
hverandre i mange sammenhenger og i sine ulike roller i 
arbeidssammenheng så vel som i familie- og vennekretser, i nabolag og 
skolesammenhenger, i kulturliv, idrettsliv og friluftsliv osv.. Slikt blir det 
mange sosiale nettverk av, noe som i tillegg til å være en stedskvalitet 
som har betydning for folk, også kan ses som en ressurs i stedsutvikling. 
Enhver stedsutvikling vil tjene på at aktører drar i samme retning og at det 
eksisterer et interessefellesskap på tvers av hva som ellers måtte være av 
ulikheter eller nye og gamle motstridigheter. Dette interessefellesskapet vil 
sannsynligvis lettere bli synlig og kunne bygges sterkere når det allerede 
eksisterer en lang rekke sosiale nettverk folk lokalt er del av. Et annet 
trekk vil være at i informasjonen som flyter i lokalsamfunnet deles av 
mange og blir et felles referansegrunnlag. Når noe er publisert i Ring Blad, 
på papir eller nett, har mange her fått det med seg.  

Stedsutvikling for å skape et livskraftig lokalsamfunn dreier seg både om 
ulike regionale perspektiver der Ringerike ses i lys av omkringliggende 
regioner og kommuner, og om et internt perspektiv der byen og de ulike 
lokalsamfunnene ses i forhold til hverandre. Denne kommunen er ikke 
bare stor i utstrekning, den rommer et mangfold at bostedsmuligheter ved 
både å ha en by som et klart sentrum i kommunen, egne småsamfunn på 
flere tettsteder og bygder. I stedet for å velge en innsatsfordeling basert på 
by + jevn fordeling på alle andre områder, vil en fordeling basert på by + 
utvalgte tettsteder som småsamfunn kunne være en god strategi.  

Begrunnelsene for dette er flere. For det første må byen som regionsenter 
(også for Hole og Jevnaker) være prioritert. En kommune som ønsker 
tilflytting og tilbakeflytting må kunne tilby bykvaliteter- og muligheter hvis 
de skal hevde seg i den økte stedskonkurransen i hovedstadsregionen. 
Samtidig er det klare fordeler knyttet til at en kan bo relativt landlig 
samtidig som det er kort vei til byen. Eller omvendt: om en bor i byen er 
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det kort vei til marka og friluftsområder. For det andre vil en satsing på 
utvalgte tettsteder for framtidig boligutbygging innebære å utvikle områder 
som allerede fungerer som egne lokalsamfunn. Selv om ikke alle disse 
områdene er de som har størst andel tilflyttere i dag, - noe som selvsagt 
også har med tilgang på boliger og tomter å gjøre, - så tror vi det er en 
bedre strategi å ta utgangspunkt i ”lokalsamfunnsbegrunnelsen”. 
Alternativet, som kan være å legge nye, større boligfelt i spredtbygde 
områder, vil innebære at innbyggerne der får bokvaliteter, men mindre 
stedskvaliteter. Tettsteder derimot har et landlig preg samtidig som 
lokalsamfunnet kan romme nok folk til at det er grunnlag for 
handelsvirksomhet og lokalisering av offentlige og private tjenester. Dette 
betyr stedskvaliteter i form av at hverdagslivets behov kan dekkes lokalt 
uten at man må kjøre et godt stykke, noe som er en klar fordel for 
befolkningen og som støtter opp under prinsipper for bærekraftig utvikling. 
En slik ”relativ sentralisering” vil også bety at det er nok folk til at en kan 
finne litt ulike sosiale miljøer og at det er grunnlag for å drifte lag og 
foreninger. Igjen: dette er stedskvaliteter som folk etterspør og som særlig 
er viktig for familier med barn og ungdom. Denne type områder vil 
dessuten være steder som har en egen historie og identitet som egne 
småsamfunn. Det kan blant annet avleses i bebyggelsesstruktur og at det 
er et definert sentrum (det vil si ikke et forstadsaktig boligfelt). Eksempler 
på slike tettsteder som kan karakteriseres som egne lokalsamfunn eller 
småsamfunn kan være Tyristrand, Hallingby eller Haugsbygd. 

Så er spørsmålet om i hvilken grad en skal legge til grunn dagens flytte- 
og bosettingsmønster i valg av områder for satsing på boligutvikling og 
lokalsamfunnsutvikling. Våre tall viser at en fortsatt satsing på byen og de 
bynære områder sannsynligvis vil være i tråd med preferansene til de 
fleste tilflytterne og tilbakeflytterne. Når det gjelder øvrige områder som i 
dag har mindre befolkningstetthet, så spørs det om ikke vurderingene bør 
være annerledes. Noen av områdene har riktignok en relativt stor andel 
tilflyttere, som for eksempel Åsbygda og Åsa, men den høye andelen 
kommer blant annet av at det totalt sett ikke bor veldig mange der i denne 
alderskategorien. En utvikling basert på tettstedene som i utgangspunktet 
er egne lokalsamfunn eller småsamfunn, og som har et tydelig sentrum, 
slik vi beskrev ovenfor, vurderes å ha større potensial for vekst og 
attraktivitetsutvikling. Gjennom økt utbygging og tilflytting vil en kunne 
legge grunnlaget for å utvikle stedskvaliteter med tilbud og muligheter fra 
det offentlige, fra handels- og næringsliv og fra sivilsamfunnets lag og 
foreninger. Slik vil dette kunne bli interessante alternative bosteder til 
Hønefoss og de bynære områdene, særlig for folk som verdsetter 
småsamfunnskvalitetene. Hvilke konkrete områder dette skal være har 
ikke vi godt nok kunnskapsgrunnlag til å kunne si noe om.  

Avslutningsvis vil vi peke på noen boligpolitiske faktorer. Det er generelt 
for få leieboliger. Folk som vurderer Ringerike som potensielt bosted må 
enten investere i egen bolig allerede før de flytter hit eller finne noe på et 
skrint leiemarked. Kanskje flere ville ”gitt Ringerike en sjanse” om det var 
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gode leiemuligheter? Gode boforhold er jo viktig for trivsel og kan styrke 
sannsynligheten for at flere blir boende og ikke flytter videre. Et annet 
moment er at en svært stor andel av befolkningsveksten i så vel 
distriktskommuner som større byer kommer av økt innvandring, i særlig 
grad fra Øst-Europa. Dette er gjerne personer som ikke har mye 
egenkapital og som heller ikke kjenner til muligheten for startlån. De må 
leie i en ”prøveperiode”. Mange av dem trives med småsamfunnskvaliteter 
og er interessert i å skaffe seg sin egen bolig på stedet de opplever gir 
dem gode livskvaliteter. Dette vises i en ny undersøkelse om hvorfor 
innvandrere blir boende i distriktskommuner, som NIBR nylig har 
gjennomført. Hvilke strategier kan Ringerike utforme her? 

Både norske og utenlandske tilflyttere kommer ofte til en ny kommune 
pga. at de har fått jobb der. Veldig mange flytter videre og Ringerike ligger 
på landsnittet med en videreflyttingsprosent på rundt 60. Å få en større 
andel til å bosette seg mer permanent må være et mål. I motsetning til 
tilflyttingskampanjer som kan være mer og mindre målrettede, så har en 
her å gjøre med en målgruppe som allerede bor her, som påvirkes av 
trivsel og muligheter på Ringerike, og som lett kan nås. Utfordringene 
knyttet til befolkningsutvikling og bosettingsmønster handler altså både om 
boligkvaliteter og stedskvaliteter. 
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GNR.57/7 OPPSTART AV REGULERINGSPLAN  
 
Arkivsaksnr.: 12/5491  Arkiv: REG 57/7  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 605_384 «Detaljregulering for Gnr. 57/Bnr. 7» 
 
Sammendrag 
Det ønskes å omregulere en liten stripe LNF-område til formålet bolig i Heradsbygda.  
 
Innledning 
Det er kommet inn et forslag fra Bokvalitet AS om å starte en reguleringsplan for å regulere 
deler av eiendommen gnr./bnr. 57/7 fra LNF til Boligformål. Bakgrunnen for dette ønsket er 
at grunneier kontaktet Bokvalitet AS angående tomten på ca 9,8 daa som i dag er regulert 
som LNF i Kommuneplanen, men nyttes ikke til dette, og ønsket derfor å selge det til 
boligutvikling.  
 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Området ligger i dag i Heradsbygda mellom Heradsbygdveien og Oppenåsveien. Tomten er 
på ca. 9,8 daa. Den bebygde delen av eiendommen er i dag regulert til boligformål i 
gjeldende reguleringsplan, mens resterende del ligger i uregulert område. 
 
Utviklingsbehov og mulig planformål 
Forslagstillers hovedintensjon er å gjennomføre en regulering av et lite område som ikke 
kan brukes til LNF som den er avsatt til i kommuneplanen. Områdene rundt er også 
bebygde områder. 
 
Gjeldende reguleringsplan 
Den bebygde delen av tomten ligger under reguleringsplan nr. 257 Halsteinrud Terrasse 
vedtatt 29.6.2000. Den resterende delen av tomten er uregulert. 
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området regulert til LNF.  
 
Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

Side 135 av 269



  Sak 48/13 
 

   
 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 
av tiltak i området skal vurderes. 
 
Økonomiske forhold 
Da dette er en privat reguleringsplan innebærer dette ingen økonomiske konsekvenser.   
 
Rådmannens vurdering 
Plantype 
Det ønskes å regulere fra LNF til Bolig. Det sees positivt til tiltaket i dette området som 
fremstår som et glemt område i en plansammenheng 
 
Formål og bygningenes utforming 
Området rundt består av småhusbebyggelse, og nye prosjekter bør være av samme art. 
 
Grønnstruktur 
Området er i dag en liten gjengrodd jordbruksstripe som ligger klemt mellom vei og bolig, 
og det sees positivt på å utnytte arealet til noe mer en det gjøres i dag. 
  
Lekeareal 
Til tross for nærhet til skole og barnehage, bør det vurderes krav til en mindre lekeplass, da 
det er dårlig med lekearealer i områdene rundt. 
 
Samferdsel og infrastruktur 
Det er tenkt mulig adkomst fra Oppenåsveien. Dette vil være en bedre løsning en 
alternativet som vil være adkomst fra Heradsbygdveien. Det sees også positivt på at man 
ønsker å videreføre den nåværende gang- og sykkelveien som går langs Heradsbygdveien. 
 
Samlet vurdering 
Det sees positivt på å omregulere området fra dagens arealformål til boligformål. Prosjektet 
bør bygges ut i samme volumer som bebyggelsen rundt, og det bør finnes en løsning for 
lekearealer. 
 
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg 

1. GNR. 57/7 – NOTAT VEDR. OPPSTART AV REGULERINGSPLANPROSESS 
 
 Ringerike kommune, 31.01.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Pål Louis Yarra 
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NYDYRKING - SKOLLERUDMOEN, HALLINGBY AASHILD BANG 
 
Arkivsaksnr.: 12/2461  Arkiv: V18   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning ser positivt på søknad om 
nydyrking, og anbefaler søker å gå videre med planleggingsprosessen. 

2. Det skal utarbeides en konsekvensutredning som kartlegger hvilke virkninger 
tiltaket vil få for natur- og kulturverdiene i området. 

 
Sammendrag 
Det søkes om nydyrking av et areal på ca 290 dekar på Skollerudmoen, Hallingby. Det 
må utarbeides en konsekvensutredning som kan kartlegge hvilke virkninger tiltaket vil 
få for natur- og kulturverdiene i området. Rådmannen har tro på at nydyrkingen, med 
rett avgrensning av området og med tiltak som ivaretar hensyn til rekreasjon/ferdsel, 
vil være et godt tiltak for næringsvirksomheten i området. Det er viktig å legge til rette 
for utvikling i jordbruket.   
 
Beskrivelse av saken 
Aashild Bang søker om å dyrke opp et areal på ca 290 dekar på Skollerudmoen. Området 
ligger utpå en tange mellom Skollerudelva og Begna i tilknytning til eksisterende jorde 
på ca 30 dekar. Det omsøkte arealet er skogkledd (furu) med en bonitet på F14-17 
(middels bonitet). Bang eier en landbrukseiendom som i følge Gårdskart består av totalt 
7 795 dekar, hvorav 338,9 dekar fulldyrka jord og 7 083 dekar produktiv skog.  
 
I søknaden er det opplyst om at jorden egner seg godt til planteproduksjon, spesielt 
godt til rotkulturer som potet og gulerøtter. Jorden er sandholdig og dreneringsfri. Vann 
og strøm er lett tilgjengelig, og vil kunne forsyne området med vann. Sandholdig jord vil 
kreve vanning. Skogen hugges og hogstavfallet vil bli frest opp. Etter fresing vil jorden 
være dyrkingsklar. 
 
Arealet som søkes nydyrket er stort, og meget omfattende. I Ringerike er det drøye 
1 000 landbrukseiendommer (eiendommer med mer enn 5 dekar fulldyrka jord). Av 
disse landbrukseiendommene er det kun 8 % som har mer enn 200 dekar dyrka mark. 
Med andre ord så er arealet i seg selv langt over en gjennomsnittlig landbrukseiendom. 
Nydyrkingen vil i svært stor grad bidra til å styrke driftsgrunnlaget på eiendommen.  
 
Området ble befart og det ble en gjennomgang av omsøkt avgrensning av 
nydyrkingsområdet samt prosess for videre saksbehandling. Siden arealet er stort er 
det ønske om at politikerne gir råd hvorvidt søkerne skal gå videre med saken.  
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Så langt er det få registrerte opplysninger som taler sterkt imot en endring i 
arealbruken. Imidlertid er dette noe som må vurderes ytterligere i forbindelse med en 
konsekvensutredning (KU). Skollerudmoen er noe nyttet i rekreasjonssammenheng, og 
det er trolig en sti som vil bli berørt. Denne kan trolig flyttes lengre ut mot 
Skollerudelva, slik at den ligger som en del av «kantsonen» mellom vassdrag og dyrka 
mark.  
 
Forholdet til overordnede planer 
Området er i kommuneplanen for Ringerike regulert til landbruk-, natur- og 
friluftsformål (LNF). Tiltaket er i tråd med kommuneplanen. 
 
Juridiske forhold  
Bestemmelser om nydyrking finnes i Nydyrkingsforskriften. De miljørettslige 
prinsippene i Naturmangfoldloven må også vurderes. 
  
Økonomiske forhold 
Anleggskostnadene dekkes i sin helhet av søker. Det gis ikke lenger tilskudd for 
nydyrkingstiltak. 
 
Behov for informasjon og høringer 
Søknader om nydyrking skal sendes til kultur- og miljøvernmyndighetene for uttalelse, 
og ble oversendt instansene i juli 2012. 
 
Fylkesmannen har i brev av 27.08.2013 uttalt at Vassdragsnære områder er viktige for 
allmenne landskaps- og friluftsinteresser, og at tiltak i slike områder kan redusere 
landskaps- og rekreasjonsverdien. Det forutsettes at det tas tilstrekkelig hensyn til 
vassdragsnatur og ulike brukerinteresser knyttet til vassdraget Skollerudelva. Det er 
ønskelig at bredden på kantvegetasjonen til elva (Skollerudelva) varieres, og at store 
deler av strekningen er større enn 10 meter. Dette vil også kunne redusere faren for 
uheldig avrenning. Kommunen må vurdere tiltaket ut ifra hensynet til naturmangfold, i 
det aktuelle området, men også for nærliggende områder 
 
Buskerud Fylkeskommune har ikke gitt tilbakemelding, men har i telefonsamtale 
10.10.2012 gitt utrykk for at området trolig må undersøkes for kulturminner før tiltaket 
kan igangsettes. Arkeologiske undersøkelser må foretas på barmark. Med andre ord kan 
dette tidligst skje i sommerhalvåret 2013. 
 
I de tilfeller hvor det er snakk om nydyrking av et areal på 50 dekar eller mer er det 
krav om at det utarbeides konsekvensutredning (KU) for å kartlegge hvilke virkninger 
tiltaket kan påregnes å få for natur- og kulturlandskapsverdiene.  I dette tilfellet vil det 
trolig være relevant å vurdere: 
- Kantsone og kantvegetasjon (bredder på buffersone fra dyrka mark til vannkant ved 
normal vannstand, differensiering) 
- Flom og flomsoner 
- Vanninntak/vanningsanlegg/grøfting/avrenning/erosjon, evt. tiltak (fangdam mm.) 
- Biologisk mangfold (redegjøre for dagens situasjon, truede/sjeldne arter, vilt etc.) 
- Kulturminner (fylkeskommunen som foretar registreringer) 
- Friluftsliv/rekreasjon/stier etc, og evt. tiltak (etablere ny sti annet sted) 
- Landskap (fjern og nærvirkninger) 
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Alternative løsninger 
 
Alternativ 1: 
HMA synes det omsøkte området er for stort og anbefaler at det reduseres til x dekar. 
Dette for at det skal kunne tas tilstrekkelig hensyn til natur- og kulturverdier i området, 
deriblant en god kantsone, minimum x meter til Skollerudelva.   
 
Alternativ 2: 
HMA fraråder søknaden om nydyrking i sin helhet. 
 
Rådmannens vurdering 
Tiltaket vil legge til rette for mer areal som kan nyttes til matproduksjon. Foreløpige 
undersøkelser omkring natur- og kulturverdier har ikke gitt signaler om uheldige 
virkninger av tiltaket. Søker har gitt uttrykk for at det er aktuelt å ivareta hensyn til 
allmennhetens ferdselsmuligheter i området, samt tilstrekkelige kantsoner og tiltak ift. 
naturmangfold og avrenning.  
 
Rådmannen har tro på at det med rett avgrensning av området og med tiltak som 
ivaretar hensyn til rekreasjon/ferdsel vil være et godt tiltak for næringsvirksomheten i 
området. Det er viktig å legge til rette for utvikling i jordbruket, og styrke 
driftsgrunnlaget for landbruksnæringa.  
 
Saksdokumenter 

1. Søknad om nydyrking, datert 11.05.2013 
2. Brev fra Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, datert 03.07.2012 
3. Brev fra Fylkesmannen, datert 27.08.2012 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 15.03.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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GNR.54/4 - HERADSBYGDVEIEN 20 - BASESTASJON FOR MOBIL 
KOMMUNIKASJON  
 
Arkivsaksnr.: 13/633  Arkiv: BYG 54/4  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om dispensasjon, og 
søknad om rammetillatelse, fra ansvarlig søker Technogarden Engineering Resorces AS, på 
vegne av tiltakshaver Mobile Norway AS, til merknader fra Ingrid Sandnes og Ve Terrasse 
borettslag, til rådmannens saksfremlegg. 
 

1. Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknadene tilsier 
at omsøkt tiltak skal avslås. 
 

2. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens formål som offentlig bygning er klart større enn ulempene, og 
at hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. Tiltaket behandles som dispensasjonssak. 

 
3. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon 

fra arealformål i kommuneplanen som offentlig bygning. 
 

4. Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 
 

5. Myndighet til viderebehandling av saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyr, 
delegeres til administrasjonen.  

 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Utskrift sendes: 
Technogarden Engineering Resorces AS v/Ali Kousa, Vestfjordgaten 4. 1338 SANDVIKA 
Mobile Norway AS v/Arild Sunde, Postboks 6125 Etterstad, 0602 OSLO. 
Ingrid Sandnes, Odinsvei 22, 3518 Hønefoss. 
Ve Terrasse borettslag v/Jorunn I Gundhus, Postboks 1220 Flattum, 3503 Hønefoss 
 
Innledning / bakgrunn 
Eiendommen har beliggenhet i utkanten av Hønefoss sentrum med adresse 
Heradbygdveien 20 og ligger i et uregulert område som omfattes av 
kommuneplanbestemmelsen under formålet offentlig bygning. 
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Beskrivelse av saken 
Technogarden AS søker på vegne av Mobile Norway AS rammetillatelse til oppføring av ny 
mast med antenner for mobil kommunikasjon på gnr 54 bnr 4. Masten består av nytt 
antennerør med høyde på ca 2-3 meter, hvor det i dag står tilsvarende antennerør fra en 
konkurrerende leverandør på motsatt side av bygningen, som for øvrig er offentlig. 
 
I forbindelse med nabovarsling har det kommet inn merknader fra Ingrid Sandnes og Ve 
Terrasse borettslag. Merknadene ble kommentert av Technogarden AS i brev til Ingrid 
Sandnes og Ve Terrasse borettslag datert 01.03.2013.  Innholdet i dette brevet ble 
kommentert i nytt brev fra Ingrid Sandnes datert den 02.03.2013.  
 
Merknadene fra Ingrid Sandnes går blant annet ut på at vedlegget i nabovarslet som er et 4 
år gammelt skriv, ikke tilbakeviser hennes påstand: «det er aldri dokumentert at stråling fra 
slike stasjoner ikke er skadelig». Videre mener Sandnes at det er unødvendig og ansvarsløst 
å etablere slike basestasjoner midt oppe i eksisterende villaområde, og dekningen i område 
er i følge henne god, da Sandnes ikke har hørt noen klage. Sandnes mener plasseringen er 
valgt ut i fra økonomiske forhold, da det vil være dyrere å etablere en basestasjon utenfor 
villaområde. Sandnes presiserer at det finnes allerede en slik basestasjon på bygningen, og 
frykter at strålebelastningen blir dobbelt så stor. 
 
Ve Terrasse borettslag sine merknader går blant annet ut på at det er et tettbebygd strøk, 
med svært mange eldre og syke mennesker, og ikke vet hvordan basestasjonen vil påvirke 
dem. På bakgrunn av dette mener borettslaget at en slik basestasjon bør settes opp et sted 
hvor det ikke bor mennesker, eller i et mer «grisgrendt» strøk hvor det er større avstand 
mellom boligene. 
 
Technogarden AS skriver blant annet i sitt svar til merknadene: 
Mobile Norway AS er en ny aktør i det norske telecom markedet. Stortinget har vedtatt at 
det skal etableres et tredje mobil nett i Norge. Mobile Norway AS fikk konsesjonen på dette 
nettet, og mottok 14. januar 2008 tillatelse til bruk av frekvenser avsatt til 
3G(frekvenstillatelsen). Frekvenstillatelsen inneholder en rekke krav, blant annet er Mobile 
Norway pålagt å tilby 3G-tjenester med basis i det egenutviklede nettet som dekker 
boligene til 75 % av den totale befolkningen i Norge innen 6 år fra tidspunktet for 
tildelingen av konsesjonen. Det er derfor i følge ansvarlig søker mange faktorer som legger 
klare føringer for hvor, og hvordan Mobile Norway kan bygge ut sitt nett. 
 
Mobile Norway AS forholder seg til de retningslinjer som foreligger for slike basestasjoner, 
og omsøkt tiltak ligger i følge ansvarlig søker innenfor de stråle verdiene som de er pålagt å 
følge. Relevante myndigheter har allerede vurdert de helse- og miljømessige 
konsekvensene ved slike etableringer. Den planlagte stasjonen vil i følge ansvarlig søker 
ligge i god avstand til omkringliggende boligeiendommer, samt ha antenner i en høyde som 
gjør at det ikke er noen fare forbundet med å oppholde seg i området. 
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Mobile Norway AS er i følge ansvarlig søker helt avhengig av å få godkjenning fra 
kommunene til utbygging av basestasjoner for å kunne tilfredsstille karvene til 
dekningsomfang som er stilt i Frekvenstillatelsen. 
 
Juridiske forhold  
Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål. 
 
Økonomiske forhold 
Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen. 
 
Behov for informasjon og høringer 
Rådmannen finner det ikke nødvendig å innhente uttalelse fra fylkesmannen eller andre 
instanser siden søknaden anses å være et spørsmål av lokal karakter uten dispensasjon. 
 
 
Alternative løsninger 
Dersom Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltningen finner at søknaden bør avslås, kan 
følgende vedtak fattes: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om 
dispensasjon, og søknad om rammetillatelse, fra ansvarlig søker 
Technogarden Engineering Resorces AS, på vegne av tiltakshaver Mobile 
Norway AS, til merknader fra Ingrid Sandnes og Ve Terrasse borettslag, til 
rådmannens saksfremlegg. 
 

1. Hovedkomiteen finner at de argumenter som er angitt i 
nabomerknadene tilsier at omsøkt tiltak skal avslås. 
 

2. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi 
dispensasjon fra kommuneplanens formål som offentlig bygning ikke 
er klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 

 
3. Rammesøknad avslås med henvisning til plan- og bygningsloven kap. 

19. 
 

Se vedlagte orientering om klageadgang 
 
 
Rådmannens vurdering 
Mobildekning er viktig i dagens samfunn med tanke på tilregnelighet på jobben, på veien, 
hjemme og i fritiden for øvrig. Men også som sikkerhet, i situasjoner hvor man skulle trenge 
hjelp.  
 
Ansvarlig søker har vedlagt en kopi av brev fra Statsrådene i fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet, kommunal- og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet. 
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Brevet påpeker blant annet i brev av 27.09.10 at kommunene og fylkeskommunene har et 
viktig ansvar med etablering av et tredje mobilnett i Norge for å kunne møte fremtidige 
behov. Det fremgår at samfunnsinteressene bak utbyggingen av mobilnett er meget sterke. 
Det omsøkte tiltaket inngår nettopp som et steg på veien frem mot overnevnte mål. Det 
skapes større konkurranse, noe som gir et rimeligere tilbud til forbrukerne samtidig som en 
oppnår bedre dekning for tele- og datatrafikk. Avslag på omsøkte tiltak vil fremstå som 
sterkt motstridene til statlige mål herunder målsettingen om å øke konkurransen innen 
markedet for mobil telefoni ved å legge til rette for etablering av ett tredje mobilnett i 
Norge.  
 
Merknader fra Ingrid Sandnes og Ve Terrasse borettslag kan vi kjenne oss igjen i, og dreier 
seg i de fleste tilfeller om frykt, og begrenset kunnskap vedrørende stråling. Ansvarlig søker 
opplyser at Mobile Norway AS forholder seg til de retningslinjer som foreligger for slike 
basestasjoner, og omsøkt tiltak ligger i følge ansvarlig søker innenfor de strålings verdier 
som de er pålagt å følge. Relevante myndigheter har allerede vurdert helse- og 
miljømessige konsekvensene ved slike etableringer. Den planlagte stasjonen vil i følge 
ansvarlig søker ligge i god avstand til omkringliggende boligeiendommer, samt ha antenner i 
en høyde som gjør at det ikke er noen fare forbundet med å oppholde seg i område. 
 
Rådmannen har hatt flere lignende saker den siste tiden, og merknader fra naboer går ofte 
ut på mye av det samme. I arkivsak 12/5340 har Rådmannen brukt følgende opplysninger 
fra ansvarlig søker hos en konkurrerende aktør til Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning: 
 

Generelt om radiosignaler og helse: 
Samlet forskning gir ingen holdepunkter for at basestasjoner påfører mennesker 
noen form for helseskade. WHO sier om stråling fra basestasjoner: ”Av alle 
vitenskapelig bevis innsamlet til nå har det ikke vært mulig å vise noen negative 
kort- eller langsiktige helseeffekter forårsaket av RF (Radiofrekvent) signaler sendt ut 
fra basestasjoner.”  
I september i fjor publiserte Folkehelseinstituttet en ekspertrapport om vurdering av 
helserisikoer fra svake høyfrekvente elektromagnetiske felt.  
Om «stråling» fra trådløse nettverk og basestasjoner skriver ekspertvalget: Dagens 
forvaltning er basert på ICNIRP. Ekspertgruppen tilrår ikke spesielle tiltak for å 
redusere eksponeringen. Kunnskapsgrunnlaget i helserisikovurderingen gir ikke grunn 
til å hevde at helseskader vil opptre ved eksponeringer som befolkningen er utsatt for 
i dagliglivet. Et annet sted skriver de: Det er ikke grunn til å anta at den lave 
eksponeringen vi er utsatt for i Norge er forbundet med helserisiko. 

 
 
Rådmannen vil minne om at det i plan- og bygningslovens § 21-4 står det: «Kommunen skal 
i saksbehandlingen legge til grunn tiltakshavers eller det ansvarlige foretaks opplysninger 
om at tiltaket oppfyller tekniske krav, dersom ikke forholdene tilsier noe annet.»  
 
Dette betyr at kommunen som Bygningsmyndighet skal legge til grunn den ansvarlige 
prosjekteringen. Kommunen har ingen rolle som prosjekterende, eller kontrollerende for 
prosjekteringen. Kommunen registrerer at gjenboere har kommet med sine merknader og 
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skal fremme disse, men bygningsmyndigheten skal forholde seg til prosjekterende sin 
prosjektering. 
 
Rådmannen viser også til til prinsippsak 87/12 vedrørende etablering av basestasjoner på 
kommunale eiendommer i Ringerike kommune. Hvor det ble vedtatt at kommunale bygg og 
eiendommer stilles til disposisjon for mobil kommunikasjon.  
 
Rådmannen anbefaler på bakgrunn av ovennevnte og ikke å ta merknadene til følge, og 
søknad om rammetillatelse og dispensasjon innvilges. Myndighet til viderebehandling av 
saken delegeres til administrasjonen. 
 
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 

- Merknad fra Ingrid Sandnes datert 13.02.2013. 
- Svarbrev fra ansvarlig søker til Ingrid Sandnes datert 01.03.2013. 
- Svar på svarbrev fra Ingrid Sandnes til ansvarlig søker datert 02.03.2013. 
- Merknad (kopi av e-post) fra Ve Terrasse borettslag datert 20.03.2013. 
- Svarbrev fra ansvarlig søker til Ve Terrasse borettslag datert 01.03.2013. 
- Diverse kart og bilder av bygningen og basestasjonen. 
- Kopi av brev til ordførere og rådmenn fra Statsrådene i fornyings-, administrasjons- 

og kirkedepartementet, kommunal- og regionaldepartementet og 
Samferdselsdepartementet datert 27.09.2010. 

- Vedlegg til søknad: Stråleverninfo fra statens strålevern. 
 
Ikke trykte vedlegg: 

- Diverse søknadsblanketter, nabovarslingsblanketter etc. 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 Ringerike kommune, 18.03.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Halstensen 
Saksbehandler: Roar Nilsen 
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GNR.318/493 - SUNDGATA 5 - KJØLEANLEGG - KLAGE  
 
Arkivsaksnr.: 09/17550  Arkiv: BYG 318/493  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til sitt vedtak i sak nr. 127/12, til klage 
fra Nils Helle, til tilbakemelding fra Bryn Byggklima AS og fra Tronrud Eiendom AS samt til 
rådmannens saksframlegg.  
 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet 
vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet i sak nr.127/12 og i 
delegasjonssak nr. 670/12, bør endres.  

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket i sak nr. 127/12 og delegasjonssak nr. 670/12 
opprettholdes. 

3. Saken oversendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
 
Utskrift sendes: 
 
- Bryn Byggklima AS, Hvervenmoveien 29, 3511 HØNEFOSS 
- Tronrud Eiendom AS, Verkstedveien 14 Hensmoen, 3516 HØNEFOSS 
- Nils Helle, Sundgata 6, 3510 HØNEFOSS 
- COWI AS v/Leifsen, Hvervenmoveien 45, 3511 HØNEFOSS  
 
Sammendrag 
 
Nils Helle har i dokument 23.12.12 klaget på Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
sitt vedtak 15.11.12 i sak nr. 127/12, der søknad om godkjenning av kjøleanlegg for Elixia 
ble godkjent på betingelser. 
 
Rådmannen anbefaler Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning å ikke ta klagen til 
følge, men å opprettholde sitt vedtak og å oversende saken til fylkesmannen i Buskerud for 
endelig avgjørelse. 
 
Innledning / bakgrunn 
 
15.11.12 var Hovedkomiteen på befaring og godkjente samme dag søknaden fra Bryn 
Byggklima AS med Tronrud Eiendom AS som tiltakshaver. Dette på tross av protest fra 
gjenboer Nils Helle for Sundgata 6. 
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Etter at hovedkomiteen fattet sitt vedtak 15.11.12 i sak nr. 127/12, ble vedtaket fulgt opp ved 
at administrasjonen 30.11.12 viderebehandlet saken i delegasjonssak nr. 670/12.  
 
Beskrivelse av saken 
15.11.12 fattet hovedkomiteen  i sak 127/12 følgende vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden, til protest fra Helle og til 
rådmannens saksutredning. 
1.Rådmannen kan ikke se at det kreves dispensasjoner for tiltaket.  
2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at søknaden kan godkjennes og at 
protesten fra Helle om å avslå søknaden ikke etterkommes. 
3. Søknaden etter plan- og bygningslovens § 20-1 f) godkjennes.  
4. Kjøleanlegget skal kun driftes mellom kl. 07 og kl. 19 (10 – 18), bortsett i fra når det evt. 
utføres støymålinger midt på natta da bakgrunnsstøyen er minst.   
5. Myndighet til å viderebehandle søknaden delegeres til administrasjonen. 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Melding om vedtak er datert 30.11.12, og delegasjonssak nr. 670/12 har samme dato. 
 
Klage fra Nils Helle: 
Hille forteller at det ikke var mulig for han å delta på befaringen 15.11.12 pga. tidspunktet 
som var i rushtiden. Avslutningsvis skriver Helle at han ønsker å unngå kjøleanlegget som 
han mener forsøpler nærmiljøet Det er positivt at støyen er vesentlig redusert siden saken 
kom opp første gang, men han mener det er et godt stykke igjen før dette er 
tilfredsstillende.Til slutt skriver Helle: 
 
«I bunn og grunn er denne saken kun et spørsmål om hvilke ulemper en gårdeier kan lempe 
over på sine naboer for å spare penger.  Det er stor forskjell på opplevd støy i rushtiden og f. 
eks. en søndag formiddag en varm sommerdag.» 
 
Helle klager på vedtaket i sak 127/12 på bakgrunn av det utarbeidede saksgrunnlaget. Til 
saksbehandlingen, sak 127/12, mener Helle blant annet at følgende ikke er ivaretatt: 
 

- Helle ser ingen formell saksbehandling vedrørende kjøletårn, luftscrubbere etc.  
- Helle savner drøfting av energieffektivitet. 
- Helle tar opp støymålingene og rådmannens resonnement om at målingene er gode 

nok siden de er utført med tilstrekkelig kompetanse. 
- Helle skriver om måling foretatt ved siden av bygningen i Sundgaten 6 og ikke foran. 
- Helle savner samlet vurdering av hvilke effekter summen av målemetoder, 

frekvenstyper og varighet av støyen har. 
- Helle skriver at kommunen ikke har pålagt plassering av kjøleanlegget i maskinrom, 

ei heller gjort noen vurdering av hvorfor dette ikke er mulig. 
- Helle peker på at det ikke er gitt noen diskusjon i saksframlegget på om det er mulig 

å velge nivå A eller B, kontra nivå C i NS 8175 som gjengs i kommunen.  
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Tilbakemelding 11.1.13 fra ansvarlig søker Bryn Byggklima AS: 
Det framgår at Bryn Byggklima AS ikke ønsker å kommentere klagen ut over det som 
allerede er omtalt tidligere.  
 
Kommentar fra tiltakshaver Tronrud Eiendom AS 29.1.13: 
Tronrud Eiendom AS kan ikke se å ha nye opplysninger å bidra med ved å kommentere 
klagen.  Slik foretaket ser det inneholder klagen ingen nye momenter som ikke har vært 
omtalt tidligere.  
 
Vedrørende «Forholdet til overordnede planer», «Juridiske forhold»,  
«Tidligere behandlinger og vedtak», «Økonomiske forhold», «Behov for informasjon og 
høringer» og Prinsipielle avklaringer viser rådmannen til sin utgreiing om disse temaene i 
saksframlegget til sak 127/12. 
  
Alternative løsninger  
Rådmannen har tradisjon for å legge fram et alternativt forslag til vedtak i alle saker til 
politisk behandling, et forslag som typisk er det motsatte av innstillingen.  
 

Dersom hovedkomiteen på tross av sitt vedtak i sak 127/12 skulle mene at klagen skal tas til 
følge, kan det være at et vedtak kan se slik ut: 
 

Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til sitt vedtak i sak nr. 127/12, til klage 
fra Nils Helle, til tilbakemelding fra Bryn Byggklima AS og fra Tronrud Eiendom AS samt til 
rådmannens saksframlegg.  
 
1.Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner at det i klagen er framkommet 
vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet i sak nr.127/12 og i 
delegasjonssak nr. 670/12, bør endres.  
2.Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at tiltaket er til så stor sjenanse for 
gjenboeren at søknaden ikke godkjennes.  
3.Klagen tas til følge.  Vedtaket i sak nr. 127/12 og delegasjonssak nr. 670/12 oppheves. 
4.Hovedkomiteen ser for seg at ytterligere  tiltak vil bli vurdert utført med anlegget, evt. at 
det flyttes.  Myndighet til å viderebehandle søknaden ved en endret løsning delegeres til 
administrasjonen. 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Rådmannens vurdering  
Helle nevner forskrifter for kjøletårn, luftskrubbere etc.  I brev 20.8.12 skrev Bryn Byggklima 
AS at kjølemaskinen ikke faller inn under anlegg som skal vurderes etter «Forskrift om 
kjøletårn, luftscrubbere mv».  Rådmannen viser til at det generelt er meldeplikt til 
miljørettet helsevern for virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere.  Rådmannen kan 
ikke se at eventuell slik meldeplikt berører den behandling av søknad om godkjenning som 
trengs etter plan- og bygningsloven for dette kjøleanlegget. 
 
Det er ikke søkt om dispensasjon vedrørende «energieffektivitet», og rådmannen 
forutsetter derved at anlegget ikke avviker fra byggereglene på dette punkt. I denne saken 
er det fokusert på støy, og rådmannen kan ikke se at det er krav om generelt å måtte 
innsende dokumentasjon på «energieffektivitet».  Ved tilsyn kan det være aktuelt for 
bygningsmyndigheten å ta opp «energieffektivitet» o.l., men rådmannen kan ikke se at 
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vurdering av om det er aktuelt med tilsyn vedrørende «energieffektivitet i denne saken» må 
avklares i forbindelse med denne klagebehandlingen.  
 
Helle reagerer på at kommunen har lagt målingene som er framlagt til grunn.  Rådmannen 
viser til sin vurdering om dette i sak 127/12 der det innledningsvis ble vist til plan- og 
bygningslovens § 21-4 da rådmannen skrev: 
 

«Kommunen skal i saksbehandlingen legge til grunn tiltakshavers eller det ansvarlige 
foretaks opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav, dersom ikke forholdene 
tilsier noe annet.»  Dette betyr at kommunen som bygningsmyndighet skal legge 
ansvarlig prosjekterendes prosjektering til grunn.  Kommunen har ingen rolle som 
prosjekterende eller kontrollerende for prosjekteringen.  Kommunen registrerer at 
gjenboer Helle har påstander om feil, men bygningsmyndigheten skal forholde seg til 
den prosjekterende.  Kommunen skal vurdere om søknaden om ansvarsrett for 
aktuelt foretak skal godkjennes.  I dette tilfellet har Bryn Byggklima AS søkt om alt 
ansvar. Foretaket har sentral godkjenning for den høyeste vanskelighetsgraden, dvs. 
tiltaksklasse 3.  I tillegg har foretaket benyttet COWI AS i saken som også har sentral 
godkjenning i tiltaksklasse 3 for prosjektering, av blant annet installasjoner.  
Rådmannen finner at ansvarsopplegget bør kunne godkjennes, og at det etter en 
skjønnsmessig vurdering ikke er relevant å kreve uavhengig kontroll i følge 
byggesaksforskriftens § 14-3.  Uavhengig kontroll er typisk aktuelt å benytte i tiltak 
der det er spesielt behov for å sikre kvalitet.  
 
Vi ser at det kan sies å bli påstand mot påstand i saken, men rådmannen kan ikke se 
at det i følge § 21-4 foreligger forhold som tilsier noe annet enn at ansvarlig 
prosjekterendes prosjektering skal legges til grunn. 

 
I saksframlegget til sak 127/12 skrev rådmannen at Helle mente målingen ut på siden av 
Sundgata 6 var feil, og at Bryn Byggklima AS hadde vist til kommentar fra Cowi AS v/Leifsen 
om hvorledes målinger skal utføres og at Helles påstand er feil. Rådmannen viser angående 
dette også til sin henvisning ovenfor til plan- og bygningslovens § 21-4 og til å legge 
ansvarlig foretaks opplysninger til grunn. 
 
Til Helles moment om samlet vurdering av målemetoder, frekvenstyper og varighet av støy, 
viser rådmannen igjen til at prosjektering/utførelse og kontroll er ansvarlige foretakets 
oppgave, og til det rådmannen ovenfor har skrevet om ved henvisning til plan- og 
bygningslovens § 21-4. 
 
Det er opp til bygningsmyndigheten å behandle plasseringen av slike tiltak.  Rådmannen kan 
ikke se at det er påvist at anlegget ikke kan stå andre steder, men når anlegget først er 
bygget på dette stedet og tiltakshaver ikke ønsker å flytte anlegget, må 
bygningsmyndigheten vurdere om en slik plassering skal godkjennes. Rådmannen ser ikke 
bort i fra at det hadde vært mulig å be om nærmere redegjørelse for alternative 
plasseringer, konsekvenser ved flytting etc.  I sak 127/12 viste rådmannen blant annet til at 
plasseringen var i ei nisje i fasaden, dvs. på et sted der det ikke blir tap av utsikt, lys el.l.  Å 
foreta befaringer er vanligvis svært nyttig ved vurdering av plassering.  21.9.11 var 
kommuneadministrasjonen på befaring sammen med representanter for partene i saken. 
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Lokalene til Elixia og kjellerlokaler under ble besiktiget. Videre var det innkalt til befaring 
15.11.12 som ble gjennomført av hovedkomiteen med anledning for partene til å delta og å 
kommentere saken.   Rådmannen viser for øvrig til sin vurdering i sak 127/12 og mener at 
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag vedrørende plasseringen forelå da vedtaket i sak 127/12 
ble fattet.  De  vurderinger av plasseringen som er foretatt vurderes å være tilstrekkelige i 
den behandling som er foretatt. 
 
Helle peker på at det ikke er gitt noen diskusjon i saksframlegget på om det er mulig å velge 
nivå A eller B, kontra nivå C i NS 8175 som gjengs i kommunen. Rådmannen kan ikke se at 
en diskusjon om dette er nødvendig for å behandle denne enkeltsaken, og at en slik 
diskusjon evt. bør løftes opp på kommunedelplannivå eller tas opp etter initiativ fra 
Direktoratet for byggkvalitet, fylkesmannen i Buskerud el.l. dersom det f.eks. skulle ønskes å 
gjøre temaet til et nasjonalt satsingsområde i bystrøk. Rådmannen diskuterer dette ikke 
nærmere her. 
 
Rådmannen kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlig momenter som tilsier at 
klagen bør tas til følge.  Hovedkomiteen anbefales ikke å ta klagen til følge, men å 
opprettholde vedtaket i sak 127/12 samt delegasjonssak nr. 670/12. Det neste blir i så fall å 
oversende saken til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  
 
Saksdokumenter 
 

Trykte vedlegg: 
- Saksframlegg til sak 127/12 
- Melding 30.11.12 om vedtak i sak 127/12 
- Delegasjonssak 670/12 med stemplede vedlegg 
- Klage 23.12.12 fra Nils Helle 
- Brev 2.1.13 fra kommunen vedrørende klagen og vedrørende anmodning om 

ferdigattest. 
- Brev 11.1.13 fra Bryn Byggklima AS 
- E-post 29.1.13 fra Tronrud Eiendom AS 

 
Ikke-trykte vedlegg: 

- Dokumenter forut for saksframlegget i hovedkomitesak 127/12 
- Anmodning om ferdigattest 17.12.12 fra Bryn Byggklima AS 

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 Ringerike kommune, 12.03.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Arne Hellum 
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GNR. 157/22 - BREKKEBYGDA - FORLENGELSE AV ANTENNEMAST  
 
Arkivsaksnr.: 12/5340  Arkiv: BYG 157/22  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad fra ansvarlig søker 
TKS Tekniskkonstruksjons-service AS, på vegne av tiltakshaver Telenor Norge AS, til vedtak i 
delegasjonssak nr. 696/12, til merknad fra Jan Petter Kolve, og til rådmannens 
saksfremlegg. 
 

1. Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknadene som 
ses på som en klage, tilsier at vedtaket i delegasjonssak nr. 696/12 skal endres, og 
merknadene tas ikke til følge. 
 

2. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
 
Utskrift sendes: 
Telenor Norge AS v/Torgeir Haug, Snarøyvn 30, 1331 FORNEBU 
TKS Tekniskkonstruksjons-service AS, Postboks 96, Manglerud, 0612 OSLO 
Jan Petter Kolve, Munkerudveien 26 c, 1163 OSLO 
 
Sammendrag 
På eiendommen 157/22 i Brekkebygda er det søkt om oppføring av gittermast ved Rallerud 
telefonsentral. Ved nabovarsling av tiltaket kom det inn merknad fra Jan Petter Kolve som 
eier eiendommen med gnr 157/4. Da var vedtak allerede fattet. 
 
Innledning / bakgrunn 
Eiendommen ligger ved Rallerud, nord vest for Sokna sentrum i et område som i 
kommuneplanen for Ringerike kommune, vedtatt 30.08.2007, er definert som landbruk-, 
natur og friluftsområder (LNF-område). 
 
Søknaden ble mottatt den 07.12.2012 og fristen for nabovarsling var ikke utløpt. Søknaden 
skulle ikke vært innsendt før denne fristen. Saken ble liggende og vedtak ble fattet den 
17.12.2012, da fristen var utløpt og ingen merknader fremlagt av ansvarlig søker. Den 
07.01.2013 ble merknad fra Jan Petter Kolve mottatt, innsendt av ansvarlig søker. 
Merknadene var datert før fristens for merknader var utløpt og det ble den 09.01.2013 
innført utsatt iverksetting inntil merknadene var behandlet. På bakgrunn av overnevnte, 
anser Rådmannen at merknaden er å betrakte som en klage på vedtak. 
 

Side 209 av 269



  Sak 53/13 
 

   
 

Beskrivelse av saken 
Tiltakshaver Telenor As opplyser at kunder forventer god mobildekning på jobb, på veien, 
hjemme og i fritiden for øvrig. Derfor forbedrer Telenor sine nettverk kontinuerlig. Derfor 
ønsker Telenor å forbedre mobildekningen Rallerud, Brekkebygda i forbindelse med bygging 
av ny RV7. Telenor søker om å sette opp en 30meter høy gittermast ved eksisterende 
telefonsentral. 
 
Merknadene fra Jan Petter Kolve går blant annet ut på at han har et familiemedlem som er 
veldig var for stråling. I følge Kolve blir han rett og slett syk av det. En av grunnene til at 
Kolve anskaffet seg eiendommen var blant annet å få et fristed fra stråling.  
Rent utseendemessige er det i følge Kolve ikke ønskelig med en 30 meter høy mast tett 
inntil fritidseiendommen. Noe som Kolve ikke føler han behøver å utdype, men er helt 
uakseptabelt. 
 
 
Telenor Norge AS skriver blant annet i sitt svar til merknadene: 
 
Ved bygging av basestasjoner ønsker Telenor Norge å oppføre disse slik at de blir til minst 
mulig sjenanse for publikum, samtidig som de også er avhengige av å plassere hver enkelt 
stasjon slik at formålet med ønsket dekning av område oppnås. 
 
Den valgte plasseringen er valgt ut i fra hensyn til at ulempen for natur og miljø begrenses i 
størst mulig grad og tilnærmet fri sikt fra antenner. Telenor eier eiendommen hvor 
telefonsentralen tenkt plassert, og det er derfor naturlig å plassere den på egen eiendom. 
 
Basestasjonen og antennenes virkemåte: 
Det som Telenor ønsker å etablere på eiendom 157/22 er en GSM basestasjon (noen kaller 
GSM for 2G – andre generasjon) og en UMTS basestasjon. UMTS blir ofte kalt 3G (tredje 
generasjon). Antennene skal monteres 29 meter over bakken. 
Antennene som Telenor bruker for å bygge utendørs mobildekning er det som kalles 
retningsbestemte, og de sender radiosignalene utover som i en sammenpresset trakt. Noen 
sammenligner det med lyskjeglen fra en lommelykt. Antennene som planlegges skal ha 
senderetning på 70 grader (nordøst) og 300 grader (nordvestover). Det blir da antenna i 
retning 70 grader som vil gi et visst signal på eiendommen 157/23. Den vertikale åpningen 
for det som kalles sektoren («trakten») er 9 grader, dvs ± 4,5 grader i forhold 
horisontallinja. Det betyr at hovedstrålen vil gå langt over bygningsmassen på 
naboeiendommen, og vil ikke treffe bakken før etter ca 370 meter, forutsatt er terrenget 
ikke har helning oppover eller nedover. 
Tilført effekt til antenna er i størrelsesorden 30- 40 watt fra begge systemene tilsammen. 
Effekten avhenger av hvor mye trafikk det er i nettet.  
 
«Strålingsverdier»: 
Det lar seg regne ut ganske nøyaktig hva som vil bli strålingsnivået der hovedstrålen treffer 
bakken og utenfor nærmest bygning som ligger 60 meter fra masta. På 60 meters avstand 
er det en såkalt sidelobe som treffer bakken. Intensiteten i slike sidelober er kraftig 
redusert i forhold til hovedloben som sendes «rett fram». I vedleggene til saksfremlegget 
finnes det ei tegning som viser hvordan ei antenne fungerer. 
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Ved 370 meter: 

- Her vil «strålingen» være i størrelsesorden 0,001 watt pr. kvadratmeter (W/m2). 
0,001 W/m2 er rundt 1/5000 del av grenseverdien Statens strålevern har pålagt 
operatørene å følge.  

Ved 60 meter: 
- Her blir «strålingen» ca. 0,0005 W/m2. Det tilsvarer ca. 1/10000 del av 

grenseverdiene. 
Innendørs er «strålingen» enda lavere. Telenor skriver at det i bygninger av tre dempes 
signalet med 50 % og i bygninger av betong og mur ca. 90 %.  
Grenseverdiene finnes i vedlagte dokument. Grenseverdiene er satt av en organisasjon som 
kalles ICNIRP og er anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO). 
 
Generelt om radiosignaler og helse: 
Samlet forskning gir ingen holdepunkter for at basestasjoner påfører mennesker noen form 
for helseskade. WHO sier om stråling fra basestasjoner: ”Av alle vitenskapelig bevis 
innsamlet til nå har det ikke vært mulig å vise noen negative kort- eller langsiktige 
helseeffekter forårsaket av RF (Radiofrekvent) signaler sendt ut fra basestasjoner.”  
I september i fjor publiserte Folkehelseinstituttet en ekspertrapport om vurdering av 
helserisikoer fra svake høyfrekvente elektromagnetiske felt.  
Om «stråling» fra trådløse nettverk og basestasjoner skriver ekspertvalget: Dagens 
forvaltning er basert på ICNIRP. Ekspertgruppen tilrår ikke spesielle tiltak for å redusere 
eksponeringen. Kunnskapsgrunnlaget i helserisikovurderingen gir ikke grunn til å hevde at 
helseskader vil opptre ved eksponeringer som befolkningen er utsatt for i dagliglivet. Et 
annet sted skriver de: Det er ikke grunn til å anta at den lave eksponeringen vi er utsatt for i 
Norge er forbundet med helserisiko. 
Vedlagt saksfremlegget er det også et informasjonsskriv om basestasjoner fra Statens 
strålevern. 
Telenor Norge as v Torgeir Haug avslutter med at det mulig å utføre målinger med et 
måleinstrument for å få kartlagt de helt riktige nivåene rundt bygningene. Dette kan 
nødvendigvis ikke gjøres før etter at basestasjonen er i drift. 
 
Forholdet til overordnede planer 
På bakgrunn av at omsøkt tiltak gjelder oppføring ved eksisterende telesentral, og at 
masten opplyses å være en del av et nødvendig, og påkrevd oppgradering vedrørende 
digitalt nødnett. 
Etter en helhetsvurdering kan ikke Rådmannen se at tiltaket er til ulempe for landskap, 
natur eller frilufts verdier i område, og at dispensasjon ikke er nødvendig. På bakgrunn av at 
det det i følge kommuneplanbestemmelsen § 2.1 (LNF Område) tillates etablering av 
mindre kraft/ telefonledninger for boliger og stedbunden næring, kommunikasjonsmaster 
og tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg. 
 
Juridiske forhold  
Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Søknaden ble mottatt den 07.12.2012 og fristen for nabovarsling var ikke utløpt. Søknaden 
skulle ikke vært innsendt før denne fristen. Saken ble liggende og vedtak ble fattet den 
17.12.2012, da fristen var utløpt og ingen merknader fremlagt av ansvarlig søker. Den 
07.01.2013 ble merknad fra Jan Petter Kolve mottatt, innsendt av ansvarlig søker. 
Merknadene var datert før fristens for merknader var utløpt og det ble den 09.01.2013 
innført utsatt iverksetting inntil merknadene var behandlet.  
 
Økonomiske forhold 
 
Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen. 
 
Behov for informasjon og høringer 
Rådmannen finner det ikke nødvendig å innhente uttalelse fra fylkesmannen eller andre 
instanser siden søknaden anses å være et spørsmål av lokal karakter uten dispensasjon. 
 
Alternative løsninger 
Dersom Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltningen finner at søknaden bør avslås, kan 
følgende vedtak fattes: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad fra 
ansvarlig søker TKS Tekniskkonstruksjons-service AS, på vegne av tiltakshaver 
Telenor Norge AS, til vedtak i delegasjonssak nr. 696/12, til merknad fra Jan 
Petter Kolve, og til rådmannens saksfremlegg. 
 

4. Hovedkomiteen finner at de argumenter som er angitt i 
nabomerknaden/klagene tilsier at vedtak i delegasjonssak nr. 
696/12må endres og at klagen tas til følge ved at søknaden skal 
avslås. 

5. Vedtaket i delegasjonssak nr. 696/12oppheves. Søknaden avslås med 
henvisning til at plasseringen er til mulige ulempe for klageren 
vedrørende stråling og utsikt. 
 

Se vedlagte orientering om klageadgang 
 
 

 HMA kan vurdere å utsette saken for befaring. 
 
Rådmannens vurdering 
Mobildekning er viktig i dagens samfunn med tanke på tilregnelighet på jobben, på veien, 
hjemme og i fritiden for øvrig. Men også som sikkerhet i situasjoner hvor man trenger hjelp. 
Riksveg 7 er under bygging og skal etter planen stå ferdig sommeren 2014, og da vil det 
være viktig at mobildekning allerede på plass. Rådmannen legger til at det har blitt godkjent 
flere mobilmaster i Ringerike den siste tiden, hvor noen av disse er en del av en nødvendig, 
og påkrevd oppgradering vedrørende digitalt nødnett.  
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Kolve begrunner sine merknader med et familiemedlem som er veldig var for stråling, og 
utseendemessige effekten med en mast på 30 meter i nærområde. 
Naboeiendommen med gnr 157/4 som også eies av Kolve er ikke bebygd, og har et areal på 
ca 3786m², mens eiendommen hvor Kolves fritidsbolig med gnr 157/23, ligger bortenfor 
tilgrensende 157/4. Avstanden fra fritidsboligen til omsøkt tiltak er ca 60 meter. Telenor 
Norge opplyser at på 60 meters avstand er det en såkalt sidelobe som treffer bakken. 
Intensiteten i slike sidelober er kraftig redusert i forhold til hovedloben som sendes «rett 
fram». Videre opplyses det om en samlet forskning gir ingen holdepunkter for at 
basestasjoner påfører mennesker noen form for helseskade. WHO sier om stråling fra 
basestasjoner: ”Av alle vitenskapelig bevis innsamlet til nå har det ikke vært mulig å vise 
noen negative kort- eller langsiktige helseeffekter forårsaket av RF (Radiofrekvent) signaler 
sendt ut fra basestasjoner.” 
 
Rådmannen minner om at det er ikke opp til kommunen å prosjektere eller kontrollere. 
Ansvarlig prosjekterende i denne saken har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2. 
 
Rådmannen anbefaler på bakgrunn av ovennevnte og ikke å ta klagen til følge, men å 
opprettholde godkjent vedtak i delegasjonssak nr. 696/12 om oppføring av gittermast ved 
Rallerud telefonsentral. 
 
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 

- 2 stk situasjonskart 
- Vedtak datert 17.12.2012. delegasjonssaknr. 696/12 saksnr 12/5340 
- 2stk tegninger og bilder vedlagt søknad 07.12.2012 
- Nabomerknad datert 19.12.2012 
- Svar på nabomerknad datert 04.01.2013. 
- Brev fra Ringerike kommune klage/merknad datert 09.01.2013  
- Svarbrev fra Jan Petter Kolve datert 16.01.2013 
- Svarbrev fra Telenor as dater 28.01.2013 
- Kopi av e-post datert 14.02.2013 vedrørende stråling fra mast og antenner. 
- Vedlegg til e-post datert 14.02.2013 antenner sender signal i en smal sektor, 

elektromagnetisk felt/stråling (EMF), Stråleverninfo fra statens strålevern. 
-  

Ikke trykte vedlegg: 
- Diverse søknadsblanketter, nabovarslingsblanketter etc. 

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 Ringerike kommune, 25.02.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Roar Nilsen 

Side 213 av 269

evi
Typewritten Text



Side 214 av 269



Side 215 av 269



Side 216 av 269



Side 217 av 269



Side 218 av 269



Side 219 av 269



Side 220 av 269



Side 221 av 269



Side 222 av 269



Side 223 av 269



Side 224 av 269



Side 225 av 269



Side 226 av 269



Side 227 av 269



Side 228 av 269



Side 229 av 269



Side 230 av 269



Side 231 av 269



  Sak 53/13 
 

   
 

GNR.50/2 - FOLLUMVEIEN 100 - RIVING  
 
Arkivsaksnr.: 12/5449  Arkiv: BYG 50/2  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker AF Decom AS på vegne av 
Follum Eiendom AS og Treklyngen AS og til rådmannens saksframlegg. 
 

1. Hovedkomiteen finner ikke at de bygningene som fylkeskommunen anbefaler å 
bevare, skal bevares. 

 
2. Etter en samlet vurdering finner Hovedkomiteen å kunne godkjenne omsøkte tiltak 

etter plan- og bygningslovens § 20-1 vedrørende riving av bygningsmasse ved Follum 
i prinsippet. 

 
3. Myndighet til å viderebehandle tiltakene delegeres til administrasjonen. 

 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Utskrift sendes: 
 
AF Decom AS, Postboks 6272 Etterstad, 0603 OSLO 
Treklyngen Holding AS, Postboks 500 Sentrum, 3504 HØNEFOSS  
Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 
 
Sammendrag 
 
På eiendom gnr. 50, bnr. 2 er det 19.12.2012 innsendt ett-trinns søknad vedrørende  riving 
av store deler av dagens bygningsmasse som var tilknyttet  papirproduksjon ved nedlagte 
Follum fabrikker. Buskerud Fylkeskommune har i en uttalelse anbefalt at noen utvalgte 
bygninger bør bevares. Saken legges frem til Hovedkomiteen for avgjørelse. 
 
Innledning / bakgrunn 
  
Eiendommen har beliggenhet i utkanten av Hønefoss sentrum med adresse Follumveien 
100. Området omfattes av reguleringsplan nr. 343 Follum områdeplan. 
 
Beskrivelse av saken 
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Tiltakshaver Follum Eiendom AS og Treklyngen AS har på eiendommen et ønske om å rive 
store deler av eksisterende bygningsmasse. I følge innsendte dokumentasjon omfatter 
rivingen et bebygd areal på ca. 38 000 m² (tilsvarer ca. 98 000 m² gulvareal). Treklyngen AS 
har et ønske om å bli senter for videreforedling av tre på Østlandet, og må i følge ansvarlig 
søker kunne bygge opp en rasjonell enhet for dette. Rivingen frigjør arealer for fremtidig 
bruk. 
Etter at beslutningen om nedlegging av Follum ble tatt i desember 2011, ble det utført et 
stort arbeid fra Norske Skog Follum for å bevare historien om Follum. Viken Skog overtok 
eiendommen 29.06.2012. 
 
Det ble 11.10.2012 gjennomført en befaring av kulturvernkonsulentene Jørn Jensen og 
Anders Toft-Zibell fra Buskerud Fylkeskommune sammen med representant fra Treklyngen 
Holding AS. Buskerud Fylkeskommune har i en uttalelse 27.02.2013 anbefalt at 10 av de 
totalt omsøkte bygningene bør bevares. Bygningene har i beskrivelsen fått nummer og navn 
etter det forsikringskart ( assuransekart ) som finnes som vedlegg til rivesøknaden. 
 
Bygning 8: 
Skorsteinen er på midten av 1900-tallet blitt forhøyet ca. 15 meter, og den eldste delen av 
pipen er blitt sikret med utapåliggende ringer i stål. 
 
Bygning 18: 
Papirlager og sorteringsanlegg er 10 haller med buetak. Hallene er sammenbygd med den 
enorme bygning 17, hvor den største av papirmaskinene stod. Hallene ligger ut til 
jernbanesporet fra Hønefoss stasjon som løper langs hallenes vestfasade. Langs hele denne 
fasaden er det en overdekket perrong, hvorfra ferdigprodukter kunne utlastes med tog. 
 
Bygning 104: 
Bygningen er tilbygd bygning 124 automasjonsverksted mot vest og bygning 125 elverksted 
og lager mot sør. Bygningen har historisk stilpreg med mindre gavlkam, markerte hjørner 
ved gesims som er profilert og delvis murt med formstein. Fasadene er inndelt ved lisener 
og er murt i blokkforband. 
Vinduene er av støpejern, delt i 4 x 6 ruter. 
 
Lagerbygninger 204, 205, 206, 212 og 207: 
Bygningene representerer den funksjonalistiske industriarkitekturen på fabrikken oppført 
som elementbyggeri med bærende søyle-bjelke konstruksjon i betong. Bygningene er enkle 
i sitt uttrykk med høyt sittende horisontale vindusbånd i hele bygningsmassens lengde. 
 
Bygning 209: 
Lager er en toetasjes murbygning oppført på begynnelsen av 1900-tallet. Bygningen er 
oppført med historisk stilpreg med mindre gavlkam, markerte hjørner ved gesims som er 
profilert og delvis muret med formstein. Fasadene er rytmisk inndelt ved lisener og er murt 
i blokkforband. I første etasje finnes høye støpejernsvinduer, delt i 4 x 7 ruter, mens det i 
annenetasjen er to-rams krysspostvinduer. Disse vinduene har klassisistisk stilpreg og er 
delt i 2 x 3 ruter nederst og 2 x 2 øverst. 
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Bygning 210: 
Bygningen er tilbygd bygning 209 mot nordvest. På fasaden mot nordøst finnes et mindre 
enetasjes murt tilbygg. 
Bygningen fremstår som en forlengelse og videreføring av bygning 209 og er oppført med 
samme historiske stilpreg med detaljering ved gesims og i fasadeinndelingen. Bygningen har 
to-rams krysspostvinduer delt i 2 x 3 ruter nederst og 2 x 2 øverst. I gavlen mot sørøst 
finnes i tillegg et sirkulært 
vindu, og i fasaden mot nordøst er det rester etter en tidligere inngangsportal til bygningen 
med halvbueformet overlys. 
 
Buskerud Fylkeskommune konkluderer med bl.a. at enkelte av bygningene har med deres 
markante beliggenhet ved elvebredden og proporsjoner potensiale til å kunne gjenbrukes 
til andre funksjoner. Buskerud fylkeskommune har ikke kjennskap til hva planene for 
fabrikkområdet er. Antagelig står området i årene fremover overfor utvikling i større eller 
mindre grad. Fylkeskommunen mener at disse bygningene bør bevares og gjenbrukes slik at 
stedets historie fastholdes gjennom de opprinnelige og autentiske bygningene. 
 
Ansvarlig søker, har etter Fylkeskommunens uttalelse, redegjort for rivingen med bl.a. 
følgende argumenter:  
Rivingen vil frigjøre arealer til fremtidig bruk. Bygningenes tilstand gjør i følge ansvarlig 
søker at de ikke er egnet for fremtidig bruk. Det er vurdert mulig gjenbruksverdi av 
bygningene, men omsøkte bygninger passer ikke inn i fremtidige planer. Det er ønskelig at 
Treklyngen AS skal bli senter for videreforedling av tre på Østlandet, og må kunne bygge 
opp en rasjonell enhet for dette.  
Ansvarlig søker mener også at bygningene er påbygd/ ombygd og endret over flere år. 
Teglsteinbygningene er for lengst tatt ut av sin opprinnelige funksjon. Rivingen vil i følge 
ansvarlig søker hindre at bygninger blir stående og forfalle. Flere av bygningene som 
Fylkeskommunen anbefaler bevart henger sammen med andre planlagt revede bygninger, 
noe som vil medføre en rekke sikkerhetsmessige utfordrende grensesnitt med tanke på å la 
noen bygninger stå igjen. 
Et annet viktig moment i følge ansvarlig søker er at det er lagt ned mye arbeid i å 
dokumentere Follums historie, og alle byggenes arkitektoniske og historiske verdi er 
dokumentert og oversendt til Fylkeskommunen. 
Videre er det planlagt å beholde og vedlikeholde verkstedbygget (merket nummer 219) fra 
Hofs Bruk som er et tidstypisk bygg fra rett etter år 1900. Bygningsstil og- detaljer fra de 
omtalte verneverdige byggene finnes i følge ansvarlig søker også i stor grad på dette bygget. 
 
Forholdet til overordnede planer  
Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 343 Follum, vedtatt av kommunestyret 
31.03.2011. Bygningene er ikke regulert til bevaring i gjeldende reguleringsplan, som ikke er 
så detaljert at den avklarer hvilke bygninger som skal bevares. 
Jf. kommuneplanens arealdel er området avsatt til nåværende industri. 
 
Juridiske forhold  
 Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål. 
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Tidligere behandlinger og vedtak  
Rådmannen kan ikke se at noen tidligere behandling på eiendommen vil kunne ha 
innvirkning på omsøkte tiltak. 
 
Økonomiske forhold  
Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen. 
 
Behov for informasjon og høringer  
Ansvarlig søker har varslet andre relevante myndigheter. Det er ikke fremlagt noen 
merknader.  
 
Alternative løsninger  
Dersom Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltningen finner at søknaden bør avslås, kan 
følgende vedtak fattes: 
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker AF Decom AS på vegne av 
Follum Eiendom AS og Treklyngen AS og til rådmannens saksframlegg. 
 
1. Hovedkomiteen finner at bygninger, anbefalt bevart av Fylkeskommunen bør vurderes 
bevart. 
 
2. Midlertidig forbud mot riving av disse bygningene nedlegges, med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 13-1. Rådmannen må avgjøre planspørsmålet. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang 
 
Prinsipielle avklaringer  
Rådmannen mener at saken ikke er noen spesiell prinsippsak, eller at saken kan skape 
uheldig presedens. Slike saker må gis en individuell behandling og vil gjerne ha ulikheter av 
betydning for eksempel på grunn av ulike tomtestørrelser, ulikt terreng, ulike omgivelser, 
ulike bygningsmasser etc. 
 
Rådmannens vurdering  
Ringerike kommune skal være en aktiv utviklingsaktør i samspill med næringslivet hvor 
etablering av og tilrettelegging for næringsvirksomhet skal gis høy prioritet i all kommunal 
saksbehandling. 
 
I Buskerud Fylkeskommunes uttalelse er det kun anbefalt at et utvalg av omsøkte revede 
bygninger skal bevares. Det er ikke sterkt anbefalt at bygningene skal bevares. Bygningenes 
verneverdi er av Buskerud Fylkeskommune satt til bare middels høy. Rådmannen syntes det 
er meget positivt at ansvarlig søker og tiltakshaver tar vare og vedlikeholder verkstedbygget 
fra Hofs Bruk bygget på begynnelsen av 1900-tallet. Det er positivt at Buskerud 
Fylkeskommune har tatt en gjennomgang og kommet med sine vurderinger og 
anbefalinger. 
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Follums historie anses også som godt dokumentert, både i form av oversendte dokumenter 
til Fylkeskommunen og i form av at Kistefoss museet har fått alt gammelt utstyr og jobber 
med å lage en Follum-utstilling. Bygningene er preget av ombygginger, mye er revet og mer 
blir revet. Bygningene som anbefales bevart, vurderes å bli løsrevet fra den helheten de har 
vært en del av.  
 
Økonomisk bærekraft forutsetter langsiktighet og er avgjørende for å sikre grunnleggende 
samfunnsverdier fremover. Rådmannen anbefaler derfor at omsøkte bygningsmasse ved 
Follum godkjennes revet slik at eiendommen kan bli den ønskede arena for oppbygging av 
en rasjonell enhet for videreforedling av tre på Østlandet. 
Rådmannen finner ikke at det er en direkte hjemmel for å nekte riving, så om 
Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltningen ønsker å få vurdert bevaring nærmere, må 
det nedlegges midlertidig forbud mot riving. 
  
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 

- Kartutsnitt 1: 5000 laget av byggesaksavdelingen.  
- Kartutsnitt innsendt med søknaden (assuransekart), der gule bygninger skal rives. 
- Buskerud Fylkeskommunes uttalelse 
- Ansvarlig søkers kommentarer til uttalelsen. 

 
Ikke trykte vedlegg: 

- Innsendte byggesøknad. 
- Miljøsaneringsrapport. 
- Miljøteknisk undersøkelse utarbeidet av NGI. 

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
  
 

Ringerike kommune, 18.03.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Henning Gulbrandsen 
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GNR.92/153,165 - FLYPLASSVEIEN 22 - DISPENSASJON TIL UTVIDET 
BRUK AV RULLEBANEN PÅ EGGEMOEN 
 
Arkivsaksnr.: 10/1136  Arkiv: BYG 92/153,165  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning anser at hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 
fordelene med å godkjenne dispensasjonene som det er søkt om i saken klart større 
enn ulempene og at det derved er grunnlag for å godkjenne dispensasjonene fra de 
omsøkte reguleringsmessige forholdene. 

2. Søknaden om dispensasjoner fra reguleringsplanbestemmelsene vedrørende krav 
om bebyggelsesplan godkjennes i prinsippet med henvisning til plan- og 
bygningsloven av 27.6.08 kap. 19. Dette forutsetter positiv uttalelse fra 
nabokommunen Jevnaker. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken, inkludert godkjenning av dispensasjon og 
ileggelse av gebyr, etter plan- og bygningsloven, delegeres til administrasjonen. 
Dersom det kommer vesentlige nabomerknader eller negative uttalelser, kan saken 
tas opp igjen til ny behandling. 

 
Se vedlagte orientering om klageadgang 
 
Sammendrag 
Søknad om dispensasjon fra krav i reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan 272-
03Eggemoen industriområde og flyplass ble mottatt 28.02.13. Saken er innsendt av Ola 
Tronrud AS. 

 
Søknaden gjelder tillatelse til å merke opp og ta i bruk en større del av regulert rullebane. 
Søknaden innebærer ingen endring av konsesjon og medfører dermed ingen endring av 
tillatte flystørrelse, antall flyvninger eller åpningstid i forhold til dagens situasjon. Søker 
argumenterer med at oppmerking av en lengre rullebane vil gi større fleksibilitet og 
sikkerhet samtidig som det er sannsynlig at støy i forbindelse med flyvning blir redusert. 
Reduksjonen forklares med at fly som beveger seg i retning Jevnaker vil kunne svinge av 
tidligere. Samtidig vil fly i begge retninger kunne ta av med mindre gasspådrag og derved 
støye mindre. 
Av hensyn til ønsket fremdrift ber Rådmannen om at myndighet for endelig behandling av 
dispensasjonssaken delegeres til administrasjonen. Tillatelse forutsetter positiv uttalelse fra 
nabokommunen Jevnaker. 
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Innledning / bakgrunn 
 Eggemoen Flyplass ble bygget under krigen og har siden vært eiet av Forsvaret inntil 
Eggemoen leir ble avhendet. Flyplassen ligger innenfor reguleringsplan 272-03 som gir 
føringer for arealbruken på flyplassen og tilliggende industri og tilliggende områder. Ola 
Tronrud AS har i den senere tid igangsatt områderegulering som tar sikte på å regulere 
større områder til en helhetlig industri og næringspark. Flyplassen er en viktig del av denne 
planen.  
 
Beskrivelse av saken 
 Søknad om dispensasjon er fremmet i forbindelse med oppmerking av rullebane.  
Oppmerkingen er nødvendig for at rullebanen skal kunne tas i bruk i henhold til 
eksisterende konsesjon. Når rullebanen først merkes er det tiltakshavers ønske å merke opp 
en lengre bane enn tidligere. Dette gjøres for å unngå kostnader og ulempe i form av ujevnt 
dekke ved en eventuell endring av konsesjon med medfølgende krav om oppmerking. 
Tiltakshaver ønsker derfor å merke opp rullebane også på område F2 (se plankart). 
Oppmerkingen vil ikke ha betydning for konsesjonen og dermed ikke medføre endring av 
tillatt antall flyvninger, åpningstider eller tillatte flytyper/størrelser. Tiltakshaver har 
argumentert for dispensasjonen gjennom at ny oppmerking i større lengde medfører større 
fleksibilitet i bruken som kan gi bedre støyforhold. Bedringen vil være størst mot Jevnaker, 
mens Ringerike antas å få tilnærmet like forhold som med dagens løsning. Konkret er det to 
forhold som bidrar til bedringen. 

• Flyene kan ta av med mindre gasspådrag som medfører mindre støy. 
• Flyene kan svinge av tidligere og vil ha større høyde ved innflyvning fra, og take-off 

mot Jevnaker.  
 

Jevnaker Kommune er bedt om uttalelse i saken. Jevnaker har valgt å fremme saken 
politisk noe som medfører at uttalelse ikke vil foreligge før i april. Rådmannen har derfor, av 
hensyn til fremdriften, valgt å fremme saken som en prinsippsak slik at saken kan avklares 
politisk. Rådmannen ber imidlertid om at myndighet for endelig avgjørelse delegeres 
administrasjonen under de forutsetninger som ligger i forslaget til vedtak for å sikre rask 
behandling av saken.  
 
Forholdet til overordnede planer 
 Oppmerkingen og bruken av rullebanen i den lengden som er ønsket er i strid med 
rekkefølgebestemmelsene i gjeldende reguleringsplan. (under) 
 
§6.4. Utvidelse av flyplass, bruk av område F-2. 
Før område F-2 kan tas i bruk som rullebane, skal det utarbeides og vedtas bebyggelsesplan, 
som omfatter hele flyplassområdet. I forbindelse med bebyggelsesplan skal det 
gjennomføres nye støyberegninger og utarbeides nytt støysonekart. Beregningene skal 
basere seg på den nye, planlagte bruk av flyplassen. Planen skal gi utfyllende bestemmelser 
om bruken av arealene. Nabokommunen Jevnaker skal være uttalepart for 
bebyggelsesplanen. 
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Juridiske forhold  
 Saken ble sendt Jevnaker kommune 01.03.13 for uttalelse til behandlingen av 
dispensasjonen. Bakgrunnen for dette er at bestemmelsen det søkes dispensert fra ble tatt 
inn i planen etter krav fra Jevnaker kommune.  
 
Jevnaker kommune har vurdert at saken bør behandles politisk, og dette kan på grunn av 
politisk møtekalender først skje i april. Søker ønsker snarlig avgjørelse av søknaden 
ettersom rullebanen skal oppmerkes. 
 
For at saken skal kunne behandles som en dispensasjon vurderes det at det må foreligge 
samtykke til godkjenning fra Jevnaker kommune. 
 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Det er tidligere gitt tillatelse til opparbeiding av bærelag for rullebanen. Tillatelse ble gitt da 
det ikke ble ansett at asfaltering av rullebane kom i konflikt med bestemmelsenes krav ved 
bruk.  
 
Økonomiske forhold 
Rådmannen kan ikke se at omsøkt tiltak innebærer direkte økonomiske belastninger for 
kommunen.  
 
Behov for informasjon og høringer 
 Bruken av en flyplass kan medføre følger for kommunens innbyggere i form av støy langt ut 
over de nærmeste naboer. Ring blad har imidlertid omtalt saken og den regnes således som 
godt kjent. Rådmannen anser at dispensasjonen ikke vil medføre negative konsekvenser for 
eksempel i form av støy. Kommuneoverlegene i Jevnaker og Ringerike er kontaktet med 
tilbud om informasjon om saken. Deres eventuelle innspill vil bli vurdert i den videre 
behandlingen.  
Rådmannen vurderer at dispensasjon ikke medfører konsekvenser som berører regionale 
myndigheters ansvarsområder og har derfor ikke varslet disse. 
 
Prinsipielle avklaringer 
 Av hensynet til fremdrift er det ønskelig å få en avklaring på søknaden snarest. Saken 
fremmes derfor av rådmann som en prinsippavklaring for å avklare om dispensasjon kan 
gis.. Av hensynet til fremdriften ber rådmannen om at myndighet for videre av 
dispensasjonssøknaden delegeres til administrasjonen under forutsetning av at det ikke 
fremkommer negative merknader av vesentlig betydning. Dersom Jevnaker kommune i sin 
uttalelse stiller seg negative til søknaden eller andre tungtveiende forhold taler for det, vil 
saken likevel bli sendt til politisk behandling for endelig avgjørelse. 
 
Rådmannens vurdering 
 Rådmannen anser at selv om dispensasjonen er i strid med rekkefølgebestemmelsene, vil 
hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
Bestemmelsen det søkes dispensert fra ble innført etter krav fra Jevnaker kommune for å 
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sikre denne påvirkningsmulighet til eventuelle tiltak som kan medføre tilleggsbelastning for 
kommunens innbyggere, i første rekke støy. Rådmannen anser at bruk av en større del av 
rullebanen ikke vil medføre særlig økning i støy. Godkjenning av dispensasjon åpner ikke for 
bruk ut over det som allerede er tillatt. Ola Tronrud har vist til at økt fleksibilitet gir 
mulighet for reduksjon av støyen fra flyplassen. Prinsippene Tronrud har presentert er 
bekreftet av SINTEF( se vedlegg). Rådmannen anser derfor at støyforholdene ikke vil 
forverres vesentlig. SINTEF påpeker at støygrensene ved dagens beregninger vil komme 
nærmere rullebanen enn ved beregning etter den metoden som ble benyttet for 
Eggemoen. En ny støykartlegging for en flyplass er sannsynligvis ganske omfattende og kan 
være vanskelig å tolke ut i fra at beregningsmetoden er endret. Rådmannen anser derfor, 
på grunnlag av uttalelsen fra SINTEF, at så lenge det kun er aktuelt med en mer fleksibel 
bruk av sletta rullebanen ligger på, og ikke endringer i konsesjonen, vil det ikke være 
nødvendig å kreve nye støyberegninger for å behandle dispensasjonssøknaden.  
 
Ola Tronrud AS har etablert sin virksomhet på Eggemoen og inkludert flyplassen som 
konsept i sin næringsutvikling. Det er også startet opp en områdeplan som har til hensikt å 
legge ut større områder til næringsutvikling der flyplassen kan spille en viktig rolle. I 
forbindelse med områdereguleringen, samt at nåværende konsesjon snart utløper, vil det 
være naturlig at det søkes ny konsesjon. Det vil i denne prosessen bli kartlagt forhold 
vedrørende støy og sikkerhet. Berørte kommuner vil få tilsendt søknaden for uttalelse, og 
rådmannen anser at dette er et mer riktig tidspunkt for nærmere vurdering av flyplassen på 
Eggemoen. 
 
Rådmannen anser fordelene med å godkjenne dispensasjonen som det er søkt om i saken 
klart større enn ulempene og at det derved er grunnlag for å godkjenne dispensasjonene fra 
de omsøkte reguleringsmessige forholdene under forutsetning av aksept fra Jevnaker 
kommune.  
 
 
 Ringerike kommune, 19.03.2013 
 
 

 
Wenche Grinderud 

Rådmann 
 

 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Lars Lindstøl 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon 
Uttalelse fra sintef 
Reguleringsplan 272-02 m/best. 
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PROSJEKT / SAK 
Eggemoen flyplass 

1 av 1 

 

SINTEF IKT 
Postadresse: 
Postboks 4760 Sluppen 
7465 Trondheim 

Besøksadresse: 
Strindvegen 4 
7034 Trondheim 

Sentralbord: 73593000 
Direkte innvalg: 92839071 
Telefaks: 73594302 

postmottak.IKT@sintef.no 
www.sintef.no 
Foretaksregister: NO 948 007 029 MVA 

Tronrud Engineering AS 
Flyplassveien 22 
N‐ 3514 Hønefoss  
 

Deres ref.: 
Christine Næss Mathiesen 

Vår ref.: 
99190106/IG 

Prosjekt / Sak: 
Eggemoen flyplass 

Dato 
2013‐03‐12 

 

Angående støysonekart for Eggemoen flyplass 

SINTEF IKT har tidligere beregnet støysonekart for Eggemoen flyplass for to forskjellige banelengder. 
Beregningene ble gjort i henhold til daværende retningslinje T‐1277 fra Miljøverndepartementet og 
rapportert i 2003. I forbindelse med at rullebanen nå er asfaltert i 1799 meters lengde, er det bedt om 
en vurdering av støysonene for den nye situasjonen sammenlignet med tidligere. 
Støysonekartet for rullebanelengde på 1550 meter fra tidligere illustrerer i stor grad hvordan kartet ville 
sett ut om det var beregnet for 1799 meter. Skulle man tegne et nytt kart basert på det gamle ville man 
måtte strekke det på midten slik at kartet nær baneendene ble som før. 
Ny retningslinje, T‐1442 fra Miljøverndepartementet, kom i 2005 og er revidert i 2012. T‐1442 endret 
både måleenhet, beregningsperiode, grenseverdier og antall støysoner ved utforming av kartet. Mens 
støysone I tidligere var definert av området innenfor EFN = 50 dB(A), er nå gul sone området fra Lden = 
52 dB(A) og opp til 62 dB(A). Jevnt over er ekvivalentnivået uttrykt ved EFN ca 1 dB høyere enn ved Lden. 
Med samme trafikkgrunnlag som før vil derfor et nytt beregnet støysonekart for Eggemoen flyplass 
dekke et mindre areal enn tidligere. 
 
 
Med vennlig hilsen 
for SINTEF IKT 
 
 
Idar Ludvig Nilsen Granøien (sign) 
Senior prosjektleder 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

for reguleringsplan nr 272-03 ”Eggemoen industriområde og flyplass”  
 
1.gangs behandling i planutvalget 14.05.01, sak 0082/01 
Offentlig ettersyn 28.05.01 til 04.07.01. 
Ny 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.02, sak 0092/02 
Nytt offentlig ettersyn 09.07.02 til 30.08.02 
2.gangs behandling i planutvalget 27.01.03, sak 0006/03 
Formannskapet 29.01.03, sak 0009/03 
Vedtatt av kommunestyret 06.02.03, sak 0013/03 
Mindre vesentlig endring, vedtatt 01.03.06, sak 0001/06 
Forslag til mindre vesentlig endring, 18.06.07 
Mindre vesentlig endring vedtatt 20.06.07., sak 5/07 

 

1. Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål (Pbl §25): 
Byggeområde         Betegnelser: 
 Område for industri/kontor,       I-1,2,3,4,5,7,8 
 Industri/kontor/forretning/herberge/bevertning/flyplassrelatert  

virksomhet        I-6a/b og F-3a/b 
 Industri/kontor/flyplassrelatert virksomhet    F-5a/b 
Landbruksområde 
 Jord- og skogbruk       L-1 
Offentlig trafikkområde 
 Kjøreveg        Sv1-2 
 Gang-/sykkelveg 
 Annen veggrunn 
Spesialområde 
 Privat vei        SP1 
 Privat gang- og sykkelvei      SPg/s1-2 

Flyplass (eksisterende)      F-1 
 Flyplass (framtidig)       F-2 
 Flyplass (sikkerhetssone)      F-6 

Flytrafikk/jord- og skogbruk      F-4 
Parkbelte i industristrøk 
Restriksjonsområde rundt flyplass 

 
 
De ulike formålene er vist på plankartet. 
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FORMÅLSBESTEMMELSER 
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 

2. Byggeområder 

2.0 Fellesbestemmelser for byggeområder 
1. Utnyttingsgrad 
Maks utnyttingsgrad beregnes i %BYA og skal være maks 50%, som vist på plankartet. 

2. Byggehøyde 
Maksimal byggehøyde for gesims og møne 18,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå. Det kan 
tillates etter søknad å bygge enkelte bygningsdeler høyere. 

3. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

4. Ubebygd areal 
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområder skal være dokumentert ved 
utomhusplan som framlegges ved byggesøknad. 

5. Parkeringsdekning 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. 

6. Utforming, plassering og høyde på gjerde 
I området kan det oppføres gjerde. Gjerde skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, 
vegkryss osv. I frisiktsone som er vist på plankart, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan 
gjerde ha høyde inntil 0,5m. Gjerde skal plasseres i nabogrense og kan utenom frisiktsone ha 
høyde inntil 3.0m eller høyde som er fastsatt av luftfartstilsynet.  

 7. Byggegrense 
Byggegrense mot kommunal veg skal være 15 meter fra senter veg. Byggegrense mot riksveg 
skal være 50 meter fra senter veg. Byggegrense mot gangveg skal være 10 meter fra senter 
veg. 

8.Materialbruk 
Av hensyn til flytrafikk/radarrefleks skal fasadekledning og tak ikke ha blank/lysreflekterende 
overflate. 

2.1 Byggeområde - Industri/kontor 
1. Formål 
Område I-1,2,3,4,5,7,8 skal nyttes til byggeområde, underformål industri/kontor. 

2.2 Byggeområde - Industri/kontor/forretning/herberge og bevertning/flyplassrelatert 
virksomhet 
1. Formål 
Område I-6a, I-6b og F-3a og F-3b kan nyttes til formål industri/forretning/kontor/herberge 
og bevertning/flyplassrelatert virksomhet 

2. Funksjoner/bruk 
Område I-6a og I-6b kan ha følgende type virksomhet:  
- Industri, kontor 
- Forretning, overnatting og beverting som er flyplassrelatert. 
 

Side 265 av 269



Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan nr. 272-03 ”Eggemoen industriområde og flyplass” 
 

   3 

- Det som naturlig hører flyplass til, slik som f.eks. taxebane, flyoppstillingsplass, flytårn, 
hangarer, flyklubblokale, terminalbygning/ekspedisjonsbygning, parkering for reisende ol.  

Område F-3a og F-3b kan nyttes til samme formål som I-6a og I-6b dersom flyplassen har 
status med flyplasskode 1A eller 1B. Dersom flyplassen har status med flyplasskode 3C, kan 
området ikke nyttes til bygninger. Referansekoden refererer til "Bestemmelser for sivil 
luftfart" i henhold til Luftfartsloven.  
 

2.3 Byggeområde - Industri/kontor/flyplassrelatert virksomhet 
1. Formål 
Område F-5a og F-5b kan nyttes til industri/kontor/flyplassrelatert virksomhet dersom 
flyplassen har status med flyplasskode 1A eller 2B. Dersom flyplassen har status med 
flyplasskode 3C, kan området ikke nyttes til bygninger. Referansekoden refererer til 
"Bestemmelser for sivil luftfart" i henhold til Luftfartsloven.  

2. Funksjoner/bruk 
Område F-5a og F-5b kan ha følgende type virksomhet:  
- Industri, kontor. 
- Det som naturlig hører flyplass til, slik som f.eks. taxebane, flyoppstillingsplass, flytårn, 
hangarer, flyklubblokale, terminalbygning/ekspedisjonsbygning, parkering for reisende ol.  

3. Landbruksområder 

3.1 Jord- og skogbruk 

1. Formål 
Område L-1 skal nyttes til jord- og skogbruksformål.  

4. Offentlige trafikkområder 

4.0 Felles bestemmelser for offentlige trafikkområder 

1. Tekniske planer 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som 
på forhånd er godkjent av kommunen.  

2. Vegstandard 
Vei med tilhørende avkjørsler o.l skal være utformet med en standard som det fremgår av 
kommunalteknisk veinorm utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund 1981, eller bedre. 

3. Utførelse av terrengbehandling 
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling 

4.1 Vei med fortau og grøft, skjæring, fylling 
Vegformål skal være som vist på planen. Avkjørsel kan være som vist på plan. 

4.1.2 Sikring av ny riksveg 
Flyplasseier er ansvarlig for at nødvendig sikkerhet blir ivaretatt i forhold til planlagt ny trase 
for riksveg 35. 

4.1.3 Kulvert  
Kulvert for offentlig veg til Eggemoen leir, skal dimensjoneres for vogntog. 
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4.1.4 Grensejustering mot riksveg 
Nødvendig tilleggsgrunn til skjæringer og fyllinger utover det regulerte trafikkareal kan sikres 
i forbindelse med anleggsutførelsen. Slikt areal skal, dersom Statens vegvesen ikke finner det 
tjenelig til vegformål, tilbakeføres til det opprinnelige formål, etter at anleggsarbeidene er 
avsluttet. 

4.1.5 Belysning av kommunale veger 
Belysning av kommunale veger skal være i henhold til Ringerike kommunes reglement. 

4.2 Gang/sykkelveg 
Gang/sykkelveg skal være som vist på plan. 
 

5.0 Spesialområder 

5.1 Privat Flyplass 
5.1.1 Formål:  
Område F-1 og F-2 kan nyttes til flyplass. F-1 er dagens rullebane, område F-2 kan nyttes til 
framtidig utvidelse av rullebane. Områdene kan nyttes til rullebane, taksebane, 
flypoppstilling, samt annet trafikk- og sikkerhetsareal for fly. 

5.1.2 Brukstid 
Område F-1 og F-2 kan nyttes landing og avgang med fly eller helikopter i tiden 07.00 til 
22.00. Områdene kan nyttes til formålet utenfor dette tidsrommet dersom det foreligger en 
nød situasjon. 

5.2 Område for flyplass/jord- og skogbruk 
Området F-4 kan nyttes til flyplassformål og jord- /skogbruksformål. 

5.3 Sikkerhetssoner for flyplassen 
Område F-6a og F-6b kan nyttes til sikkerhetssone for flyplass. 
Innenfor sonene skal terrenget og overflatens beskaffenhet være ifølge luftfartstilsynets krav. 

5.4 Restriksjonsområde for flyplass 
Det kan ikke etableres hinder som gjennomtrenger hinderflatene som er vist i plan for indre 
og ytre restriksjonsområde. 

5.5 Frisiktsone for offentlig veg 
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende vegers planum. 

5.6 Privat veg/gang- og sykkelveg 
Område for privat veg og privat gang- og sykkelveg er vist på plankartet. Privat gang- og 
sykkelveg SPg/s-1 er åpen for allmenn ferdsel.   

5.7 Parkbelte i industriområde 
Område for parkbelte i industriområde er vist på plankartet. Eksisterende vegetasjon skal i 
størst mulig grad bevares. Avkjørsel til tomt kan etableres gjennom parkbelte. 
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BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

6. Rekkefølgebestemmelser 
1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 
disse anleggene. 

2. Brannvann 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

3a. Ny veg til området 
Før det kan gis brukstillatelse for bygninger på det regulerte området må nytt vegkryss på Rv 
35 og ny veg inn i området til Eggemoen leir være ferdigstilt og gamle avkjøringer på 
strekningen være fysisk stengt. Detaljplan for nytt kryss med Rv 35 samt andre arbeider på 
Rv 35, må foreligge før utbygging starter. Kommunal veg, samt vann og avløp må være ferdig 
fram til aktuell tomt før det kan gis brukstillatelse for bygning. 

3b. Ny veg til området 
Dersom årsdøgntrafikken overstiger 1500 totalt for reguleringsplanområdet, kan det ikke gis 
ramme- eller igangsettingstillatelser for bygninger i det regulerte området før det er bygd nytt 
planskilt kryss med Rv 35. Detaljplan samt utbyggingsavtale for nytt kryss med Rv 35 samt 
andre arbeider på Rv 35, må foreligge før utbygging starter. 

4. Utvidelse av flyplass, bruk av område F-2. 
Før område F-2 kan tas i bruk som rullebane, skal det utarbeides og vedtas bebyggelsesplan, 
som omfatter hele flyplassområdet. I forbindelse med bebyggelsesplanen skal det 
gjennomføres nye støyberegninger og utarbeides nytt støysonekart. Beregningene skal basere 
seg på den nye, planlagte bruk av flyplassen. Planen skal gi utfyllende bestemmelser om 
bruken av arealene. Nabokommunen Jevnaker skal være uttalepart for bebyggelsesplanen. 

5. Beskyttelse av grunnvann  
Før det gis igangsettingstillatelse for bygning, skal det dokumenteres at virksomheten ikke 
forurenser grunnvann og at den er i tråd med klausuleringsbestemmelser for Eggemoen 
vannverk. 

6. Støy 
Før det gis igangsettingstillatelse for bygning i område I-6 og F-3 må det dokumenteres at 
støynivå ikke vil overskride grenseverdiene i gjeldende retningslinjer for arealbruk i 
flystøysoner. 
 

7. Bestemmelser om utfyllende planer (plankrav) 
1. Plankrav 
For alle byggeområder skal det utarbeides bebyggelsesplan før det kan gis rammetillatelse for 
bygge- og anleggstiltak. Bebyggelsesplanen skal utarbeides i mål 1:500 og omfatte kotesatt 
detaljplassering av bebyggelse, parkeringsplasser, veier og vise terrengendringer samt 
bevaring og etablering av vegetasjon i feltet. 
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2.Unntak fra plankrav 
For område F-1 kan det gis igangsettingstillatelse for midlertidige bygninger uten at 
bebyggelsesplan er godkjent. 
 

Side 269 av 269


	GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 18.03.13.
	HMA 13 03 18 Møteprotokoll.pdf
	GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 04.03.2013
	REFERATSAKER
	KLAGE PÅ VEDTAK - OPPRYDDING I AVLØP ØVRE HEN
	GNR 271/79 OG 271/78 VEDTAK OM RETTING AV AVLØPSFORHOLD ØVRE HEN
	DELEGASJONSSAKER
	OPPDRAGSBESKRIVELSE;  BARNEHAGEPLAN I RINGERIKE KOMMUNE
	UTTALELSE TIL STATNETS PROSJEKT "NETTPLAN STOR-OSLO"
	HENSMOEN GRUSUTTAK - POLITISK OPPSTART
	2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9


	Referatsaker
	TEMAUTREDNING: LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN-INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANEN
	GNR.57/7 OPPSTART AV REGULERINGSPLAN
	NYDYRKING - SKOLLERUDMOEN, HALLINGBY AASHILD BANG
	GNR.54/4 - HERADSBYGDVEIEN 20 - BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON
	GNR.318/493 - SUNDGATA 5 - KJØLEANLEGG - KLAGE
	GNR. 157/22 - BREKKEBYGDA - FORLENGELSE AV ANTENNEMAST
	GNR.50/2 - FOLLUMVEIEN 100 - RIVING
	GNR.92/153,165 - FLYPLASSVEIEN 22 - DISPENSASJON TIL UTVIDET BRUK AV RULLEBANEN PÅ EGGEMOEN
	54-13-04 Bestemmelser.pdf
	RINGERIKE KOMMUNE
	1. Reguleringsformål
	FORMÅLSBESTEMMELSER
	DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL
	2. Byggeområder
	2.0 Fellesbestemmelser for byggeområder
	1. Utnyttingsgrad
	2. Byggehøyde
	3. Byggegrense
	4. Ubebygd areal
	5. Parkeringsdekning
	6. Utforming, plassering og høyde på gjerde
	 7. Byggegrense
	8.Materialbruk

	2.1 Byggeområde - Industri/kontor
	1. Formål

	2.2 Byggeområde - Industri/kontor/forretning/herberge og bevertning/flyplassrelatert virksomhet
	1. Formål

	2.3 Byggeområde - Industri/kontor/flyplassrelatert virksomhet
	1. Formål


	3. Landbruksområder
	3.1 Jord- og skogbruk
	1. Formål


	4. Offentlige trafikkområder
	4.0 Felles bestemmelser for offentlige trafikkområder
	1. Tekniske planer
	2. Vegstandard
	3. Utførelse av terrengbehandling

	4.1 Vei med fortau og grøft, skjæring, fylling
	4.1.2 Sikring av ny riksveg
	4.1.3 Kulvert 
	4.1.4 Grensejustering mot riksveg
	4.1.5 Belysning av kommunale veger
	4.2 Gang/sykkelveg

	5.0 Spesialområder
	5.1 Privat Flyplass
	5.1.1 Formål: 
	5.1.2 Brukstid

	5.2 Område for flyplass/jord- og skogbruk
	5.3 Sikkerhetssoner for flyplassen
	5.4 Restriksjonsområde for flyplass
	5.5 Frisiktsone for offentlig veg
	5.6 Privat veg/gang- og sykkelveg
	5.7 Parkbelte i industriområde


	BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL
	6. Rekkefølgebestemmelser
	1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer
	2. Brannvann
	3a. Ny veg til området
	3b. Ny veg til området
	4. Utvidelse av flyplass, bruk av område F-2.
	5. Beskyttelse av grunnvann 
	6. Støy

	7. Bestemmelser om utfyllende planer (plankrav)
	1. Plankrav
	2.Unntak fra plankrav






