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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1989-2

Arkiv: 210

Sak: 112/14
1. TERTIALRAPPORT 2014
Vedtak i Formannskapet:
1. 1. Tertialrapport 2014 tas til orientering
2. Det foretas følgende endringer i kommunens betalingsreglement 2014 (kapittel 9.1) og
vedtekter for Ringerike Kulturskole (punkt 4.3) med virkning fra 01.08.2014:
a. Kapittel 9.1, kultur og kulturskole, i betalingsreglementet får følgende
tilleggstekst, og teksten i punkt 4.3 i vedtektene byttes ut med disse 6
punktene:
Kulturskolen:
1.Søskenmoderasjon gjelder kun søsken.
2. Søsken nr 2 får 30% rabatt.
3. Søsken nr 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt.
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud.
5.Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5).
6.Voksne elever får ikke søskenmoderasjon.
3. Det foretas følgende budsjettkorrigeringer i driftsbudsjettet:
a. Kr 3.499.591 flyttes fra rammeområde 2 (Støtteenheter-administrative) til
rammeområde 1 (Rådmann og strategiske tiltak) i forbindelse med at
advokatkontoret er flyttet organisatorisk.
b. Kr 83.008.741 flyttes fra rammeområde 4 (Helse og omsorg) til rammeområde
3 (oppvekst og kultur) i forbindelse med at helsetjenester til barn og unge
under 23 år er flyttet organisatorisk.
c. Budsjetterte inntekter kr 108.800 flyttes fra rammeområde 4 (helse og omsorg)
til rammeområde 5 (tekniske områder) i forbindelse med at brukerbetalinger
på strøm ved Sokna og Nes omsorgssentre blir regnskapsført på tekniske
områder (ansvar 560006).
4. Driftstilskudd kr 1.333.334 utbetalt i mai 2014 (fra ansvar 721006) til Ringerike
Utvikling dekkes av kommunens næringsfond. Ny saldo i fondet vil være kr
9.017.226,16.
5. Merforbruk på investering i nytt økonomi, lønns- og personalsystem fra Visma på
inntil 4,2 millioner kroner dekkes av ubundne investeringsfond når prosjektet er
avsluttet høsten 2014.
Behandling i Formannskapet 17.06.2014:
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
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Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
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1. TERTIALRAPPORT 2014
Arkivsaksnr.: 14/1989

Saksnr.:
112/14
81/14

Arkiv: 210

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2014
26.06.2014

Forslag til vedtak:
1. 1. Tertialrapport 2014 tas til orientering
2. Det foretas følgende endringer i kommunens betalingsreglement 2014 (kapittel 9.1)
og vedtekter for Ringerike Kulturskole (punkt 4.3) med virkning fra 01.08.2014:
a. Kapittel 9.1, kultur og kulturskole, i betalingsreglementet får følgende
tilleggstekst, og teksten i punkt 4.3 i vedtektene byttes ut med disse 6
punktene:
Kulturskolen:
1.Søskenmoderasjon gjelder kun søsken.
2. Søsken nr 2 får 30% rabatt.
3. Søsken nr 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt.
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud.
5.Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5).
6.Voksne elever får ikke søskenmoderasjon.
3. Det foretas følgende budsjettkorrigeringer i driftsbudsjettet:
a. Kr 3.499.591 flyttes fra rammeområde 2 (Støtteenheter-administrative) til
rammeområde 1 (Rådmann og strategiske tiltak) i forbindelse med at
advokatkontoret er flyttet organisatorisk.
b. Kr 83.008.741 flyttes fra rammeområde 4 (Helse og omsorg) til
rammeområde 3 (oppvekst og kultur) i forbindelse med at helsetjenester til
barn og unge under 23 år er flyttet organisatorisk.
c. Budsjetterte inntekter kr 108.800 flyttes fra rammeområde 4 (helse og
omsorg) til rammeområde 5 (tekniske områder) i forbindelse med at
brukerbetalinger på strøm ved Sokna og Nes omsorgssentre blir
regnskapsført på tekniske områder (ansvar 560006).
4. Driftstilskudd kr 1.333.334 utbetalt i mai 2014 (fra ansvar 721006) til Ringerike
Utvikling dekkes av kommunens næringsfond. Ny saldo i fondet vil være kr
9.017.226,16.
5. Merforbruk på investering i nytt økonomi, lønns- og personalsystem fra Visma på
inntil 4,2 millioner kroner dekkes av ubundne investeringsfond når prosjektet er
avsluttet høsten 2014.

Sammendrag
Saken gjelder fremleggelse av rapport for 1. tertial 2014 og forslag til budsjettreguleringer
som følge av økonomisk stilling per 1.tertial og oppståtte saker. Hovedfunn i rapporten er at
prognosen tilsier at kommunen vil bruke om lag 8 mill. kroner mer enn budsjett i 2013.
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Innledning / bakgrunn
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske
utviklingen i 2014. Månedsrapportene er kortere sammenfatning av status, mens det etter
hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport.

Beskrivelse av saken
Tertialrapporten:
Årsprognosen, basert på regnskapstall til og med april 2014 og driftsforventninger
fremover, indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 8,4 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Regnskap
Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
Område
2013 (pr april) hittil 2014
Samlet resultat
29 949
121 819
8 422
0
0 Folkevalgte og revisjon
1 862
2 265
6 510
6 510
1 Rådmann og strategiske tiltak
7 016
8 338
17 921
16 449
2 Adm støtteenheter og fellesutg
27 726
27 431
69 146
69 146
3 Oppvekst og kultur
165 794
171 427
443 176
439 333
4 Helse og omsorg
234 937
247 507
662 707
645 399
5 Tekniske områder
55 331
53 264
164 529
164 529
7 Avsetninger og overføringer
9 025
7 857
64 836
61 836
8 Skatt, rammetilskudd mv.
-482 721
-422 007
-1 478 969
-1 478 969
9 Renter, avdrag mm
10 978
25 737
58 566
75 766

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-8 422
0
-1 472
0
-3 843
-17 308
0
-3 000
0
17 200

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
0%
-9 %
0%
-1 %
-3 %
0%
-5 %
0%
23 %

Det ble foretatt en budsjettjustering, etter vedtak i april, som senket kommunens
skatteanslag med 26 mill. kroner. Det iverksettes tiltak innenfor alle driftsområder for å
redusere lønnskostnader tilsvarende 26 mill. kroner for å kompensere for denne
justeringen av skatteinntektene.
Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett
2014 legger opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik
prognosen nå indikerer vil ca 2 mill. kroner kunne gå til dekning av tidligere års underskudd.
Oppvekst og kultur melder om mulig merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikkekommunale barnehager. Et lavere lønnsoppgjør enn forutsatt i KLP sine beregninger vil
redusere tilskuddssatsen til de ikke-kommunale barnehagene og dermed en forventning om
et lavere avvik ved årets slutt. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor
hjemmetjenester, barnevern og kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar
høyde for. Det er også noen økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske
tiltak, som skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye
kommunalsjefer og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere
på alle nivå i kommunen.
Tiltakene som nå gjennomføres for å komme i balanse:
 Ledere på alle nivå justerer tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten
tilførsel av midler til lønnsvekst.
 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne
økonomiske løsninger som sikrer budsjettbalanse for driftsområde i løpet av året.
Politiske saker legges frem fortløpende ved behov for vesentlige endringer i
tjenestetilbudet.
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Ringeriks-Kraft AS har varslet et utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette vil
Ringerike kommune motta 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn
budsjettert. I tillegg vil salget av aksjepost til KLP gi noe økte renteinntekter i år og en liten
del av salgssummen skal inntektsføres som gevinst. Det er foreløpig lagt inn et positivt avvik
på 17,2 mill. kroner i prognosen på rammeområde 9.
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre:
 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket
kommunens skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS
og Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes
lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt i starten på året
antyder at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Endelig svar på
inntektsutgjevning kommer i januar 2015 og er avhengig av skatteutviklingen i
landet for øvrig.
 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og
størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes
pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført
pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet
pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2015. Inntil da brukes anslag og
prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne
rapporten.
 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette
resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.
Enkelte utgifter og inntekter knyttet til øremerkede midler kan være utelatt fra
prognosen, og påvirke regnskapsresultatet ved overføring av midler fra 2014 til
2015.
NAV statistikk for 2013 viser positiv utvikling av nærværet i Ringerike kommune.
Sykefraværet er redusert med 7 % i 2013 sammenlignet med 2012, og hele 14 % i 4. kvartal
2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012.
Antall tapte dagsverk på grunn av sykefravær er det laveste sammenlignet med perioden
2009-2013.
Endringer i betalingsreglement:
Vedtekter for Ringerike Kulturskole (vedtatt av hovedkommiteen for oppvekst og kultur den
13. juni 2012) inneholder beskrivelse av moderasjonsordninger. I dag gis det 50 %
moderasjon f.o.m. plass eller søsken nr 2 og voksne elever (fra og med 20 år) prises likt som
barn. Dette ønskes endret i vedtektene og spesifisert i betalings-reglementet som i dag er
mangelfullt i forhold til disse opplysningene. De nye retningslinjene blir:
- Voksenkontingenten økes med 50 % og gis ikke søskenmoderasjon.
- Det skal ikke gis rabatt når samme elev har flere tilbud.
- For barn gis det 30 % søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50 % rabatt for barn 3, 4, 5 osv.
Endringene vil øke kulturskolens inntekter med anslagsvis 100.000 - 150.000 kroner som er
nødvendig for å møte kravene som ligger i budsjett 2014.
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Budsjettkorrigeringer:
Rådmannen har i løpet av våren foretatt noen organisatoriske endringer som påvirker
vedtatt budsjett på rammeområdene i tabell 1B i budsjettvedtaket:
- Advokatkontoret er flyttet fra rammeområde 2, støttetjenester-administrative, til
rammeområde 1, rådmann og strategiske tiltak. Advokatkontorets nettoramme utgjør kr
3.499.591 som må flyttes mellom rammeområdene.
- En rekke tjenester til barn og unge under 23 år er flyttet fra rammeområde 4, helse og
omsorg, til rammeområde 3, oppvekst og kultur. Nettorammen på disse tjenestene utgjør
kr 83.008.741 som må flyttes mellom rammeområdene. Tabellen under viser hvilke
tjenestesteder som flyttes:
Ansvarsnr

Enhet

410200
410201
410202
410300
410400
410401
410402
420200
440100
440101

Barnevern
Barnevern tiltak
Ungdomskontakt
Helsestasjonstjeneste
Tiltak barn/ungdom
Fritidsklubb
Ferietilbud
Austjord avlastning F/G
Austjord avlastninge E
Hvelven avlastning 87
sum

Netto budsjettramme 2014
10 726 859
34 276 152
1 466 858
14 904 522
1 355 375
782 728
941
10 248 441
5 046 762
4 200 103
83 008 741

- Strømutgifter belastes budsjettene til tekniske områder. Refusjon av strømutgifter fra
brukere føres som inntekt på samme område. Det er oppdaget en feil i budsjettet i
forbindelse med dette og inntekter tilsvarende 108.800 kroner budsjettert på
rammeområde 4, nærmere spesifisert Nes og Sokna omsorgssentre, må flyttes til
rammeområde 5, tekniske tjenester. Det betyr en økning av nettoramme på område 4 og
en tilsvarende reduksjon av nettoramme på område 5.
Budsjettendringene vil ikke påvirke kommunens totalbudsjett eller endre budsjettert
resultatkrav i totaloversikten.
Driftstilskudd Ringerike utvikling dekkes av næringsfond:
Ringerike Utvikling AS har som hovedformål å sørge for aktiv og målrettet innsats om
konkrete tiltak som skal bidra til å øke verdiskapningen i Ringeriksregionen og dermed også
bidra til økonomisk bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling. Ringerike kommune er
deleier i dette selskapet sammen med blant andre Hole og Jevnaker kommuner. Ringerike
bidrar med et driftstilskudd i 2014 på kr 1.333.334. Rådmannen foreslår at dette tilskuddet
tas fra kommunens næringsfond/ kraftfond. Lovbestemmelsene om kraftfond beskriver at
slike fond fortrinnsvis skal benyttes til utbygging av næringslivet i distriktene. Lokale
vedtekter i Ringerike ble i 2006 (KS sak 120/06) endret til; ”Årlige avgifter, avkastning av
kapitalen samt ubenyttet, evt. rest fra foregående år, kan benyttes til tilskudd og betinget
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lån.” Fondets størrelse var da på ca 7,4 mill. kroner. Basert på dette vil tilskudd til Ringerike
Utvikling kunne dekkes av fondet.
Det er i budsjett 2014 lagt inn midler til dette tilskuddet og en dekning gjennom
fondsmidler vil påvirke kommunens avvik mellom regnskap og budsjett positivt.
Merforbruk investering i nytt økonomi-, lønns- og personalsystem:
Investeringskostnader til innføring av nytt økonomi-, lønns- og personalsystem var satt til 4
mill. kroner. Regnskapet viser så langt at dette har vært et veldig lavt anslag som bygger på
mangelfulle utredninger på forhånd. Beregninger viser at det vil oppstå et merforbruk på
rundt 4,2 mill. kroner når prosjektet avsluttes høsten 2014. Merforbruket må dekkes inn
ved ytterligere låneopptak eller bruk av ubundne investeringsfond.

Økonomiske forhold
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås
korrigering av rammene i driftsbudsjettet som ikke endrer budsjettert resultat for
kommunens totalbudsjett, men som endrer budsjettrammer på involverte rammeområder.
Det foreslås en endring i gjeldende praksis når det gjelder kontingent på kulturskolen som
vil øke inntektene noe for å oppnå en bedre balanse i forhold til årets budsjett.

Rådmannens vurdering
Status drift etter årets fire første måneder viser at det gjøres en grundig jobb med god
økonomistyring i hele organisasjonen. Noen sentrale utfordringer finnes, spesielt innefor
helseområde, men det jobbes målrettet for å tilpasse tjenesteleveransen til gitte rammer.
Innsparingskrav på 56 mill. kroner i forhold til 2013 er utfordrende selv om det i et
totalbudsjett på 1,9 milliarder kroner blir små prosenter.
Rådmannen anbefaler ingen konkrete budsjettjusteringer i forbindelse med merforbruket
på enkelte driftsområder. Det jobbes imidlertid med å opprettholde presset på aktuelle
driftsområder for å redusere avviket frem mot regnskapsavslutningen. Hovedårsaken til
denne prioriteringen er at det ikke finnes klare og gjennomførbare tiltak som kan finansiere
merforbruket. Det vil også være taktisk uklokt for fremtidige budsjetter å la ekstraordinære
engangsinntekter i 2014, som økt utbytte fra Rik, finansiere et overforbruk i år.
Det er startet et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med å finne
gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Noen tøffe valg
blir gjort på veien, men ansatte og ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig
utnyttelse av ressursene. Det legges også merke til at det tas nødvendige politiske grep for
å skape en best mulig fremtid for Ringerikes befolkning.
Rådmannen har gjort noen strategiske grep i organiseringen ved å flytte det organisatoriske
ansvaret for helsetjenester til barn og unge fra helse og omsorg til oppvekst og kultur. Dette
gjøres for å sikre en bedre koordinasjon og helhetlig tilbud av tjenester til denne
aldersgruppen. Det er en del brukere som har flere kommunale tjenester knyttet til seg på
grunn av fysiske, psykiske eller miljømessige forutsetninger som på denne måten vil
oppleve en bedre kvalitet og muligens enklere hverdag i det totale opplegget.
Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i
Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre
kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå
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og tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg
nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre.
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1. Innledning
Tertialrapporten skal gi et overordnet bilde av kommunens drift i forhold til de planer og rammer
som er satt for driftsåret. Mye dreier seg om økonomiske nøkkeltall, men også status på nærvær/
sykefravær, bemanningsutvikling, investeringsprosjekter og tjenesteproduksjon blir beskrevet i
denne rapporten.
Kommunen har budsjettert 2014 med 1.913 mill. kroner i driftsinntekter. Det er mange valg som skal
tas i bygging av et budsjett, og det vil alltid oppstå uforutsette økonomiske hendelser i løpet av
driftsåret både positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil utgjøre 19 mill. kroner og svingninger innenfor
+/- 1 % vil ikke være unormalt.
Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31.04.2014 samt
den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem til 31.12.2014. Samtlige
enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og økonomirådgivere,
utviklet en prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften fremover, effekten av
iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av rådmannen.
Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt
usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få
uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen.

2. Sammendrag
Denne rapporten indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 8,4 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Regnskap
Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
Område
2013 (pr april) hittil 2014
Samlet resultat
29 949
121 819
8 422
0
0 Folkevalgte og revisjon
1 862
2 265
6 510
6 510
1 Rådmann og strategiske tiltak
7 016
8 338
17 921
16 449
2 Adm støtteenheter og fellesutg
27 726
27 431
69 146
69 146
3 Oppvekst og kultur
165 794
171 427
443 176
439 333
4 Helse og omsorg
234 937
247 507
662 707
645 399
5 Tekniske områder
55 331
53 264
164 529
164 529
7 Avsetninger og overføringer
9 025
7 857
64 836
61 836
8 Skatt, rammetilskudd mv.
-482 721
-422 007
-1 478 969
-1 478 969
9 Renter, avdrag mm
10 978
25 737
58 566
75 766

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-8 422
0
-1 472
0
-3 843
-17 308
0
-3 000
0
17 200

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport

-22 808
0
0
0
-4 500
-19 459
150
26 000
-25 000
0

0%
-9 %
0%
-1 %
-3 %
0%
-5 %
0%
23 %

Det ble foretatt en budsjettjustering, etter vedtak i april, som senket kommunens skatteanslag med
26 mill. kroner. Det iverksettes tiltak innenfor alle driftsområder for å redusere lønnskostnader
tilsvarende 26 mill. kroner for å kompensere for denne justeringen av skatteinntektene.
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Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 2014 legger
opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik prognosen nå indikerer vil
ca 2 mill. kroner kunne gå til dekning av tidligere års underskudd.
Oppvekst og kultur melder om mulig merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale
barnehager. Et lavere lønnsoppgjør enn forutsatt i KLP sine beregninger vil redusere tilskuddssatsen
til de ikke-kommunale barnehagene og dermed en forventning om et lavere avvik ved årets slutt.
Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester, barnevern og kjøp av eksterne
institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen økonomiske utfordringer på
område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt,
rekruttering av nye kommunalsjefer og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres
av ledere på alle nivå i kommunen.
Tiltakene som nå gjennomføres for å komme i balanse:



Ledere på alle nivå justerer tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten tilførsel av
midler til lønnsvekst.
Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne økonomiske
løsninger som sikrer budsjettbalanse for driftsområde i løpet av året. Politiske saker legges
frem fortløpende ved behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet.

Ringeriks-Kraft AS har varslet et utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette vil Ringerike
kommune motta 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. I tillegg vil salget
av aksjepost til KLP gi noe økte renteinntekter i år og en liten del av salgssummen skal inntektsføres
som gevinst. Det er foreløpig lagt inn et positivt avvik på 17,2 mill. kroner i prognosen på
rammeområde 9.

3. Kommunens overordnede mål
Ringerike kommune har vedtatt noen overordnede mål som skal prege arbeidet i 2014 og fremover
mot 2017. Disse er beskrevet nærmere i kommunens Handlingsprogram 2014-2017. Status på disse
målene vil bli presentert i tertialrapportene gjennom året.
Mål innen 2017
1. En økonomi i
balanse og
økonomisk
handlefrihet. Ut av
ROBEK.

Delmål 2014

Status 1. tertial 2014

 Ha gjennomført utviklingsprosjekt
med nødvendige politiske vedtak og
avklaringer slik at Ringerike
kommune er tilrettelagt for
målsettingen om fremtidig vekst og
økonomisk handlingsrom
 Ha lagt til rette for at Ringerike
kommune nedbetaler akkumulert

 Utviklingsprosjektet
«Ringerike 2020» er i
sluttfasen og rapport
overleveres til politisk
behandling juni 2014.
 Årsprognose pr april viser
at mange tiltak er/ blir
gjennomført i 2014. For å
nå målet om å nedbetale
4
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underskudd i 2015

tidligere års underskudd i
2015 må ytterligere tiltak
beskrives i budsjettet for
2015.

2. Tilrettelegge for økt
befolkningsvekst

 Gjennom kommuneplanarbeidet ha
lagt til rette for
- effektiv arealplanlegging
- befolkningsvekst
- styrket næringsgrunnlag
 Ha lagt til rette for forutsigbarhet
for tiltakshavere og næringsliv

 Kommuneplanen er under
arbeid både fra politisk og
administrativt hold. Er i
rute og skal være ferdig
behandlet i 2015.
 Kontinuerlig arbeid med å
forbedre kundedialog og
skape forutsigbarhet.

3. Bedret folkehelse

 Ha lagt til rette for forebyggende
helse i kommuneplanarbeidet

 Ja. Forebyggende helse er
fokusområde som også er
tatt inn i
kommeplanarbeidet og i
«Ringerike 2020»

 Ha redusert antall hoftebrudd med
30 % innen 2016 i forhold til 2012

 Videreført tiltak med
strøsingel. Ikke fått
tallresultater fra Vestre
Viken ennå.

 Ha samsvar mellom antall
mobbesaker som skolene jobber
med og forekomsten av mobbing i
elevundersøkelsen
 Ha system for tidlig å oppdage barn
med spesielle behov og risiko for
skjevutvikling er etablert og skal
forankres i organisasjonen

 Ha lagt til rette for praksisplasser

 Siste elevundersøkelse
viser en bedring i tallene
ved at færre elever
opplever regelmessig
mobbing og at flere
fanges opp.
 1) Verktøyet Tidlig innsats
for barn i risiko er
igangsatt. TIBIR er et
program for forebygging
og behandling av
atferdsvansker hos barn
tilpasset det kommunale
tjenestenivået.
2)Etablert en tverrfaglig
samarbeidsmodell mellom
foresatte, barnehage og
helsesøster. "4 år Trygg og
klar". Modellen har fokus
på brukermedvirkning,
tidlig intervensjon og
sømløse tibud.
 Samarbeidsavtalen med
5
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for å få folk tilbake i jobb

4. Ringerike kommune
skal være en
anerkjent i Norge
for sitt arbeid på
omdømme, service
og kommunikasjon

Menova fungerer godt og
flere medarbeidere har
vært og er i praksis i
Ringerike kommune pr. i
dag.

 Ha lagt til rette for tursti langs elva
fra Benterud til Hovsenga med
merking og skilt

 Under planlegging.
Merking og skilting vil
være på plass høsten
2014.

 Ha gjennomført
brukerundersøkelser og etablert
tiltak for å bedre service og
omdømme for prioriterte områder

 Ingen spesielle tiltak
iverksatt.

 Ha etablert plan for flere
selvbetjente tjenester og startet
etablering av disse
 Ha revidert kommunikasjonsplanen
i tråd med målsettingen

 Være aktiv overfor media, andre
kommuner og på fagarenaer om
det positive som skjer i Ringerike
kommune

 Ha videreført en kultur hvor
medarbeidere framsnakker
hverandre både i
arbeidssammenheng og privat

 Arbeid med forberedelser
til digitalisering av arkiv er
igangsatt.
 Kommunikasjonsplanen
blir revidert høsten 2014 i
henhold til målsettingen.
Arbeidet er nylig knyttet
opp mot
omdømmeprosjektet.
 Ringerike kommune er i
løpende dialog og kontakt
både med media og er
tilstede på andre faglige
arenaer. Det blir
utarbeidet
kommunikasjonstiltak for
alle hendelser som kan
forventes å få
oppmerksomhet i media.
 Rådmannen har laget
arenaer for dialog,
informasjon og
bevisstgjøring for både
ledere og andre ansatte.
Legges vekt på de gode
tjenestene vi har, og
hvordan vi skal utnytte
ressursene best mulig i
årene fremover.

6
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4. Sentrale økonomiske utfordringer
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre:






Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket kommunens
skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og Departementet.
Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige
resultatet. Mottatt skatt i starten på året antyder at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme
godt. Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2015 og er avhengig av
skatteutviklingen i landet for øvrig.
Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og størrelsen på
denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes pensjonsgrunnlag og
regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført pensjonskostnad vil ikke være helt
kjent før aktuaroppgave med beregnet pensjonskostnad for året mottas i midten av januar
2015. Inntil da brukes anslag og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges
frem i denne rapporten.
Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette
resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer. Enkelte
utgifter og inntekter knyttet til øremerkede midler kan være utelatt fra prognosen, og
påvirke regnskapsresultatet ved overføring av midler fra 2014 til 2015.

5. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 9 regnskapsområder. Disse er fordelt etter
tjenestetype, og i årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for hvert av disse områdene.

Folkevalgte og revisjon (område 0)
Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser ingen økonomiske avvik av
betydning i forhold til budsjett.
Folkevalgte og revisjon
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
2013 (pr april) hittil 2014
1 862

2 267

1 862

2 267

1 973

2 485

-111

-218

0

0

0

0

0

0

6 510
6 410
6 663
-253
100
110
-10

6 510
6 465
6 718
-253
45
55
-10

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

0
55
55
0
-55
-55
0

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
0%
0
1%
0
1%
0
0%
0
####
0
####
0
0%
0
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Rådmann og strategiske tiltak (område 1)
Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, og midler til organisasjons- og
samfunnsutvikling. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,5 mill, kroner.
Rådmann og strategiske tiltak
Regnskap
Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
Alle tall i 1000 kr
2013 (pr april) hittil 2014
Driftsregnskap
7 016
8 337
17 921
16 449
Driftsresultat
7 171
8 337
17 921
16 449
Driftsutgifter
7 246
8 572
19 530
17 671
Driftsinntekter
-75
-235
-1 609
-1 222
Finansresultat
-155
0
0
0
Finansutgifter
0
0
0
0
Finansinntekter
-155
0
0
0

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-1 472
-1 472
-1 859
387
0
0
0

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-9 %
0
-9 %
0
-11 %
0
-32 %
0
####
0
####
0
####
0

Overforbruk på 1,5 millioner kroner skyldes i all hovedsak at det ikke er budsjettert med rekruttering
av nye kommunalsjefer og månedlige ledersamlinger for å drive igjennom omstillingsprosessen i
organisasjonen. I tillegg er det ikke budsjettert med kjøp av advokatbistand til barnevernssaker i det
omfang som det nå er behov for.
Rådmannen vil søke fylkesmannen og Kommunenes sentralforbund om støtte til gjennomføring av
ledersamlinger. En eventuell økonomisk støtte derfra vil redusere merforbruket.

Adm støtteenheter og fellesutgifter (område 2)
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med kommunens administrative støtteenheter som
regnskap, lønn, IT, servicetorg, skattekontor og annet. Årsprognosen viser ingen økonomiske avvik av
betydning i forhold til budsjett.
Adm støtteenheter og fellesutg Regnskap
Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
Alle tall i 1000 kr
2013 (pr april) hittil 2014
Driftsregnskap
27 726
27 432
69 146
69 146
Driftsresultat
27 920
27 439
69 738
69 740
Driftsutgifter
29 694
28 369
74 403
74 340
Driftsinntekter
-1 774
-930
-4 665
-4 600
Finansresultat
-194
-7
-592
-594
Finansutgifter
2
6
8
6
Finansinntekter
-196
-13
-600
-600

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

0
2
-63
65
-2
-2
0

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
0%
0
0%
0
0%
0
-1 %
0
0%
0
-33 %
0
0%
0

Området har et samlet krav til reduksjon i 2014 på 4,6 millioner kroner som utgjør 6,2 % av områdets
budsjettramme. Det er lagt opp til en plan for omstilling og nedbemanning med løpende
personalplanlegging for fireårsperioden sett under ett. En kombinasjon av langsiktige og kortsiktige
8
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bemanningstiltak gjør at området styrer mot budsjettoppnåelse. I 2014 er disse tiltakene, som også
er beskrevet i Handlingsprogrammet, under gjennomføring:







Implementere tiltakene i ROS analysen (Risiko og sårbarhetsanalysen)
Program for lederopplæring/samlinger i 2014
Iverksette ny strategi for økt nærvær
Innføre nytt økonomi-/lønns og personalsystem
Forberedelser til innføring av elektronisk arkiv
Iverksette ny utskriftsteknologi som standardiserer og gir økt sikkerhet og bedre økonomi.

Oppvekst og kultur (område 3)
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av barnehager, skoler, SFO, bibliotek og
kulturformål. Årsprognosen viser et merforbruk på 3,8 mill. kroner.
Oppvekst og kultur
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
2013 (pr april) hittil 2014
165 794

171 430

166 860

171 429

197 238

205 030

-30 379

-33 601

-1 066

1

9

1

-1 075

0

443 176
443 380
533 612
-90 232
-204
10
-214

439 333
439 537
532 918
-93 381
-204
10
-214

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-3 843
-3 843
-694
-3 149
0
0
0

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-1 %
-4 500
-1 %
-4 500
0%
-4 334
3%
-166
0%
0
0%
0
0%
0

Oppvekst og kultur er kommunens nest største budsjettområde med et årsbudsjett på 439,3
millioner kroner.
Etter fire måneders drift ligger forbruket høyere enn periodisert budsjett. De tiltak sektoren
iverksetter for å komme i balanse ved årets slutt, er i hovedsak bemanningsreduksjoner fra 1.august,
da nytt barnehage- og skoleår starter. Det som da iverksettes vil bli gjeldende for hele barnehageåret
og skoleåret, og sektoren vil gå inn i 2015 med et lavere driftsnivå. Dette gjør også at tjenestetilbudet
blir noe redusert i forhold til inneværende barnehage- og skoleår.
Etter at planlagte tiltak er iverksatt, forventes det et driftsresultat ved årets slutt på 443,2 millioner
kroner. Det er et resultat som er 0,8 % dårligere enn forventet og utgjør et avvik på 3,8 millioner
kroner i forhold til vedtatt budsjett for sektoren.
Ansvaret for tjenester til barn og unge er fra 1. april i år flyttet fra Helse- og omsorgssektoren til
oppvekstsektoren. Dette gjelder alle tjenester kommunen yter overfor barn og unge mellom 0 og 23
år med unntak av skole og kultur. Med dette ønsker kommunen å legge til rette for å
kunne yte et bedre helthetlig tilbud ved å bli enda mer effektiv og systematisk. Tilhørende budsjett
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på 83 millioner kroner foreslås flyttet og Oppvekst og kultur vil da få et årsbudsjett på 522,3 millioner
kroner.
Skole, sfo og forsterkede enheter
Enhetene har hatt prosesser for å tilpasse seg nye rammer. Noen har redusert bemanningen på
våren, men i hovedsak vil endringene komme fra august. Disse områdene melder i hovedsak om
balanse i prognosene sine. En forventer noe større inntekter enn budsjettert.
Kommunale barnehager og forsterkede tilbud
Enhetene har hatt prosesser for å tilpasse seg nye rammer Det er minimale innkjøpsbudsjetter og
varige reduksjoner må tas på lønn. Nedbemanningen er allerede igangsatt på våren, men de største
endringene vil komme fra høsten. Samtlige barnehager melder balanse med unntak av Heggen
barnehage. I Heggen barnehage må det påregnes en utvidelse som følge av at kommunen vil ha
behov for ca. 20 nye barnehageplasser fra august. Det er ikke budsjettert med denne utvidelsen, og
melder derfor et overforbruk på 1,2 mill. kroner. Regjeringens satsning på kontantstøtte har heller
ikke i Ringerike kommune vært utslagsgivende på færre barnehagesøkere.
Barn med særskilte behov i private og kommunale barnehager, krever større ressurser enn først
antatt. Det meldes om et merforbruk her på 0,9 millioner kroner. Det arbeides kontinuerlig for å
redusere merforbruket.
Ikke- kommunale barnehager
Store deler av sektorens avvik kan tilskrives høyere utbetaling av driftstilskudd til private barnehager.
Den tilskuddssatsen som utbetales pr plass, er beregnet på grunnlag av kommunens budsjetterte
nettoutgifter til egne barnehageplasser.
I beregningsgrunnlaget for denne satsen er kommunens pensjonskostnader en vektig andel.
Kommunen oppjusterte budsjettert reguleringspremie til KLP sent i budsjettprosessen, og grunnlaget
for tilskuddssatsen gikk opp fra 3,5 til 7 millioner – uten at budsjett for tilskudd til private barnehager
ble justert opp. Dersom årets reguleringspremie blir lavere enn budsjettert, vil kommunen imidlertid
kunne kreve tilbake effekten av denne i etteroppgjøret for 2014, (sommeren 2015).
Videre er den prosentvise andelen av satsen som skal utbetales, fastsatt i statsbudsjettet. Rundt
regjeringsskiftet og nytt statsbudsjettet, ble det vurdert at denne andelen kunne justeres ned i
forhold til først budsjettert. Det viste seg imidlertid at den prosentvise andelen ble som først antatt,
uten at budsjett for tilskudd til private barnehager ble justert opp.
Det var en nasjonal forventning til at kontantstøtte-ordningen skulle redusere etterspørselen etter
barnehageplasser. Det slo ikke til, og antall plasser kommunen har utbetalt tilskudd til har økt i løpet
av året.
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Fremlagte prognose inkluderer årseffekten av ovennevnte faktorer. Det er også korrigert for
beregning av ny lavere tilskuddssats, som er en følge av reduserte lønnsbudsjetter i våre barnehager.
PPT
Andelen barn med spesialundervisning ligger høyt i Ringerike kommune. PPT jobber aktivt med
gjennomgang og vurderinger av samtlige vedtak og sakkyndighetsrapporter forbundet med tiltak for
barn med spesielle behov i skole og barnehage. I forhold til budsjett meldes det om et positivt avvik
på 0,3 millioner kroner, som følge av en vakant stilling som ikke besettes deler av året.
Kultursektoren
Kulturskolen iverksetter omfattende tiltak for å tilpasse seg nye budsjettrammer, men det er nyttet
noe usikkerhet til om budsjettet vil holde. De går inn i en omstillingsprosess som i første rekke dreier
seg om reduserte årsverk, endrede arbeidsformer og endrede betalingsvilkår for elevene. Dette kan
og åpne opp for nye muligheter og utvikling. Nye betalingssatser vil være nødvendig og legges frem i
egen politisk sak.
Biblioteket jobber med å tilpasse seg nye budsjettbetingelser og har foreløpig litt utfordringer med å
dekke opp bortfall av refusjons-/salgsinntekter. Endringer i åpningstider / tilgjengelighet vurderes.
Bibliotektjenesten i Ringerike fengsel drifter i forhold til statlig tilskudd og er i balanse i forhold til
budsjett.
Læringssenter for voksne
Læringssenteret skal inn i nye lokaler og planlegger innkjøp og etablering her. Det er knyttet noe
usikkerhet til etableringskostnadene, men det antas likevel et positivt avvik på 0,4 millioner kroner i
forhold til årets budsjett.

Helse og omsorg (område 4)
Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner,
hjemmetjenester, barnevern, bestillerkontor, kjøp av helse og omsorgstjenester, Ringerikskjøkken og
mye annet. Årsprognosen viser et merforbruk på 17,3 mill. kroner.
Helse og omsorg
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
2013 (pr april) hittil 2014
234 937

247 501

237 819

247 186

294 724

306 829

-56 904

-59 643

-2 882

315

139

315

-3 021

0

662 707
662 357
846 922
-184 565
350
450
-100

645 399
645 597
825 263
-179 667
-198
450
-648

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-17 308
-16 760
-21 659
4 898
-548
0
-548

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-3 %
-19 459
-3 %
-19 459
-3 %
-16 515
-3 %
-2 944
####
0
0%
0
85 %
0
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Helse og omsorg området melder om mulig merforbruk på 17,3 mill. kroner, som er 2 mill. kroner
lavere enn forrige måned. Det er hovedsakelig de tre områdene kjøp av plasser, hjemmetjenester og
barnevern som står for merforbruket.
Helse og omsorg er det største driftsområdet i Ringerike kommunen, og i 2014 må tjenesteområdet
spare 29 mill. kroner. Sparetiltakene vil merkes best innenfor hjemmetjenestene og kjøp av plasser.
Det har vist seg vanskelig å redusere tjenestetilbudet innen disse områdene, da behovet for tjenester
har vært økende i begynnelsen av året. Det kan se ut som behovet er litt nedadgående, slik at tiltak
kan gjennomføres, men det forventes likevel merforbruk i tjenesten.
Ringerike kommune har i det interkommunale legevaktsamarbeidet, etablert kommunale
øyeblikkelig hjelp-plasser (KØH) i samarbeid med Vestre Viken. Kommunen har tre lokale plasser på
Austjord, og tre plasser på sykehuset som Ringerike deler med de andre kommunene i
legevaktsamarbeidet. Alt driftes med tilskudd fra Helsedirektoratet.
Helse og velferd
Det leveres tjenester til rus og psykiatri, barnevern, krisesenter, transittmottak, helsestasjonstjenester, folkehelse og tiltak for barn og unge. Driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter
ligger også organisert her. Så langt i år har det vært noen vakante stillinger som ikke har blitt fylt på
grunn av mangel på søkere eller for å innfri sparetiltak. I tillegg er det forsiktig bruk av vikarer ved
langtids sykefravær. Det arbeides også med inndragning av driftstilskudd til fysioterapeuter.
Barnevernet melder om økt aktivitet inn i 2014. Det gjelder både nye meldinger og barn i tiltak.
Kommunens egenandel ved plasseringer har økt betydelig og i tillegg er barnevernet tillagt noen nye
oppgaver uten tilsvarende vekst i budsjettene. Forebyggende barnevern kan melde om et
mindreforbruk, som hovedsakelig skyldes redusert drift i kommunens fritidsklubber. Barnevernet
samlet melder om et merforbruk på 1,7 mill. kroner.
Institusjon
Starten av året har vist et stort behov for institusjonsplasser spesielt innenfor psykisk helse/rus.
Noen plasser må kjøpes fra private institusjoner. Budsjettet tar noe høyde for kjøp av plasser, men
ved utgangen av april viser oversikten at vi fremdeles ligger høyere enn budsjett selv om antall
plasser er tatt ned. Det betyr et merforbruk i forhold til budsjett på 7,6 mill. kroner.
Øvrige institusjonstjenester melder samlet en prognose som budsjett. Gjennomgang av turnusplaner,
nedbemanning og fokus på lavere sykefravær er noen av tiltakene som igangsatt.
Hjemmetjenester og TTF (Tjenester til funksjonshemmede)
Samlet melder tjenesten om et merforbruk på 8 mill. kroner.
Hjemmetjenesten har i årets første måneder hatt stor aktivitet. Timer utført i tjenesten omregnet til
årsverk viser at det trengs flere årsverk enn enhetene har til rådighet. Gjennomgang av ATA-tid
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(direkte bruker tid) er på 60-65 %. Dette viser en effektiv tjeneste. Det må forventes økt press på
hjemmetjenesten når ferdigbehandlede pasienter skrives raskt ut fra sykehus, og det er få
institusjonsplasser/ bemannet omsorgsboliger.
For å få tjenesten i balanse gjøres gjennomgang av vedtak for å se om det kan tildeles mindre timer.
Det gjeninnføres revurderingsmøter mellom Tjenestetildelingskontoret og Hjemmetjenesten i
hovedsak med samme hensikt. Turnusplaner gjennomgås, og sykefravær erstattes kun der det er
faglig uforsvarlig å la være. Det utarbeides en strategi for økning av kompetanse. Økt kompetanse
kan gi reduksjon i bemanning.
TTF har store sparekrav, og de er inne i en nedbemanning og omstillingsprosess for å kunne holde
budsjett. Hov gård har den største omstillingen, og det forventes en klar nedgang i kvalitet. TTF har
som mål å redusere kostnader på avlastning ved at flere barn/ungdom får avlastning hos private,
enten i gruppe eller enkeltvis hos familier. Her er tjenesten på god vei. Avlastningstjenesten er for
øvrig overført oppvekstområde fra 1.april.
NAV
Sosialhjelpsutgiftene har de første fire månedene flatet ut, dvs. utgiftene er omtrent på same nivå
som første tertial 2013. Vi har utarbeidet rutinehefte og prøver flere saker for fylkesmannen. Tiltaket
Aktiv kommune(arbeidslagene) har blitt utviklet videre fra i fjor. Melder prognose som budsjett, men
det betyr at vi må holde stillinger vakante. Dette kan true måloppnåelsen da oppfølging av brukere ut
fra sosialhjelp til arbeid, eller folketrygdytelser, er utfordrende og krever stor ressursinnsats i form av
medarbeidere.

Tekniske områder (område 5)
Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp,
byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser ingen økonomiske avvik
av betydning i forhold til budsjett.
Tekniske områder
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
2013 (pr april) hittil 2014
55 331

53 260

55 649

53 254

96 100

109 347

-40 451

-56 093

-318

6

3

6

-321

0

164 529
163 357
325 308
-161 951
1 172
1 172
0

164 529
163 357
325 588
-162 231
1 172
1 172
0

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

0
0
280
-280
0
0
0

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
0%
150
0%
150
0%
150
0%
0
0%
0
0%
0
####
0

Ved en teknisk feil ble det lagt inn et sparekrav på VAR-området (0,4 mill kr) for å bedre kommunens
resultat. VAR-området er imidlertid et selvkostområde og kan ikke bidra mot kommunekassen.
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Avviket dekkes av forventede lavere energikostnader i 2014. Egen sak om økning av gebyrer på
tekniske områder legges frem for politisk behandling juni 2014.
Det er startet et forarbeid sammen med Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner om IKTsamarbeid. Målsettingen er at samarbeidet skal være etablert fra 1.januar 2015. I tillegg til
kommunestyrets vedtak om å vurdere IKS for brann- og redning, vil også alternativ organisering av
eiendomsområdet og kommunaltekniske tjenester (vei, vann, avløp, park/idrett mm) bli vurdert som
del av prosjektet Ringerike2020.

Avsetninger og overføringer (område 7)
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), tilskudd kirkelig fellesråd og
andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen viser et merforbruk på 3 mill. kroner.
Avsetninger og overføringer
Regnskap
Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
Alle tall i 1000 kr
2013 (pr april) hittil 2014
Driftsregnskap
9 025
7 856
64 836
61 836
Driftsresultat
9 850
7 814
64 836
61 836
Driftsutgifter
10 512
7 948
64 890
61 890
Driftsinntekter
-661
-134
-54
-54
Finansresultat
-825
42
0
0
Finansutgifter
63
63
50 000
50 000
Finansinntekter
-888
-21
-50 000
-50 000

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-3 000
-3 000
-3 000
0
0
0
0

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-5 %
26 000
-5 %
26 000
-5 %
26 000
0%
0
####
0
0%
0
0%
0

Avsetning til årets lønnsvekst på 26 mill. kroner var etter en budsjettjustering i mars plassert på dette
området. Disse midlene er nå brukt til å kompensere for lavere skatteinngang enn først budsjettert.
Tjenesteområdene må dermed tilpasse året drift slik at budsjettrammer holdes uten tilførsel av
lønnskompensasjon etter årets lønnsoppgjør.
Det er satt av ca 40 mill. kroner til pensjonsføringer i forbindelse med reguleringspremie og
årsavslutning. Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave foreligger i
januar 2015 og regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet.
Foreløpige beregninger antyder et merforbruk i forbindelse med pensjonsutgifter, og i denne
prognosen anslått til ca 3 mill. kroner. Nye beregninger vil komme når lønnsoppgjøret er avgjort og
nye tall kommer fra KLP.
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Skatt, rammetilskudd mv. (område 8)
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd,
inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser ingen avvik
av betydning i forhold til budsjett.
Skatt, rammetilskudd mv.
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
2013 (pr april) hittil 2014
-482 721

-422 007

-482 721

-422 007

0

0

-482 721

-422 007

0

0

0

0

0

0

-1 478 969
-1 478 969
207
-1 479 176
0
0
0

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-1 478 969
-1 478 969
207
-1 479 176
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
0%
-25 000
0%
-25 000
0%
0
0%
-25 000
####
0
####
0
####
0

Skatteinntektene i starten av året viste en trend som tilsa at kommunen vil få mellom 17 og 34 mill.
kroner mindre i skatteinntekter enn budsjettert. Kommunestyret vedtok i april å senke
skatteanslaget med 26 mill. kroner i en budsjettregulering. Egne prognoser og prognoser fra
Departementet og Kommunenes Sentralforbund tilsier at skatteinngangen vil bli omtrent som justert
budsjett.

Renter, avdrag mm (område 9)
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter,
renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser 17,2 mill. kroner i
høyere inntekter enn budsjettert.
Renter, avdrag mm
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
2013 (pr april) hittil 2014
10 978

25 738

4

271

0

271

4

0

10 974

25 467

13 019

26 113

-2 045

-646

58 566
0
0
0
58 566
92 983
-34 417

75 766
0
0
0
75 766
92 983
-17 217

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

17 200
0
0
0
17 200
0
17 200

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
23 %
0
####
0
####
0
####
0
23 %
0
0%
0
####
0

Årsaken til avviket skyldes i all hovedsak et høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS enn budsjettert. Salg
av aksjeandeler i dette selskapet til KLP påvirker også likviditeten til kommunen positivt som igjen
kan gi noe høyere renteinntekter enn budsjettert. Ved et slikt salg av finansielle anleggsmidler skal
det også inntektsføres en gevinst i driftsregnskapet dersom utregninger viser at det er tilfelle. Denne
utregningen er ikke helt klar ennå, men det er antatt i prognosen at dette vil gi noen millioner i
positivt utslag.
Rentenivået i Norge holder seg fortsatt lavt, og forventningen i markedet er at dette vil vedvare en
stund fremover. Budsjettet legger opp til et rentenivå som i dag, med mulighet for en liten økning i
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løpet av året. Dersom lånerentene blir liggende stabilt lavt gjennom året vil dette gi noe lavere
rentekostnader enn budsjettert.

6. Likviditetssituasjonen
Ringerike kommune er i en presset likviditetssituasjon, og for å være sikker på og til enhver tid kunne
betale sine forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsernkontoen. Kontokreditten har ikke vært brukt i april. Salget av aksjer i Ringeriks- Kraft AS har bedret
likviditetssituasjonen betraktelig og salgssummen er kommet inn på kommunens konto. Årets
låneopptak til investeringer vil bli gjort i juli når ny innkjøpsavtale er på plass i BTV- samarbeidet.
Likviditetsanalyser viser foreløpig at kontokreditten kan komme i bruk videre utover i driftsåret
spesielt i perioden september til desember.
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7. Status sykefravær og nærværsstrategi
NAV: statistikk for 2013 viser positiv utvikling av nærværet i Ringerike kommune. Sykefraværet er
redusert med 7 % i 2013 sammenlignet med 2012, og hele 14 % i 4. kvartal 2013 sammenlignet med
4. kvartal 2012.
Antall tapte dagsverk på grunn av sykefravær er det laveste sammenlignet med perioden 2009-2013.
Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon om legemeldt sykefravær og dette registeret er
basert på NAV’s sykmeldingsattest 1A i sykepengerutinen. Disse registreringene skal omfatte alt
legemeldt fravær på grunn av egen sykdom. Registrering og presentasjon av statistikkene har 3
måneders forsinkelse.
Utvikling av legemeldt
sykefravær pr kvartal
1. kvartal
Viser: Alle aldersgrupper,
Begge kjønn, Tapte dagsverk i 2. kvartal
prosent
3. kvartal
4. kvartal

2009
8,1
8,3
8,7
9,2

2010
8,6
7,3
7,6
8,5

2011
8,4
8,6
8,1
8,9

2012
9,5
8,2
8,7
9,6

2013
10,1
7,9
7,7
8,1

Kommentar: Ringerike kommune har redusert sykefraværet fra 9,6 % til 8,1 % sammenlignet med
4.kvartal 2012. Ringerike kommune har 1 prosentpoeng høyere sykefravær en kommunal forvaltning
(gjennomsnitt for alle kommuner i Norge). Ringerike kommune har større reduksjon i sykefraværet
en kommunal forvaltning i 4. kvartal. Foreløpige tall fra kommunens egne systemer viser at trenden
fortsetter in i 2014. NAV publiserer tall for 1.kvartal 2014 12. juni.
Legemeldt sykefravær
fordelt per sektor
2009
RINGERIKE
Viser: Alle aldersgrupper, KOMMUNE
4. kvartal, Begge kjønn, HELSE OG
Alle fylker, Alle størrelser, OMSORG
Tapte dagsverk i prosent OPPVEKST
OG
KULTUR
TEKNISKE
TJENESTER

2010

2011

2012

2013

9,2

8,5

8,9

9,6

8,1

6,3

10,2

10,7

11,5

10

7,4

6,2

7,1

8

6,4

7,6

9,8

6,2

9,1

6,7

Kommentarer: Alle sektorer har reduksjon i sykefraværet i 4. kvartal 2013 sammenlignet med 4.
kvartal 2012.
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Bruk av gradering
Viser: 4. kvartal,
Begge kjønn, Alle
bedrifter, Alle
næringer, Antall
tilfeller i prosent

2009 2010 2011 2012 2013
Totalt
16,8 20,4 20,9 22,6 22,4
Kvinne 18,4 20,8 20,7 23,1
23
Mann

6,8 18,6 21,9

19,2

17,6

Kommentarer: Økt bruk av graderte sykemeldinger (sykemeldinger under 100 %) gjør det lettere å
komme tilbake i arbeid etter sykdom viser forskning fra NAV. Ansatte i Ringerike kommune ligger
under i denne statistikken sammenlignet med landsgjennomsnitt. NAV Ringerike har dette som
fokusområde i samarbeid med fastlegene.
Ny nærværsstrategi
Målsettingen med ny nærværsstrategi er å øke nærværet til å følge minst gjennomsnitt for
kommunal sektor dvs. 94 % nærvær. Kommunen har i gjennomsnitt et nærvær på 93 % i 2013.
Ringerike kommune begynner med innføring av ny nærværsstrategi 29. august. Alle MKS- grupper får
opplæring i strategien i en felles samling.
Tilnærming
Prosjektet har arbeidet med å utrede utefra to akser:

1. Hva øker nærvær?
2. Hva reduserer sykefravær?
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I strategiutformingen har følgende blitt vektlagt:

•

Innhenting av nærværsfaktorer fra alle MKS-grupper i kommunen.

•

Evaluering av Langtidsfrisk og fokus på å fortsette med det som fungerer.

•

Evaluering og justering av rutiner for sykefraværsoppfølging

•

Tallanalyse av sykefravær med sammenligninger med andre kommuner.

•

Handlingsprogram 2014-2017 med innsatsområder

•

Evalueringsrapporter av tjenesten utført av eksterne konsulenter

•

Best praktice fra andre bedrifter og kommuner inklusive kommunen selv

•

Inkludering og medvirkning gjennom prosjektgruppas sammensetning
(sektorrepresentanter, tillitsvalgte)

Kartlegging
30 august 2013 ble alle MKS-grupper samlet etter initiativ fra AMU. Det ble spurt om hva som skal til
for å redusere sykefraværet og hva som fremmer nærvær. Følgende resultater kom frem i
kartleggingen:
TOPPLISTE
1. Godt arbeidsmiljø og gode holdninger.
2. God kommunikasjon.
3. God leder.
4. Sett og hørt.
5. Inkludering og medbestemmelse.
6. Tilrettelegging.
7. Sosiale aktiviteter og Nok ressurser/kompetanse/bemanning.
8. Fellestrim/fysisk aktivitet.
9. Samarbeid, samhandling, tilhørighet.
10. Mulighetsorientering, fokus på nærvær, føle seg verdsatt.
Topplisten har vært tungt veiende i utformingen av strategien.
Strategi - Organisasjonsnivå
For at en strategi skal kunne vise retning skal den vise ønsket retning. Nærværsstrategien viser på en
helsefremmende retning der man beskriver at Ringerike kommune skal være en helsefremmende
arbeidsplass. Topplisten fra MKS-samling viser hva man skal oppleve når strategien virker. Opplæring
i helsefremmede lederskap gis til alle ledere verneombud og tillitsvalgte i hele organisasjon.
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Strategi - Enhetsnivå
Arenaer må etableres for å praktisere den helsefremmende strategien. Strategien kobles til
kontinuerlig forbedring og utvikling av kvalitet og tjeneste. Det er dette som skaper arbeidsglede og
engasjerer. Forskning peker på at det som engasjerer og gir mening til arbeidet er de mest
helsefremmende faktorene. Strategien håndterer innføring av en av metodene fra LEAN som
opprinnelig heter Kaizen-tavler. Strategien kaller dette LEAN-tavle.
Med LEAN-tavlene følger lederopplæring og opplæring på enhetsnivå til alle medarbeidere. En pilot
er satt i gang og fire andre piloter er på tur. LEAN-tavlene kan brukes på alle nivåer i organisasjon.
Forutsetninger for å lykkes på enhetsnivå er en fungerende arbeidsgiverstrategi med kommunens
felles verdier og tydelige mål som rettesnor i dette arbeidet.
Strategi - Individnivå
Kommunens nærværsstrategi er bearbeidet i arbeidsgrupper sammen med de tillitsvalgte og
representanter fra linja, inkluderende arbeidsliv og bedriftshelsetjenesten. (prosjektgruppa i prosjekt
nærværsstrategi) Arbeidsgruppa har fokusert på Ringerike kommunes oppfølging av sykemeldte.
Rutinen er under evaluering og iverksettes etter at den er gjennomgått i AMU.
Rutinen er grundig evaluert med alle parter involvert med innspill fra representanter fra fastlegene i
Ringerike kommune. Ny IA-avtale trer i kraft etter sommeren 2014 og rutinen er tilpasset de nye
retningslinjene fra NAV.
Implementering
Nærværsstrategien er godkjent i styringsgruppa for nærværsprosjektet. Enhetsledere og tillitsvalgte
har fått informasjon fortløpende gjennom AMU, MKS-samlinger, presentasjon av
medarbeiderundersøkelsen 2013 og på ledersamlinger våren 2014.
Kick- off for nærværsstrategien skjer i forbindelse med AMU’s samling av alle MKS-grupper 29.
august 2014. Det vil bli gitt opplæring i og utenfor ledersamlingene utover høsten 2014.
Det utarbeides informasjonsmateriell til bruk på enhetsnivå og nærværsstrategien blir en del av
introduksjonsplan for nyansatte. Ansvaret for å følge opp strategien ligger i linja. I tillegg følger AMU
og MKS- gruppene opp strategien. På individnivå følges strategien i utviklingssamtalen og ved
oppfølging av sykefravær.
Måleindikatorer
Store utfordringer er knyttet til å måle utviklingen av en helsefremmende arbeidsplass.
Helse er ikke lik fravær av sykdom, og helse og sykdom oppleves ulikt. Mer en 50 % av sykefraværet
skyldes andre faktorer en arbeidsplassen. Derfor er indikatoren sykefravær en svak indikator for en
helsefremmende arbeidsplass. Vi har systemer for å måle sykefravær og derfor er det enkelt å følge
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den utviklingen. Det viktige i nærværsstrategien er å se helheten i målingene. Indikatorer som
kvalitet, effektivitet, arbeidsmiljø og sykefravær må sees sammen som en indikator på en
helsefremmende arbeidsplass.
Følgende måleindikatorer følges kvartalsvis:


Årlige samlinger for MKS-gruppene (kartlegging av status i gruppe)



Antall forbedringsforslag (bruk av LEAN-tavla).



Medarbeiderundersøkelsen



Gjennomførte utviklingssamtaler (som oppleves som meningsfulle)



NAV: Sykefraværsstatistikk og bruk av gradert sykemelding.



Andel tidsbestemte tilrettelegginger



Bruk av egenmeldinger



Bruk av gradert sykemelding
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8. Bemanningsutvikling
Det gjennomføres flere tiltak i 2014 for å tilpasse kommunens utgifter til inntektsnivået. I dette
arbeidet vil det være fokus på antall årsverk og sikre at organisasjonen holder seg til lover og
regelverk i dette omstillingsarbeidet.
Årsrapporten til Ringerike kommune viser at antall årsverk sank fra 2012 til 2013 fra 1858 til 1854.
Antall ansatte sank i samme periode fra 2526 til 2254. Dette er tall hentet fra kommunens lønns- og
personalsystem, ERV, som ble byttet ut ved inngangen til 2014.
Status så langt i 2014 ser slik ut:

Antall årsverk
Antall ansatte

01.01.2014
1854
2254

12.05.2014
1806
2314

Tabellen viser en nedgang hittil i år på 48 årsverk ved utlønning i mai. Samtidig har antall ansatte økt
med 60 personer som antyder at flere ansatte har deltidsstillinger nå enn ved starten av året. En
annen årsak til forskjellen på antall ansatte kan også være usikkerhet knyttet til rapporter som er
hentet fra to forskjellige lønns- og personalsystemer, ERV for tallet pr 1. januar og Visma for tallet pr
12. mai.
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9. Status investeringer
Det er for 2014 planlagt gjennomført investeringer for totalt 184 mill. kroner. Status etter 1. tertial
viser at 24,5 mill. kroner er regnskapsført så langt.
PROSJ
0040
0063
0080
0091
0096
0115
0131
0138
0141
0146
0153
0156
0169
0170
0179
0187
0188
0196
0197
0198
0199
0201
0202
0215
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0224
0225
0226
0227
0228
0229
0231
0232
0234
0235
0238
0239
0240
0242
0244
0245

TEKST PÅ PROSJEKT
OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.)
UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER
EIENDOM - HELSE- OG OMSORGSBYGG
PROSJEKTERINGSUTGIFTER GL
OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND
EIENDOM - UFORUTSETTE HENDELSER - INNEKLIMA
ENØK
HØNEFOSS BARNEHAGE
FELLESRÅDET - KIRKEBYGG
HERADSBYGDA STADION, KUNSTGRESSBANE
MONSERUD SENTRIFUGE OG GASSMOTOR
NY INFILTRASJON RINGMOEN
OPPSTART PLANL SKOLE HFS SYD
OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER
UTSKIFTING AVLØPSLEDNINGER
RINGERIKE VANNV GRUNNERVERV/KLAUSULER
RINGERIKE VANNV HØYDEBASS/MANGAN FJ
SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK
SAMLOKALISERING TEKNISK
FELLESRÅDET - MUSLIMSK GRAVFELT
FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS
ASK-MUGGERUD VANNLEDN
ASK-MUGGERUD AVLØPSLEDN
FLERBRUKSHALL
UNIVERSELL UTFORMING KIRKESKOLEN
RALLERUD SIKRING AV JERNBANEOVERGANG
FORTAU DRONNINGENSGATE
FLERBRUKSHALL STØYSKJERMING
UTBEDRING TYRISTRANDGATA
UTSKIFTING HEISER
NYTT SD-SYSTEM VANN
FELLESRÅDET - OPPGRADERE VARMEKILDE
FELLESRÅDET - SPRINKLING
KREMATORIET - FRYSECELLE FOR KISTER
VANNRENSING OG UTV HB KIHLE
NYTT SD-SYSTEM AVLØP
BALLBINGE NES
BALLBINGE VANG
HOV ALLE VA-LEDNINGER
RANDSONETILTAK AVLØP
EIENDOM - ENERGIMERKING
EIENDOM - SENTRAL DRIFTSSTYRING
UTBYGGING - REHABILITERING SOKNA SKOLE
UTBYGGING - NY SENTRUMSBARNEHAGE
EIENDOM - REHABILITERING SCHJONGSHALLEN
NØDSTRØMAGGREGATER VANNFORSYNING

REGULERT
BUDSJ 2014
3 198 118
769 149
1 500 000
50 376
2 173 718
382 935
636 848
-1 884 247
5 044 800
746 219
407 333
1 000 000
5 294 234
159 230
1 448 231
572 244
15 021 718
116 470
12 522 031
2 335 263
481 118
582 375
67 865
478 701
1 991 874
-738 908
1 383 053
3 027 271
1 344 184
185 000
28 500 000
4 300 332
-68 666
203 667
130 000
500 000
1 000 000
1 000 000
1 367 847
1 193 115

REGNSKAP 1.
TERTIAL 2014 RESTBEV 2014
1 599 856,40
1 598 262,05
271 059,58
498 089,11
1 500 000,00
50 375,62
7 000,00
-7 000,00
2 173 717,89
382 934,82
406 107,99
230 740,46
78 532,00
-1 962 779,25
5 044 800,00
799 995,60
-53 776,60
407 332,86
16 815,60
983 184,40
1 465 622,80
3 828 611,02
206 547,20
-47 317,19
1 448 231,00
572 244,00
116 455,22
14 905 263,04
302 606,88
-186 136,88
2 314 433,95
10 207 596,73
751 585,20
1 583 678,18
481 118,10
582 375,33
67 865,11
175 186,25
303 514,83
18 613,13
1 973 261,24
111 862,13
-850 769,96
1 383 053,41
-89 655,75
3 116 927,11
162 860,31
1 181 323,41
140 525,00
-140 525,00
185 000,00
28 500 000,00
-148 902,72
4 449 235,07
53 750,00
-53 750,00
-68 666,46
203 666,80
130 000,00
500 000,00
1 000 000,00
9 000,00
991 000,00
1 976 251,85
-608 404,60
321 936,39
871 178,25
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PROSJ
0246
0321
0338
0345
0346
0347
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0364
0375
0376
0403
0404
0405
0407
0425
0432
0456
0475
0482
0501
0507
0522
0526
0527
0700
0707
0719
0720
0731
0732
0751
0788
0789
0790
0796
0798
SUM

REGULERT
TEKST PÅ PROSJEKT
BUDSJ 2014
BALLBINGE ULLERÅL SKOLE
HOVEDPLAN VANN
17 514 083
AKSJON STEINSFJORDEN/KUR
2 095 157
SANERING NYMOEN - HEN
1 458 228
FORDRØYNINGSBASSENG SLAM
2 000 000
UTVIDELSE AV MONSERUD RENSEANLEGG
2 000 000
RENSEANLEGG NES I ÅDAL
2 699 282
SOKNA VANNVERK - OPPGRADERING
59 794
PROSJEKTERING VA
300 000
OVERBYGG RØRLAGER
500 000
UTBYGGING AV BRUTORGET KOMMUNAL ANDEL VA
2 000 000
BILER VA - FORNYING
1 000 000
HOVEDPLAN AVLØP
22 388 897
VANNVERK NES I ÅDAL
4 444 881
UTSKIFTING VANNLEDNINGER
3 738 597
KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING
758 457
GATELYS - OPPGRADERING
344 275
KRAGSTADMARKA
1 969 663
NYTT KRYSS OSLOVEIEN-EIKLIVEIEN
TEKNISK - PARK OG IDRETT
2 500 000
BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR
249 805
NEDBETALING GJELD HØNEFOSS IDRETTSPARK
3 000 000
GRUNNV BRØNN DØDISGROPA
74 814
RENSEANLEGG MONSERUD UTOMHUSARBEIDER
277 620
MASKINPARK
1 218 150
BRR - STIGEBIL NY
-323 252
BRR - KJØPE UT LEASET SKOGBRANNBIL
620 000
BRR - OPPSTARTPAKKE TUNGREDNINGSUTSTYR
120 000
BRR - NY KOMPRESSOR TIL FYLLING AV RØYKDYKKERFLASKER120 000
DATAUTSTYR
6 452 732
DATAUTSTYR OPPVEKSTTJ.
PERSIENNER HVELVEN OMSORGSSENTER
164 513
HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR
-80 822
TEKNISK OG EIENDOM - IT-INVESTERINGER
TEKNISK - PROGRAMVARE (DIGITALISERING)
PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN
IT - PROSJEKT SKRIVERE
3 421 659
IT - ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING
590 804
NYTT ØK.-/ LØNNS- OG PERSONALSYSTEM
1 637 799
UTSTYR RENHOLD OG VAKTMESTERE
446 765
PARKERINGSAUTOMATER OMBYGGING
184 185 400

REGNSKAP 1.
TERTIAL 2014 RESTBEV 2014
17 514 083,43
2 095 156,60
1 458 228,00
2 000 000,00
288 407,10
1 711 592,90
183 693,60
2 515 588,40
48 443,00
11 351,00
300 000,00
500 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
22 388 896,50
715 726,14
3 729 155,09
597 108,20
3 141 488,67
-540 800,00
1 299 257,30
344 274,87
-35 192,39
2 004 855,64
99 437,55
-99 437,55
2 226 021,00
273 979,00
6 050,00
243 754,75
2 963 172,00
36 828,00
8 930,60
65 883,40
277 619,79
1 093 750,00
124 400,16
105 934,00
-429 185,89
550 000,00
70 000,00
120 000,00
120 000,00
499 881,55
5 952 850,41
164 512,50
318 638,67
-399 460,82
121 570,50
3 300 088,87
255 082,50
335 721,51
3 885 228,35
-2 247 429,38
49 950,00
396 815,44
24 509 077
159 676 322

Prosjekt 0790, Nytt økonomi-, lønns- og personalsystem, viser et spesielt høyt kostnadsnivå i forhold
til budsjettplan. Det viser seg at budsjettert beløp har vært altfor lavt i forhold til realitetene når
kontrakt var skrevet og innføringskostnader i organisasjonen nå er kartlagt. Beregninger viser at
overforbruket ved investeringens slutt vil være i størrelsesorden 4,2 mill. kroner. Utredninger på
forhånd har vært mangelfulle siden dette ikke skyldes leverandøren.
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Vedtekter for Ringerike Kulturskole
______________________________________________________________________________________________________

Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur, den 13. juni 2012
Organisering:
1.1 Ringerike kulturskole er en kommunal kulturskole som Ringerike kommune eier og
driver.
1.2 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) vedtar vedtekter for Ringerike kulturskole.
1.3 Kulturskolen hører administrativt til under Kulturtjenesten.
1.4 Ringerike kulturskole skal ha ansatt rektor, sekretær og i tillegg nødvendige lærere for til
en hver tid å kunne dekke opp eksisterende tilbud (innen vedtatte hjemler og planer).
1.5 Rektor for kulturskolen har det faglige, pedagogiske og administrative ansvaret for drifta.
1.6 Ringerike kulturskole har base i egne lokaler ved Hønefoss Bru 3, 4.etasje.
1.7 Kulturskolen og skolene kan nytte hverandres lærerressurser etter nærmere avtale.
1.8 Det kan legges til rette for bruk av kombinerte stillinger med grunnskolen.

Undervisningen:
2.1 Ringerike kulturskole følger skoleruta for grunnskolen i Ringerike kommune, men starter
en uke etter og avslutter hvert semester en uke tidligere enn grunnskolen. Normalt er et
skoleår i kulturskolen på 37 uker.
2.2 Undervisningen kan organiseres både som individuell undervisning, gruppeundervisning
og undervisning i samspill. En undervisningstime varer i 20 minutter.
Gruppeundervisning og samspillundervisning (mer enn 2 elever) varer minimum 45
minutter.
2.3 Gruppeundervisning og samspillundervisning kan organiseres som et prosjekttilbud over
en kortere periode. Elevene blir ikke automatisk overført til nye prosjekttilbud, men må
søke på nytt hver gang.
2.4 Kulturskolen har et talentutviklingsprogram for dyktige elever.

Elevvilkår:
3.1 Elevene skal møte presis og forberedt til timen, og ellers vise god oppførsel.
3.2 Fravær må meldes på forhånd. Timer som faller bort på grunn av fravær har eleven ikke
krav på å få igjen senere. Dersom eleven er borte 3 ganger på rad uten å gi beskjed, faller
plassen bort.
3.3 Dersom eleven mister mer enn 3 undervisningstimer på grunn av sykdom eller annet hos
lærer, og det ikke blir satt inn vikar, vil det bli redusert semesteravgift.
3.4 Elevene må selv skaffe eget instrument, med mindre kulturskolen har noen til utleie.
3.5 Elever som ikke retter seg etter kulturskolen sine vedtekter, kan utestenges fra
undervisningen for kortere eller lengre tid. Denne avgjørelsen blir tatt administrativt.
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Økonomi:
4.1 Elevkontingenten inngår i betalingsreglementet som kommunestyret vedtar. Denne
elevkontingenten er pr. semester og blir betalt hvert halvår.
4.2 Kontingenten skal betales for hele semesteret selv om eleven slutter i løpet av semesteret.
4.3 Det gis 50 % søskenmoderasjon, samt moderasjon hvis eleven går på flere tilbud.
Moderasjonen gjelder fra og med det andre familiemedlemmet/ det andre tilbudet eleven
går på.
4.4 Korps og kor lager egne avtaler ved bruk av dirigent og elevtimer.
4.5 Kulturskolen kan ha friplasser for barn og unge. Foresatte kan søke på bakgrunn av
familieøkonomi (samlet bruttoinntekt under 3 G, inklusive stønader og bidrag).
4.6 Tilbud ved kulturskolen kan gis enkeltelever etter individuell vurdering i samarbeid med
barnevern, flyktningetjenesten, PPT el. Finansering må da avtales særskilt.

Opptak:
5.1 Hovedopptaket for skoleåret er 1. juni. Både søknad og oppsigelse av plassen skal skje
skriftlig. Søknadsskjema hentes på internett, på Servicetorget eller på kulturskolen.
Avmeldingsfrist for det kommende semesteret er 1. desember og 1.juni.
5.2 Dersom en lærer har ledig undervisningstid vil det bli tatt opp elever fortløpende.
5.3 Elevene har 3 ukers gratis prøvetid. Det blir da vurdert av lærer og foreldre om eleven skal
fortsette. Etter dette har eleven fast plass i kulturskolen som blir overført fra semester til
semester.
5.4 Prioritering ved opptak er:
a)
b)
c)
d)

Elever fra grunnskolen og videregående skole
Elever som har plass fra før
Voksne
Søkere fra andre kommuner
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1922-2

Arkiv: 151

Sak: 113/14
REALITETSVURDERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2014
Vedtak i Formannskapet:
1. Det foretas avsetninger av til sammen 62,6 millioner kroner i henhold til vedlagte oversikt (se
kolonnen Avsetning til konkrete prosjekt). Det betyr at årets investeringsbudsjett og planlagt
bruk av lånemidler reduseres. Avsetningene tas inn i neste års budsjett og handlingsprogram.
2. Urealiserte midler omdisponeres fra prosjekter med til sammen 19,9 millioner kroner i
henhold til vedlagte oversikt (se kolonnen Urealiserte midler). Midlene avsettes inntil videre
som uspesifisert i investeringsbudsjettet.
3. Følgende budsjettmessige omdisponeringer foreslås:
a.

Overført mindreforbruk 2013 på prosjekt 0197 Samlokalisering teknisk omdisponeres
til inndekning av prosjekt 0244 Eiendom – Rehabilitering Schjongshallen:
023000.656000.381.0244 debet kr 1 021 718,26
023000.657000.130.0197 kredit kr 1 021 718,26

b.

Budsjettmidlene på prosjekt 0353 Prosjektering VA og prosjekt 0235 Randsonetiltak
avløp flyttes til overordnet prosjekt 0364 Hovedplan avløp i den hensikt å treffe
budsjettvedtak på større prosjektgrupper:
027000.651000.350.0364 debet kr 300 000,027000.651000.350.0353 kredit kr 300 000,023000.651000.353.0364 debet kr 130 000,023000.651000.353.0235 kredit kr 130 000,-

c.

Budsjettmidlene på prosjekt 0527 Ny kompressor til fylling av røykdykkerflasker
omdisponeres til prosjekt 0507 Ny stigebil fordi kompressoren ble kjøpt i 2013 og
belastet bevilgningen til stigebil:
025000.653000.339.0507 debet kr 120 000,025000.653000.339.0527 kredit kr 120 000,-

d. Budsjettmidlene til prosjekt 0187 Ringerike vannverk grunnerverv/klausulering og 0188
Ringerike vannverk høydebasseng/manganfjerning flyttes til nyopprettet hovedprosjekt
0335 Ringerike vannverk slik:
023000.651000.340.0335 debet kr 1 607 461,023000.651000.340.0187 kredit kr 159 230,023000.651000.340.0188 kredit kr 1 448 231,Avsetningen på prosjekt 0228 Vannrensing og utvide høydebasseng Kilemoen på 28,5
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millioner kroner (jf. vedtakspunkt 1) tilføres overordnet prosjekt 0335 i neste års
budsjett og handlingsprogram.

Behandling i Formannskapet 17.06.2014:
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
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REALITETSVURDERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2014
Arkivsaksnr.: 14/1922

Saksnr.:
113/14
82/14

Arkiv: 151

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2014
26.06.2014

Forslag til vedtak:
1. Det foretas avsetninger av til sammen 62,6 millioner kroner i henhold til vedlagte oversikt
(se kolonnen Avsetning til konkrete prosjekt). Det betyr at årets investeringsbudsjett og
planlagt bruk av lånemidler reduseres. Avsetningene tas inn i neste års budsjett og
handlingsprogram.
2. Urealiserte midler omdisponeres fra prosjekter med til sammen 19,9 millioner kroner i
henhold til vedlagte oversikt (se kolonnen Urealiserte midler). Midlene avsettes inntil videre
som uspesifisert i investeringsbudsjettet.
3. Følgende budsjettmessige omdisponeringer foreslås:
a.

Overført mindreforbruk 2013 på prosjekt 0197 Samlokalisering teknisk omdisponeres
til inndekning av prosjekt 0244 Eiendom – Rehabilitering Schjongshallen:
023000.656000.381.0244 debet kr 1 021 718,26
023000.657000.130.0197 kredit kr 1 021 718,26

b.

Budsjettmidlene på prosjekt 0353 Prosjektering VA og prosjekt 0235 Randsonetiltak
avløp flyttes til overordnet prosjekt 0364 Hovedplan avløp i den hensikt å treffe
budsjettvedtak på større prosjektgrupper:
027000.651000.350.0364 debet kr 300 000,027000.651000.350.0353 kredit kr 300 000,023000.651000.353.0364 debet kr 130 000,023000.651000.353.0235 kredit kr 130 000,-

c.

Budsjettmidlene på prosjekt 0527 Ny kompressor til fylling av røykdykkerflasker
omdisponeres til prosjekt 0507 Ny stigebil fordi kompressoren ble kjøpt i 2013 og
belastet bevilgningen til stigebil:
025000.653000.339.0507 debet kr 120 000,025000.653000.339.0527 kredit kr 120 000,-

d. Budsjettmidlene til prosjekt 0187 Ringerike vannverk grunnerverv/klausulering og 0188
Ringerike vannverk høydebasseng/manganfjerning flyttes til nyopprettet hovedprosjekt
0335 Ringerike vannverk slik:
023000.651000.340.0335 debet kr 1 607 461,-
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023000.651000.340.0187 kredit kr 159 230,023000.651000.340.0188 kredit kr 1 448 231,Avsetningen på prosjekt 0228 Vannrensing og utvide høydebasseng Kilemoen på 28,5
millioner kroner (jf. vedtakspunkt 1) tilføres overordnet prosjekt 0335 i neste års
budsjett og handlingsprogram.

Sammendrag
Det har vært nødvendig å foreta en realitetsvurdering av alle investeringsprosjektene i
investeringsbudsjettet for 2014. Til tross for vedtak om stopp av investeringer på 55,6
millioner kroner, er statusen pr 1. tertial et investeringsbudsjett på hele 184,2 millioner
kroner. Det foreslås avsetninger til konkrete prosjekter med forsinket fremdrift på 62,6
millioner kroner, dvs en utsettelse av bruk av investeringsmidler inneværende år.
Avsetningene medfører en reduksjon i regulert investeringsbudsjett fra 184,2 millioner
kroner til 121,6 millioner kroner. Realitetsbehandlingen har også avdekket urealiserte
midler på 19,9 millioner kroner som foreslås avsatt generelt inntil videre. I tillegg foreslås
det noen budsjettmessige omdisponeringer, blant annet i et forsøk på å redusere
detaljeringsgraden i det vedtatte investeringsbudsjettet.

Innledning / bakgrunn
Det er hovedsakelig to årsaker som ligger til grunn for å realitetsbehandle årets
investeringsbudsjett. Den ene er at revisjonen har påpekt det store avviket mellom
investeringsregnskapet og investeringsbudsjettet og at kommunen må søke å redusere
dette avviket. Den andre årsaken er for å heve kvaliteten på likviditetsstyringen.

Beskrivelse av saken
Det regulerte investeringsbudsjettet for 2014 pr 1. tertial er som nevnt 184,2 millioner
kroner. Det fremkommer i vedlagte oversikt på følgende måte: Opprinnelig
investeringsbudsjett pluss netto overførte investeringsmidler minus vedtaket om stopp av
investeringer.
Det er vesentlig at det er realisme i investeringsbudsjettet. Et urealistisk
investeringsbudsjett kan ha oppstått som følge av fokus på prosjekters totalkostnad i stedet
for på årets planlagte bruk av investeringsmidler. Andre årsaker kan være at det ikke
meldes om ubrukte reserver i sluttrapport eller at for eksempel endring i forutsetningene
kan lede til at prosjekter ikke blir realisert, men der alternativ anvendelse av
prosjektmidlene aldri blir vedtatt.
Utvidelse av Monserud renseanlegg resulterer i at tiltak som fordrøyningsbasseng slam og
ny sentrifuge og gassmotor på Monserud ikke blir gjennomført som planlagt. Ask-Muggerud
VA-ledninger er stort sett avsluttet, og prosjektet har noen urealiserte midler i form av
ubenyttede reserver. Det er besluttet ikke å tilrettelegge verkstedet på Follum da kalkylen
er for høy, noe som vises som 11 millioner kroner i urealiserte midler på prosjektet
Samlokalisering teknisk.
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Avsetningene til konkrete prosjekter på til sammen 62,6 millioner kroner foreslås som følge
av forsinket fremdrift og må ses på kun som en utsettelse av bruk av midlene. Totalt behov
for prosjektmidler er uendret. Avsetningene sørger bare for flytting av budsjettmidler
mellom år. Budsjettreguleringen blir en reversering av opprinnelig budsjettvedtak. De
største foreslåtte avsetningene er til fellesprosjekter VA med fjernvarme, hovedplanene VA
og Ringerike vannverk. Prosjekteierne er avhengig av forutsigbarhet da blant annet
forpliktende kontraktsinngåelser baserer seg på tidligere politiske vedtak.
Avsetningene til konkrete prosjekter representerer en midlertidig forbedring i
likviditetsprognosen. Potensielt representerer de urealiserte midlene en likviditetsmessig
lettelse, men resultatet avhenger av beslutninger om anvendelsen av disse midlene som
igjen avhenger av resultatet for andre investeringsprosjekter.

Rådmannens vurdering
Rådmannen vil anbefale at avsetninger til konkrete prosjekter foretas som vist i vedlagte
oversikt. På den måten søkes avviket mellom investeringsbudsjettet og -regnskapet
redusert, og kommunen får bedre oversikt over likviditetsbehovet i 2014. I tillegg er det
viktig at urealiserte midler omdisponeres fra prosjekter der slike midler er kartlagt.
Urealiserte midler avsettes generelt inntil nye vedtak foreligger vedrørende anvendelsen av
disse midlene. Rådmannen anbefaler også å gjennomføre de foreslåtte omdisponeringene
der hensikten blant annet er å samle vedtatte investeringsmidler på større budsjettposter
enn i dag.

Vedlegg
Oversikt over investeringsprosjekter – avsetninger og urealiserte midler

Ringerike kommune, 03.06.2014

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Anette Skjolden
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ANSVAR
624000
624000
624000
624000
624000
624000
624000
624000
624000
640000
640000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000
651000

PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT
0700 DATAUTSTYR
0707 DATAUTSTYR OPPVEKSTTJ.(0700)
0731 TEKNISK OG EIENDOM - IT-INVESTERINGER
0732 TEKNISK - PROGRAMVARE (DIGITALISERING)
0751 PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN
0788 IT - PROSJEKT SKRIVERE
0789 IT - ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING
0790 NYTT ØK.-/ LØNNS- OG PERSONALSYSTEM
0793 ANSKAFFELSE INNKJØPSLØSNING
0719 PERSIENNER HVELVEN OMSORGSSENTER
0720 HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR
0156 NY INFILTRASJON RINGMOEN
0187 RINGERIKE VANNV GRUNNERVERV/KLAUSULER
0188 RINGERIKE VANNV HØYDEBASS/MANGAN FJ
0199 FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS
0201 ASK-MUGGERUD VANNLEDN (0321)
0202 ASK-MUGGERUD AVLØPSLEDN (0364)
0224 NYTT SD-SYSTEM VANN (0321)
0228 VANNRENSING OG UTV HB KIHLE
0229 NYTT SD-SYSTEM AVLØP (0364)
0234 HOV ALLE VA-LEDNINGER
0235 RANDSONETILTAK AVLØP
0245 NØDSTRØMAGGREGATER VANNFORSYNING
0321 HOVEDPLAN VANN
0338 AKSJON STEINSFJORDEN/KUR
0345 SANERING NYMOEN - HEN
0346 FORDRØYNINGSBASSENG SLAM
0347 UTVIDELSE AV MONSERUD RENSEANLEGG
0351 RENSEANLEGG NES I ÅDAL
0352 SOKNA VANNVERK - OPPGRADERING
0353 PROSJEKTERING VA
0354 OVERBYGG RØRLAGER
0355 UTBYGGING AV BRUTORGET KOMMUNAL ANDEL VA
0356 BILER VA - FORNYING
0364 HOVEDPLAN AVLØP
0375 VANNVERK NES I ÅDAL
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MINDRE- OG
OPPR BUDSJ MERFORBRUK
2014
2013
6 600 000
92 372
1 000 000
300 000
300 000
2 700 000
-239 640
3 421 659
1 000 000
-409 196
3 000 000
-2 181 451
819 250
164 513
1 000 000
-80 822
746 219
159 230
1 448 231
11 746 000
776 031
2 345 263
-10 000
3 000 000
27 271
25 000 000
3 500 000
5 000 000
-699 668
203 667
130 000
1 193 115
13 500 000
4 014 083
2 000 000
95 157
1 458 228
2 000 000
1 500 000
500 000
2 000 000
699 282
59 794
300 000
500 000
2 000 000
1 000 000
17 000 000
5 388 897
3 000 000
1 444 881
-10 000
10 000

-1 000 000

819 250
-819 250

BUDSJETT
ENDRINGER
HITTIL 2014
-239 640
-1 000 000
-300 000
-300 000
-2 460 360

REGULERT
BUDSJ 2014
(STATUS 1.
TERTIAL)
6 452 732
3 421 659
590 804
1 637 799
164 513
-80 822
746 219
159 230
1 448 231
12 522 031
2 335 263
3 027 271
28 500 000
4 300 332
203 667
130 000
1 193 115
17 514 083
2 095 157
1 458 228
2 000 000
2 000 000
2 699 282
59 794
300 000
500 000
2 000 000
1 000 000
22 388 897
4 444 881

INVESTERINGSPROSJEKTER - AVSETNINGER OG UREALISERTE MIDLER

-10 000 000
-2 000 000

-2 000 000

-8 000 000
-500 000

-1 000 000
-28 500 000
-1 300 000

-8 000 000

AVSETNING
TIL
KONKRETE
PROSJEKT I)

-1 000 000

-2 000 000

-203 667

-1 500 000

UREALISERTE
MIDLER II)

FORESLÅTT
REGULERT
BUDSJETT
2014
6 452 732
3 421 659
590 804
1 637 799
164 513
-80 822
746 219
159 230
1 448 231
4 522 031
835 263
2 027 271
3 000 332
130 000
1 193 115
9 514 083
1 595 157
1 458 228
2 000 000
2 699 282
59 794
300 000
500 000
12 388 897
2 444 881
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ANSVAR
651000
651100
651100
651100
651100
652000
653000
653000
653000
653000
654000
654000
655000
655000
655000
655000
655000
655000
656000
656000
656000
656000
656000
656000
656000
656000
656000
656000
656000
656000
656000
656000
656000
656000
656000
656000
656000

OPPR BUDSJ
2014
PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT
0475 GRUNNV BRØNN DØDISGROPA
0153 MONSERUD SENTRIFUGE OG GASSMOTOR
2 500 000
0179 UTSKIFTING AVLØPSLEDNINGER
3 500 000
0376 UTSKIFTING VANNLEDNINGER
3 000 000
0482 RENSEANLEGG MONSERUD UTOMHUSARBEIDER
0405 KRAGSTADMARKA
0507 BRR - STIGEBIL NY
0522 BRR - KJØPE UT LEASET SKOGBRANNBIL
620 000
0526 BRR - OPPSTARTPAKKE TUNGREDNINGSUTSTYR
120 000
0527 BRR - NY KOMPRESSOR TIL FYLLING AV RØYKDYKKERFLASKER 120 000
0169 OPPSTART PLANL SKOLE HFS SYD
1 000 000
0215 FLERBRUKSHALL
0196 SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK
0403 KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING
3 000 000
0404 GATELYS - OPPGRADERING
1 000 000
0432 BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR
1 000 000
0501 MASKINPARK
2 000 000
0798 PARKERINGSAUTOMATER OMBYGGING
700 000
0040 OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.)
6 500 000
0063 UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER
500 000
0080 EIENDOM - HELSE- OG OMSORGSBYGG
1 500 000
0091 PROSJEKTERINGSUTGIFTER GL
350 000
0115 EIENDOM - UFORUTSETTE HENDELSER - INNEKLIMA
5 000 000
0131 ENØK
2 000 000
0138 HØNEFOSS BARNEHAGE
0141 FELLESRÅDET - KIRKEBYGG
1 500 000
0170 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER
3 000 000
0198 FELLESRÅDET - MUSLIMSK GRAVFELT
0217 UNIVERSELL UTFORMING KIRKESKOLEN
0222 UTSKIFTING HEISER
0225 FELLESRÅDET - OPPGRADERE VARMEKILDE
2 800 000
0226 FELLESRÅDET - SPRINKLING
1 400 000
0227 KREMATORIET - FRYSECELLE FOR KISTER
0232 BALLBINGE VANG
0238 EIENDOM - ENERGIMERKING
500 000
0239 EIENDOM - SENTRAL DRIFTSSTYRING
1 000 000
0244 EIENDOM - REHABILITERING SCHJONGSHALLEN
5 000 000
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116 470
582 375
1 383 053
1 579 523
-235 339
185 000
-68 666
500 000
1 000 000
-1 132 153

173 718
382 935
636 848

50 376

1 198 118
269 149

-1 000 000

407 333
481 118
572 244
758 457
344 275
249 805
1 218 150

-500 000
-1 000 000
-2 500 000

-3 035 339
-1 164 661

-1 500 000
-2 000 000

-350 000
-5 000 000

-3 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-2 000 000
-700 000
-4 500 000

BUDSJETT
ENDRINGER
HITTIL 2014

MINDRE- OG
MERFORBRUK
2013
74 814
2 544 800
1 794 234
738 597
277 620
1 969 663
-323 252

REGULERT
BUDSJ 2014
(STATUS 1.
TERTIAL)
74 814
5 044 800
5 294 234
3 738 597
277 620
1 969 663
-323 252
620 000
120 000
120 000
407 333
481 118
572 244
758 457
344 275
249 805
1 218 150
3 198 118
769 149
1 500 000
50 376
2 173 718
382 935
636 848
1 000 000
116 470
582 375
1 383 053
1 344 184
185 000
-68 666
500 000
1 000 000
1 367 847

INVESTERINGSPROSJEKTER - AVSETNINGER OG UREALISERTE MIDLER

-1 000 000

-300 000

AVSETNING
TIL
KONKRETE
PROSJEKT I)
-4 244 800

UREALISERTE
MIDLER II)

FORESLÅTT
REGULERT
BUDSJETT
2014
74 814
800 000
4 994 234
3 738 597
277 620
969 663
-323 252
620 000
120 000
120 000
407 333
481 118
572 244
758 457
344 275
249 805
1 218 150
3 198 118
769 149
1 500 000
50 376
2 173 718
382 935
636 848
1 000 000
116 470
582 375
1 383 053
1 344 184
185 000
-68 666
500 000
1 000 000
1 367 847

I)
II)

45 879 400

-55 550 000

-18 000 000
-1 000 000
-1 000 000

BUDSJETT
ENDRINGER
HITTIL 2014

184 185 400

REGULERT
BUDSJ 2014
(STATUS 1.
TERTIAL)
446 765
-1 884 247
15 021 718
67 865
478 701
1 991 874
-738 908
1 000 000
2 500 000
3 000 000
-62 600 000

AVSETNING
TIL
KONKRETE
PROSJEKT I)

19 948 467
-

-11 000 000

UREALISERTE
MIDLER II)
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Avsetning betyr at midlene ikke skal benyttes inneværende år, men utsettes til 2015, evt senere (dvs ingen endring i totalbudsjettet, men kun flytting mellom år).
Urealiserte midler kommer ikke til anvendelse og foreslås derfor inndratt fra prosjektene og avsatt generelt. Inntil beslutning foreligger om hvordan disse midlene
skal anvendes, er de inkludert i regulert investeringsbudsjett.

193 856 000

MINDRE- OG
OPPR BUDSJ MERFORBRUK
2014
2013
300 000
146 765
-1 884 247
14 000 000
1 021 718
67 865
478 701
1 991 874
-738 908
19 000 000
1 000 000
3 500 000
3 000 000

INVESTERINGSPROSJEKTER - AVSETNINGER OG UREALISERTE MIDLER

ANSVAR
PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT
656000
0796 UTSTYR RENHOLD OG VAKTMESTERE
657000
0146 HERADSBYGDA STADION, KUNSTGRESSBANE
657000
0197 SAMLOKALISERING TEKNISK
657000
0218 RALLERUD SIKRING AV JERNBANEOVERGANG
657000
0219 FORTAU DRONNINGENSGATE
657000
0220 FLERBRUKSHALL STØYSKJERMING
657000
0221 UTBEDRING TYRISTRANDGATA
657000
0240 UTBYGGING - REHABILITERING SOKNA SKOLE
657000
0242 UTBYGGING - NY SENTRUMSBARNEHAGE
657000
0425 TEKNISK - PARK OG IDRETT
657000
0456 NEDBETALING GJELD HØNEFOSS IDRETTSPARK
Urealiserte midler foreløpig avsatt generelt/uspesifisert
TOTALT
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FORESLÅTT
REGULERT
BUDSJETT
2014
446 765
-1 884 247
4 021 718
67 865
478 701
1 991 874
-738 908
1 000 000
2 500 000
3 000 000
19 948 467
121 585 400

KS sak 83/14

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/2040-3

Arkiv: 231

Sak: 116/14
JUSTERING AV GEBYRSATSER - BETALINGSREGLEMENTET
Vedtak i Formannskapet:
Endringer i betalingsreglementet vist i vedlegg 1 vedtas med virkning fra 1. juli 2014.
Behandling i Formannskapet 17.06.2014:
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):
Eventuelle endringer i betalingsreglementet gjøres som en del av budsjettbehandlingen for
2015.
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Aasens forslag fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp) og falt. Rådmannens forslag går som
formannskapets innstilling til kommunestyret.
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JUSTERING AV GEBYRSATSER - BETALINGSREGLEMENTET
Arkivsaksnr.: 14/2040

Saksnr.:
116/14
83/14

Arkiv: 231

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2014
26.06.2014

Forslag til vedtak:
Endringer i betalingsreglementet vist i vedlegg 1 vedtas med virkning fra 1. juli 2014.

Sammendrag
Ringerike kommune har i lang tid fulgt retningslinjene for selvkost for de tjenester som i
særlovgivning har regler om brukerbetaling. I budsjettvedtaket for 2012 ble det også
vedtatt å innføre selvkostprinsippet innenfor Miljø og arealforvaltningens områder.
Følgende tjenester er nå underlagt selvkostregime i kommunen:
Renovasjon (gjelder ikke næringsavfall))
Vann
Avløp
Septik (innsamling og rens fra spredte avløp)
Feiing
Byggesak
Kart og oppmåling
Areal- og byplan
Et hovedpoeng innenfor selvkost er det såkalte «generasjonsprinsippet» som innebærer at
det nåværende brukere av tjenesten som skal betale dagens kostnader. Det er altså
begrenset adgang til å kreve inn gebyrer med sikte på fremtidige kostnader –
retningslinjene anbefaler maksimalt tidsrom til 5 år. På samme måte anbefales at
akkumulert underskudd også hentes inn i løpet av 5 år.
Tidligere ble det praktisert at underdekning ble ført i balansen som negativt fond (fremtidig
krav mot brukerne) og det ikke hadde innvirkning på årets regnskapsmessige resultat. I brev
fra KRD 6.5.2008 gis ikke lenger anledning til negative fond, og underskudd må
mellomfinansieres over driften og får dermed direkte virkning på driftsregnskapet.
Ringerike kommune er underlagt kontroll (ROBEK) og er avhengig av positivt
regnskapsmessig resultat for å gjenvinne sin finansielle frihet. Det er derfor viktig at
tjenester underlagt selvkost ikke belaster de årlige driftsregnskap med underskudd.
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Rådmannen har derfor gjennomført et arbeid for å sikre at gebyrnivået vedtatt i budsjett
2014 er på tilstrekkelig nivå og foreslår justering av betalingsreglementet der det er risiko
for underdekning.

Innledning / bakgrunn
Budsjettarbeidet for 2014 viste at Ringerike kommune ikke hadde oppnådd tilstrekkelig
balanse mellom inntekter og kostnader. Innenfor rammen av prosjektet «Ringerike 2020»
er det igangsatt en rekke aktiviteter for både å redusere kostnader, men også øke inntekter.
Inntekter innenfor selvkostområdene kan ikke saldere kommunens regnskapsmessige
resultat, men eventuelle underskudd i selvkostområder må mellomfinansieres av
kommunekassen.
Ved utgangen av 2013 var samlede negative fond innenfor selvkost kr. 3,33 mill.
I budsjettprosessen for 2014 ble selvkostgebyrene justert på de fleste områdene. For å
være trygg på positive resultater fra selvkostområdene, samt se på langsiktige virkninger på
gebyrnivå som følge av utvidelse av infrastruktur for å møte fremtidige behov for forventet
befolkningsvekst i og omkring Hønefoss, iverksatte rådmannen en totalgjennomgang.
Rådmannen viser også til at det foreligger en bestilling på gjennomgang av gebyrstrukturen
innen vann- og avløp fra Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning. Som følge av
kapasitetsnedgang innenfor det administrative området har rådmannen funnet å prioritere
de mest akutte oppgavene i denne saken og kommer tilbake i den ordinære
budsjettprosessen for 2015 med vurdering av gebyrstruktur.
Det er mange forhold som påvirker selvkostresultatet, og flere av disse er utenfor
kommunens kontroll. Eksempelvis er inntektssiden på Miljø og arealforvaltningen sterkt
påvirket av aktivitetsnivået i byggenæringen mens kostnadssiden på avløp påvirkes av
nedbør og flom.
I vurderingene i denne saken er følgende momenter vurdert og beskrives der det er
relevant for det enkelte selvkostområde:
Inntekter
Driftsutgifter
Kalkulatoriske avskrivninger
Kalkulatoriske renter
Økonomi
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Beskrivelse av saken
Renovasjon
Ringerike kommune er deleier i Hadeland og Ringerike avfallselskap AS. Selskapet drifter
deltakerkommunenes husholdningsrenovasjon som er selvkostbasert. HRA As utarbeider
selvkostregnskap på vegne av eierkommunene og rapporterer til Statistisk sentralbyrå på
samme måte som kommunene rapporterer de øvrige selvkostområdene.
Status for 2013 er overskudd selvkost kr. 364 859.- og fondsavsetning 31.12.2013 er kr. 1,1
mill.
Vann
Inntekter:
Vannforbruk pr capita går ned og totalforbruket er ganske stabilt med en beskjeden økning
i antall abonnenter. Gebyret er volumbasert og satsen ble økt fra 2013 til 2014 med kr. 1,50
fra kr. 15,50 til kr. 17,00. Samlet inntektsøkning vil være ca 2,1 mill.
Driftsutgifter:
Det ble i 2013 bevisst lagt opp til ekstraordinært vedlikehold for å «bruke opp» tidligere
fonds-avsetning fra 2009 som da ville overskride 5-årsregelen. Underskuddet ble litt større
enn fonds-avsetningen på 1,9 mill. – negativt fond 31.12.2013 er kr. 123 943.-.
Kalkulatoriske avskrivninger:
Avskrivningsgrunnlaget øker netto fra 2013 til 2014 med kr. 6,966 mill. og årlig avdrag øker
med kr. 484 000.- til ca 5,0 mill/år.
Det skal bygges vannbehandlingsanlegg (inkl. reservevannløsning) på Kilemoen og Nes i
Ådal, samt opprustes på Sokna. Det vil i forbindelse med tiltak i Åsa på avløpssiden også
legges vannforsyning. Sammen med det ordinære opprustningsarbeidet på
distribusjonsnettet vil dette medføre en økning i avskrivningene til ca 11,0 mill/år i 2018 før
de igjen vil avta noe utover i perioden.
Kalkulatoriske renter:
Rentekostnader får fra 2014 ny beregningsmetode. Påslaget på grunnrenten reduseres fra 1
til 0,5 %-poeng, mens grunnrenten (swap-rente) ligger noe høyere enn renten på
statsobligasjoner med 3-års gjenværende løpetid som tidligere var grunnrente.
Det er budsjettert med kalkulatorisk rente for 2014 på 2,99% mot 2,66% i 2013. I tillegg til
netto økning i grunnlaget på kr. 6,966 mill. kommer nye investeringer i 2014 inn i
grunnlaget og øker rentekostnaden fra 2013 til 2014 med kr. 732 000.- til kr. 3,813 mill.
På samme måte som avskrivningene øker vil grunnlaget for rentekostnaden øke videre i
perioden. Med det planlagte investeringsprogram er rentekostnaden i 2018 ca kr. 7,430
mill.
Siden alle investeringer lånefinansieres blir kommunen svært sårbar for renteøkninger. En
renteøkning på 1%-poeng i 2018 vil gi en merkostnad på nær 2,5 mill.
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Økonomi:
Det er budsjettert med normal pris- og lønnsøkning for 2014, og sammen med økte inntekter
er prognosen et overskudd (avsetning til fond) ca kr. 2,9 mill. Rådmannen anbefaler at
gebyret ikke endres.
Avløp
Inntekter:
Avløpsavgiften beregnes etter prinsippet vann inn = vann ut. Siden vannforbruk pr capita
går ned er gebyrgrunnlaget ganske stabilt med en beskjeden økning i antall abonnenter.
Gebyret er volumbasert og satsen ble økt fra 2013 til 2014 med kr. 2,00 fra kr. 25,00 til kr.
27,00. Samlet inntektsøkning vil være ca 2,8 mill.
Driftsutgifter:
På grunn av flom i mai 2013 ble vannmengdene til kloakksystemet ekstreme og noen
pumpestasjoner ble oversvømmet. Dette førte med seg en rekke pumpehavarier og
merkostnader. Totalt for driften i 2013 ble resultatet underskudd på kr. 2 927 180.-.
Tidligere avsatt fond dekket kr. 2 292 930.- slik at negativt fond 31.12.2013 ble kr. 634 250.For 2014 ser vi nå at vårflomrisikoen er over og sikkerheten for å kunne holde
kostnadssiden i budsjettet øker.
Kalkulatoriske avskrivninger:
Avskrivningsgrunnlaget øker netto fra 2013 til 2014 med kr. 5,817 mill. og årlig avdrag øker
med kr. 550 000.- til ca 8,2 mill/år.
Det foreligger planer for store investeringer på avløpssiden. Monserud renseanlegg skal
utvides, nytt renseanlegg på Nes i Ådal, KUR-anleggene overføres Monserud via
pumpeledning. Spredte avløp på Hen skal saneres med framtidig framføring til Hallingby for
overføring av avløpsvannet til Monserud på sikt.
Sammen med det ordinære opprustningsarbeidet på distribusjonsnettet vil dette medføre
en økning i avskrivningene til ca 11,0 mill/år i 2018 med et markant sprang i 2019 som følge
av Monserud renseanlegg til ca kr. 22,0 mill og videre utover i perioden.
Kalkulatoriske renter:
Ny renteberegning gjelder også for avløp.
Det er budsjettert med rente for 2014 på 2,99% mot 2,66% 2013. I tillegg til netto økning i
grunnlaget på kr. 5,817 mill. kommer nye investeringer i 2014 inn i grunnlaget og øker
rentekostnaden fra 2013 til 2014 med kr. 1 021 000.- til kr. 5,287 mill.
På samme måte som avskrivningene øker vil grunnlaget for rentekostnaden øke videre i
perioden. Med det planlagte investeringsprogram er rentekostnaden i 2018 ca kr. 14,2 mill.
En renteøkning på 1%-poeng i 2018 vil på avløp gi en merkostnad på nær 4,7 mill.
Økonomi:
Det er budsjettert med normal pris- og lønnsøkning for 2014, og sammen med økte inntekter
er prognosen et overskudd (avsetning til fond) ca kr. 1,1 mill.
Rådmannen vil imidlertid på bakgrunn av de fremtidige investeringsnivåene foreslå en
ytterligere økning til kr. 28.- for å styrke det økonomiske grunnlaget og møte risikoen for
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renteøkninger. For 2014 vil økningen berøre 3 termin og totalt øke inntekten med ca kr.
500 000.- og fondsavsetningen til ca kr. 1.6 mill.
Septik
Inntekter:
Gebyrsatsene ble økt gjennomsnittlig med 10,6% fra 2013 til 2014. Etter gjennomgang
synes inntektsnivået fortsatt for lavt.
Driftsutgifter:
Driftsutgiftene består av to komponenter; innsamling av septik fra spredt avløp og
transport til Monserud som utføres av entreprenør og kostnader til rensing i renseanlegget.
Det er vanskelig å beregne hvor stor andel av kostnadene ved renseanlegget som belaste
septiktjenesten. Over tid har kalkyler resultert i en %-vis fordeling som evalueres med noen
års mellomrom.
Kalkulatoriske avskrivninger:
Avskrivninger er på samme måte som driftskostnadene fordelt ved hjelp av erfaringsbasert
prosentsats. Avskrivning i 2013 var kr. 391 524.Kalkulatoriske renter:
Rentene beregnes på avskrivningsgrunnlaget i den %-vise fordelingen. Renten utgjorde i
2013 kr. 51 769.-.
Økonomi:
Med usikkerhet om størrelse på indeksjustering av entreprenørens kontrakt samt
fordelingsnøkkel av kostnader, vil rådmannen anbefale justering av noen viktige gebyrer.
Fire satser med størst virkning foreslås økt med ytterligere ca 9,4% til totalt ca 20%.
Septik rensekostnad
fra kr. 343.- til 360.Fett trefiber mm
fra kr. 343.- til 360.Transport inntil 3m3
fra kr. 688.- til 790.Transport pr m3 over 3 m3 fra kr. 179.- til 196.Feiing
Inntekter:
Etter i ca 10 år å ha etterfakturert feiing og tilsyn, la Brann- og redningstjenesten om
gebyrene til faste årlige innkrevinger igjen. Dette ga faste størrelser å forholde seg til,
samtidig som det medførte kostnadsreduksjoner. Man valgte imidlertid å behold
gebyrnivået for å dekke inn et akkumulert negativt fond pr. 31.12.2013 på kr. 297 307.-.
Driftsutgifter:
Kostnadene i denne tjenesten består av over 80% lønn.
Kalkulatoriske avskrivninger:
Det er beskjedne investeringer i denne tjenesten og består av en andel av bygningsmassen
forebyggende avdeling disponerer. Avskrivninger er årlig på ca kr. 65 000.Kalkulatoriske renter:
Rentenkostnaden utgjør i 2013 kr. 70 944.-
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.
Økonomi:
Prognosen for 2014 viser positivt resultat og avsetning til fond med ca. kr. 770 000.-.
Rådmannen anbefaler at gebyrene står uendret.
Byggesak
Inntekter:
Det er lagt inn en gjennomsnittlig økning i gebyrsatsene på 4,6% fra 2013 til 2014.
Inntektsprognosen for 2014 er da på kr. 7 044 400.-.
Det knytter seg noe usikkerhet til «produksjonsevnen» da to erfarne saksbehandlere har
sluttet, en er i svangerskapspermisjon og en på 30% prosjektarbeid.
Driftsutgifter:
Dette er arbeidsintensiv tjeneste og lønn utgjør nær 76% av totale kostnader. Man trekker
imidlertid på hele kompetansemiljøet og i selvkost legges inn ca. 1.225 mill. i indirekte
kostnader som utgjør vel 18% av totale kostnader.
Kalkulatoriske avskrivninger:
Det er ingen avskrivninger belastet denne tjenesten.
Kalkulatorisk rente:
På planlagt investering i 2014 påløper en rentekostnad på kr. 1 559.Økonomi:
Usikkerheten omkring markedet og mulig redusert produksjonsevne gjør at prognosen for
fondsavsetning i 2014 på ca kr. 420 000.- synes noe usikker. Ytterligere har regjeringen
bebudet forenklinger i saksbehandling av mindre byggearbeider som vil redusere
inntektsgrunnlaget for kommunen. Rådmannen anbefaler derfor økning i gebyrsatsene på
10%. For 2 halvår 2014 anslås virkningen til ca kr. 300 000.-.
Kart og oppmåling
Inntekter:
Gebyrnivået ble økt med gjennomsnittlig 10,6% fra 2013 til 2014. Dette er ikke nok til å gi
positivt resultat for selvkostområdet.
Driftsutgifter:
Nær 72% av kostnadene er lønn. Indirekte kostnader utgjør ca 11,1 %. Det er innført
timeregistrering på ansattes arbeid innenfor selvkostområdet for å få et sikrere grep om
faktisk tidsforbruk. Det er for tidlig å trekke nytte av dette og kostnadene i budsjett må
legges til grunn for prognosen for 2014.
Kalkulatoriske avskrivninger:
Ingen avskrivninger innen selvkostområdet.
Kalkulatoriske renter:
Rente på planlagt investering i 2014 utgjør kr. 645.-
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Økonomi:
Med dagens gebyr- og aktivitetsnivå viser prognosen et underskudd på ca kr. 625 000.-.
Rådmannen anbefaler en flat økning på 15% slik at total økning fra 2013 til 2014 blir 25%.
I tillegg foreslås 40% økning for tilleggsareal/arealoverføring og klarlegging av grenser som
ikke tidligere er koordinatmålt.
Siden oppdrag vesentlig kommer inn i første halvår er det begrenset virkning av
gebyrøkningene for årets resultat. Dette selvkostområdet vil derfor få underskudd i 2014.
Areal og byplan
Inntekter:
Gebyrnivået er økt med 26,2 % fra 2013 til 2014 og prognosen er ca kr. 710 200.- i
totalinntekt.
Driftsutgifter:
Selvkostområdet er arbeidsintensivt og lønnskostnader utgjør ca 71% av totalkostnadene.
Indirekte kostnader utgjør ca 13,8 %.
Kalkulatoriske avskrivninger:
Utgjør kr. 2 757.Kalkulatoriske renter:
Utgjør ca kr. 500.Økonomi:
Registrering av medgåtte timer innenfor selvkostområdet viser at det er brukt for høy %-sats
tidligere år. Korrigering medfører lavere kostnader i 2014 og prognosen viser et overskudd
på ca kr. 256 000.-.
På bakgrunn av at Ringerike ligger svært høyt i gebyrnivå på dette selvkostområdet
sammenlignet med øvrige kommuner, anbefaler rådmannen at det ikke gjøres endringer i
gebyr i denne omgang.

Rådmannens vurdering
Rådmannen vil benytte anledningen til igjen å understreke Ringerike kommunes utfordring
med å komme i økonomisk balanse i driften av tjenestetilbudene. Dernest er oppgaven å
skape et overskudd som kan bidra til delfinansiering av de store utbyggingsoppgavene som
er planlagt i årene som kommer.
Rådmannen er bekymret for kommunens sårbarhet for renteøkninger når alle investeringer
lånefinansieres og vil ha fokus på dette i arbeidet med kommunens totaløkonomi.
Innen selvkostområdene er det særlig VAR (vann, avløp og rens) som har høyt lånevolum.
En renteøkning i 2014 fra kalkyle på 2,99% til 4,0% gir en merkostnad på abonnentene på ca
3,0 mill.
Ringerike kommune har med sin geografi og relativt spredte bosetting ekstra utfordringer i
kostnadsnivå på sektoren og må finne gode løsninger for å møte et økt rentenivå.
Innen areal og miljøforvaltning sine selvkostområder er det markedssvingninger og øvrige
rammebetingelser som er utfordringen. Imidlertid er omfanget dette selvkostområdet mye
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mindre og har ikke potensiale til å påvirke kommunens totaløkonomi på samme måte som
VAR.
På kort sikt vurderer rådmannen at selvkostområdene så langt mulig i 2014 skal ha positivt
resultat slik at kommunens driftsresultat ikke påvirkes negativt.
Rådmannen legger derfor opp til økning i en rekke gebyrer for å sikre at dette oppnås.
Rådmannen er oppmerksom på at Ringerike på noen områder kan «prise seg ut av
markedet», og vil følge nøye med på totalkostnadene ved å bygge og bo i Ringerike.
I tillegg forutsetter rådmannen at arbeidet med å sikre grunnlaget for selvkostkalkylene
fortsetter slik at budsjett for 2015 kan legge opp til å øke fondavsetninger og bygge en
økonomisk buffer på alle områdene.

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

Ringerike kommune, 04.06.2014

Tore Isaksen
rådmann

leder: Tore Isaksen
saksbehandler: Asle Aker
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OVERSIKT OVER GEBYRENDRING
GEBYRTYPE

2014

NY SATS

27,00
343,00
343,00
688,00
179,00

28,00
360,00
360,00
790,00
196,00

VANN, AVLØP OG RENS
Kloakkavgift pr m3
Septik rensekostnad pr m3
Fett, trefiber m.m. pr m3
Transport septik inntil 3 m3
Transport septik pr m3 over 3 m3
BYGGESAK
Alle satser

+ 10%
KART OG OPPMÅLING

Oppretting av matrikkelenhet (m2)
0
1 500
1 501
3 000

18 850.23 250.-

21 677.26 737.-

Deretter (kr 500.-) økes til kr 575,- pr. overskytende daa.
Mer enn 5 tomter samtidig i bolig/hyttefelt, gebyr (kr 15 000.-) økes til kr 16 732,- pr. tomt
Mer enn 10 tomter samtidig i bolig/hyttefelt, gebyr (kr 12 000.-) økes til kr 13 685,- pr. tomt
Oppretting av uteareal på eierseksjon (m2)
0
30
31
75
76
300
301
600
601
900
901
1200
1201
1500

2 500.3 800.6 300.8 900.11 400.14 000.16 500.-

2 875.4 370.7 245.10 235.13 100.16 100.18 975.-

Deretter (kr. 500.-) økes til kr. 575.- pr overskytende daa.
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 1 450.- økes til
kr 1 640,- .
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.
Grensejustering (m2)
0
151
301

150
300
500

5 000.7 000.9 000.-

4.1 Grunneiendom
Ved tilleggsareal/ arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.
Tilleggsareal/ arealoverføring utløser dokumentavgift.
• Areal fra 0 – 250 m²: (kr 8 750.-) økes til kr 14 000,• Areal fra 251 – 500 m²: (kr 11 650.-) økes til kr 18 500,-

Side 87 av 576

5 750.8 000.10 350.-

Tilleggsareal/arealoverføring pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med
(kr 550,-) økes til kr 575.5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter kr 5 300,For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 630,6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller
klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter (kr 5 500,-) økes til kr 8 800.For overskytende grensepunkter, pr. punkt (kr 1 100,-) økes til kr 1 500,Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
7. Gebyr for kartforretning over punktfeste
For kartforretning over punktfeste betales (kr 10 100,-) økes til kr 11 600.Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka, er gebyret (kr 7 250,-) økes til kr 8 300.8. Gebyr for plassering av bygg
1. gangs utsetting (kr 5 850,-) økes til kr 6 700.2. gangs utsetting (kr 2 900,-) økes til kr 3 300.10. Medgått tid
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan beregnes etter
foranstående satser, beregnes etter medgått tid.
Feltarbeid (kr 1 050,-) pr. time økes til kr 1 200.Kontorarbeid (kr 700,-) pr. time økes til kr 800.For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. Merverdiavgift kommer i
tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighetsoppgave.
11. Megleropplysninger
For standard meglerpakke betales (kr 1500,-) som økes til kr 1 725.-
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1442-8

Arkiv: 614 &55

Sak: 115/14
SALG AV ØYA TIL CONCEPTOR EIENDOMSUTVIKLING AS
Vedtak i Formannskapet:
1. Ved salg av 318/497 legges verditakst fra DnB Eiendomsmegling til grunn.
2. Ringerike kommune skal ikke ha oppgjørsrisiko knyttet til salget.
3. Det fremlegges ny sak for politisk behandling i august.

Behandling i Formannskapet 17.06.2014:
Forslag fra Marit Bolstad (H) p.v.a. Ap, H og V:
1. Ved salg av 318/497 legges verditakst fra DnB Eiendomsmegling til grunn.
2. Ringerike kommune skal ikke ha oppgjørsrisiko knyttet til salget.
3. Det fremlegges ny sak for politisk behandling i august.
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Bolstads forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
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SALG AV ØYA TIL CONCEPTOR EIENDOMSUTVIKLING AS
Arkivsaksnr.: 14/1442

Saksnr.:
115/14
84/14

Arkiv: 614 &55

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2014
26.06.2014

Forslag til vedtak:
1. Opprinnelig avtale mellom Ringerike kommune og Conceptor Eiendomsutvikling AS
med senere avklaringer og presiseringer opprettholdes men med følgende
endringer:


Ringerike kommune selger tomt 318/497 til en pris av 1 250 kr pr m2 (indeks
1.april 2013) i forhold til kommunens andel (18%) av det totale bruksareal (hvor
parkering under bakkenivå ikke er med i beregningen) av hele
utbyggingsområdet (19 743 m2).
 Tomten skal ikke selges til en lavere pris enn antatt markedsverdi for tomten
som pr 09.04.2014 utgjør 3,0 millioner kroner.
 Som første delbetaling selges tomten til en pris av 780 kr pr m2. Dette utgjør 2,8
millioner kr og betaling forfaller ved overføring av hjemmelen til Conceptor
Eiendomsutvikling AS.
 Restbeløp betales når stadfestet reguleringsplan foreligger og bruksarealet er
fastlagt.
 Ringerike kommunes ansvar for tilstrekkelig kapasitet på kommunaltekniske
anlegg gjelder fram til grensene for det helhetlige utbyggingsområdet som det
foreslås at kommunens areal / godtgjøring skal måles mot.
2. Ringerike kommune godkjenner at rettighetene til kjøp og utvikling av Øya etter
avtalen med Conceptor Eiendomsutvikling AS av 02.02.2000 blir overført til
selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS, org.nr. 998 211 344. De betingelser og
frister fastsatt i avtalen som gjelder for eiendommen Øya med endringer i denne sak
skal gjelde for selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS.
Bakgrunn
Conceptor Eiendomsutvikling AS (CE) og Tronrud Eiendom AS (TE) er i ferd med å utvikle
området «Øya». Sak om fastsetting av planprogram for reguleringsplan 387 Øya ble
behandlet av formannskapet 11.februar 2014 (sak 28/14).
Deler av området som skal utvikles eies av Ringerike kommune og er en del av
Conceptoravtalen.
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Merknad til overnevnte figur: Kommunens eiendom er skravert og merket «Ringerike kommune». Ytre
avgrensning angir utbyggingsområdet som det foreslås at kommunens areal / godtgjøring skal måles mot.
Selve planområdet er imidlertid større.

Avtalen mellom RK og CE av 02.02.2000 åpner i punkt 6 for å kunne overdra
utviklingsoppdraget til annet selskap med RK sin forutgående skriftlige godkjennelse. CE har
i samme punkt på enkelte vilkår rett til å overdra retten til erverv av grunn og utbygging
etter at reguleringsplan er stadfestet. Avtalen hjemler ikke mulighet for utkjøp før
stadfestet reguleringsplan.
Avtalen gir derfor Conceptor en opsjon til å kjøpe kommunens eiendom (3609 m2).
For å få til en felles eiendom i område er det nødvendig å overta hjemmelen til Ringerike
kommune sin eiendom nå, før oppstart av reguleringsarbeidet. Det er derfor nødvendig å se
på en praktisk tilnærming for å løse dette.
Conceptoravtalen
Conceptoravtalen fra februar 2000 sier følgende om erverv av kommunens tomt:
«4.2 Kjøpesum
Kjøpesummen for tomteareal tilknyttet hvert enkelt byggetrinn innenfor alle eiendommer er
kr 1 000,- pr. kvm. BRA (etter NS 3940) i henhold til godkjennelse. Beløpet justeres i henhold
til endringene i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra den 15.juli 2000 til den 15. i
måneden forut for byggestart.
Kjøpesummen forfaller til betaling ved byggestart for hvert byggetrinn og innbetales til
Ringerike kommune samtidig med tinglysing av heftelsesfritt skjøte. Alle
tinglysingskostnader bæres av kjøper.»
Se for øvrig vedlagte avtale.
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Conceptors forslag til endring
CE/TE ønsker at hele området sees under helhet og at kommunens godtgjøring baseres på
en prosentvis andel av dette i forhold til andel tomteareal og prosent tomteutnyttelse
(%TU). Kommunens prosentvise andel utgjør ca 18% av arealet. I tillegg ønsker de å overta
kommunens hjemmel så snart som mulig. Forslaget fra CE/TE går ut på:
 CE/TE kjøper kommunens tomt (3609 m2) til en pris av 780 kr pr m2. Dette utgjør
2,8 millioner kr.
 Det avtales en tomtepris (CE/TE forslag: 1 250 kr/m2 med indeks april 2013 for
andelen som ikke er betalt inn). Beløpet framkommer ved at opprinnelig avtale
regulerer oppgjør for tomteareal tilknyttet hvert enkelt byggetrinn med kr 1 000 pr
m2 BRA med indeks 15.07.2000. Regulert for indeks frem til våren 2013 utgjør dette
ca 1 250,- kr pr m2 BRA.
 Når området er regulert og rammesøknad gitt for de enkelte byggetrinn, får
kommunen godtgjort for merverdien etter hvilken utnyttelsesgrad som hele
området (19 743 m2) har godkjent regulering til.
Med en %TU på 100%, vil dette gi kommunen en godtgjøring på ca 4,4 millioner kr.
I denne saken er det imidlertid avtalt at %TU i CE/TEs forslag erstattes med %BRA benyttes.
Det ble i 2010 enighet om at parkering under bakkenivå ikke skulle være med i beregningen.
Planlagt utbygging i følge planprogram
Planprogrammet for reguleringsplan 387 Øya ble fastsatt av formannskapet 11.februar
2014 (sak 28/14). Mulighetsstudien legger opp til en ny bygningsmasse som består av ca
10 800 m2 parkering, 11 000 m2 næring/kontor/kultur/viten og 15 000 m2 bolig.
Fordeler og ulemper ved forslag til endring
Fordeler
 Kommunen får deler av oppgjøret tidligere enn ved opprinnelig avtale med CE
 Utbyggingsområdet kan utvikles som helhet uten hensyn til hvem som har eier de ulike
tomtene. Dette kan gi en bedre og mer helhetlig utvikling av bydelen hvor
bygningsmasse og utearealer kan planlegges uavhengig av kommunens tomt.
Ulemper
 Det er uklart om kommunens økonomiske godtgjøring blir lavere, lik eller høyere enn
den opprinnelige avtalen med CE. Forslag til planprogram antyder imidlertid at en stor
andel av bygningsmassen kommer på kommunens tomt. Men dette er kun mulig
gjennom et samspill med de øvrige tomtene for å sikre % BRA av helheten.
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Statstøtteloven – Tomten må selges til minst markedspris
Statsstøtteloven medfører at offentlig støtte til foretak som utgangspunktet er forbudt.
Forbudet skal hindre at offentlige myndigheter gir enkelte foretak en økonomisk fordel, på
slik måte at det truer med å vri konkurransen og påvirke samhandelen. Salg av offentlig
eiendom til underpris er også å anse som ulovlig offentlig støtte. Ved salg av tomten på Øya
må kommunen derfor selge til markedspris eller høyere for ikke å komme i konflikt med
reglene. EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har angitt to ulike prosedyrer som er «sikre»
metoder for at en eiendom er å anse som solgt til markedspris.
 Den ene er å ha en åpen budrunde. I dette tilfellet har man allerede inngått avtale
med CE/TE og gitt forhåndstilsagn om salg av tomten, så en ny åpen budrunde er
utelukket.
 Den andre metoden er å få en uavhengig vurdering av markedsverdien. ESAs
retningslinjer fastsetter at dette skal gjøres av en uavhengig og faglig kompetent
(utdannet) takstmann med kunnskap om det aktuelle markedet. Taksten skal iht.
retningslinjene innhentes før salgsforhandlingene.
Avtalen med CE/TE ble inngått etter at også en annen tilbyder hadde inngitt tilbud. CE/TE
kan således hevdes å ha betalt markedspris for avtalen, men avtalevilkårenes utforming
sikrer ikke at kommunen oppnår markedspris for tomten. Årsaken er at avtalen ikke
fastsetter en minstepris for selve tomten, men kobler prisen til utnyttelsesgraden som i stor
grad overlates til utbygger å bestemme. Beslutter utbygger lav utnyttelse kan kjøpesummen
bli lavere enn markedsverdi, og enhver pris som ligger under hva markedet ville betalt for
tomten vil være et gavesalg.
Rådmannen har innhentet uavhengig vurdering av markedsverdien for kommunens tomt.
Denne markedsprisen må være minimumspris ved salg for å unngå konflikt med
statsstøttereglene. Regelverket er ikke til hinder for å ta høyere pris. Avtalens vilkår om
1000,- NOK per BRA i de byggene som oppføres vil dermed gjelde så lenge sluttsummen
kommunen mottar overstiger stipulert tomtepris.
Hva er markedsprisen for kommunens tomt?
Rådmannen har i tråd med overnevnte bestilt verditakst av kommunens tomt som grunnlag
for å sikre at endelig oppgjør minst er lik markedsverdien av tomta. Siden avtalen med
Conceptor er en opsjonsavtale og retten til erverv i gjeldende avtale er knyttet til når hvert
enkelt byggetrinn er ferdig prosjektert og godkjent, er rådmannens vurdering at
minimumsprisen må være basert på dagens vurdering av verditakst.
Conceptor kan som nevnt over hevde at resultatet av konkurransen i 1999/2000 er
markedspris for avtalen selv om den ikke har noen nedre verdi for kommunens tomteareal.
DNB Eiendom AS gjorde en verdivurdering i februar 2014 hvor de antok at eiendommen
kunne selges for en pris av ca 15 millioner kroner. Dette var forutsatt at eiendommen ville
bli godkjent for oppføring av boligblokk og at adkomstrett til tomten var etablert.

Side 93 av 576

Sak 84/14 s. 5
Rådmannen vurderte at dette var basert på feil forutsetninger og at en markedsverdi må
baseres uten å ta hensyn til fremtidige planer for området (dvs at det ikke skulle legges til
den verdien som TE har lagt til gjennom sitt planarbeid).
Ingeniør Tor Gunnar Sand gjennomførte derfor en ny verdivurdering og markedsverdien ble
satt til 3 millioner kroner.
Rådmannen oppfatter at det kan være vanskelig å sette en «riktig» verdi på nettopp denne
tomta. Rådmannen anbefaler derfor at Sands vurdering av markedsverdi legges til grunn for
minimumspris ref. drøftingen om statsstøtteloven over.
Økonomiske konsekvenser
Usikkerheten i valg av den ene eller andre godtgjøringen av kommunens tomt fremkommer
av saksfremlegget.
I følge avtalen med Conceptor, er det Ringerike kommunes ansvar å sikre tilstrekkelig
kapasitet på kommunaltekniske anlegg fram til grensene for utbyggingsområdene.
Rådmannens forutsetning er at med utbyggingsområde menes i denne sammenheng det
helhetlige området som det foreslås kommunens areal / godtgjøring skal måles mot ref
overnevnte skisse noe som også er naturlig i og med at området sees på som helhet når det
utvikles.
Status for kommunaltekniske anlegg er at det må legges en hovedvannledning fra Fossveien
mot Arnemannsveien og som må avsluttes i samlekum for avløp. Avløp ligger klart mens
rådmannen foreslår at overvann på tomta sendes mot elva.
Alternative forslag til vedtak
Alternativ A: Beholde dagens avtale
Opprinnelig avtale mellom Ringerike kommune og Conceptor Eiendomsutvikling AS med
senere avklaringer og presiseringer opprettholdes men med følgende presisering
vedrørende minstepris: Tomten skal ikke selges til en lavere pris enn verditakst for tomten.
Alternativ B: Justere avtale i tråd med Conceptor Eiendomsutvikling AS forslag
Opprinnelig avtale mellom Ringerike kommune og Conceptor Eiendomsutvikling AS med
senere avklaringer og presiseringer opprettholdes men med følgende endringer:





Ringerike kommune selger tomt 318/497 til en pris av 1 250 kr pr m2 (indeks 1.april
2013) i forhold til kommunens andel (18%) av det totale bruksareal (hvor parkering
under bakkenivå ikke er med i beregningen) av hele utbyggingsområdet (19 743 m2).
Tomten skal ikke selges til en lavere pris enn antatt markedsverdi for tomten som pr
09.04.2014 utgjør 3,0 millioner kroner.
Som første delbetaling selges tomten til en pris av 780 kr pr m2. Dette utgjør 2,8
millioner kr og betaling forfaller ved overføring av hjemmelen til Conceptor
Eiendomsutvikling AS.
Restbeløp betales når stadfestet reguleringsplan foreligger og bruksarealet er fastlagt.
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Ringerike kommunes ansvar for tilstrekkelig kapasitet på kommunaltekniske anlegg
gjelder fram til grensene for det helhetlige utbyggingsområdet som det foreslås at
kommunens areal / godtgjøring skal måles mot.

Overføring av rettigheter
Conceptor Eiendomsutvikling AS har i brev av 25.april 2014 bedt om at rettighetene etter
avtalen til kjøp av Øya blir overført til selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS.
Dette selskapet eies i dag 100 % av Tronrud Eiendom AS.
Eierne vil tilføre kompetanse og kapital for gjennomføring av utbyggingen.
Avtalens § 6 Overdragelse har følgende ordlyd:
Conceptor har ikke rett til å overdra utviklingsoppdraget til annet firma/selskap uten
Ringerike kommunes forutgående skriftlige godkjennelse.
Conceptor har anledning til å overdra rett til erverv av grunn og utbygging etter at
reguleringsplan er stadfestet. Slik overdragelse forutsetter forutgående skriftlig
godkjennelse av kommunen. Godkjennelse kan nektes dersom det foreligger saklig
grunn.
Ved denne vurdering vil det i særlig grad bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og
firmaets/selskapets økonomi.
De frister som er angitt i denne avtale vil evt. også bli gjort gjeldende for det nye
firma/selskap.
Rådmannens vurderinger
Rådmannen forstår Conceptor Eiendomsutvikling AS’ behov for å overta hjemmelen av
tomten. I tillegg er det viktig for byutviklingen at Øya er mest mulig helhetlig og blir best
mulig for Hønefoss uavhengig av hvem som eier hva på Øya. Rådmannens anbefaling er
derfor i tråd med alternativt forslag til vedtak B over.
Før det foreligger en stadfestet reguleringsplan, er det imidlertid vanskelig å beregne
hvordan den ene eller andre beregningsmåten gir av utslag av godtgjøringen som
kommunen skal ha.
Når det gjelder overføring av Conceptor Eiendomsutvikling AS’ rettigheter etter
avtalen til kjøp av Øya til selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS, anbefaler rådmannen at
rettighetene til kjøp og utvikling av Øya overføres til selskapet Arnemannsveien Hønefoss
AS. Rådmannen finner ingen grunn til å betvile selskapets faglige kvalifikasjoner eller
økonomi, og kan heller ikke se at det foreligger andre saklige grunner til å nekte slik
overføring.
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Vedlegg
 Metoder for fastsetting av grad av utnytting i reguleringsplaner
 Conceptoravtalen
 Brev fra Conceptor Eiendomsutvikling AS og Tronrud Eiendom AS datert 15.mai
2013
 Tabell utviklet av Tronrud Eiendom AS vedr kommunens tomt. Merket «Tabell til
møte 05.06.2013».
 Notat fra kommuneadvokaten 28.juni 2013
 Brev fra Conceptor Eiendomsutvikling AS datert 25.april 2014 om overføring av
rettigheter

Ringerike kommune, 28.04.2014

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Knut E. Helland
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Conceptor Eiendomsutvikling AS

Tronrud Eiendom AS

Øyaområdet, Bruget
Notat om overføring eierskap på Øyaområdet
Etter inngåelse av Avtalen datert 02.02.2000 mellom Ringerike kommune (RK) og Conceptor
Eiendomsutvikling (CE) har det vært avholdt flere møter og avklaringer.
Hvordan man skulle gjennomføre reguleringsarbeidet på «Øya», hvor det var flere eiere med
forskjellige interesser, har vært gjenstand for en av de viktige drøftelser.
Eiendomsoversikt for «Øya – Fig. 1:

RK og CE ble enige om at felles forståelse skulle legges til grunn ved det videre arbeid. Denne
forståelsen ble politisk behandlet i Ringerike kommunestyre 28.08.2003 med dette vedtak:
Ringerike kommune og Conceptor Eiendom AS er innstilt på å samarbeide om utvikling av
områdene Øya og Petersøya. Ved eventuell utbygging av disse områder skal dette gjennomføres
iht avtale av 8.2.2000. Det er imidlertid nødvendig å presisere følgende:
 Eiendomsforholdene i Øyaområdet er kompliserte, med flere grunneiere som ikke ser ut til
å ha helt sammenfallende ønsker for utvikling av området. Det er derfor nødvendig at
Ringerike kommune har en noe mer aktiv rolle her enn opprinnelig forutsatt, i hver fall i de
innledende fasene.
Ringerike kommune valgte å selge sin eiendom, Arnemannsveien 3 i 2011, og la den til salgs via
Eiendomsmegler 1 Ringerike. Salget gikk til høyeste budgiver som var Tronrud Eiendom AS.

Eierskap på Øyaområdet
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Conceptor Eiendomsutvikling AS

Tronrud Eiendom AS

Tronrud Eiendom har siden overtakelsen av eiendommen vært i dialog med eier av Arnemannsveien
7, Hønefoss Brug AS v/ Stenumgaard, om samarbeid rundt utvikling av Øya. Stenumgaard var ikke
interessert i å være med på utviklingen, og valgte heller å selge sin eiendom til Tronrud Eiendom.
Overtagelsen ble gjennomført 31.05.2012 og hjemmelen til eiendommen ligger i selskapet
Arnemannsveien Hønefoss AS, org. nr. 998 211 344.
Byggmakker v/Proffsenteret AS har avtale om å drive forretning på eiendommen frem til 31.12.2016,
og har leieavtale med Ringerike kommune om å bruke eiendommen gnr. 318 bnr. 497 til lagerformål.
Conceptor Eiendomsutvikling og Tronrud Eiendom har avtale om å samarbeide om utvikling av de
eiendommene som ligger i avtalen mellom RK og CE.
Ringeriks‐Kraft AS (RIK) eier store deler av utbyggingsområde.
De forskjellige områdene fremkommer slik:
Eiendom

Eier

Bruksområde

Areal

318/497

Ringerike kommune

Lagertomt

3 609

18 %

318/448

Ringeriks-Kraft AS

P-plass/rørgate/kraftverk

5 634

29 %

318/452

Arnemannsveien Hønefoss AS

Byggmakker

8 528

43 %

318/490

Tronrud Eiendom AS

Arnemannsveien parkering

170

1%

318/450

Tronrud Eiendom AS

Arnemannsveien 3, bygg

960

5%

318/491

Tronrud Eiendom AS

Arnemannsveien 3B

842

4%

19 743

100 %

SUM:

Andel:

I tillegg kommer eiendommen til Røysi (grønn farge på kartet) som er på ca. 2.000m2. Denne
eiendommen er ikke medtatt i utbyggingsområde ennå.
Det er kommet til enighet mellom Ringeriks‐Kraft, Tronrud Eiendom og Conceptor Eiendomsutvikling
at man vil legge alle sine eiendommer i område inn i et felles selskap – Arnemannsveien Hønefoss AS
– for å sikre at alle eiendomsforhold er på plass før regulering.
Alle eiendommene kan da sammenføyes før utbygging starter.
Avtalen mellom RK og CE av 02.02.2000 åpner i punkt 6 for å kunne overdra utviklingsoppdraget til
annet selskap med RK sin forutgående skriftlige godkjennelse.
CE har i samme punkt på enkelte vilkår rett til å overdra retten til erverv av grunn og utbygging etter
at reguleringsplan er stadfestet.
Avtalen hjemler ikke mulighet for utkjøp før stadfestet reguleringsplan.
For å få til en felles eiendom i område er det nødvendig å overta hjemmelen til Ringerike kommune
sin eiendom nå, før oppstart av reguleringsarbeidet.
Skal man få til dette, krever det aksept fra RK (v/ formannskapet?) og en enighet om en oppgjørsform
før man har det fulle bildet med hensyn til utnyttelsen av eiendommen.
Eierskap på Øyaområdet
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Tronrud Eiendom AS

Avtalen mellom RK og CE regulerer i punkt 4.2 oppgjør for tomteareal tilknyttet hvert enkelt
byggetrinn med kr. 1.000,‐ pr. kvm BRA, med indeks 15.07.2000. Regulert for indeks frem til i dag
utgjør dette ca. 1.250,‐ pr. kvm BRA.
For å kunne beregne hvilken verdi man skal legge til grunn pr. kvm tomteareal for tomten i Øya‐
området, er man avhengig av å ha avklart hvilken utnyttelsesgrad som reguleringsplanen for området
vil åpne for. Dette vil imidlertid ligge godt frem i tid.
En måte å løse dette på er at det nå inngås en avtale om kjøp og overføring av hjemmel til
eiendommen mot erleggelse av et nærmere avtalt kontantbeløp som delbetaling. Restbeløpet
betales når stadfestet reguleringsplan foreligger og utnyttelsesgraden således er fastlagt.
En slik avtale om kjøp må i tillegg regulere de andre punktene som er i Avtalen, slik som tilstrekkelig
infrastruktur, gebyr ved saksbehandling, osv.
Vi håper dette kan være en praktisk måte å legge forholdene til rette for en god reguleringsprosess
for Øya‐området.
En avtale om kjøp må regulerer de andre punktene som er i Avtalen, slik som tilstrekkelig
infrastruktur, gebyr ved saksbehandling etc.
Billingstad, 15. mai 2013
__________________________
Per Arvid Andersen

Eierskap på Øyaområdet
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Matrikkelrapport MAT0021

Grunnboksinformasjon via matrikkelen

Utskrift fra aktiv grunnbok Statens kartverk
Siste avsluttede føringsdag:
02.06.2014
Søkedato:
04.06.2014
Kommunenr:
0605 RINGERIKE
Gnr: 318 Bnr: 497

Hjemmelsopplysninger
Hjemmelshavere
3161 11/07/2000

HJEMMEL TIL GRUNN (HJG)
VEDERLAG: 0
RINGERIKE KOMMUNE
LØPENR: 5462311

Pengeheftelser
Ingen heftelser registrert

Servitutter
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER
SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA
BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/AVGIVEREIENDOMMEN. FOR
FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Ingen servitutter registrert

Grunndata
2480 06/06/2000

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR: 0605 GNR: 318 BNR: 448

2480 06/06/2000

OVERFØRING FRA TIDLIGERE FESTENUMMER
UTGÅTT FESTENR: KNR: 0605 GNR: 318 BNR: 448 FNR: 1

Servitutter fra avgiver(e)
Servitutter hentet fra 318/448/1
Matrikkelenheten er sammenslått med 0605/318/497.

Servitutter hentet fra 318/448
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER
SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.

Denne informasjonen kan ikke utleveres.
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Informasjonen kan bare brukes til forvaltning av matrikkelloven.
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Matrikkelrapport MAT0021

Grunnboksinformasjon via matrikkelen

Ingen servitutter registrert

Servitutter hentet fra 318/451
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER
SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA
BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/AVGIVEREIENDOMMEN. FOR
FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn
569 22/04/1937

BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser

Denne informasjonen kan ikke utleveres.
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Side 2 av 2

Side 150 av 576

NOTAT
Dato: 28. juni 2013
Til:
Fra:

Kommunalsjef Knut Helland
Kommuneadvokat Dag Erlend Reite

Øyautbyggingen – Avklaring av juridiske spørsmål.
Jeg har blitt bedt om å avklare juridiske forhold i tilknytning til Øya utbygging og salg av
kommunens tomt.
1. Saksforholdet
Slik jeg forstår saken så annonserte kommunen i 1998 etter samarbeidspartnere som ville
bidra til å utvikle Hønefoss, lage ideskisser og forestå bygging på 4 sentrale
eiendommer/kommunale tomter.
Det meldte seg minst to interessenter, Conceptor Eiendom AS (heretter CE) og Profier
Eiendom AS/Haakon Tronrud Eiendom AS (heretter PE). PE ble valgt, men trakk seg, og CE
gjenstod som eneste interessent. Den 2. februar 2000 inngikk kommunen en avtale med
Conceptor eiendom AS om utvikling av eiendommene. På et senere tidspunkt har Haakon
Tronrud Eiendom AS(heretter HT) gått inn i samarbeid med CE slik at de sammen vil utvikle
eiendommene.
Blant de fire eiendommene som inngikk i avtalen, var kommunens tomt på Øya. (De andre
tomtene var Brutorget, Petersøya og Rutebilstasjonen). Avtalen gikk ut på at kommunen ga
tilsagn om salg av sin tomt på Øya. Selve salget skulle gjennomføres når utbygger hadde fått
godkjent reguleringsplan mv. og var klar til å iverksette utbygging. Det ble videre avtalt at
kjøpesummen skulle betales når utbygging ble aktuelt. Betaling skulle skje etterskuddsvis og
utgjøre 1000,- kroner (indeksregulert) for hver BRA i bygningsmassen som eventuelt ble
oppført på tomten. Det betyr at hvis tomten blir hardt utnyttet vil det gi kommunen høy pris, i
motsatt fall vil kommunen få en lav pris.
Nå pågår utvikling av Øya området. For å få en rasjonell planlegging ønsker CE/HT å gå frem
annerledes enn det avtalen i utgangspunktet fastsetter. CE/HT vil slå sammen flere
eiendommer på Øya og integrere kommunens tomt i denne nye store tomten. Fordelen for
utbygger er at utnyttelsesgraden da ikke trenger å beregnes for hver enkelt av de 6 tomtene
som inngår, den kan beregnes av totalarealet. «Gode» byggearealer kan dermed utnyttes
hardere, og dårligere deler av tomten kan benyttes til å innfri kravene til friarealer mv.
CE/HT vil fortsatt betale kommunen den avtalte pris for hver BRA i bygningene som
oppføres, men da den nye «stortomten» er resultat av areal som flere har avgitt, vil kommunen
kun få 18 % av summen, fordi det tilsvarer den kommunale tomtens andel av samlearealet.
Uten at det har juridisk betydning nevner jeg at hvis mer enn 18 % av total flate i de bygg som
oppføres, blir liggende på tomteareal som i dag tilhører kommunen, så vil kommunen tape på
å endre avtalen.
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2. Vurdering
Det er etter min vurdering to juridiske spørsmål som må avklares.
a) Kommer reglene om offentlige anskaffelser til anvendelse i saken og hvilken
betydning får det i så fall?
b) Får reglene om offentlig støtte betydning, og i så fall hvordan?
Disse to spørsmålene besvares i hhv. punkt 2.1 og 2.2 nedenfor.
2.1 Kommer reglene om offentlige anskaffelser til anvendelse og hvilken betydning får det i så
fall?
Kommunen annonserte i juni 1998 etter selskaper som hadde ressurser og kompetanse til å
være samarbeidspartner med kommunen og bidra til å utvikle byen og fire bestemte områder.
Avtalen som ble inngått i 2000 med CE innebar et forhåndstilsagn om salg av 4 kommunale
eiendommer på bestemte vilkår, og forutsatte at CE skulle ta alle utviklingskostnader, kjøpe
tomtene og bygge. Man kan si at kommunen ønsket et samarbeid med et selskap som tok
regningen og risikoen med utbyggingen, men sikret kommunen en «hånd på rattet» mht. hva
som skulle bygges og dermed utviklingen av områdene. Kommunen yter ikke CE noe
vederlag. Det er ikke kjøp av en vare eller tjeneste, det er et samarbeid.
Min vurdering er at dette ikke er noen anskaffelse og at lov om offentlige anskaffelser
overhodet ikke kommer til anvendelse.
Man kan naturligvis ikke fullstendig utelukke at selskaper som meldte seg i 1998 kan hevde at
dette var en utlyst konkurranse som må følge reglene for offentlige anskaffelser. De kan i så
fall hevde at hvis de nye avtalepremisser som man nå drøfter, hadde vært kjent på forhånd
ville de ha kunne gitt et bedre tilbud og dermed «vunnet». Følgelig kan de kreve erstatning.
Den juridiske risikoen for at noen kan nå frem med en slik argumentasjon er etter mitt syn
neglisjerbar.
Når det i tillegg er mer enn 13 år siden samarbeidet ble innledet og HT, som den gang
samarbeidet med Profier, nå er part i Conceptoravtalen, er risikoen for at noen skal ha
innvendinger tilnærmet lik null.
Konklusjon:
Lov om offentlige anskaffelser kommer ikke til anvendelse. Jeg kan ikke se at andre selskaper
har noe juridisk grunnlag for å protestere mot endring av avtalevilkår. Den praktiske risikoen
for at noen skal gjøre det likevel er tilnærmet lik null. Det er ikke noe rettslig hinder for at
kommunen kan akseptere å slå sammen tomten med de øvrige. Jeg tar ikke stilling til hva som
forretningsmessig er lurest.

2.2 Får reglene om offentlig støtte betydning, og i så fall hvordan?
Offentlig støtte er i juridisk forstand tiltak som faller inn under EØS avtalens artikkel 61 (1).
Offentlig støtte er i utgangspunktet forbudt. Forbudet skal hindre at offentlige myndigheter gir
enkelte foretak en økonomisk fordel, på slik måte at det truer med å vri konkurransen og
påvirke samhandelen. Det finnes flere unntak fra hovedregelen og ett av disse kommer jeg
tilbake til. Salg av offentlig eiendom til underpris er også å anse som ulovlig offentlig støtte.
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Ved salg av sin tomt gnr. 318 bnr. 497 på Øya må derfor kommunen selge til markedspris
eller høyere for ikke å komme i konflikt med reglene.
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har angitt to ulike prosedyrer som er «sikre» metoder for at
en eiendom er å anse som solgt til markedspris.
− Den ene er å ha en åpen budrunde. I dette tilfellet har man allerede inngått avtale med
CE og gitt forhåndstilsagn om salg av tomten, så en ny åpen budrunde er utelukket.
− Den andre metoden er å få en uavhengig vurdering av markedsverdien. ESAs
retningslinjer fastsetter at dette skal gjøres av en uavhengig og faglig kompetent
(utdannet) takstmann med kunnskap om det aktuelle markedet. Taksten skal iht.
retningslinjene innhentes før salgsforhandlingene.
Følger ikke salget en av de to prosedyrene, så må det vurderes konkret om salget likevel har
skjedd på markedsvilkår. Avviker man prosedyrene må eventuelt ESA gis varsel og
samtykke. Virkningen hvis ulovlig støtte blir påvist, er at den må opphøre, og at den som har
nydt godt av støtten (CE/HT) må betale den tilbake.
Avtalen med CE ble inngått etter at også PE i 2000 hadde inngitt tilbud på tomtepris. Man kan
dermed hevde at når samarbeidsavtalen ble inngått, var det satt en markedspris. Jeg mener
dette ikke er godt nok for å oppfylle statsstøtteregelverket.
Årsaken er at avtalen ikke fastsetter noen minstepris for tomten, og dessuten kobler prisen til
utnyttelsesgraden som i stor grad overlates til utbygger å bestemme. Utbygger kan beslutte lav
utnyttelse og dermed vil kjøpesummen bli lavere enn markedsverdi, og enhver pris som ligger
under hva markedet ville betalt for tomten slik vil være et gavesalg.
Det er ett unntak i regelverket som kan komme til anvendelse. Offentlige organer kan tildele
et foretak såkalt bagatellmessig støtte på inntil 200.000 Euro over 3 år. Forutsatt at CE/HT
ikke mottar noen offentlig støtte fra annen offentlig kilde, så kan kommunen i prinsippet
trekke 200.000 Euro fra tomtens markedsverdi og fortsatt overholde lovverket.
Konklusjon:
Kommunen må innhente en uavhengig vurdering av markedsverdien for kommunens tomt.
CE/HT må betale minimum beregnet markedspris for nåværende tomt for at ikke salget skal
komme i konflikt med lov om offentlig støtte. Regelverket er ikke til hinder for å ta høyere
pris, så det er rom for forhandlinger fra stipulert markedsverdi for tomten og oppover. Hvis
avtalt pris på 1000,- NOK per BRA i byggene gir kommunen en høyere pris for tomten enn
stipulert markedsverdi, så vil avtalen gjelde.
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RINGERIKE KOMMUNE

Notat
Til:
Fra:

Formannskapet, Kommunestyret
Rådmannen

Saknr.
14/1442-6

Løpenr.
13899/14

Arkivkode
614 &55

Dato
04.06.2014

TILLEGGSNOTAT MED REVIDERT FORSLAG TIL VEDTAK
SALG AV ØYA TIL CONCEPTOR EIENDOMSUTVIKLING AS
Rådmannen viser til formannskapets behandling av sak 97/14 den 13.mai 2014 vedrørende
salg av Øya til Conceptor Eiendomsutvikling AS.
Formannskapet utsatte saken. Av momenter i forhold til begrunnelsen for utsettelsen fremkom
blant annet;



Opplever at minimumsprisen (markedsprisen) er lav
Hvordan er sikkerheten for at Ringerike kommune får oppgjør

Rådmannen har ikke faglig kompetanse til å kunne utfordre taksten som er gjennomført på
Øya. Rådmannen er helt enig i å få en best mulig pris for tomta – samtidig som det er i tråd
med tidligere inngåtte avtaler. Når det gjelder sikkerheten for at kommunen får oppgjør, er det
viktig at dette ivaretas på en slik måte at det ikke er heftelser på tomta som fusjoneres.
Rådmannen har vært i dialog med Conceptor Eiendomsutvikling AS og har fremforhandlet
følgende løsning som rådmannen mener ivaretar formannskapets intensjoner samtidig som
kommunens risiko dempes;




Planprogrammet som ble fastsatt av formannskapet 11.februar 2014 (sak 28/14) legger
opp til en ny bygningsmasse som består av ca 10 800 m2 parkering, 11 000 m2
næring/kontor/kultur/viten og 15 000 m2 bolig. Ved å ta utgangspunkt i
bygningsmassen for næring/kontor/kultur/viten og bolig, får vi en utnyttelse på (26
000 m2 / 19 743 m2 =) 131%. Basert på 1250 kr/m2 og at kommunens tomt er 3609
m2, får vi en pris på i overkant av 5,9 millioner kroner. Det er derfor blitt enighet om
at minimumspris for salg av tomta settes til 5,9 millioner kroner.
Det har vært drøftet flere mulige forslag til å dempe kommunens risiko (for oppgjør)
sett opp mot Conceptor Eiendomsutviklig AS’ ønske om å overta en tomt fri for
heftelser. Vi har kommet frem til at den beste løsningen er å øke prisen ved første
delbetaling fra 780,- kr/m2 til 1250,- kr/m2. Dette utgjør ca 4,5 millioner kr.
Rådmannen vurderer derfor at kommunens risiko gjennom dette er redusert og
innenfor en akseptabel ramme.
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Ringerike kommunes tomt leies i dag ut til selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS for
77526,- kr/år. Ved overføring av tomten til Conceptor Eiendomsutvikling AS (ev
Arnemannsveien Hønefoss AS ref rådmannens forslag til vedtak), vil også dette leieforholdet
opphøre.
Kommunens tomt er i dag fri for heftelser. Se vedlagte utskrift av grunnboken.
Når det gjelder kommunens kostnader knyttet til tilstrekkelig kapasitet på kommualtekniske
anlegg, omfatter dette vann og avløp inn til området. Rådmannen gjorde en forsiktig kalkyle
for 2-3 år siden som viste et anslag på 3,5 millioner kr for tilstrekkelig kapasitet både for
Brutorget og Øya. Forutsetningene er at det gjenstående arbeidet gjøres samtidig og da vil det
gjenstående arbeidet mot utbyggingsområdet på Øya være en vannledning (i underkant av 0,5
millioner kr av overnevnte anslag). Foreløpige vurderinger er at vi fortsatt er innenfor denne
kalkylen. Investeringen inngår også i selvkostområdet for vann og avløp.
Revidert forslag til vedtak
Basert på overnevnte, har rådmannen følgende reviderte forslag til vedtak;
1. Opprinnelig avtale mellom Ringerike kommune og Conceptor Eiendomsutvikling AS med
senere avklaringer og presiseringer opprettholdes men med følgende endringer:
•
•
•

•
•

Ringerike kommune selger tomt 318/497 til en pris av 1 250 kr pr m2 (indeks 1.april
2013) i forhold til kommunens andel (18%) av det totale bruksareal (hvor parkering
under bakkenivå ikke er med i beregningen) av hele utbyggingsområdet (19 743 m2).
Minimumspris for tomten er 5,9 millioner kroner.
Som første delbetaling selges tomten med heftelsesfritt skjøte til en pris av 1250 kr pr
m2 (basert på dagens tomtestørrelse for kommunens tomt på 3609m2). Dette utgjør ca
4,5 millioner kr og betaling forfaller ved overføring av hjemmelen til Conceptor
Eiendomsutvikling AS, eller den Conceptor Eiendomsutvikling AS bestemmer.
Restbeløp betales når stadfestet reguleringsplan foreligger og bruksarealet er fastlagt.
Ringerike kommunes ansvar for tilstrekkelig kapasitet på kommunaltekniske anlegg
gjelder fram til grensene for det helhetlige utbyggingsområdet som det foreslås at
kommunens areal / godtgjøring skal måles mot.

2. Ringerike kommune godkjenner at rettighetene til kjøp og utvikling av Øya etter avtalen
med Conceptor Eiendomsutvikling AS av 02.02.2000 blir overført til selskapet
Arnemannsveien Hønefoss AS, org.nr. 998 211 344. De betingelser og frister fastsatt i
avtalen som gjelder for eiendommen Øya med endringer i denne sak skal gjelde for
selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS.
Vedlegg



Avtale mellom Ringerike kommune og Conceptor Eiendomsutvikling AS med
forbehold om kommunestyrets godkjenning
Utskrift av grunnboka, tomt 318/497
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VEDLEGG
Metoder for fastsetting av grad av utnytting i reguleringsplaner:
Grad av utnytting skal fastsettes etter en av følgende metoder jf. TEK 10 § 5-1:
1. Bebygd areal (BYA)
2. Prosent bebygd areal( %-BYA)
3. Bruksareal (BRA)
4. Prosent bruksareal (% BRA)
Andre beregningsmåter kan ikke benyttes.
Bruksareal (BRA)
- Angir bruksarealet for bebyggelse på en tomt.
- BRA setter en øvre grense for det samla BRA for bygninger, åpent overbygget areal og
parkeringsareal som er tillatt på ei tomt.
- BRA kan brukes på ei tomt for å gi bygninger like stort BRA, også der tomtene ikke er
like store, for eksempel i hytteområder. BRA gir oversikt over det samla arealet for alle
plan i en bygning, og er også hensiktsmessig å bruke i utbyggingsområder der man
ønsker å styre størrelsen på bebyggelsen av hensyn til belastningen på omgivelsene. Det
kan for eksempel være større utbyggingsprosjekter for industri, kontor- og
forretningsbygg, der man ønsker et overslag over arbeidsplasser, infrastruktur
trafikkbelastning osv.
Prosent bruksareal (% BRA)
- Fastsetter forholdet mellom bebygd og ubebygd del av tomta. Angir en øvre grense for
summen av det bruksarealet som kan oppføres på tomta, i forhold til tomtearealet.
- BRA som kan oppføres vil variere proporsjonalt med størrelsen på tomta. Store tomter
tillates dermed bebygd med tilsvarende store bygninger. % BRA gir muligheter for
fleksibilitet. Tomteutnyttelsen kan bli den samme for en høy bygning med lite bebygd
areal og en lav bygning som fyller en stor del av tomta.
- % BRA kan egne seg for kommuneplaner, samt sentrumskvartaler og i områder hvor
mulighet for variert bebyggelse er ønskelig. % BRA er mindre egna i områder der en
ønsker å ivareta karakteren av et område.
- Uteareal sikres ikke ved bruk av % BRA, og bør sikres gjennom bestemmelsene til
planen.
% TU Prosent tomteutnyttelse
- % TU er ikke en gjeldende metode for beregning av u-grad. Den har blant annet vært
brukt i noen reguleringsplaner fra 1997-2007.
- %TU angir forholdet mellom tillatt bruksareal (etter § 3-5 i daværende pbl.) og
tomtearealet. Altså bruksareal i prosent av tomtearealet. Dvs. at bruksarealet varierer
proporsjonalt med tomtearealet. Store tomter tillates dermed bebygd med tilsvarende
store bygninger. Tillatt tomteutnyttelse gir store muligheter for frihet og fleksibilitet i
prosjektering. Tomteutnyttelse kan bli den samme for en høy bygning som dekker lite av
grunnen, og en lav bygning som fyller en stor del av tomta.
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Parkeringsareal
Nødvendig parkeringsareal skal inngå i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting, også
parkeringsareal som ikke er overbygd, jf. TEK 10 § 5-7. Antall plasser og parkeringsløsning
som medregnes skal være i samsvar med gjeldende reguleringsplan og/eller
kommuneplanbestemmelsene. For Ringerike vil det si at parkering skal være i samsvar med
Forskrift om parkering.
Overnevnte er ikke til hinder for å avtale at parkeringsareal ikke inngår i
beregningsgrunnlaget for oppgjør ved salg av kommunens tomt.
Tomt
Tomtearealet som legges til grunn ved beregning av u-grad er det areal som i arealplanen er
avsatt til område for bebyggelse og anlegg. Tomtearealet er arealet som ligger innenfor
tomtegrensa. Områder på tomta avsatt til annet formål (eks. grønt, samferdselsanlegg)
medregnes ikke i tomtearealet, og inngår dermed ikke i grunnlaget for beregning av u-grad.
Privat atkomst og snuplass skal medregnes.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/85-32

Arkiv: 031 &40

Sak: 114/14
RAPPORT "RINGERIKE 2020"
Vedtak i Formannskapet:
1. Rapport ”Ringerike 2020” tas til orientering
2. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn for arbeidet med revisjon av
kommuneplanen
3. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn i utarbeidelse av
Handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015.
Behandling i Formannskapet 17.06.2014:
Forslag fra Dag Henaug (H) p.v.a. Ap, H og V:
Punktene 4, 5 og 6 strykes.
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp og Sol:
Rapport «Ringerike 2020» tas til orientering.
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Henaug og Aasen, ble Henaugs forslag
vedtatt mot 2 stemmer (Sp og Sol). Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.
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RAPPORT "RINGERIKE 2020"
Arkivsaksnr.: 14/85

Saksnr.:
114/14
85/14

Arkiv: 031 &40

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2014
26.06.2014

Forslag til vedtak:
1. Rapport ”Ringerike 2020” tas til orientering
2. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn for arbeidet med revisjon av
kommuneplanen
3. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn i utarbeidelse av
Handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015
4. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn for utvikling av
arbeidsgiverpolitikk i Ringerike kommune
5. Det innføres internhusleie for kommunens bygg med virkning fra 1. januar 2015 for
å oppnå ønskede effektiviseringseffekter
6. Rådmannen vurderer behov for administrative lokaler i Hønefoss sentrum og lyser
ut konkurranse om leie av lokaler for å dekke kommunens behov. Eventuell flytting
skjer når leieavtalen i Storgata utgår. Rådmannen kommer tilbake med egen sak før
konkurransen lyses ut.

Sammendrag
Rapporten ”Ringerike 2020” gir faktabasert kunnskap om hvordan Ringerike kommune
utnytter sine ressurser i dag til beste for kommunens innbyggere og hva som kan gjøres
annerledes for å skaffe et større økonomisk handlingsrom. Fokus er på strategi og
konseptutvikling som grunnlag for beslutninger i 2014 og videre utover i
handlingsplanperioden.
Rapporten konsentrerer seg om:
 effektiv arealutnyttelse
 tjenestekvalitet og volum
 organisasjonsutvikling
 inntektsmuligheter
 befolkningsvekst

Innledning / bakgrunn
Bakgrunnen for prosjektet er beskrevet i Handlingsprogram 2014 – 2017 side 2 «Profil»:
«Ringerike kommune har vært igjennom en omfattende omstilling de siste årene og alle
sektorer melder fra om at det nå er lite å hente økonomisk med den strukturen,
organisering og tjenesteomfang kommunen har i dag. I tillegg er skatteinngangen pr
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innbygger i Ringerike lavere enn gjennomsnittet for landet for øvrig. Skatteutjevningen
håndterer ikke hele dette avviket slik at Ringerike kommune derfor må levere tjenester med
lavere omfang og kostnader enn gjennomsnittskommunen.
Det finnes ingen kortsiktige løsninger. Ringerike kommune må tenke langsiktig, og det er 2
hovedsatsningsområder:
Befolkningsvekst. Dette krever både samarbeid og tilrettelegging for attraktive boområder
og næringsliv. Videre krever dette omdømmearbeid og samarbeid med lokalt kulturliv,
frivillige lag- og organisasjoner og ikke minst høgskolen og dens studenter. Dagens
studenter er framtidens ambassadører for Ringerike.
Strukturendring av Ringerike kommune. Dette omfatter arealbruk, hvilke tjenester som
leveres hvor og hvordan kommunen er organisert. Herunder vurdering av scenarier knyttet
til hvilke konsekvenser ønsket vekst og trasevalg for samferdselsløsninger (E16,
Ringeriksbane) har for kommunens investeringer og investeringsbehov.
Rådmannen etablerer derfor et utviklingsprosjekt som sammen med de ansattes
organisasjoner skal sikre oppfølging av tiltak i vedtatt budsjett samt foreslå tiltak for å nå
målsettingen om vekst og økonomisk handlingsrom.»

Beskrivelse av saken
Kommunene i Norge er satt til å forvalte store deler av de midlene som hentes inn av
Staten gjennom skatter og avgifter fra befolkningen og næringslivet. I bunnen ligger krav
om at det ikke skal brukes mer penger enn tilgjengelig, og kostnadsføringer skal heller ikke
utsettes og overlates til neste generasjon. Kommunen startet i 2009 et omfattende arbeid
for å tilpasse utgiftene til inntektene. Det ble et negativt regnskapsresultat også dette året,
men kraftig forbedret fra 2008. Perioden 2010-2012 har vist balanse mellom utgifter og
inntekter, men stadig nye krav og forventninger til kommunale tjenester, økende
pensjonskostnader og flere brukere gjør at det er et løpende behov for effektivisering og
vurdering av inntekter og kostnader i kommuneregnskapet for å opprettholde balansen.
Regnskapsresultat 2013 viste igjen negativt resultat, og bekrefter dermed utfordringen
kommunen står overfor. Etter de negative resultatene i 2007-2009 ble alle fond og reserver
tømt og kommunen er derfor nødt til å bygge opp noen økonomiske buffere for å møte
fremtidig vekst og nødvendige investeringer.
På grunn av tidligere års underskudd er Ringerike kommune registrert i ROBEK og dermed
avhengig av godkjenning fra Fylkesmannen når det gjelder låneopptak og budsjettplaner.
Denne rapporten konkluderer med at det er økning av inntekter, reduksjon av kostnader
eller en kombinasjon av disse som må gjennomføres for å endre det økonomiske bilde.
Målet er å skape en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi som kan møte fremtidige
investerings-behov og tjenesteleveranser.
Ringerike kommune har et for høyt kostnadsnivå i forhold til inntekter. Kostnader oppstår
ved tjenesteleveranse og det kan dermed hevdes at det leveres for mye tjenester til
kommunens innbyggere. Tjenestenivået må reduseres gjennom endret tildelingspraksis,
investeringer i mer effektive lokaler som kan gi stordriftsfordeler og lavere byggkostnader.
Det viktigste vil være et langsiktig helsefremmende arbeid som setter Ringerikes befolkning
i stand til å opprettholde et verdig liv på egenhånd uten store vedtak om kommunale
tjenester.
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De største tjenesteområdene inneholder tjenester til barn og unge (barnehager og skole) og
pleie-, omsorg- og velferdstjenester til alle aldersgrupper. Denne rapporten peker på at
tjenester må flyttes inn i nye større bygg, spesielt skole, administrasjon og boliger med
heldøgns bemanning, for å kunne ta ut stordriftsfordeler. En slik investering vil redusere
antall kommunalt ansatte, men i mange tilfeller opprettholde en god kvalitet på tjenesten. I
tillegg vil byggkostnader som renhold, energi og vedlikeholdsbehov kunne reduseres.
Befolkningsutviklingen i Ringerike vil sette ytterligere press på kommuneøkonomien,
spesielt fra år 2023 hvor det vil være en kraftig vekst i aldersgruppen over 67 år og spesielt
de over 80 år. Dersom det ikke fokuseres på helsefremmende arbeid, som vil sette
befolkningen i stand til å bo lenger hjemme og klare seg uten kommunale tjenester, vil det
bli en stor økning i tjenestebehovet og for høye kostnader dersom dagens arbeidsmetoder
og tildelingskriterier opprettholdes.
I sammenligning med andre kommuner er det ikke store forskjeller på Ringerike og resten
av Norge som gjør at noen enkle grep kan benyttes. Det betyr at kommunen selv må ta
standpunkt til om dagens tjenesteleveranse skal beholdes, og dermed øke inntekter
gjennom eiendomsskatt, egenandeler og gebyrer, eller om tjenestenivået senkes ved
bortfall av tjenester, effektivisering, leveres med en lavere kvalitet eller redusert omfang.
Alle tjenester må til enhver tid gjennomgå sine arbeidsprosesser, videreutvikle og
effektivisere driften for å levere best mulig innenfor de ressurser som er tilgjengelige.
«Folk skaper steder». Innbyggernes evner til å skape aktivitet og gjøre Ringerike til en
attraktiv kommune vil være avgjørende for veksten i kommunen fremover. En attraktiv
kommune vil oppleve befolkningsvekst, større aktivitet som igjen skaper arbeidsplasser og
inntekter som gjør at kommunen kan bidra med gode tjenester. Det er derfor viktig at det
legges til rette for de som ønsker å utvikle kommunen i positiv retning og tør å satse på nye
aktiviteter som kan sørge for økt besøk og tilflytting. For å få til dette kreves gode og
tillitsfulle nettverk og arenaer for at disse kan utvikle seg.
Internhusleie som finansielt virkemiddel:
Rådmannen viser til tidligere politiske behandlinger av spørsmålet om internhusleie, senest
kommunestyrets sak 142/13 den 12.desember 2013 hvor kommunestyret gjorde følgende
vedtak:
”Ringerike kommune innfører ikke intern husleie i 2014.”
Rådmannen mener at temaet om internhusleie er tilstrekkelig utredet i kommunestyresak
142/13. Gjennom de endringer som nå foreslås i Ringerike 2020, vil internhusleie hvor
kostnadene føres på enhetene være ett av flere virkemidler for å skape ønskede
effektiviseringseffekter. Ved å vise kostnaden i regnskapet vil arealkostnader bli en naturlig
del av prioriteringsdebatten, og alle driftsenheter vil måtte vurdere omfanget av
arealbruken for å redusere kostnader.
Rådmannen vurderer at kostnaden ved løsningen er lavere enn gevinsten og at dette bør
innføres med virkning fra 1.januar 2015.
Rådmannen har allerede innført at ekstern husleie skal synliggjøres på de aktuelle enhetene
som benytter / har behov for arealene.
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Administrative lokaler:
Kommunen har i dag to store bygg, rådhuset og i Storgaten, som i hovedsak benyttes til
administrasjon, innbyggerservice og politisk aktivitet. Byggene har relativt store arealer per
ansatt og har noe behov for oppgraderinger. I rapporten anbefales det at disse bør
erstattes av ett bygg sentralt i Hønefoss sentrum som er mer kostnadseffektivt enn dagens
bygningsmasse. En samling av service- og administrasjonstjenestene vil gi noe lavere energi
og renholdskostnader, men også en bedre samhandling og utnyttelse av årsverk.

Forholdet til overordnede planer
Rapporten er et resultat av planene i handlingsprogram 2014-2017 og påvirker i seg selv
ingen overordnede planer, men vil få innvirkning på utvikling av kommuneplan og
kommunens handlingsprogram dersom anbefalingene i rapporten følges opp.

Tidligere behandlinger og vedtak
FS sak 161/13 ”Prosjektbeskrivelse Ringerike 2020” ble tatt til orientering.
KS sak 28/14 ”Presentasjon status og veien videre, Ringerike 2020” ble tatt til orientering.
KS sak 142/13 ”Kommunale bygg – internhusleie” vedtak om at kommunen ikke innfører
intern husleie i 2014.

Økonomiske forhold
Gjennomføring av anbefalinger i rapporten vil påvirke kommunens totaløkonomi. Anbefalte
tiltak må følges opp med nærmere økonomiske utredninger, spesielt i de tilfeller som
krever investeringer for å kunne senke driftskostnader.

Rådmannens vurdering
Rapporten inneholder mye godt grunnlagsmateriale for fremtidig planlegging av
kommunens tjenester. Rådmannen ser at arbeidet med rapporten, gjennom god forankring
i organisasjonen, har vært nødvendig for å sikre gjennomføringskraft på veien til et bedre
økonomisk handlingsrom slik at kommunen kan videreutvikles til beste for befolkningen.
Det pekes på flere interessante temaer i rapporten og mange av disse er allerede fulgt opp
fortløpende gjennom våren med politiske saker. Ringerike har potensiale til å skape det
økonomiske handlingsrommet som er ønsket i handlingsprogrammet 2014-2017, men det
vil kreve noen investeringer som sørger for mer effektiv drift og mindre arealer å
vedlikeholde. I tillegg peker rapporten på at tjenestetildelingen må gjennomgås, og det må
rettes større fokus på helsefremmende arbeid som gjør at befolkningen får en bedre
livskvalitet og klarer seg lenger uten kommunale tjenester. Dette ser rådmannen som
avgjørende for å møte økende behov i helsesektoren som vi vet kommer om 5-10 år.
Rådmannen anbefaler at innholdet i denne rapporten følges opp og danner grunnlaget for
kommunens langsiktige planer. Organisasjonen vil være godt rustet gjennom en sterk og
klar ledelse og kompetente medarbeidere. Det legges vekt på å bygge og utvikle
kompetanse, spesielt på ledernivå, i tiden fremover for å få nok gjennomføringskraft og
finne de gode løsningene.
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Sammendrag
Utgangspunktet for prosjekt «Ringerike 2020» er kommunens økonomiske situasjon og behovet for å
skape et reelt økonomisk handlingsrom. På grunn av tidligere års underskudd er Ringerike kommune
registrert i ROBEK og dermed avhengig av godkjenning fra Fylkesmannen når det gjelder låneopptak
og budsjettplaner. Denne rapporten konkluderer med at det er økning av inntekter, reduksjon av
kostnader eller en kombinasjon av disse som må gjennomføres for å endre det økonomiske bilde.
Målet er å skape en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi som kan møte fremtidige investeringsbehov og tjenesteleveranser.
Ringerike kommune har et for høyt kostnadsnivå i forhold til inntekter. Kostnader oppstår ved
tjenesteleveranse og det kan dermed hevdes at det leveres for mye tjenester til kommunens
innbyggere. Tjenestenivået må reduseres gjennom endret tildelingspraksis, investeringer i mer
effektive lokaler som kan gi stordriftsfordeler og lavere byggkostnader. Det viktigste vil være et
langsiktig helsefremmende arbeid som setter Ringerikes befolkning i stand til å opprettholde et
verdig liv på egenhånd uten store vedtak om kommunale tjenester.
De største tjenesteområdene inneholder tjenester til barn og unge (barnehager og skole) og pleie-,
omsorg- og velferdstjenester til alle aldersgrupper. Denne rapporten peker på at tjenester må flyttes
inn i nye større bygg, spesielt skole, administrasjon og boliger med heldøgns bemanning, for å kunne
ta ut stordriftsfordeler. En slik investering vil redusere antall kommunalt ansatte, men i mange
tilfeller opprettholde en god kvalitet på tjenesten. I tillegg vil byggkostnader som renhold, energi og
vedlikeholdsbehov kunne reduseres.
Befolkningsutviklingen i Ringerike vil sette ytterligere press på kommuneøkonomien, spesielt fra år
2023 hvor det vil være en kraftig vekst i aldersgruppen over 67 år og spesielt de over 80 år. Dersom
det ikke fokuseres på helsefremmende arbeid, som vil sette befolkningen i stand til å bo lenger
hjemme og klare seg uten kommunale tjenester, vil det bli en stor økning i tjenestebehovet og for
høye kostnader dersom dagens arbeidsmetoder og tildelingskriterier opprettholdes.
I sammenligning med andre kommuner er det ikke store forskjeller på Ringerike og resten av Norge
som gjør at noen enkle grep kan benyttes. Det betyr at kommunen selv må ta standpunkt til om
dagens tjenesteleveranse skal beholdes, og dermed øke inntekter gjennom eiendomsskatt,
egenandeler og gebyrer, eller om tjenestenivået senkes ved bortfall av tjenester, effektivisering,
leveres med en lavere kvalitet eller redusert omfang. Alle tjenester må til enhver tid gjennomgå sine
arbeidsprosesser, videreutvikle og effektivisere driften for å levere best mulig innenfor de ressurser
som er tilgjengelige.
«Folk skaper steder». Innbyggernes evner til å skape aktivitet og gjøre Ringerike til en attraktiv
kommune vil være avgjørende for veksten i kommunen fremover. En attraktiv kommune vil oppleve
befolkningsvekst, større aktivitet som igjen skaper arbeidsplasser og inntekter som gjør at
kommunen kan bidra med gode tjenester. Det er derfor viktig at det legges til rette for de som
ønsker å utvikle kommunen i positiv retning og tør å satse på nye aktiviteter som kan sørge for økt
besøk og tilflytting. For å få til dette kreves gode og tillitsfulle nettverk og arenaer for at disse kan
utvikle seg.
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Innledning
Kommunene i Norge er satt til å forvalte store deler av de midlene som hentes inn av Staten gjennom
skatter og avgifter fra befolkningen og næringslivet. I bunnen ligger krav om at det ikke skal brukes
mer penger enn tilgjengelig, og kostnadsføringer skal heller ikke utsettes og overlates til neste
generasjon. Siden 2008 har Ringerike kommune vært registrert i «Register om betinget godkjenning
og kontroll» (ROBEK) etter negative regnskapsresultater i både 2007, 2008 og 2009. Dette innebærer
at det kreves godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (forvaltes av
Fylkesmannen) for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.
Kommunen startet i 2009 et omfattende arbeid for å tilpasse utgiftene til inntektene. Det ble et
negativt regnskapsresultat også dette året, men kraftig forbedret fra 2008. Perioden 2010-2012 har
vist balanse mellom utgifter og inntekter, men stadig nye krav og forventninger til kommunale
tjenester, økende pensjonskostnader og flere brukere gjør at det er et løpende behov for
effektivisering og vurdering av inntekter og kostnader i kommuneregnskapet for å opprettholde
balansen. Regnskapsresultat 2013 viste igjen negativt resultat, og bekrefter dermed utfordringen
kommunen står overfor. Etter de negative resultatene i 2007-2009 ble alle fond og reserver tømt og
kommunen er derfor nødt til å bygge opp noen økonomiske buffere for å møte fremtidig vekst og
nødvendige investeringer. Dette er utgangspunktet for «Ringerike 2020» og det som nå er samlet i
denne rapporten.
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Ringerike 2020 i plansystemet
Kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret i juni
2013. Planstrategien skal vedtas minst en gang i hver valgperiode, seinest et år etter nytt
kommunestyre er konstituert. Hovedhensikten med planstrategien er vurdering av planbehov. Av
gjeldende planstrategi framgår det at hele gjeldende kommuneplan skal revideres, både samfunnsog arealdel. Satsingsområder skal være befolkningsvekst, næringsutvikling og effektiv
arealdisponering. Illustrasjonen nedenfor viser planprosessen og sammenhengen mellom de ulike
styringsdokumentene:

Illustrasjon som viser planprosessen. Kilde: T-1492, veileder utgitt av Miljøverndepartementet.
Arbeidet med revisjon av kommuneplanen er godt i gang. Forslag til ny samfunnsdel vil bli lagt fram
etter sommeren 2014. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon (pbl. § 11-2). Samfunnsdelen er et
verktøy for strategisk styring, og hovedhensikten er bedre og mer helthetlig planlegging for en
bærekraftig samfunnsutvikling.
Intensjonene i kommuneplanen vil ha betydning for kommunens drift og tjenester, både på
kostnads- og inntektssiden. Kommuneplanen må derfor ses i sammenheng med kommunens
økonomiske handlingsrom. Denne sammenhengen bør framgå i handlingsdelen. Dette er
kommunens økonomiske styringsdokument, som angir hvordan planene skal følges opp.
Arealdelen skal følge opp føringene i samfunnsdelen, og kan sies å være et kartmessig bilde av
prioriteringer/satsinger fra samfunnsdelen.
Arbeidet med Ringerike 2020 er dermed en viktig del av kommuneplanprosessen. I samfunnsdelen
skal det blant annet avklares hvilke vekstambisjoner Ringerike skal legge til rette for. Vekstnivå må
drøftes nærmere ut fra hvilke konsekvenser veksten vil ha for kommunen.
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Ringerike 2020 vil også være en forberedelse til arbeidet med budsjett 2015 og Handlingsprogram
2015 – 2018. Rapportens anbefalinger og kommunestyrets vedtak skal innarbeides i plansystemet i
henhold til modellen vist under:

Modellen er hentet fra Asker kommunes handlingsprogram og illustrerer sammenheng mellom
planprosesser.

Bakgrunn for «Ringerike 2020»
Bakgrunnen for prosjektet er beskrevet i Handlingsprogram 2014 – 2017, som ble vedtatt av
kommunestyret 12.12.2013, på side 2 «Profil»:
Ringerike kommune har vært igjennom en omfattende omstilling de siste årene og alle sektorer
melder fra om at det nå er lite å hente økonomisk med den strukturen, organisering og
tjenesteomfang kommunen har i dag. I tillegg er skatteinngangen pr innbygger i Ringerike lavere enn
gjennomsnittet for landet for øvrig. Skatteutjevningen håndterer ikke hele dette avviket slik at
Ringerike kommune derfor må levere tjenester med lavere omfang og kostnader enn
gjennomsnittskommunen.
Det finnes ingen kortsiktige løsninger. Ringerike kommune må tenke langsiktig, og det er 2
hovedsatsningsområder:
1.
Befolkningsvekst. Dette krever både samarbeid og tilrettelegging for attraktive boområder og
næringsliv. Videre krever dette omdømmearbeid og samarbeid med lokalt kulturliv, frivillige lag- og
organisasjoner og ikke minst høgskolen og dens studenter. Dagens studenter er framtidens
ambassadører for Ringerike.
2.
Strukturendring av Ringerike kommune. Dette omfatter arealbruk, hvilke tjenester som
leveres hvor og hvordan kommunen er organisert. Herunder vurdering av scenarier knyttet til hvilke
konsekvenser ønsket vekst og trasevalg for samferdselsløsninger (E16, Ringeriksbane) har for
kommunens investeringer og investeringsbehov.
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Rådmannen etablerer derfor et utviklingsprosjekt som sammen med de ansattes organisasjoner skal
sikre oppfølging av tiltak i vedtatt budsjett samt foreslå tiltak for å nå målsettingen om vekst og
økonomisk handlingsrom.
Formålet med prosjektet er å oppfylle hovedmål og delmål 1 i Handlingsprogramperioden 20142017:
Mål innen 2017

Delmål 2014


1.
En økonomi i balanse og
økonomisk handlefrihet. Ut av
ROBEK.



Ha gjennomført utviklingsprosjekt med nødvendige
politiske vedtak og avklaringer slik at Ringerike
kommune er tilrettelagt for målsettingen om
fremtidig vekst og økonomisk handlingsrom
Ha lagt til rette for at Ringerike kommune
nedbetaler akkumulert underskudd i 2015

Utviklingsprosjektet skal «bygge» en ny kommune med de tjenester vi skal levere til en lavere
kostnad enn dagens driftskostnader.
Planperioden 2014-2017 viser at de økonomiske utfordringene vil vokse også de nærmeste årene på
grunn av følgende:
2015
SUM UTFORDRINGER I PLANPERIODEN

2016

2017

KOMMENTARER:

Må finnes inndekking for ved reduserte tjenester eller økte
107 000 000
inntekter

47 600 000

80 500 000

20 000 000

35 000 000

Økte renteutgifter - uten rentable

3 600 000

9 000 000

Økte avdragsutgifter - uten rentable

6 700 000

17 000 000

28 000 000

10 000 000

14 000 000

20 000 000 prognose for premieavvik 2014 og satt premieavvik i 2015 og

Utgifter:
Avsetning til fond/ "overskudd"

Avsetninger til disp fond foreslått av FS 3/12 (økninger fra 2014

50 000 000 nivå som er foreslått til 10,2 mill)

foutsetter rentenivå som i budsjett 2014 og investeringstakt som

15 000 000 planlagt (2,6% flytende)

Har tatt utgangspunkt i 5 års amotisering fra 2014 brukt KLP's

Økte pensjonskostnader amortisering..

2016 til 20 og 30 mill.

Vedlikehold

Basert på akutte behov identifisert i 2013 (23,4 mill). Ligger ca 10

13 400 000

20 000 000

20 000 000 mill i budsjett 2014. Bør opp mot 30-40 mill for å unngå etterslep.

Driftskostnader flerbrukshall

4 500 000

4 500 000

4 500 000 Skissert i økt behov fra 2015 men ikke tatt med i rammene i HP

Fallende rentekomp og
vertskommunetilskudd

2 000 000

4 000 000

6 000 000 omsorgsboliger som ser ut til å falle ca 2 mill i året samlet.

Valg 2015, 2017 osv

400 000

Hovedsakelig vertskommunetilskudd og rentekomp

1 500 000 Basert på kostnader fra 2013

Inntekter/ reduksjon kostnader:
Eventuell befolkningsvekst må da løses uten å utvide kostnader i

Økte skatter og rammetilskudd pga bef vekst

-13 000 000

-23 000 000

-38 000 000 tjenestetilbudet for å få full effekt av inntektsøkningen (brukt
befolkningsutvikling med utgangspunkt i tabellen på side 13 i HP).

Tallene i tabellen har utgangspunkt i kommunens budsjett 2014, og i 2017 ser vi at driftsutgiftene
med avsetninger mest sannsynlig vil ligge 107 millioner kroner høyere enn i 2014. Som tabellen viser
vil vi få utfordringer tilsvarende ca 48 mill kroner allerede i 2015 stigende til 107 mill kroner i 2017
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dersom dagens tjenestetilbud opprettholdes, og vedtatt investeringsplan for hele perioden følges. En
økt befolkningsvekst i kommunen må da håndteres innenfor dagens driftsrammer uten å øke
kommunens kostnader. Målet i perioden er å oppnå et driftsresultat tilsvarende 3 % av totale
driftsinntekter, som for Ringerike kommune betyr driftsresultat på ca 60 mill. kroner. Et positivt
driftsresultat vil gi et grunnlag for økt egenkapital til investeringer og gjøre kommunen bedre rustet
for uforutsette hendelser gjennom året. Det er viktig å presisere at tabellen ikke er uttømmende og
inneholder kun de momenter vi kan se akkurat nå. Uforutsette ting vil oppstå underveis som vil
kunne påvirke i både positiv og negativ retning. Kommuneproposisjonen 2015 varsler blant annet en
inntektsvekst som ikke vil dekke dagens drift fullt ut og dermed utfordre kommunene til ytterligere
effektivisering.
Dette viser at tiltak må gjøres enten ved å øke kommunens inntekter, redusere antall tjenester eller
effektivisere dagens drift ved å redusere antall ansatte og/eller andre driftskostnader. Det er også en
mulighet å bremse utviklingen av de kostnadene som er vist i tabellen ved f.eks. å redusere planlagt
investeringstakt (for å begrense økning i rente- og avdragsutgifter).
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Organisering, metode og arbeidsprosess
Organisering
Formannskapet er politisk styringsgruppe, og prosjektet er eid og ledet av rådmannen. Rådmannens
ledergruppe er administrativ ledergruppe, med representanter fra tillitsvalgte. Prosjektets
arbeidsgruppe har bestått av:
Rolle

Person

Kompetanse

Prosjektleder

Knut Helland

Rådmann/Kommunalsjef.
Prosjekt, OU, forankring, rapportering,
eiendom.

Økonom, rapportkoordinator
og rapportforfatter

Roger Mathisen

Analyse, innovasjon

Eiendomssjef

Dag Jonny Martinsen

Prosjekt, eiendomsutvikling

Prosessgjennomgang

Magnus Nilholm

OU, HMS, Lean, innovasjon, analyse

Prosjekt- /prosessleder støtte
og rapportforfatter

Elisabeth Djønne

Prosjekt og prosess, OU, analyse,
koordinering øvrige prosjekter

Samfunns-planlegging og
rapportforfatter

Guro Skinnes

Arealplanlegging, kommuneplanrevisjon

Tillitsvalgte

Ole Einar Gulbrandsen

Planfaglig og byggeteknisk

Kommunikasjonsrådgiver

Mats Øieren

Kommunikasjon, omdømme.

Prosjektleder i
Saman om ein betre kommune

Astrid Ehrlinger

Omdømme

I prosjektperioden har arbeidsgruppa har hatt ukentlige møter og rapportert jevnlig til styringsgruppen som rapporterer videre til formannskapet.
Informasjon og involvering internt i kommunen
Det er utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for prosjektet, og det er blant annet gjennomført
flere ledersamlinger og informasjonsmøter for tillitsvalgte, verneombud og ansatte i kommunen.
Formannskapets strategiseminar
Formannskapet har fått muntlige orienteringer underveis i prosjektperioden. I tillegg ble det
gjennomført et todagers strategiseminar for formannskapet 13.-14. januar. Telemarksforskning bisto
i gjennomføringen av seminaret, både med foredragsholdere og prosessleder. Bidrag fra
Telemarksforskning har vært en sentral del i prosessen, og bidratt til kompetanseheving for alle som
deltok – både formannskapet, tillitsvalgte, rådmannens ledergruppe og arbeidsgruppa.
Besøk i Ringsaker kommune
Det er gjennomført besøk hos Ringsaker kommune. Besøket besto av møte med rådmann,
økonomisjef og strategisjef, og ble avsluttet med en befaring i Brumunddal sentrum. Ringsaker kan
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på mange områder sammenlignes med Ringerike, blant annet når det gjelder geografi og
befolkningssammensetning.
Møte med lokale foreninger
I mars inviterte rådmannen til et møte med lokale foreninger fra de prioriterte lokalsamfunnene i
Ringerike: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. Hønefoss ble ikke
invitert spesielt til dette møtet, i og med at Hønefoss som by har andre problemstillinger enn øvrige
lokalsamfunn. I møtet informerte kommunen om prosessene som går med Ringerike 2020 og
revisjon av kommuneplan. Videre fikk de lokale foreningene anledning til å si litt om sitt sted og de
utfordringene og mulighetene de ser. Konklusjonen i møtet var at det er nyttig å møtes og høre
utfordringene for de ulike lokalsamfunnene. Selv om det er en kommune det er snakk om vil
lokalsamfunnene har ulike utfordringer og roller, blant annet pga. beliggenhet. Disse bør utfylle
hverandre, og bygge opp under felles målsettinger for Ringerike kommune. Deltakerne mente det var
nyttig med tett dialog med administrasjonen i kommunen, men at kanskje noen politikere burde
vært til stede. Rådmannen ønsker å følge opp med et nytt møte ved en senere anledning, for
eksempel når kommuneplanarbeidet har kommet lenger.

Fremtidige behov
Kommunale tjenester skal dekke de behovene innbyggerne har i løpet av livet på en best mulig måte
med utgangspunkt i de rettigheter som er nedfelt i lover, forventninger i befolkningen og innenfor de
økonomiske rammer som finnes. Alderssammensetning blant kommunens innbyggere sier noe om
hvilke tjenester som skal leveres og hvordan ressurser må fordeles og prioriteres. Det har vært en
forsiktig økning i folketallet i Ringerike hvert år siden år 2000 og frem til i dag. Legger vi til grunn et
middels nivå på økning i folketallet i Norge frem til 2040 vil utviklingen for Ringerike se slik ut når vi
måler mot folketallet i 2014:
År
Aldersgrupper:
0-5 år
6-15 år
16-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år +
Sum

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

2035

2040

2%
0%
1%
1%
5%
-2 %
1%

2%
3%
1%
1%
11 %
-4 %
2%

2%
5%
1%
1%
16 %
-3 %
3%

3%
7%
1%
2%
20 %
-4 %
4%

4%
9%
1%
3%
24 %
-1 %
5%

6%
10 %
1%
3%
28 %
-2 %
6%

7%
11 %
2%
4%
32 %
0%
7%

8%
12 %
2%
4%
35 %
0%
7%

8%
13 %
2%
4%
39 %
4%
8%

9%
15 %
3%
4%
41 %
8%
9%

9%
16 %
3%
4%
44 %
13 %
10 %

8%
20 %
5%
5%
46 %
49 %
14 %

5%
22 %
5%
6%
54 %
75 %
16 %

5%
19 %
5%
8%
62 %
97 %
18 %

Kilde; bygget på SSB’s befolkningsfremskrivning forutsatt en middels vekst, MMMM. Tabellen viser
økning i %.
I denne beregningen er det ikke tatt hensyn til eventuelle effekter ved ny vei og jernbane inn til Oslo.
Vi ser at folketallet totalt vil øke med 18 % fra 2014 frem til 2040. Det vil si at folketallet vil ha passert
35.000 i Ringerike. De største økningene finnes her:


Aldersgruppen 6-15 år, skolepliktig alder, vil stige forsiktig og gradvis fra år til år opp mot en
topp i 2035 på 22 % flere skoleelever enn i 2014 før den vil synke noe igjen frem til 2040 ned
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til 19 % flere enn i 2014. Allerede i 2020 vil det være behov for 10 % flere skoleplasser enn i
dag.


Aldersgruppen 67-79 år vil vokse forholdsvis mye hvert år i et relativt jevnt tempo og i 2040
være 62 % høyere enn i 2014. I denne gruppen vil det være en større andel enn i yngre
aldersgrupper som har behov for pleie- og omsorgstjenester.



Aldersgruppen 80 år og over vil vokse med 97 % og dermed nesten doble seg fra 2014 og
frem til 2040. Det vil være en liten nedgang i forhold til 2014 frem til 2022 og deretter øke
eksplosivt frem til 2040. Kommunens kapasitet på heldøgns omsorgsboliger og
institusjonsplasser måles ofte mot befolkningen i denne aldersgruppen.

Mange av kommunens tjenester har behov for bygningsarealer, og slår denne befolkningsframskrivningen til vil Ringerike ha behov for økt bygningsmasse spesielt innenfor skole og pleie og
omsorg. En satsing på helsefremmende arbeid vil kunne begrense økningen av kommunale pleie- og
omsorgstjenester. Målet må være at flere kan bo hjemme i egen bolig lenger og kunne håndtere
hverdagen selv med familien rundt seg. Ringerike kommune utfordres kraftig på antall
institusjonsplasser og/ eller boliger med heldøgns bemanning når aldersgruppen 80 + vil få en økning
fra 2023 og fremover.
En generell økning i innbyggertallet krever flere boliger og tilrettelegging. Kommuneplanen skal
skissere hvilke områder som skal håndtere en slik vekst og kommunen må investere i infrastruktur for
veier, vann og avløp. Mye av disse kostnadene vil dekkes av innbyggerne gjennom kommunale
avgifter, og en rask vekst i befolkningen vil kunne medføre at disse avgiftene vil øke noe.
Vedlikeholdsbehovet for kommunens eiendommer er beregnet til å være i størrelsesorden 20- 40
millioner kroner pr år. Ringerike kommune har, som mange andre kommuner, gjennom mange år
nedprioritert dette og har et vedlikeholdsetterslep på 300- 400 millioner kroner. Dette må på et eller
annet tidspunkt gjøres noe med enten ved økt satsing på vedlikehold eller ved å erstatte eldre bygg
med nye.
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Utfordringer og fordeler ved tjenestelevering i Ringerike kommune
Ringerike kommune har en folkemengde som i norsk målestokk er stor nok til å kunne levere
effektive og kvalitetsmessig gode tjenester til befolkningen. Det leveres et stort spekter av tjenester,
og det er mange nok brukere til at det kan bygges gode fagmiljøer på de fleste felt. Ringerike har en
rekke mindre kommuner som naboer, og dette gjør kommunen til en naturlig samarbeidspartner når
mindre kommuner har for lavt befolkningsgrunnlag til å bygge egne fagmiljøer.
Ringerike er definert som en «lavinntektskommune» siden summen av skatt på formue og inntekt og
rammetilskudd med inntektsutjevning ligger rundt 95 % av landsgjennomsnittet. Det betyr at
utgiftene også skal ligge noe under gjennomsnittet i landet for øvrig. Det er imidlertid 284 kommuner
som er i samme inntektssituasjon og kun 54 som ligger høyere enn landsgjennomsnittet (hentet fra
KOSTRA- statistikken 2012). Ut fra disse tallene kan vi påstå at Ringerike kommune har stort sett
samme forutsetninger på inntektssiden som de fleste andre kommuner i Norge.
Befolkningsveksten i kommunen har de siste 10 årene vært mellom 0,5 og 1 %. Dette er noe lavere
enn landsgjennomsnittet. En forsiktig vekst gir god forutsigbarhet i forhold til tjenestelevering og
fokuset kan dreies mer mot effektivisering av driften enn utvidelser og utbygging.
Formannskapet har vedtatt syv områder som skal prioriteres som områder for utvikling og vekst (sak
om livskraftige lokalsamfunn, 14.05.13). Tabellen under viser disse områdene sammen med
innbyggertall pr 01.01.2013:

Område
Nes i Ådal
Hallingby
Sokna
Tyristrand/Ask
Heradsbygda
Hønefoss sentrum
Haugsbygd
Andre områder
SUM RINGERIKE

Innbyggere
01.01.2013
452
1 732
1 363
2 307
2 651
10 954
2 640
7 301
29 400

Kommunen er langstrakt med store geografiske områder. Vi ser imidlertid at befolkningen er godt
samlet med en relativt kort gjennomsnittlig reiseavstand inn til Hønefoss sentrum. Det er kun Nes i
Ådal helt nord i kommunen som har en viss avstand til øvrige lokalsamfunn. Dette er illustrert på
kartet under, med avstander og beregnet reisetid med bil:
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Vi ser at Hønefoss med sitt befolkningsgrunnlag blir et naturlig sentrum og at alle lokalsamfunnene,
med unntak av Nes i Ådal, har en reisetid på mindre enn 25 minutter inn til Hønefoss. Alle unntatt
Sokna og Nes i Ådal er innenfor en reisetid på 16 minutter.
I saken om Livskraftige lokalsamfunn vedtok formannskapet at det bør bygges opp et gjensidig godt
samspill mellom byen Hønefoss og de ulike tettstedene og lokalsamfunnene. Det er fastslått i
gjeldende planstrategi at vi må se nærmere på hvordan lokalsamfunnene og Hønefoss er gjensidig
avhengig av hverandre: Livskraftig by og lokalsamfunn i bydeler, tettsteder, grender og bygder er en
forutsetning for at Hønefoss kan være en motor i samfunnsutvikling og bidra til ønsket utvikling:
Ringerike – et bedre sted å være! Under temaet effektiv arealdisponering i planstrategien er dette
nevnt som en utfordring: Det er viktig å bygge opp under Hønefoss som et sterkt regionsenter med
livskraftige lokalsamfunn rundt. Funksjonsdeling mellom byen og lokalsamfunnene må avklares.
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utarbeida et notat om befolkningsutvikling og
bosettingsmønster i Ringerike. Dette var en del av bakgrunnen for saken om livskraftige
lokalsamfunn. Notatet inneholder statistisk materiale om befolkningsutvikling og bosettingsmønster
med kommentarer. Oppsummert er NIBRs kommentarer/anbefalinger slik:


Sentrum-periferi-perspektivet: Konfliktdebatter som følge 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 like attraktivt, og en må velge å satse noen
steder.



Ringerikes situasjon og muligheter: Viktigheten av å styrke Ringeriksregionens posisjon i
hovedstadsområdet framheves i mange sammenhenger. 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 tettsteder for framtidig boligutbygging innebærer å utvikle områder
som allerede fungerer som 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. Det vil si at
Ringerike har et stort vekstpotensial i å få flere av de som allerede bor her til å bli på
Ringerike. Utfordringene knytta til befolkningsutvikling og bosettingsmønster handler både
om bo- og stedskvaliteter.

Det leveres et bredt spekter av tjenester over hele kommunen. Mye er lovpålagte oppgaver fra
sentrale myndigheter hvor kommunene selv skal vurdere behov og grenser for tildeling av
kommunale tjenester etter skjønnsmessige vurderinger. Ofte krever dette individuelle vurderinger av
hver enkelt bruker som mottar disse tjenestene. Denne fordelingsmåten kan gjøre at det oppstår en
opplevd forskjellsbehandling mellom brukere i samme kommune, og ulike kommuners praksis kan
være forskjellig avhengig av prioriteringer og økonomiske vilkår som ligger til grunn. Ringerike har
opprettet en egen bestillerenhet innenfor pleie-, omsorgs- og helsetjenester spesielt for å begrense
opplevd urettferdighet når det gjelder tildeling av tjenester til kommunens befolkning. Tabellen
under viser omfanget av tjenester som leveres (tall er hentet fra høsten 2013) og i hvilke av de syv
lokalsamfunnene disse er plassert:
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Tjenestetilbud

Volum/omfang
Eier

HØNEFOSS
Rådhus – Administrasjon, fellestjenester og
politisk ledelse
Læringssenter for voksne
Hov u. skole m/forsterket tilbud
Veien skole m/ SFO og avd for døve
Eikli skole m/SFO
Hønefoss skole m/SFO
Ullerål skole m/SFO
Kulturskolen
Eikli barnehage
Hvervenmoen barnehage
Hønefoss barnehage
Ullerål barnehage
Veien barnehage
Blåbærskogen barnehage (privat)
Tolpinrud barnehage (privat)
Dalsbråten barnehage (privat)
Vesleveien familiebarnehage (privat)
Almemoen FUS barnehage (privat)
Espira Hovsmarka (privat)
Hov barnehage (privat)
Familiecafè - midlertidig stengt pga mangel på
lokale
Krisesenter – IKS 101.160 innbyggere

Villa’n
Regnbuen huset
Riddergården
Bibliotek - hovedbibliotek
NAV kontor
Krematoriet
Storgaten 11-13
- Servicetorg
- Administrasjon helse og omsorg
- Barnevern
- Hønefoss helsestasjon
- Bestillerkontor

- Ungdomskontakter

Bygg
Leier

10.954 innbyggere
X
235 elever
237 elever
214 elever
192 elever
225 elever
262 elever
280 elever
84 barn
65 barn
120 barn
32 barn
49 barn
66 barn
98 barn
50 barn
10 barn
77 barn
83 barn
77 barn
20-40 barn
m/foresatte
Ca 100 dagbrukere
og ca 100 beboere
pr år
Ca 20 besøkende
pr dag
70-80 brukere
Ca 10.000
besøkende pr år
Ca 100.000
besøkende pr år

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat

X

X
X
X
X
X
X
X

366 klienter
235 fødsler i året
14 årsverk. Alle
innbyggere i
Ringerike.
Kontakt med ca
200 barn/unge

- Adm miljø og areal
- Areal og byplanlegging
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- Byggesak
- Oppmåling og kartverk
- Jord- og skogbruksavdeling
Arnemannsveien ungdomsklubb – stengt pga
mangel på lokale
Aurora butikk
Hønefoss omsorgssenter
Hvelven omsorgssenter
Hvelven dagavdeling
Hvelven bofellesskap
Hvelven barnebolig (87)
Hvelven 89 bofellesskap
Slettåkerveien bofellesskap
Hov alle bofellesskap
Lund- Trulserudveien bofellesskap
Sagaveien bofellesskap
Fossetorget bofellesskap
Krokenveien 17 og 19 bofellesskap
m/ambulerende nattj og servicesenter
Ullerål bofellesskap
Hov gård bofellesskap m/servicesenter
Sagatun bofellesskap
Sentrum hjemmetjenester
Hov hjemmetjenester
Legevakt – IKS
Brannstasjon - hovedavdeling
Asbjørnsensgt – adm vei, park og idrett
Ringerikshallen
Tolpinrud idrettsanlegg
AKA Arena
Veien/Høyby – div lekeplasser og skøyteis
Hengsle/Mossejordet –
Fotballbane/lekeplasser/skøytebane
Skøytebaner på nesten alle barneskoler
Vesterntangen – fotballbane/ lekeplass
Hovsmarka - lysløype
Søndre park
Nordre park
ASK/ TYRISTRAND
Tyribo omsorgssenter
Tyribo dagavdeling
Tyristrand barnehage
Fegri familie barnehage (privat)
Solstad familie barnehage (privat)
Tyristrand skole m/SFO
Stranden skole m/SFO

11 brukere (ca)
55 plasser
20 plasser
21 plasser
12 plasser
1 plass
6 plasser
9 plasser
6 plasser
7 plasser
7 plasser
26 plasser
103 leiligheter (+8
som betjenes av
Ullerål bof)
17 beboere
(spredt)
30 leiligheter
9 plasser
211 brukere
136 brukere
Server 60.000
innbyggere

600 brukere pr uke

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fyring og lys

Privat

Wc og strøm
strøm
2.307 innbyggere
31 plasser
10 plasser
68 barn
11 barn
9 barn
317 elever
56 elever
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X
X
X
Privat
Privat
X
X
15

Fengselsbibliotek

Ca 12.000 utlån i
året
Ca 4 årsverk
34 fødsler i året
60 brukere
2 pumpestasjoner
500 brukere pr uke
Vann og strøm

Fengselshelsetjeneste
Tyristrand helsestasjon – 2 dager pr uke
Tyribo hjemmetjenester
Tyristrand kloakkrenseanlegg
Tyristrand idrettshall
Fotballbane Tyristrand
Skøytebane
Lysløype og skibakke
HALLINGBY
Hallingby barnehage
Hundremeterskogen barnehage (privat)
Lykkeliten familiebarnehage (privat)
Hallingby skole m/SFO
Hallingby helsestasjon – 2 dager annenhver uke
Hallingby fritidsklubb – 2 kvelder i uken

Lysløype
Multemyra stadion
Div lekeplasser
Fotballbane/ ballplasser/ skøytebane
Hallingby hjemmetjenester m/bofellesskap
Hallingby vannverk
Hallingby kloakkrenseanlegg

1.732 innbyggere
81 barn
6 barn
5 barn
293 elever
27 fødsler i året
100-150
besøkende pr
kveld

Fengselets
lokaler
X
X
X
X

X
Privat
Privat
X
X
X

strøm

88 brukere
2 pumpestasjoner

HAUGSBYGD
Haugsbygd u. skole m/forsterket tilbud
Vang skole m/SFO
Haug barnehage
Smeden barnehage (privat)
Auren gård barnehage (privat)
Skogstjernen familiebarnehage as (privat)
Kunstgressbane, grusbane, fotballbane
Lekeplasser
Skøytebane
Haug helsestasjon – åpen 3 av 14 dager
Haug hjemmetjenester (base i Heradsbygda)
Færdenveien bofellesskap
Færdenveien dagsenter PU

2.640 innbyggere
224 elever
289 elever
51 barn
53 barn
40 barn
8 barn

HERADSBYGDA
Heradsbygda dagavdeling
Heradsbygda hjemmetjenester
Heradsbygda barnehage
Helgerud skole m/SFO
Veienmarka u. skole
Heradsbygda fritidsklubb - Midlertidig stengt pga

2.651 innbyggere
40 plasser
164 brukere
50 barn
236 elever
252 elever

40 fødsler i året
118 brukere
8 plasser
12 plasser
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X
X

X
X
X
Privat
Privat
Privat

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
16

lavt besøkstall.
Skøytebane, Helgerud skole
Lysløype
Kunstgressbane og div grusbaner, fotball
Div lekeplasser
NES
Nes skole m/SFO
Nes samfunnshus
Nes barnehage
Bibliotekfilial

452 innbyggere
43 elever
9 barn
Ca 2.000 utlån pr
år
17 plasser
38 brukere
8 plasser

Nes omsorgssenter
Nes hjemmetjenester
Nes dagavdeling
Nes legesenter
Bi-brannstasjon
Nes vannverk og infiltrasjon kloakk
Skøytebane
Fotballbane

Vestsiden Nes

SOKNA
Kirkemoen barnehage (privat)
Sokna natur og gårdsbarnehage (privat)
Sokna skole m/SFO
Bibliotekfilial – på Sokna skole
Sokna omsorgssenter
Sokna hjemmetjenester
Sokna dagavdeling
Bi-brannstasjon
Sokna vannverk
Sokna kloakkrenseanlegg
Permobakken - lekeplass
Pukerudhagen - lekeplass
Lysløype
Blystadkollen – alpinbakke/hopp
Idrettsanlegg/fotball/skøytebane - Sokna skole
ANDRE OMRÅDER
Ringmoen skole
Heggen barnehage
Almgrenda steiner barnehage (Privat)
Åsatua naturbarnehage (privat)
Viul familiebarnehage (privat)
Espira Trygstad barnehage (privat)
Kirkeskolen m/SFO
Vegård skole m/SFO
Åsbygda skole m/Honerud
Grusbane/ ballplass - Nakkerud

1.363 innbyggere
31 barn
34 barn
165 elever
Ca 12.000 utlån pr
år
20 plasser
67 brukere
15 plasser
500 husstander
6 pumpestasjoner

7.301 innbyggere
Til salgs
23 barn
34 barn
23 barn
4 barn
58 barn
90 elever
55 elever

«Ringerike 2020» - rapport juni 2014
Side 183 av 576

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Privat
Privat
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
Privat
Privat
Privat
Privat
X
X
X

17

Flomlys idrettsplass Nakkerud
Lysløype og fotballbane i Åsbygda
Lysløype og hoppanlegg Ringmoen
Ringkollen skistadion/ lekepark/ lysløype/
hoppanlegg
Lekeplass og skøytebane, Vågård
Lysløype, Åsa
Lysløype, Veme
Røssholmstranda
Transittmottak Hvalsmoen
Ringerikskjøkken
Austjord:
- Hospiceavdeling
- Korttidsavdeling
- Avlastningsavdeling for barn og unge (E og
F/G)
- Rehabiliteringsavdeling
Hjelpemiddellageret
Arbeidssenter - Hensmoen
Treklyngen (Follum):
- adm eiendomsdrift og eiendomsutv
- adm VAR (vann, avløp og rens)
Monserud renseanlegg m/vann og avløpsvakt
Nakkerud kloakkrenseanlegg
Ringmoen vannverk og kloakkrenseanlegg
Heggen vannverk
Borglund vannverk
Veme vannverk
Åsa – naturbaserte kloakkrenseanlegg

Vann, wc, strøm
X
X
X
5 plasser
20 (+ 3 øhj) plasser
14 plasser
6 + 5 plasser
X
30 brukere (ca)
X

32 pumpestasjoner
1 pumpestasjon
15 husstander
10 husstander
20 husstander
14 stk

X
X
X
X
X
X
X

Kommentarer til tabellen:


Tabellen viser hvilke tjenestesteder som i dag finnes, hvilket omfang tjenesten har i form av
brukere eller annet og om bygget er eid av kommunen eller leies. Fargekoden i siste kolonne
viser til oversiktskartet som ligger som vedlegg til denne rapporten som visuelt viser hvilke
typer tjenester som er plassert hvor i kommunen.



Det finnes over 600 kommunale utleieboliger som ikke er inkludert i denne oversikten.



Det er tilknyttet skolehelsetjenester til alle skolene, totalt ca 4 årsverk helsesøster og lege.



Brøyting, strøing og feiing er en kommunal tjeneste som utføres over hele kommunen og
ikke spesifisert spesielt i tabellen.



Det finnes 4 badeplasser, 9 parkområder og 21 lekeplasser som kommunen vedlikeholder. De
fleste av disse er satt opp i tabellen.



Ringerike har 11 gravplasser og 12 kirker som ikke er vist i tabellen. Ringerike kirkelige
fellesråd er forvaltningsorgan, mens kommunen har ansvar for at det er tilstrekkelig areal til
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gravplasser. Kommunen utreder utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser etter
budsjettforslag fra fellesrådet.
Utfordringen med å spre tjenestene på mange små steder kan være ulik opplevelse av kvaliteten på
de kommunale tjenestene fra brukere i Ringerike kommune, ha stort nok befolkningsgrunnlag til å
bygge robuste fagmiljøer for videreutvikling av tjenesten og å oppnå en effektiv økonomisk drift.
Fordelen er nærhet til brukere og god kjennskap til lokalsamfunnet.
Befolkningssammensetningen i en kommune har stor innvirkning på de prioriteringer som gjøres i
hver enkelt kommune. Tabellen under viser hvordan folkemengden er fordelt på aldersgrupper samt
noen andre nøkkeltall hentet fra KOSTRA som sier noe om befolkningen og hvordan denne er
sammensatt:

KostraRingerike gruppe 13 Buskerud
Befolkningsdata pr. 31.12.2013
Folkemengden i alt
Andel 0 åringer
Andel 1-5 år
Andel 6-15 år
Andel 16-18 år
Andel 19-24 år
Andel 25-66 år
Andel 67-79 år
Andel 80 år og over
Levekårsdata
Andel skilte og separerte 16-66 år
Andel uførepensjonister 16-66 år
Bosettingsstruktur (KOSTRA 2012)
Andel av befolkningen som bor i
tettsteder
Gjennomsnittlig reisetid til
kommunesenteret i minutter
Arbeidsmarked (KOSTRA 2012)
Andel arbeidsledige 16-24 år
Andel arbeidsledige 25-66 år
Andel av befolkningen 20 - 66 år
som pendler ut av
bostedskommunen

Landet

29 624
0,9
5,3
10,8
3,6
7,9
55,5
10,6
5,3

1,1
6,3
12,5
4
7,8
54,6
9,5
4,2

1
6
12,1
3,8
7,2
55,4
10
4,4

1,2
6,2
12,1
3,9
8
55
9,4
4,3

13,3
10,1

11,9
8,5

12,6
8

11
8,6

68,7

87,8

79

78,4

9,2

6,4

6,5

7,4

2,4
2,2

2
2

1,7
1,8

1,8
1,9

23,9

31,1

33,4

28,9

Tabellen inneholder nøkkeltall hentet fra KOSTRA
Sammenligner vi Ringerike med KOSTRA-gruppe 13 (gjennomsnitt av ca 40 utvalgte
store/mellomstore kommuner), Buskerud og landsgjennomsnittet ser vi at kommunen har en
forholdsvis lav andel av befolkningen som er under 18 år og en høyere andel som er fra 67 år og
oppover. Vi ser også en høy andel uførepensjonister under 67 år og en høy andel arbeidsledige
sammenlignet med gjennomsnittstallene. Det er også en lavere andel av befolkningen som bor i
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tettsteder. Dette gir føringer for hvordan ressursbruken vil være annerledes i Ringerike enn i mange
andre kommuner spesielt fordeling i forhold til aldersgrupper.
Dersom vi plukker ut de 8 kommunene i Norge som ligner mest på Ringerike i innbyggertall og
inntektsgrunnlag ser vi følgende:
Ringerike Halden
Befolkningsdata pr. 31.12.2013
Folkemengden i alt
Andel 0 åringer
Andel 1-5 år
Andel 6-15 år
Andel 16-18 år
Andel 19-24 år
Andel 25-66 år
Andel 67-79 år
Andel 80 år og over
Levekårsdata
Andel skilte og separerte 16-66 år
Andel uførepensjonister 16-66 år
Bosettingsstruktur (KOSTRA 2012)
Andel av befolkningen som bor i
tettsteder
Gjennomsnittlig reisetid til
kommunesenteret i minutter
Arbeidsmarked (KOSTRA 2012)
Andel arbeidsledige 16-24 år
Andel arbeidsledige 25-66 år
Andel av befolkningen 20 - 66 år
som pendler ut av
bostedskommunen

Moss

Hamar Ringsaker Gjøvik

Horten

Askøy

Rana

29 624
0,9
5,3
10,8
3,6
7,9
55,5
10,6
5,3

30 132
1
5,7
11,8
4
8,1
53,7
10,6
5,2

31 308
1
5,7
11,5
3,9
7,1
55
11,3
4,5

29 520
0,9
5,1
11,1
3,7
7,8
53,9
11,3
6,2

33 463
0,9
5,8
12
4,1
7,3
54,1
11
4,8

29 668
1
5,4
11,4
3,8
8,3
54,1
10,9
5

26 751
1
5,7
12
4
8
53,8
10,9
4,7

27 346
1,3
8,3
14,7
4,1
6,6
54,4
7,6
2,9

25 943
1
5,7
12
4,5
8
53,3
10,5
4,9

13,3
10,1

12,8
12,6

15,1
13,1

13,2
9,8

11,6
10,5

11,9
11,1

14,4
11,6

9,7
8,1

10,6
12,5

68,7

84,3

97,5

86,2

49,1

73,7

94,3

71,3

82,3

9,2

4,3

3,1

4,7

10,3

7,4

3,9

8,5

7,2

2,4
2,2

2,1
2,2

3
3,1

2,2
1,8

2,7
1,7

2,4
1,7

3,7
2,6

1,8
1,3

1,8
1

23,9

18,3

36,8

27,7

31,3

23,6

29,5

47,7

5,7

Tabellen inneholder nøkkeltall hentet fra KOSTRA
Forskjellen mellom disse 9 kommunene er ikke veldig stor, men Ringerike skiller seg fortsatt ut med
at andelen innbyggere under 18 år er noe lavere enn de andre. Når det gjelder befolkning over 67 år
er det med unntak av Askøy store likheter mellom disse kommunene med rundt 16 % av
befolkningen over 67 år. Vi ser også her at Ringerike har en relativt lav andel av befolkningen som
bor i tettsteder.
Det er rundt 2600 ansatte i Ringerike kommune som gjennom ca 2000 årsverk leverer tjenester til
befolkningen. Hvert år skifter mellom 300 og 400 av de ansatte arbeidssted i kommunen, går til ny
arbeidsgiver eller går ut i pensjon. Denne bevegelsen er forholdsvis stor sammenlignet med mange
andre kommuner. Dette gir muligheter for de ansatte til å internt bytte arbeidsoppgaver, få økt
ansvar eller bidra på nye områder med kunnskapen de har opparbeidet seg. På den måten kan det
skapes synergieffekter på tvers av tjenesteområder for å forbedre tjenester. Gjennomsnittsalderen
blant de ansatte i kommunen er relativt høy sammenlignet med andre og det er veldig få ansatte
under 30 år. Det kan etter hvert skape et kompetansegap dersom for mange forlater organisasjonen i
løpet av en tidsperiode på grunn av pensjonering.
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Hva gjør andre kommuner?
Det finnes 428 kommuner i Norge ved inngangen til 2014 og alle skal gjøre sine prioriteringer og valg
for å levere best mulig tjenester til sine innbyggere innenfor de økonomiske rammene som finnes.
Alle kommunene rapporterer sine regnskapstall inn til SSB som administrerer resultatene som
kommer ut i KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering). Ved å bruke regnskapstall herfra kan vi si noe
om hvordan kommunen prioriterer og om det er forskjeller mellom kommunene. Det kan være
forskjeller i regnskapsføringen, og bruk av «koder» som brukes i dette systemet, fra kommune til
kommune men tallene gir oss en god pekepinn på hvor de store forskjellene ligger. Tallene for
regnskap 2013 er ikke endelig oppdatert før 15. juni 2014. I denne rapporten bruker vi derfor 2012
som siste regnskapsår.
Det er 8 kommuner, i tillegg til Ringerike, som har mellom 25.000 og 35.000 innbyggere og sentrale
inntektsoverføringer på rundt 95 % av landsgjennomsnitt:
Kommunenummer/ Kommune:
0101 Halden
0104 Moss
0403 Hamar
0412 Ringsaker
0502 Gjøvik
0701 Horten
1247 Askøy
1833 Rana

Antall innbyggere pr 1.1.2013:
29.880
30.988
29.353
33.406
29.407
26.595
26.831
25.752

Det er kun Ringerike og Halden som er registrert i ROBEK. Gjennomsnittlig antall innbyggere i de 9
kommunene er 29.068. Dette gjør det interessant å sammenligne Ringerike sine regnskapstall med
gjennomsnittlig kostnader og inntekter i denne gruppen.
Alle kommunene, med unntak av Horten og Askøy, har i likhet med Ringerike innført eiendomsskatt
for å øke kommunens inntekter. Ringerike og Ringsaker ligger på omtrent samme skattesats og har
laveste skattesats av de kommunene som her er nevnt. Ringerike kommune fikk i 2012 inn 54,8
millioner kroner i eiendomsskatt, mens gjennomsnitt for kommunene som har innført dette var 79
millioner kroner.
Utvalgte tallstørrelser:
Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall fra regnskapet til Ringerike kommune sammenlignet med
gjennomsnittet for de 9 kommunene for årene 2010, 2011 og 2012. På den måten kan vi også se om
det er oppstått en trend i utviklingen over de siste 3 årene.
Hovedtrekkene i oversikten er at Ringerike ligger lavt når det gjelder driftsinntekter og driftsutgifter,
og driftsresultatene skiller seg ikke ut som spesielt dårlige eller gode sammenlignet med
gjennomsnittet. Vi ser også at Ringerike velger å bruke mer penger på administrasjon, helsetjenester
og tekniske tjenester, og mindre på undervisning/barnehage og kultur/ religiøse formål.
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antall innbyggere 1.1.2013
Avtalte årsverk i kommunen som konsern

1 932

Ringerike
29 400
1 951

1 931

Gjennomsnitt
29 068
2 060
2 096
2 128

ALLE TALL I 1000 kr
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Nøkkeltall fra driftsregnskapet:
SUM DRIFTSINNTEKTER
1 606 169 1 695 885 1 803 007 1 663 595 1 773 155 1 905 589
SUM DRIFTSUTGIFTER
1 610 301 1 675 149 1 730 347 1 638 353 1 747 786 1 845 646
Brutto driftsresultat korr for premieavvik og amortisering
-4 446
20 464
332
5 906
8 174
11 040
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
-43 310 -43 557 -42 002 -45 010 -49 762 -54 393
Netto driftsresultat korr for premieavvik og amortisering
765
23 047
8 501
18 914
18 706
21 018
REGNSKAPSMESSIG MER- (-)/MINDREFORBRUK (+)
178
7 781
45 617
12 328
2 117
21 110
Detaljer fra driftsregnskapet:
Økonomisk sosialhjelp (f281)
31 128
36 521
40 689
33 367
33 813
35 243
Netto driftsres pr funksjon:
Sum ledelse, administrasjon og fellestjenester
107 670 109 647 107 745
92 087
99 065 102 845
Sum undervisning, skolefritidstilbud og barnehage
289 076 427 868 475 925 324 806 481 206 515 930
Sum Helse, sosial, barnevern, pleie- og omsorgstjenester 623 566 640 055 709 264 554 515 600 831 672 779
Sum tekniske tjenester
27 252
35 609
39 366
36 056
34 639
36 082
Sum kulturtilbud, religiøse formål
36 528
37 948
38 709
50 794
54 496
54 998
Netto driftsutgifter alle funksjoner pr innbygger
36,9
42,6
46,6
36,4
43,7
47,6
Fra balansen:
Ubrukte lånemidler
110 292
59 590
77 665 131 584 161 247 167 196

Avvik i %
Ringerike
vs
Gjennomsnitt i gruppen
2010
2011
2012
-3,5 %
-1,7 %

-4,4 %
-4,2 %

-5,4 %
-6,2 %

-3,8 %

-12,5 %

-22,8 %

-6,7 %

8,0 %

15,5 %

16,9 %
-11,0 %
12,5 %
-24,4 %
-28,1 %
1,4 %

10,7 %
-11,1 %
6,5 %
2,8 %
-30,4 %
-2,6 %

4,8 %
-7,8 %
5,4 %
9,1 %
-29,6 %
-2,0 %

-16,2 %

-63,0 %

-53,5 %

Driftsinntekter:
Gjennomgående ser vi at Ringerike kommune ikke klarer å oppnå like store driftsinntekter som disse
8 kommunene, med unntak av Horten og Askøy, som ligger marginalt lavere enn Ringerike. Vi ligger
godt etter på alle typer inntekter som ikke kommer fra Staten. Dvs brukerbetalinger, eiendomsskatt,
refusjoner og andre overføringer fra stat/kommune/private/fylkeskommune. En del av dette skyldes
at andre kommuner har høyere inntekter i forbindelse med selvkostområder for vann og avløp og
også inntekter fra kommunal kinodrift og kommunal renovasjonsdrift som Ringerike ikke har.
Driftsutgifter:
Som et resultat av lave driftsinntekter må Ringerike drifte med lavere utgifter for å oppnå
regnskapsmessig balanse. Sammenlignet med gjennomsnittet av disse kommunene ser vi at
Ringerike ligger lavere på «sum driftsutgifter» og «netto driftsutgifter alle funksjoner pr innbygger».
Prioriteringene er imidlertid litt forskjellig innenfor dette utvalget av kommuner når vi sammenligner
ressursbruken innenfor hvert enkelt driftsområde.
Ringerike ligger noe høyere på ledelse, administrasjon og fellestjenester. Trenden er imidlertid
fallende gjennom 3 års perioden etter at kommunen har foretatt rydding i funksjonsbruken og
redusert budsjettene. Vi vet også at det er feilført ca 9 mill kr på funksjon 121 (forvaltningsutgifter i
eiendomsforvaltningen) som blir rettet opp i 2013. Allikevel viser detaljene at sammenlignet med
disse kommunene ligger vi fremdeles høyt på funksjon 120, men også her er forskjellen fallende i 3
års perioden. Gjennomsnitt for kommunene i 2012 på funksjon 120 var 76,7 mill kr mens Ringerike
brukte 88,9 mill kr.
Helse- og omsorgstjenester er et annet prioritert felt hos Ringerike. Vi ser også her at forskjellen er
synkende i 3 års perioden. Høy ressursbruk sammenlignet med disse kommunene ligger nå innenfor:
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- funksjon 265 (kommunalt disponerte boliger)
- funksjon 234 (aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre personer med funksjonsnedsettelse)
- funksjon 254 (helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende)
- funksjon 252 (barneverntiltak utenfor familien)
- funksjon 243 (tilbud til personer med rusproblemer)
- funksjon 281 (økonomisk sosialhjelp)
Ringerike bruker mindre ressurser enn gjennomsnittet for disse kommunene på funksjon 233 (Annet
forebyggende helsearbeid).
Sosialhjelp viser en negativ trend i 3 års periode. Fra å ligge under gjennomsnittet i 2010 med 6,7%
har utviklingen i Ringerike de siste årene sørget for at vi nå ligger 15,5 % over snittet i denne
gruppen. Vi ser en forholdsvis stor økning i utbetalingene fra år til år i Ringerike, mens
gjennomsnittet viser en forholdsvis flat/ svakt stigende utvikling. Rana og Halden utmerker seg med
fallende utgifter til sosialhjelp hvert år i denne perioden:
År
2010
2011
2012

Rana
33,4 mill
31,6 mill
29,2 mill

Halden
47,1 mill
46,1 mill
41,5 mill

Foreløpige tall på økonomisk sosialhjelp for 2013 viser at økningen fortsetter i Ringerike og ligger nå
20 % høyere enn gjennomsnittet i disse 8 kommunene. Rana og Halden har stabilisert seg på nivået
fra 2012.
Innenfor tekniske tjenester er det brann-/ redningstjenesten som utgjør forskjellen på Ringerike og
de andre kommunene.
Ringerike kommune har 8-10 % færre skoleelever og barn i barnehage enn gjennomsnittet av disse
kommunene. Det gjenspeiles også i kostnadene som ligger 10 % lavere når det gjelder barnehage
(funksjon 201), men «bare» 4 % lavere på kostnader for grunnskole (funksjon 202). Vi er også
betydelig lavere på styrket tilbud til førskolebarn og voksenopplæring.
Innenfor kultur ligger vi lavt på de fleste felt og spesielt innenfor tilskudd til idrett og lag og
foreninger, men vi satser på kulturminnevern, kirken og kommunale idrettsanlegg som alle ligger
høyere enn gjennomsnittet for gruppen.
Litt om lån:
Ringerike kommune ser ut til å være lavest på lånegjeld ettersom vi ligger desidert lavest når det
gjelder finansutgifter. Vi er derimot dårlige på å hente inn finansinntekter (renteinntekter, utbytte fra
selskaper o.l) sammenlignet med de andre, men kommer allikevel bra ut dersom vi måler «resultat
eksterne finansieringstransaksjoner» mot gjennomsnittet i gruppen. Kan også ses på som positivt at
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det kun er Moss og Horten som står med mindre ubrukte lånemidler i balansen enn Ringerike. Noe
som tyder på at Ringerike i hovedsak gjennomfører planlagte investeringer i det året finansieringen
kommer på plass.
Det er små forskjeller på disse kommunene sammenlignet med Ringerike når det gjelder utgiftssiden
og prioritering av pengebruken.
Kommuner med lavere brutto driftsutgifter:
Blant 428 kommuner er det kun 60-70 kommuner som har lavere driftsutgifter pr innbygger enn
Ringerike. Av disse er det mellom 40 og 50 som er lavere i alle 3 årene fra 2010 til 2012. Det er
spesielt 10 av disse som kan være interessante å sammenligne med Ringerike med bakgrunn i
folketall og at de bruker betydelig mindre penger per innbygger enn det Ringerike gjør.
Kommunenummer/ Kommune:
0211 Vestby
0228 Rælingen
0233 Nittedal
0235 Ullensaker
0236 Nes
0237 Eidsvoll
0625 Nedre Eiker
0627 Røyken
1243 Os
1246 Fjell

Antall innbyggere pr 1.1.2013:
15.605
16.420
21.971
31.743
19.819
22.142
23.640
20.078
18.142
23.277

Det er spesielt Vestby med brutto driftsutgifter på ca 51.000 kroner per innbygger og Rælingen, Nes
og Fjell med ca 52.000 kroner per innbygger som skiller seg ut. Ringerike har i 2012 en brutto
driftsutgift per innbygger på ca 58.000 kroner. En forskjell på 7.000 kr per innbygger vil for Ringerike
si en reduksjon i brutto driftsutgifter på ca 210 millioner kroner.
Det som kjennetegner disse kommunene i forhold til Ringerike er:


I Ringerike er rundt 15,5 % av befolkningen over 67 år, mens gjennomsnittet for disse
kommunene er rundt 11 %. Mange av innbyggerne i denne aldersgruppen er brukere av
pleie- og omsorgstjenester, og forskjellen fra 11 % til 15 % betyr for Ringerike ca 1.200
personer.



Det er en høy grad av sentralisering der gjennomsnittet i gruppen viser at 82 % av
befolkningen bor i tettsteder, mens det i Ringerike er 69 %. Dette forteller noe om
reiseavstander og muligheter for å sentralisere tjenester i store enheter.



Noe lavere arbeidsledighet. Gjennomsnitt for gruppen viser ca 1,7 % ledighet, mens
Ringerike ligger rundt 2,3 %.

Det kan tyde på at Ringerike har noen utfordringer som gjør det vanskelig å senke driftsutgifter per
innbygger så lavt som disse kommunene. Allikevel gjennomfører disse en tjenesteleveranse som kan
studeres nærmere for å utnytte muligheter for effektivisering i egen produksjon. Det er spesielt disse
tjenesteområdene Ringerike ligger noe høyere målt i utgifter per bruker av tjenesten:
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Sosialtjenesten: Høyere utbetaling per sosialhjelpsmottaker og lengre stønadslengde i
Ringerike enn gjennomsnittet for gruppen. (Ringerike bruker ca 25 millioner kroner mer enn
gjennomsnittet i gruppen)



Barneverntjenesten: Mange barn som undersøkes og høyere utgifter pr barn med tiltak og
barn utenfor opprinnelig familie i Ringerike enn gjennomsnittet for gruppen. (Ringerike
bruker ca 13 millioner kroner mer enn gjennomsnittet i gruppen)



Administrasjon: Store forskjeller i gruppen. Nittedal ligger høyest med 4.137 kr per
innbygger, Ringerike med 4.010 kr per innbygger og lavest ligger Ullensaker med 2.638 kr per
innbygger. (Ringerike bruker ca 20 millioner kroner mer enn gjennomsnittet for gruppen)



Grunnskole: Lavere gruppestørrelser i skolen (færre barn pr lærer) og høy andel barn som får
spesialundervisning i Ringerike enn gjennomsnittet for gruppen. Mange små skoler i
Ringerike gir lavt antall elever per skole. (Ringerike bruker ca 15 millioner kroner mer enn
gjennomsnittet for gruppen)



Hjemmetjenester: Mange mottakere av hjemmetjenester i Ringerike sammenlignet med
gjennomsnittet i gruppen. Stor andel med omfattende bistandsbehov. Ringerike har veldig få
på institusjon og i boliger med heldøgns bemanning sammenlignet med disse kommunene.
(Ringerike bruker ca 36 millioner kroner mer enn gjennomsnittet for gruppen).



Institusjonsplasser: regnskapstallene består av utgifter til ordinær drift og utgifter til lokaler.
KOSTRA- tallene kan tyde på at det er utgifter til lokaler (husleie, avskrivninger, vedlikehold,
vaktmester, renhold, strøm o.a) som er hovedutfordringen til Ringerike i forhold til
gjennomsnittet i denne gruppen. (Ringerike bruker ca 17 millioner kroner mer enn
gjennomsnittet for gruppen).
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Suksesskriterier og myter
Telemarksforskning har gjennom flere år og i et omfattende forskningsprosjekt prøvd å finne ut hva
som gjør at en kommune lykkes, blir attraktiv og oppnår vekst. Foreløpige konklusjoner er at dersom
kommunen ønsker vekst i form av økt innbyggertall og opplevd trivsel i kommunen er det ikke de
kommunale tjenestene som er avgjørende for valg mennesker gjør når de skal flytte. Dette har de
oppsummert i en modell som de kaller «attraktivitetsmodellen»:

De har funnet 3 hovedområder som bidrar sterkt til å skape vekst; bostedsattraktivitet,
bedriftsattraktivitet og besøksattraktivitet. Det å ha arbeidsplassvekst i en kommune ser ut til å ha
positiv utvikling på vekst i befolkningsgrunnlaget, men det er også andre sterke faktorer som spiller
inn. Telemarksforskning peker på at «det er folk som skaper steder». Gjennom dette ser de at
kommunens identitet og stedlige kultur er hovedårsaken til en sunn og god vekst. Identitet og stedlig
kultur skapes av innbyggerne selv og handler om å være synlige og stolte av kommunen sin. Dersom
denne «bunnplanken» står støtt vil dette igjen påvirke omdømme og økt attraktivitet både for
bedrifter, besøkende og som bosted. Det er derfor viktig å bygge opp under innbyggere som kan
være med på å skape denne identiteten og kulturen slik at samfunnet selv sørger for en positiv spiral
og ny aktivitet skapes. Kommunen kan bidra til dette gjennom å ha klare mål for fremtiden og ha
ordninger som støtter opp om utvikling og innovasjon. Telemarksforskning har oppsummert dette i
følgende oppsett:
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Ameniteter: Samlebegrep på faktorer som ikke lar seg plassere i spesielle kategorier. Kan for eksempel være
sport- og fritidstilbud, tilgang på kompetent arbeidskraft, kommunale tjenester, naturherligheter, tilgang til
forretningstjenester og annet..

Gjennom forskningen er det funnet at hvordan kommunens næringsarbeid er strukturert spiller liten
rolle. Det er samspillskulturen mellom kommunens innbyggere som betyr mest for
næringsutviklingen og påvirkning av stedets identitet og stedlige kultur. De påpeker viktigheten av:


at ildsjeler blir tatt vare på, oppdaget og får utfolde seg. Dette er viktig i det lokale
næringslivets innovasjon og utvikling.



at det må være lov å utnytte smådriftsfordeler for å sette noe i sving og skape noe nytt



å ha stabile tillitsfulle samhandlingsnettverk som en trygg kjerne og ha åpne porter.

Nøkkelord i den politiske strategien i dette er ildsjelpolitikk, nettverkspolitikk og at det er lagt til rette
for å skape noe nytt uten store hindringer.
Det er noen «villspor» som er avdekket i forsøket på å skape vekst som mest sannsynlig bør unngås å
legge for mye ressurser i fra kommunens side. Vekst oppnås sjelden ene og alene på grunn av:


at kommunen har mange bedrifter med stor omsetning og få arbeidsplasser



at kommunen har tilgang på store ressurser og anses som «rik»



at naturen er vakker og det er god plass



at det er gode kommunale tjenester med høy kvalitet
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at kommunen bruker mye ressurser på kultur

Alt i alt konkluderes det med at det er ildsjeler, entreprenører, næringsaktører, kulturfolket,
politikere, saksbehandlere og byråkrater og innbyggerne for øvrig som gjennom tillitsfulle, kreative,
kompetente og åpne nettverk skaper vekst og utvikling.

Samhandlingsreformen – en retningsreform og en kommunereform
Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende
tjenestetilbud av god kvalitet tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges økt vekt på
helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, på økt brukerinnflytelse,
på behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus.
Samhandlingsreformen er en retningsreform som legger grunnlaget for innholdsmessige og
organisatoriske endringer i kommunal sektor. Reformens målsettinger er å sikre mer koordinerte
helse- og omsorgstjenester og en større innsats for å forebygge og begrense sykdom. For å møte de
demografiske, samfunnsmessige og helsemessige utfordringer har regjeringen satt fornying og
innovasjon i hele den kommunale helse og omsorgstjenesten på dagsorden. På mange måter er
samhandlingsreformen også en kommunereform.
Ett av hovedmålene er å utvikle en ny kommunerolle, slik at kommunene i større grad enn i dag kan
oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats tidlig i sykdomsforløpet. Det legges derfor opp til
økt støtte av pasientens egenmestring, økt innsats på forebyggende og helsefremmende tiltak og
utbygging av lavterskeltilbud. Dette krever nye arbeids- og samarbeidsformer, nytt tjenesteinnhold
og nye måter å løse oppgavene på (Kilde: «Omsorgsplan 2020» Melding St.29 Morgendagens
omsorg, side 14.)
Figurene under illustrerer på en enkel måte hvordan samhandlingsreformen og nye lover gir retning
om å dreie ressursinnsats fra spesialisthelsetjeneste til primærhelsetjeneste og til større grad av
egenomsorg. Strategien for å møte økende krav til velferd og samtidig sikre en bærekraftig økonomi
er økt mestring i befolkningen og dermed bedret folkehelse. Vi skal med andre ord tilrettelegge for at
folk skal klare seg selv lengst mulig.
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Figur 1 Kilde: Fylkeslege i Vestfold Svein Lie.

Folkehelse og helsefremmende arbeid
Ringerike kommune har utviklet en folkehelsemelding vedtatt i kommunestyret 21.2.2013.
Hovedmålet for folkehelsearbeidet er at Ringerike kommune i 2030 er blant de 10 beste kommuner
målt på folkehelse, og med minst 50 % av markørene i folkehelseprofilen over landsgjennomsnittet.
Folkehelseprofilen 2014 viser liten endring sammenlignet med 2012 og 2013. Kommunen har ikke
klart å løfte ressursbruken og fokuset nok på forebyggende og helsefremmende arbeid. Det er
imidlertid tendenser til at temaet i større grad settes på dagsorden gjennom folkehelsemelding,
helsesektorens deltagelse i kommuneplanarbeidet, frisklivssentral og ny frisklivskoordinator.
Folkehelse er ikke "bare" en helsetjeneste, men gjelder alle enheter. Videre plikter kommunen, iht.
Lov om folkehelse, å jobbe helsefremmende og forebyggende samt holde løpende oversikter over
helsetilstanden i kommunen. I kommunestyrets møte i april, ble folkehelseprofilen 2014 framlagt.
Kort oppsummert ligger kommunen dårligere an enn landsgjennomsnittet under følgende
arenaer/områder:


Befolkning: Kommunen vil ha flere over 80 år i 2020, samt høyere andel som er alene.



Levekår: Kommunen har færre personer med videregående eller høyere utdanning. Flere
barn i alderen 0 - 17 år som bor i husholdninger med lav inntekt, og flere barn som bor med
enslig forsørger enn landet for øvrig.



Helse og sykdom: Kommunen har høyere andel av personer med psykiske symptomer og
lidelser, større utbredelse av hjerte og kar sykdom. Større utbredelse av type - 2 diabetes, og
sykdommer/plager knyttet til muskel og skjelettsystemet.

Det er utviklet et motto på området: «Helse i alt vi gjør».
Visjonene utviklet i folkehelsearbeidet er:
1. Ringerike – Best for barn.
2. Ringerike – Aktivitet for alle.
3. Ringerike – Folkehelsekommunen.
Oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer skal kartlegges og inngå i
kommuneplanarbeidet slik det fremgår av modellen under. Folkehelsearbeidet i Ringerike skal
evalueres i løpet av 2015.
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Helsefremmende arbeid, ressursperspektivet og betydning av medvirkning i plan og
utviklingsprosesser
Helsefremmende arbeid skal gjøre folk i stand til å forbedre og bevare sin helse (Kilde:
Helsedirektoratets nettsider). Helse dreier seg ikke bare om fravær av sykdom, men blir av verdens
helseorganisasjon definert som fysisk, mentalt og sosialt velbefinnende. (Kilde: Mæland, 2010).
Helse skapes i lokalsamfunnet, der hvor mennesker lever sine liv, og Empowerment står sentralt i
helsefremmende arbeid. Mæland beskriver Empowerment som ”det å vinne større makt og kontroll
over”. Ideologien i helsefremmende arbeid bygger på at enkeltindividet og fellesskapet må få større
innflytelse og kontroll over forhold som påvirker helsen. Dette betyr at folk må få mer kunnskap om
disse forholdene, kunne påvirke beslutninger som har konsekvenser for helsen, og delta aktivt i
arbeidet for et sunnere samfunn lokalt og globalt.” (Kilde: Mæland 2010).
Kommunens rolle i dette helsefremmende perspektivet er å tilrettelegge for plan og
utviklingsprosesser som inkluderer befolkningen slik at vi «hjelper folk å hjelpe seg selv» eller «leder
folk til å lære å lede seg selv» (Kilde: Amdam, Planning in Health Promotion Work 2011 side 16).
Poenget er å unngå avhengighetsbånd og ekspert-klient-relasjoner enten det gjelder
tjenesteproduksjon eller plan- og utviklingsprosesser.
Basert på erfaringer med bruken av planlegging som verktøy for stimulering av lokal, kommunal og
regional endring har forskere over tid kommet frem til at utviklingsarbeidet bør påvirke følgende fem
variabler (Kilde: Amdam 2011, Planlegging og prosessleiing, side 90):
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1.

Mobiliseringsvariabelen – stimuleres ved å styrke felles oppfatninger om utviklingstrekk og
utfordringer og om hvordan man kan jobbe for å nå felles mål.

2.

Organiseringsvariabelen – det er avgjørende for den videre utviklingen at en får til organisert
samarbeid på tvers av etablerte organisasjonsgrenser, og med arbeidsdeling og samarbeid på
ulike styringsnivå som stat, kommune, frivillige.

3.

Gjennomføringsvariabelen – her er det snakk om kapasitet, virkemidler, makt og kontroll
over iverksettingsprosessen.

4.

Læringsvariabelen – her menes en prosess som kan få frem kunnskap om hendinger og
handlinger, som kan gi ny erkjenning, og som dermed kan fremme nye holdninger og
handlinger. For utviklingsarbeid bør nettopp det å stimulere kapasitetsbyggende prosesser
som medfører at folk tar ansvar og handler kollektivt å være et overordna mål. Møteplasser
eller læringsarenaer der folk gjennom interaksjon med hverandre kan lære gjennom
meningsbryting og samhandling og dermed også få større innsikt i situasjonen for samfunnet.
Dersom plan og utviklingsarbeidet blir gjennomført slik at bare et fåtall lærer blir det
overordnede målet med en mer kapasitetsbyggende prosess vanskelig å nå, nettopp fordi for
få har lært hvordan de kan bære prosessen videre.

5.

Kontekstvariabelen – variablene nevnt ovenfor påvirker hverandre gjensidig. En
kapasitetsbyggende prosess forutsetter at de fire variablene er rimelig sterke og at
kontekstvariabelen hverken hemmer eller fremmer disse variablene for sterkt. Etter en
periode med fordelingsregimet (regionalpolitikk) er vi nå inne i en periode der innovasjon
med vekt på lokalt engasjement og nyskapning blir tillagt relativt større vekt
(utviklingsregimet). Det er viktig å påpeke at samspillet mellom de eksterne makrokreftene i
storsamfunnet og de indre kreftene i lokalsamfunnet er avgjørende for resultatet en totalt
sett kan oppnå.
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Modell for helsefremmende arbeid
I et folkehelseperspektiv har synet på helse betydning for hvordan man jobber med helsefremmende
arbeid. Å se helse som en ressurs betyr å jobbe både med det som gjør at folk holder seg friske og
risikofaktorer for at folk blir syke. Alle former for helsepedagogikk som bidrar til bevissthet om
forhold som påvirker helsen er viktig i dette perspektivet. Kombinert med helse i all politikk. Stikkord
her er helsekonsekvensvurderinger, rettferdighet, empowerment, bekjempe sosial ulikhet i helse og
fordelingsspørsmål.
Høgskolen i Vestfold har utviklet en modell som viser hvordan fagmiljøer og politikk, lokalsamfunn,
private og offentlig tjenester henger sammen for å oppnå en best mulig helse i befolkningen:
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Litt mer om innovasjon og betydning for ledelse og kompetanse
«De utfordringer velferdssamfunnet står overfor kan vi ikke spare oss ut av. De må vi utvikle oss ut
av». Setningen er hentet fra Omsorgsplan 2020 (Melding St. 29, «morgendagens omsorg») som
vektlegger «utvikling av en offentlig forvaltning som fremmer mangfold og mobiliserer de mange
ressurser som finnes i lokalsamfunnet, som satser på tillitsbasert samspill fremfor byråkratisk
kontroll, som anerkjenner og tar i bruk faglig kunnskap og erfaring, og samarbeider på tvers av
faggrenser og forvaltningsnivåer. En slik ny forvaltningspolitikk (Andersen mfl 2012) forutsetter at
den demokratiske styringen forsterkes både gjennom politisk ledelse på alle nivå og direkte
brukerinnflytelse og innbyggerdeltakelse, og at det satses mer på partnerskapsløsninger både med
sivilsamfunnet og næringslivet» (Melding St.29, side 14)
«Innovasjon er ikke å lete etter beste praksis, men hva som kan bli en bedre neste praksis. Det er et
begrep for forandring og forutsetter risikovillighet. En måte å beskrive innovasjonsbegrepet på, kan
være å si at innovasjon er (Jensen m.fl. 2008, Deigmann m.fl. 2012):


Kjent eller ny viten kombinert på en ny måte eller brukt i en ny sammenheng



Ideer omsatt til en bedre praksis som skaper merverdi



Dristig og eksperimenterende i formen



En måte å forholde seg til oppgaver på – en kultur



En prosess der resultatet ikke er kjent på forhånd.

Norges forskningsråds definisjon av innovasjon er: «Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede
varer, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsførings-modeller som tas i bruk for å
oppnå verdiskaping og/eller samfunnsnytte.» Innovasjon må ha effekt!
Oppsummert består innovasjoner av tre kjerneelementer som må være oppfylt:
1. vesentlighetskravet i endringen (skal bety noe- nytt)
2. implementering (må tas i bruk)
3. mangfoldighetskravet (det nye spres til de som skal ta det i bruk – endringen er
implementert)
Det spesielle med tjenesteinnovasjon er at tjenesten produseres i møtet med brukeren. Den
subjektive erfaringen av tjenesten er derfor viktig. Dette avhenger av sammenheng mellom
forventninger til tjenesten og brukerens opplevelse med utførelse av tjenesten. Dette skjer i
«moment of truth» - sannhetens øyeblikk hvor ansatte og tjenestebruker interagerer. Kompetanse i
å forstå brukeren er kjernekompetanse i dette perspektivet. Tjenester må tilpasses og skreddersys ut
fra kontekst og brukers forventning og opplevd tjeneste.
Innovasjonsledelse i offentlig sektor handler om:


å vektlegge nye verktøy og metoder som lar brukeren bli involvert i utvikling av tjenester
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skape tverrfaglige team



tilgang på kompetanse og ressurser



mer eksperimentering og aksept for feil som grunnlag for læring og utvikling.



dyrke frem entreprenører og få de til å virke kollektivt – unngå at de bli utslitt av all motstand
de møter.

(kilde: foredrag om Innovasjon i offentlig sektor ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold, mars 2014).
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Anbefalinger og funn
Ringerike kommune er i en sterkt presset økonomisk situasjon. Registreringen i ROBEK begrenser
innbyggerne og de folkevalgtes ønsker om å utvikle kommunen videre i den retning de ønsker. Det
må legges til rette for en ressursbruk som balanserer med kommunens inntekter og bygger opp fond
til investeringer, vedlikehold og uforutsette hendelser. Dette må gjøres gjennom å:


Redusere kostnader
og/ eller



Øke inntekter

Det er satt i gang flere prosjekter og utredninger i kommunen med sikte på å forbedre tjenestene og
oppnå en mer effektiv utnyttelse av ressursene. Det anbefales at kommunen begrenser antall
pågående prosjekter og konsentrerer seg om noen få store innenfor hvert driftsområde. Pågående
prosjekter/ utredninger med tilhørende vedtak/ tiltak som anbefales videreført er:


Skolestruktur i områdene rundt og i Hønefoss og utredning av Nes skole.



Oppfølging av barnehageplan



Dimensjonering og demografi pleie- og omsorgstjenester



Boligsosial handlingsplan



Familiens hus



Velferdsteknologi



Elektronisk meldingsutveksling



Interkommunal IT-drift



IKS brann og redning



Schjongslunden drift



Omdømmeprosjekt - «Saman om ein betre kommune»



Endringer innenfor eiendom forvaltning og drift



Gjennomgang av tekniske tjenester



Arealutnyttelse – administrative lokaler - internhusleie



Nærværsprosjekt



Prissammenligning



Revidering av kommuneplan, areal- og samfunnsdel
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Vi anser at disse prosjektene setter fokus på mange av de kostnadene som Ringerike kommune skiller
seg ut på sammenlignet med andre kommuner gjennom rapporterte regnskapstall i KOSTRA.
Det er viktig at det jobbes målrettet og fokusert både på kort og lang sikt for å øke det økonomiske
handlingsrommet. KS (Kommunenes Sentralforbund) har utarbeidet en modell som beskriver når det
kan forventes økonomisk effekt av tiltak som iverksettes:

Høyre side av modellen viser eksempler på tiltak for økte inntekter og venstre side viser eksempler
på tiltak som vil redusere kostnader.
Pågående prosjekter i Ringerike kommune (som er listet opp på forrige side) vil for det meste få
økonomiske effekter på lengre sikt (4 – 20 år). Kommunen må legge en plan for effekter på kort og
lang sikt. Denne planen bør inneholde:
1. Spesifisering av konkrete mål – overordnet og for hvert driftsområde.
2. Økning av kommunens egenandeler, brukerbetalinger, gebyrer og eiendomsskatt.
3. Kostnadsreduksjoner gjennom effektivisering, omstrukturering, og nye standarder for
tildeling av kommunale tjenester.
4. Langsiktig satsing på befolkningsvekst – attraktive og helsefremmende lokalsamfunn.

1. Spesifisering av konkrete mål:
Handlingsprogrammet for perioden 2014-2017 inneholder fire overordnede mål for kommunen.
Disse er godt målbare og vil gi positive utslag for kommunens handlingsrom dersom de innfris. Det er
også skissert mål innenfor hvert enkelt driftsområde i handlingsprogrammet. Disse skisserer mer
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gode intensjoner enn klare og målbare mål på hva status skal være og hva som vil være
tilfredsstillende når driftsåret er gjennomført. Kommunen bør endre praksis på dette feltet og sette
fokus på kvalitetsmål eller aktivitetsmål som underbygger de overordnede målene. Eksempler på
dette kan være resultater fra brukerundersøkelser, antall nye vedtak/ avsluttede vedtak om
spesialundervisning i skolen, antall prøvde saker hos fylkesmannen, antall rehabiliterte brukere i
helsesektoren, endringer i vedtakstimer i pleie og omsorg, antall brukere av sosialstønad som er
hjulpet ut til annen inntekt osv.
På den måten settes sterkt fokus på områder som er viktig å ha god kontroll på for å innfri de
overordnede målene om økt økonomisk handlingsrom, bedret folkehelse, bedre omdømme og
tilrettelegging for økt befolkningsvekst.

2. Økning av kommunens inntekter:
Ringerike kommune har inntekter på ca 500 mill kroner som ikke kommer fra skatt og rammetilskudd
overført fra staten. Av disse er det ca 80 mill kroner som kommer fra brukerbetalinger, egenandeler
og gebyrer som kommunen selv setter nivået på (selvkostområdene er holdt utenfor). En økning av
alle egenandeler og gebyrer (salgsinntekter) som kommunen selv setter vil utgjøre ca 800.000 kroner
for hver prosent økning.
Økning av eiendomsskatt med 1 promille vil utgjøre 10,6 mill kroner for bolig og fritidseiendom og
4,6 mill kroner for næringseiendom. Grensen for eiendomsskatt er satt til 7 promille av
verdigrunnlaget. I dag er satsene i Ringerike 3 promille for bolig og fritidseiendom og 5 promille for
næringseiendom. Potensiale vil være en inntektsøkning på totalt 51 mill kroner dersom begge settes
til maksimal sats (kan økes maksimalt 2 promille hvert år).
Utbytte fra aksjeselskaper hvor kommunen er eier er også en inntektsmulighet som bør utnyttes.
Som eier kan kommunen gjennom en utviklet eierstrategi påvirke selskapets utvikling og krav til
avkastning. Denne påvirkningskraften vil variere ut fra kommunens eierpost i selskapet.

3. Kostnadsreduksjoner:
Denne rapporten peker på satsningsområder og muligheter for å skape et større økonomisk
handlingsrom for Ringerike kommune. Det anbefales at kommunen finner sine kjernetjenester, og
vurderer utsetting av oppgaver eller tjenester som ikke inngår i disse dersom andre kan tilby disse til
en lavere kostnad for kommunen. Det er våren 2014 laget en sammenligning av kostnad og kvalitet
på tre utvalgte felt innenfor tjenesteproduksjonen:


Ambulerende hjemmetjenester



Sykehjemsplasser



Eiendomsforvaltning FDV pr kvm

Endelig resultat fra dette arbeidet, som utføres av Agenda Kaupang, skal være klart i slutten av juni
2014. Midlertidige funn viser en tendens til at Ringerike utfører tildelte tjenester i hjemmetjenesten
til en relativt lav timepris sammenlignet med private og andre kommuner. Sykehjemsplasser ser ut til
å ligge noe høyt i kostnader. Innenfor eiendomskostnader er det spesielt renhold av kommunale
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bygg som får et ekstra fokus, men her er ikke tallene klare før i slutten av juni 2014. Det anbefales at
kommunen bruker slike sammenligninger til å gjennomgå egne arbeidsprosesser og kvalitetsnivå.
Funn som er gjort under arbeidet med denne rapporten viser at Ringerike skiller seg noe fra andre
kommuner i ressursbruk spesielt innenfor økonomisk sosialhjelp, høy andel spesialundervisning i
skolen, små elevgrupper i skolen, hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenester, barnevern,
kommunale boliger og administrasjon.
Barnehage
Kommunen bør konsentrere seg om store, robuste og kostnadseffektive barnehager når kapasiteten
skal utvides eller midlertidige barnehager skal erstattes. Dette gir større faglige miljøer, bedre
fleksibilitet i bruk av ansatte og lavere kostnader til ledelse og administrasjon per oppholdstime.
Kommunens totale utgifter til barnehager avgjøres av kostnadsnivået i de kommunale barnehagene.
Det anbefales å ha en balanse mellom plasser som tilbys i kommunale og ikke-kommunale
barnehager slik at politiske prioriteringer kan påvirke ressursbruk innenfor barnehagesektoren. Eier
har blant annet styring med en barnehages vedtekter.
Lov om barnehager § 12 a, rett til plass i barnehager, som gir alle født før 1. september rett til
barnehageplass det året de fyller 1 år. Retten til barnehageplass i loven gjør at barn født etter 1.
september må vente på barnehageplass til neste opptak (1. september året etter). Brukernes behov
for barnehageplass er i all hovedsak i forhold til ettårsdagen (jf. permisjon). Det bør legges til rette
for at alle kan få barnehageplass når barnet fyller 1 år. Dette er et viktig tiltak for de barnefamiliene
som har behovet, og for å gjøre kommunen attraktiv for barnefamilier.
Grunnskole
Mange av skolebyggene i kommunen har et stort vedlikeholdsetterslep. Sammenlignet med andre
kommuner har Ringerike mange små skoler og små elevgrupper. Det anbefales å videreføre arbeidet
med ny skolestruktur hvor flere små skoler erstattes av to store i Hønefoss-området. Dette vil føre til
en mer effektiv bygningsmasse med mindre vedlikeholdsbehov og færre kvadratmeter som skal
varmes opp og rengjøres. Arbeidsmiljø og fagmiljø for kommunens ansatte vil kunne øke kvaliteten
på tjenesten ytterligere. En fornyelse av bygningsmassen vil også kunne få positive ringvirkninger i
forhold til flerbruk og attraktivitet.
En slik endring vil effektivisere driften med 10-15 mill. kroner i tillegg til økonomiske effekter ved
energi, renhold og vedlikehold. Det anbefales at kommunen selv finansierer noe av
investeringskostnadene. Eventuelt salg av eiendom må ses i sammenheng med kommuneplanen og
vurderes utviklet før salg for å oppnå en best mulig pris i markedet.
Ringerike kommune har en høy andel elever med vedtak om spesialundervisning. Det brukes i
overkant av 40 mill. kroner årlig på denne tjenesten i skolen. Det anbefales å sette klare mål om at
denne andelen gjennom tilpasset opplæring, intensiv tidlig innsats og avslutning av vedtak må i et 5
års perspektiv reduseres ned mot 5 %. I dag viser KOSTRA- tallene at andelen er rundt 11 %.
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Dimensjonering pleie og omsorg
Helse, omsorg og velferd er det største tjenesteområde i kommunen med en netto ressursbruk på
rundt 650 mill kroner. Det anbefales at det foregår en fortløpende vurdering av struktur og
dimensjonering av tjenestetilbudet i denne sektoren. Funn gjort ved arbeidet med denne rapporten
viser at det bør gjøres endringer i tjenesteleveransen spesielt innenfor hjemmetjenester og TTF ved å
legge til rette for flere omsorgsboliger samlet i større enheter enn mange av dagens bygg. Dette blir
også påpekt i rapporten til Agenda Kaupang fra høsten 2012; «Hvordan kan arealer til heldøgns
omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag». Ringerike kommune har opprettet et godt system for å
innfri samhandlingsreformens krav til kommunene. Det er få tilgjengelige institusjonsplasser
sammenlignet med andre kommuner, men hjemmetjenesten er prioritert og mange brukere har
store vedtak i eget hjem, og de fleste av disse ville med fordel kunne tilbys en omsorgsbolig som ofte
er bedre tilpasset brukeren enn egen bolig.
Antall brukere og størrelsen på vedtaket er avgjørende for ressursbehov i helse, omsorg og
velferdstjenesten. Tjenestetilbudet må dimensjoneres på et lavere nivå enn i dag, dog slik at lovens
krav og faglig forsvarlighet overholdes. Det vil også være av betydning at fagpersonell fyller stillinger
for å takle kommunens krav i forhold til samhandlingsreformen og at tjenesten blir utført etter
lovens krav.
Fokus på rehabilitering og helsefremmende tiltak bør fortsette og forsterkes. Helsefremmende
arbeid skal gjøre folk i stand til å forbedre og bevare sin helse. Mestringsfokus i tjenestetildeling og
utførelse vil bidra til å dreie ressursinnsats mot større grad av egenomsorg. På lang sikt vil dette bidra
til at brukere vil komme inn i tjenesten på et senere tidspunkt og klare seg med lavere tjenestenivå.
Kombinert med å utnytte de muligheter som ligger i velferdsteknologien vil mange oppleve en bedre
livskvalitet og ha mindre behov for hjelp.
Boligsosial handlingsplan er under arbeid i kommunen. Det anbefales at det jobbes videre med disse
planene og at det raskt settes inn tiltak. Antall kommunale boliger må reduseres ved å hjelpe flere
innbyggere over fra å leie til å eie egen bolig. Botiden må være midlertidig og kortere enn i dag. Sett i
forhold til andre kommuner bør det reduseres med 100-200 boliger.
Sosialhjelp
Utvikling i ressursbruk til økonomisk sosialhjelp har hatt en stigende utvikling de siste 4 årene i
Ringerike kommune, og sammenlignet med andre kommuner har dette vært en kraftig vekst. Det
anbefales å innføre klare mål om reduksjon i antall brukere, kortere tid med sosialhjelp for hver
bruker og hvor mange som er hjulpet over på annen inntekt. En reduksjon på 10 % vil redusere
ressursbruken med rundt 4 mill kroner pr år. Kommunen må sikre en god vurdering av behovet, sette
krav og utvikle en individuell plan for brukeren. Effekten som ønskes vil være ytterligere redusert
antall brukere og deres tid med økonomisk sosialhjelp. På den måten blir det frigjort
saksbehandlerkapasitet som kan brukes til tettere individuell oppfølging for å få innbyggere ut i
arbeid og aktivitet.
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Arealbruk
Ringerike kommune er blant de største eiendomsaktørene i kommunen. Det er stor nødvendighet at
eiendomsarealene har en effektiv drift og høy utnyttelsesgrad.
Det anbefales en fortetting av administrative bygg. Kommunen har i dag to store bygg som i
hovedsak benyttes til administrasjon, innbyggerservice og politisk aktivitet. Byggene har relativt store
arealer per ansatt og har noe behov for oppgraderinger. Dette bør erstattes av ett bygg sentralt i
Hønefoss sentrum som er mer kostnadseffektivt enn dagens bygningsmasse. Vil gi størst utslag i
energi og renholdskostnader, men også en bedre samhandling og utnyttelse av årsverk innenfor
service og administrasjon.
Kommunen har et stort antall kommunale boliger, ca 700. Disse tilbys personer som i en periode av
livet har behov for hjelp til å skaffe bolig. En kommunal bolig skal være et midlertidig tilbud frem til
innbyggeren selv klarer å skaffe egen bolig. Det anbefales en reduksjon i antall boliger, og
sammenlignet med andre kommuner bør det reduseres med 100-200 enheter. Dette gjøres gjennom
å sørge for at flere går fra å leie til å eie, og unngå for lang leietid i kommunal bolig.
En omstrukturering i kommunens arealer vil frigi eiendom for salg. Salg av kommunale eiendommer
må ses i sammenheng med kommuneplanen. Eiendommen må vurderes utviklet/omregulert før salg
for å oppnå en best mulig pris i markedet, samt en effektiv arealdisponering. Salgssummen inngår
som kommunens egenandel i eventuelle investeringer i nye bygg/ eiendommer. Internhusleie
anbefales innført for å få en større bevisstgjøring på bruken av kommunale arealer. Ved å vise
kostnaden i regnskapet vil arealkostnader bli en naturlig del av prioriteringsdebatten, og alle
driftsenheter vil måtte vurdere omfanget av arealbruken for å redusere kostnader.
Administrasjon
De siste årene har Ringerike kommune hatt noe høyere KOSTRA- tall på dette området enn andre
kommuner. Det er satt i gang prosesser og omstillinger og forskjellene har krympet. Det anbefales at
pågående prosesser og arbeidet med økt digitalisering videreføres. Behovet må ses i sammenheng
med de utfordringer kommunen står overfor. En sterk og klar ledelse og kompetente støttetjenester
er avgjørende for å få gjennomført en god omstilling og effektivisering av tjenestene.
Kompetanse
Kommunale tjenester inneholder et vidt spekter av fagfelt. For å organisere dette kreves god ledelse
som kan se muligheter, utvikle tjenesten og få det beste ut av de ansatte. Det anbefales at
kommunen i sterkere grad enn i dag setter fokus på lederkompetanse. God ledelse kan gi behov for
færre årsverk gjennom gode arbeidsprosesser og optimal organisering av de ansatte. For å få til dette
kreves vedlikehold og utvikling av kompetanse gjennom gode lederteam/ ledergrupper og noe påfyll
fra forskning og eksempler fra andre kommuner eller bedrifter.
En reduksjon i ressursbruken betyr, i kommunal sammenheng, færre årsverk. Det er av avgjørende
betydning at kompetansen blant de ansatte dekker behovet i tjenesten. Kommunen må prioritere
kompetanse og øke andelen faglærte blant sine ansatte for å kunne levere så gode tjenester som
mulig innenfor de økonomiske rammer som er tilgjengelige. Statistikk viser at faglærte ofte er mer
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effektive, har bedre forutsetning for å videreutvikle tjenesten og har lavere sykefravær enn ufaglærte
i samme stilling. Kompetanse i å forstå brukeren er kjernekompetanse i et innovasjonsperspektiv.
Helhetlig utviklingsarbeid
De strategivalg som besluttes gjennom behandling av denne rapporten krever at organisasjonen
Ringerike kommune «gjøres i stand til» å iverksette strategiene. Det krever et helhetlig, systematisk
og målrettet utviklingsarbeid. Modellen under viser en anbefalt tilnærming til det helhetlige
utviklingsarbeidet:

Gode organisasjonsdesign siker at medarbeiderne arbeider innenfor en struktur som gjør at de kan
utnytte sin kompetanse og sin energi for å nå de strategiske målene. Ledelse og kultur må virke
støttende i forhold til det en vil få til. Lederutvikling handler om egenutvikling og det å utvikle seg
som menneske. Sikre kommunikasjonsferdigheter. Forstå samhandling og egen rolle i den. Team- og
samhandlingsutvikling handler om mestring av endring og kompleksitet.
Veien til endring går via kunnskap til erkjennelse og nye ferdigheter. Egenutvikling veves inn i en
sirkel med planlegging og vurdering av prestasjoner. Fra felles strategi, via planer for sektoren og
enheten til individuelle leder og/eller resultatavtaler og belønning. Prestasjonsavtalene bør være
målbare og både leder og medarbeider må oppleve at de er rimelige. (kilde: Hjemmesiden til Faveo
prosjektledelse).

4. Befolkningsvekst - attraktive og helsefremmende lokalsamfunn:
Det anbefales at kommunen utvikler en langsiktig overordnet strategi for å tilrettelegge for vekst, og
hvordan kommunen skal ta i mot veksten. Dette nedfelles i kommuneplanens samfunnsdel, men bør
også vises i kommunens handlingsprogram 2015-2018. Økt befolkning gir økte inntekter gjennom
rammetilskudd og skatt på formue og inntekt, men kan også by på utfordringer i tjenesteleveransen.
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Det tar tid å bygge en identitet og stedlig kultur som omsettes til sunn og kontrollert vekst. Dette
skapes i lokalsamfunnene blant folk. Det må bygge en felles oppfatning av utviklingstrekk og
utfordringer i Ringerike, og hvordan arbeidet skal utføres for å nå felles mål. Det er innbyggerne som
skal utvikle lokalsamfunnene. Kommunens rolle er å være en tilrettelegger, blant annet gjennom å
lage gode arenaer for dialog og utveksling av ideer. Kommunen bør ha en strategi for å skape en
samspillskultur. Dette vil kunne bidra til innovasjon og utvikling. I denne sammenheng kan Ringerike
utnytte smådriftsfordelene som finnes. Kommunen bør legge til rette for at de gode historiene blir
fortalt. Telemarksforskning påpeker at vekst handler mye om å legge til rette for ildsjeler og
entreprenører og skape en egen kultur og identitet. Mye av dette avhenger av innbyggerne selv og
hvilke nettverk som finnes. Kommunen kan bidra med rammebetingelser, drahjelp og arenaer for
nettverksbygging. For å opprettholde fokus på området bør det lages konkrete mål også innenfor
dette feltet. Disse målene kan f.eks. knyttes til befolkningsvekst, antall nye arbeidsplasser,
omsetningsvekst, nyetableringer, omdømmeundersøkelser eller annet.
Et tverrfaglig team som møter initiativ fra innbyggere og lokalsamfunn vil kunne sørge for slik
drahjelp og skape arenaer. Dette temaet kan operere ad-hoc og møtes relativt raskt. Det er viktig at
gode ideer tas godt i mot, at nødvendige avklaringer blir gjort slik at ideene kan utvikle seg videre og
bli gjennomført. Dette skal ikke kreve nye midler, men innebærer å bruke de ressursene kommunen
allerede har på en annen måte. På sikt kan dette bli en effektiv måte å jobbe på – som også skaper
konkrete resultater, både små og store. Dette vil bidra til læring både for kommuneorganisasjonen
og innbyggere, og er i tråd med det helsefremmende perspektivet. Kommunen har erfaringer med en
lignende modell fra arealplanprosesser hvor flere grunneiere er involvert. De siste årene er det prøvd
ut en ny måte å jobbe på, hvor kommunen bidrar i prosessen som en tilrettelegger, og sørger for at
nødvendige parter blir involvert. Dette gir et bedre resultat totalt sett.
Ringerike kommune ligger tett opp mot Norges største by og må synliggjøres som et naturlig
vekstområde i Oslo-regionen. De store samferdselsprosjektene er en viktig brikke i dette, men også
andre faktorer som gjør at folk velger Ringerike fremfor andre områder som ligger innenfor samme
avstand til Oslo. For å få en effektiv arealdisponering og et helsefremmende samfunn bør det være et
prinsipp "å bygge innenfra og ut". Dette gjelder også ved lokalisering av stasjon for jernbane.
Ringerike har en videreflyttingsprosent på rundt 60. Ringerike rekrutterer innflyttere, men har en
utfordring i å beholde flere innbyggere. Det er med andre ord et vekstpotensial i å få folk til å bli
boende på Ringerike. Denne målgruppa er lettere å nå enn potensielle innflyttere.
I gjeldende planstrategi for Ringerike står det at: Det er viktig å bygge opp under Hønefoss som et
sterkt regionsenter med livskraftige lokalsamfunn rundt. Funksjonsdeling mellom byen og
lokalsamfunna må avklares. Det å satse på byen Hønefoss og noen utvalgte lokalsamfunn er i tråd
med anbefaling fra NIBR. Hønefoss by skal være motoren i samfunnsutviklingen, samtidig som det
skal være et gjensidig godt samspill mellom byen og lokalsamfunnene rundt. Utvikling av Hønefoss
som en mellomstor by med urbane kvaliteter vil også være positivt for områdnene rundt. Hønefoss
og de mindre lokalsamfunnene har ulike kvaliteter å tilby innbyggerne, blant annet når det gjelder
boligtype.
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Helt til slutt..
Det påpekes at enkelte foreslåtte mål og tiltak i denne rapporten kan påvirke hverandre. Et eksempel
på dette kan være påstanden om at økt eiendomsskatt kan påvirke ønske om befolkningsvekst.
Enhver stor endring i tjenesteleveransen kan skape ringvirkninger inn i andre tjenester kommunen
etter lovverk må levere. Ikke alle konsekvenser vil være mulig å forutse i en utredning, og justeringer
må gjøres underveis. En del av tiltakene vil kreve nyinvesteringer og dette vil påvirke driftsregnskapet
gjennom økte rente og avdragsutgifter. I noen tilfeller vil det også oppstå ekstra kostnader i en
periode med overlapping fra gammel til ny driftsmodell. Det er derfor viktig at kommunen bruker de
første årene nå til å etablere et økonomisk handlingsrom med positivt resultat i driften som gir
mulighet til å bygge opp fond og legge et godt grunnlag for egenkapital inn i nye investeringer.
Ved overlevering av denne rapporten legges prosjektgruppen som har jobbet med «Ringerike 2020»
ned, og ansvaret for videre fremdrift og beslutninger overlates til politikere og linjen i Ringerike
kommune.
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Organisering av helse og omsorg
Etablere robuste enheter med «riktig»
lederstøtte.

Barnehage
 Utarbeidelse barnehageplan.
Sykehjem demografi / sykehjemstomt
 Grunnlag for dimensjonering mv
 Vurdere sykehjemstomt

Skoletomt Hønefoss sør
• Valg av skoletomt Hønefoss sør aprilmai 2014. Også vurdere skolestruktur
Hønefoss.
Nes skole
 Utredning ifbm Hallingby og Sør-Aurdal

Arealer med ekstern husleie
Skal synliggjøres på den aktuelle enhets
budsjett fra og med 1.januar 2014. Opplegg
lages i løpet av 2014 slik at det fortsatt er
eiendom som betaler for ekstern husleie men
at det er en internfaktura for synliggjøring.

Internhusleie
• Ekstern husleie synliggjøres på den
aktuelle enhets budsjett fra og med
1.januar 2014
• Eksterne leiekostnader / -avtaler
koordineres internt av
Eiendomsutvikling.
• Endret areal- og leiebehov hos
enhetene skal godkjennes av
rådmannen.
• Grunnlag for internhusleie egen sak
etter sommeren 2014.

Marianne Mortensen

HOK har fulgt opp vedtaket og har vedtatt
videre dialog.
Politisk sak mars 2014. Vedtatt i 5 punkter

Kirsten Orebråten

Kirsten Orebråten

Magnar Ågotnes

Sak om mulig flytting av ungdomstrinnet.

Trenger vi institusjon? Svares ut i
Ringerike2020.
Saken er under utredning og det vil bli gitt en
orientering fra kommunalsjefens side i
formannskapets møte mai 2014.
Riktig lederstøtte gjelder alle sektorer. På plass
innen 1.januar 2015

Magnar Ågotnes

Ansvarlig
kommunalsjef
Knut Edvard Helland

Muntlig i politiske komiteer, formannskap mv
mars 2014. Politisk saker april-mai 2014.

Egne arealer
Sak om internhusleie fremmes høsten 2014
alternativt at dette tas inn i
budsjettdokumentet for 2015. Rådmannen vil
anbefale internhusleie.

Status

Større oppgaver / delprosjekt

VEDLEGG – STATUS DELPROSJEKTER KNYTTET TIL «RINGERIKE 2020»

Kirsten Orebråten

Sveinung Homme

Geir Svingheim

Geir Svingheim

Dag Jonny
Martinsen

Prosjektleder

Januar 2015

Politisk sak høst
2014

-

Ferdig politisk
behandlet
01.07.2014

Internhusleie:
Politisk sak
sommer/ høst
2014

Synliggjøre ekstern
husleie på aktuell
enhets budsjett:
Sommer 2014

Frist
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Interkommunalt selskap brann og redning
 Det utredes mulighet for å organisere
brann- og redningstjenesten som et
interkommunalt samarbeid som IKS.
 Se også rapport fra regjeringsoppnevnt
arbeidsgruppe samt KS’ uttalelse
Etablering selskap Schjongslunden Drift
 Samarbeid med Flerbrukshallen AS og
Hønefoss Stadion AS
Omdømmeprosjektet «Saman om ein
betre kommune»


Interkommunalt IT


Elektronisk meldingsutveksling


Knut Edvard Helland

Marianne Mortensen
(På vegne av
rådmannen)

Temadag omdømme gjennomført høst 2013.
Det jobber med å revidere prosjektplanen som
spisser mandatet. Prosjektet hjelper til med å

Knut Edvard Helland

Knut Edvard Helland

Kirsten Orebråten

Kirsten Orebråten

Egen politisk sak fremmes.

 Ikke iverksatt som prosjekt.
 Må utvikle en strategi / prosessuelle mål.
Er i produksjon. Oppstart fastleger fra januar
2014 og i mars 2014 startet også
kommunikasjon mot Vestre Viken og NAV. Det
planlegges oppstart av meldingsutveksling mot
psykiatri innen kort tid.
Opplever økt kvalitet på opplysninger og
enklere/ raskere innhenting av opplysninger.
Arbeid med interkommunalt samarbeid på IKT
mellom Ringerike, Jevnaker, Sigdal, Krødsherad
og Modum kommuner er startet. Målsetting er
at samarbeidet med valgt samarbeidsform skal
fungere fra 1.januar 2015.
Her er flere alternativer som vil bli undersøkt
og vurdert i løpet av 2015;
 Buskerud fylke er mulig pilot for fylkes-IKS
 Samarbeid med andre kommuner og
brannvesen

•

Marianne Mortensen

•

Familiens hus
• Utgangspunkt var sentralisering
helsestasjoner.
• Vurderer lokaler innenfor hva
kommunen eier / leier
Velferdsteknologi

Helhetlige tjenester til barn og unge 0-23
år Prosess gjennomført og ny organisering
igangsatt fra 1. april 2014
Snakker om Storgata 11-13

Kirsten Orebråten

Politisk behandling juni 2014

Boligsosial handlingsplan
• Påvirker sammensetning av boligmasse
og kan bidra til effektivisering av
kommunens tjenesteyting.

Dag Jonny
Martinsen/ Knut E
Helland
Astrid Ehrlinger

Terje Reginiussen

Torkjell Dahl

Aksel Sjøberg

-

Marianne
Mortensen

Bente Jansen

Styringsgruppemøe
28.4.14

Politisk sak høst
2014 (?)
Politisk sak høst
2014

Referatsak om
muligheten våren
2014.

Politisk behandling
juni/august 2014
Begynner i april.

Rapportutkast klar
24.02.2014.
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Eiendom – oppfølging kommunestyret høst
2013
 Oppfølging kommunestyrets vedtak
høsten 2013.
Mer bruk av private på teknisk
 Budsjettvedtak kst 2013
 Rådmannen fremmer i løpet av første
halvår 2014 sak om hvorvidt teknisk
tjeneste i kommunen utfører
tjenester/oppgaver som kan settes bort
til private aktører i større grad enn i dag
(brøyting/strøing osv).
Tverrpolitisk komite 2013
Areal
 Ivaretas av øvrige eiendomsarealprosjekter
Nærvær
 Eget prosjekt med egen styringsgruppe









Elisabeth Djønne


Nærværsstrategien implementeres i plan
for ledersamlinger i 2014
Arbeidsgruppe ferdig med ny
nærværsrutine 1 juni 2014.
Implementeres i forbindelses med ny IAavtale fra august 2014.
Lean tavler innføres på 4 enheter innen 1
juni.
Arbeid med på nærvær har resultert i 14%
lavere sykefravær i 4. kvartal 2013
sammenlignet med 4. kvartal 2012
Informasjon om strategien til ledere er
gjennomført. Kikkoff på strategien er den

Knut Edvard Helland

Knut Edvard Helland

Saken sees i sammenheng med mulig fremtidig
organisering av teknisk. Se eget punkt.

Ivaretatt i eiendomsprosjektet.

Knut Edvard Helland

Egen politisk sak er fremmet. Saken ble i
kommunestyrets møte 24.04.2014 utsatt til
kommunestyrets møte i mai.

Hovedkomiteen for helse, omsorg og
velferd, Hovedkomitene for oppvekst og
kultur FS , KS, saksnummer 11/1290-10

få gjennomført kommunens deltagelse på
Ringeriksdagen 2014 Astrid er frikjøpt i
prosjektperioden (30%).
Politisk orienteringssak i HMA,

Dag Jonny
Martinsen / Asle
Aker
Magnus Nilholm

Asle Aker

Asle Aker

Mai 2014

Se over

2014. Se i
sammenheng med
organisering
teknisk.

Politisk sak april /
juni 2014

Foreløpig er
prosjektet satt til å
vare ut 2014.
Muligheter for
forlengelse ut ‘15
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Bestillerenheten
Skal sees på som del av Ringerike2020 ref
kommunestyrets vedtak 30.januar 2014

Sammenligning med andre
 Bygningsdrift (vedlikehold, vaktmester,
renhold)
 Ambulerende hjemmebaserte tjenester
 Institusjonstjeneste (sykehjem)
Administrative arealer
• Mindre arealbruk pr ansatt. Dagens
arealer er ikke arealeffektive (mye
fellesarealer).
Foreløpige signaler skal være klare til
formannskapets strategiseminar i begynnelsen
av juni 2014. Sluttrapport er klar før 1. juli.
Rådmannen vurderer følgende anbefaling;
• Storgata 11/13 fortettes (kommunens
rimeligste leiearealer)
• Konkurranse i markedet på administrative
leiearealer i 2014/2015 slik at ev vinner
kan bygge
• 1.januar 2018: innflytting i nye leide
arealer. Rådhuset og Storgata 11/13
tømmes. Rådhuset vurderes omdisponert
eller solgt til annet formål.
Må avklare bruk av rådhuset av hensyn til
konkurransen.
1. Ringerike kommune beholder
ordningen med en sentral
tjenestetildeling. Dette for å sikre
kompetente avgjørelser og
vurderinger, lik og rettferdig
tjenestetildeling og høy kvalitet på
dette viktige arbeidet. En sentral
tjenestetildeling gjør det enklere og
lettere for publikum, brukere og
samarbeidspartnere og forholde seg
til tjenestetilbudet.
2. Den sentrale tjenestetildelingen
ivaretas av et ”Tildelingskontor for
helse og omsorgstjenester”.
3. Vedtatte tildelingskriterier evalueres
annet hvert år. Det er
tildelingskontoret som skal føre

29 august i samling med alle MKS-grupper.
 Politisk sak september 2014.
Agenda Kaupang engasjert. Arbeidet pågår.

Kirsten Orebråten

Alle kommunalsjefer
Tore Isaksen

Knut Edvard Helland

Knut Edvard Helland
Kirsten Orebråten

Christine Myhre
Bråthen

Dag Jonny
Martinsen

Elisabeth Djønne

Ferdig rapport
01.07.2014

Foreløpige signaler
01.06.2014
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Kommuneplanen
• Kommuneplanens samfunnsdel er
viktig for ønsket utvikling av Ringerike
kommune
– Attraktive lokalsamfunn
– Tilrettelegge for vekst med
nærings- og boligområder
(Ringeriksbanen og ny E16)
• Viktig også for hvordan tilrettelegge
kommunale tjenester.

evalueringen ”i pennen”, basert på
innhentede «høringsnotater» fra
tjenesteområdene.
Tildelingskriteriene skal politisk
behandles. Dette er under arbeid jfr.
Handlingsplanen
4. De funn og forslag til forbedringer
som er beskrevet i rapporten skal
innarbeides i kontorets
handlingsplaner. Hovedkomiteen for
helse, omsorg og velferd holdes
løpende orientert om innarbeidingen/
innføringen av forbedringene. Det er
utarbeidet en handlingsplan for
gjennomføring av de funn som er
fremkommet ut fra KPMGs- rapport
og Forvaltningsrevisjonens rapport:
Etterlevelse av Verdighetsgarantien i
Ringerike kommune. Handlingsplanen
ble forelagt HOV 1. april.
Eget prosjekt. Rådmannens ledergruppe er
styringsgruppe. Formannskapet skal være «tett
på».
Framdriften for planprosessen er endret noe i
forhold til det som var angitt i
planprogrammet. Dette er blant annet for å
oppnå en bedre samordning med Ringerike
2020, og de store samferdselsprosjektene som
har skutt fart (Ringeriksbanen, E16 og KVU).
Det jobbes nå med å forberede forslag til ny
kommuneplan, både samfunns- og arealdel.
Forslag til samfunnsdel vil bli lagt fram først.
Deretter blir forslag til revidert arealdel lagt
fram, og denne skal følge opp mål og strategier
fra samfunnsdelen. Våren 2014 er det
gjennomført to temamøter i formannskapet
med tema kommuneplan.
Knut Edvard Helland

Bistand fra Guro
Skinnes

Grethe Tollefsen

2015
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Lederstøtte
Utvikle «verktøykasse» for enhetslederne
slik at de håndterer omstillingen ifbm
budsjett 2015. Dvs nødvendige
forberedelser i 2014/2015 og
gjennomføring.
Intern mobilitet – kompetansejustering
Justere medarbeideres kompetanse slik at
de kan gå over i andre oppgaver (ev også i
andre sektorer) når vi justerer nedtak av
arbeidsstokken gjennom intern mobilitet.

Samarbeide med private
 Verbal vedtak budsjett 2014
 Samarbeide med private tilbydere skal
vurderes opp mot ren kommunal drift
hvor dette kan muliggjøres innenfor
drift og investeringsprosjekt
Organisering teknisk
 Se på effektiv organisering av tekniske
områder (eiendom, vann/avløp,
vei/park/idrett, utbygging)
 Også andre organisasjonsformer enn
kommunalt

Vurderer ulike modeller for eiendom, vei,
vann, avløp, park og idrett. OU-prosjekt starter
i begynnelsen av mai i tråd med
omstillingsavtale. Inkluderer også fokus på
arbeidsprosesser.
Begynne med å definere krav til ledere. Del av
ledersamlingene 2014. Også eksempler på
gode prosesser.
Må inn i en lederskole eller tilsvarende. Bruke
markedet høsten 2014 for lederskole for
lederne fra 1.1.2015.
Kjenner ikke mulig overtallighet i dag og vet
ikke om det er noe problemstilling.
Gjøre ledere gode på tilpasninger. Spesielt i
starten når behovet oppstår. Mulighetene /
reglene er der – men er ikke kjent ute i
organisasjonen. Henger sammen med punkt
om lederstøtte. Opplæring i regelverk, trening
med prosess.

Magnus Nilholm

Se «Lederstøtte»

Elisabeth Djønne

Asle Aker

Elisabeth Djønne

Knut E Helland

Verbale forslag fra budsjettbehandlingen 2014
og fra tverrpolitisk komite i 2013 ligger tIl
grunn for dette prosjektet. Bestillingene
berører alle Teknisk drift og rådmannen har
valgt å samle dette i et prosjekt.
Ikke politisk bestilling på dette, men en
naturlig konsekvens av signaler / arbeid rundt
tekniske tjenester.

Knut Edvard Helland
Kirsten Orebråten
Marianne Mortensen
Magnar Ågotnes
Elisabeth Djønne

Vurderes fra sak til sak.

September 2014
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Tore Isaksen




Bruk av LEAN som metode
Rådmannen var 02.04.2014 på møte i
Raufoss. De har Sintef inne på LEAN. Bruke
dette også som metode i Ringerike?
pilot gjennomført 2013
Ha delprosjekt 2014 for å utvikle metode.
OU-prosjekt med Sintef?
Se helhet
«Full fart» fra 2015
Være kontinuerlig (starte på nytt når hele
organisasjonen er gjennomgått)
Bør være minst selvfinansierende ev også
bedre kvalitet til samme kostnad

Kirsten Orebråten

Saken er ferdig utredet og ligger hos
Rådmannen til vurdering.

Ringerikskjøkken
Fremtidig organisering. Prising av
produkter.
Elisabeth Djønne

Sveinung Homme

Høst 2014

VEDLEGG – OVERSIKTSKART TJENESTELEVERING
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KS sak 86/14

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1020-4

Arkiv: 614 D13 &40

Sak: 109/14
FINANSIERING GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE
Vedtak i Formannskapet:
1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontor.
2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 mill. Finansieringen innarbeides i
budsjett 2015.
3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike kommune, ta opp lån
på kr. 2,9 mill.
4. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av
kapitalisering av reduserte kostnader, samt for lånet på 2,9 mill.
5. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt
som overhode mulig.
6. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke.
7. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning.

Behandling i Formannskapet 17.06.2014:
Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H og V:
1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontor.
2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 mill. Finansieringen innarbeides i
budsjett 2015.
3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike kommune, ta opp lån
på kr. 2,9 mill.
4. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av
kapitalisering av reduserte kostnader, samt for lånet på 2,9 mill.
5. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt
som overhode mulig.
6. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke.
7. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning.
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Meiers forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
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FINANSIERING GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE
Arkivsaksnr.: 14/1020

Saksnr.:
109/14
86/14

Arkiv: 614 D13 &40

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2014
26.06.2014

Forslag til vedtak:
1. Hønefoss kirke bygges med underetasje slik at det tilrettelegges for kontorer.
Kontorlokalene innredes ikke.
2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 millioner kroner. Finansieringen
innarbeides i budsjett 2015.

Beskrivelse av saken
Rådmannen viser til arbeidet med gjenreising av Hønefoss kirke etter brannen vinteren
2010.
Prosjektet gjennomførte vinteren 2013/2014 en ekstern kvalitetssikring av prosjektet som
viste et høyere kostnadsanslag enn hva som var tilgjengelig av økonomiske midler for kirken
(forsikringsbeløp, innsamling og kommunens bidrag). Styringsgruppen for gjenreising av
kirken gjennomførte derfor en total gjennomgang av prosjektet for å få ned kostnadene.
Rådmannen har til orientering vært tydelig på at kommunens øvre bidrag var 20 millioner
kroner og investering som kan forrentes av bortfall av leiekostnad i Storgata dersom det
bygges kontorer i kirken.
Den totale gjennomgangen av prosjektet har både redusert de opprinnelige
kostnadsanslagene (84,3 millioner kr ekskl. orgel) og synliggjort 3 alternative løsninger. Alle
alternativene er ekskl. orgel. Det innebærer at fellesrådet må finne en finansiering for orgel
på annen måte / senere tidspunkt.

Stikkordsmessig oppsummering av bakgrunn






Hønefoss kirke ble bygget i 1862.
Kirken ble totalskadd i brann 26. januar 2010.
Nye krav gjør at vi må bygge en kirke med 500 sitteplasser. Det er søkt to ganger om å få
bygge en kirke med færre sitteplasser, men vi har begge gangene fått avslag på
søknaden.
Den gamle kirken hadde 350 sitteplasser, og det ble en utfordring å få 500 sitteplasser
på den smale tomten som har graver på 3 av 4 sider.
Gravferdsloven krever minimum 3 meter fra gravkant til bygg.
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Arkitektkonkurranse ble gjennomført med svarfrist 14. februar 2013.
Juryen kåret den 19. mars Link arkitektur AS med utkastet «Himmeltrærne» som vinner
av arkitektkonkurransen..
 Forsikringsoppgjøret utgjør i alt kroner ca kr 36 millioner for bygg og inventar. (Inkludert
indeksjustering av forsikringssum.)
 Det blir på grunn av nye bestemmelser inn mot sitteplasser, universell utforming, lover
og krav et avvik mellom forsikringsoppgjøret og hva ny kirke vil koste.
 Ringerike kommune har tidligere bevilget kroner 20 millioner til gjenreising av nye
Hønefoss kirke, ut fra et estimat på at nye Hønefoss kirke ville koste «i underkant av 50
millioner kroner».
 Ved bortfall av husleiekostnaden i Storgata 11, kan kontorer bygges i kirken for ca
kroner 7 millioner.

Økonomiske forhold
«Gjenoppbygging kirke
Kommunestyret vedtok i sak 86/11, 30. juni 2011, at ny Hønefoss kirke etter brannen i 2010
skal bygges på branntomten. Vedlagt samme sak forelå en oversikt over antatte kostnader
for gjen-oppbyggingen hvor en gjenoppbygging på branntomta var estimert til i underkant
av 50 millioner kroner. Fratrukket forsikringsbeløp (25,9 millioner kroner) og planlagt
innsamling (4 millioner kroner), så er kommunens andel 20 millioner kroner. I og med at
antatt byggetid er 18 måneder og utbetaling fra forsikringsselskap foreligger, så foreslår
rådmannen at kommunens andel budsjetteres med 20 millioner kroner i 2013.
Ovennevnte er forsiktige antydninger. Rådmannen vet mer om de reelle kostnadene for
gjenoppbygging av kirken vinteren/våren 2012.»
I kommunens langtidsbudsjett 2014-2017 ligger «Gjenoppbygging Hønefoss kirke» inne
med kroner 20 millioner:

Siden tomten ligger på en kirkegård, og får graver på tre av fire sider, så kan man kun bygge
fra en side. Rigg og drift av byggeplassen utgjør alene 8,5 millioner.
Besparelser er tatt med, og Hønefoss kirke fremtrer som en forholdsvis «rimelig» kirke sett
opp mot hva nyoppførte kirkebygg de senere årene har kostet. Med sine 76,2 millioner er vi
vesentlig under Alta (135 millioner), Geilo (95 millioner) og Bøhler (126 millioner).
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I byggesummen på 76,2 millioner, så er det også tatt med kontorer for Prosten og
Kirkevergens ansatte. Selv om Hønefoss kirke fremtrer som en nøktern kirke, så har man
prøv å gjøre besparelser uten at det har gått for mye ut over funksjonaliteten til kirken.
Den totale gjennomgangen av prosjektet har både redusert de opprinnelige
kostnadsanslagene (84,3 millioner kr ekskl. orgel) og synliggjort 3 alternative løsninger. Alle
alternativene er ekskl. orgel. Det innebærer at fellesrådet må finne en finansiering for orgel
på annen måte / senere tidspunkt.
Alternativ 1. Hovedalternativ «ferdig» ca kr 76,2 millioner ekskl. mva.
Hovedalternativet var opprinnelig ca. kr. 84,3 millioner (eks orgel). Yttertaket er forenklet,
og det benyttes nå TRP-plater med hvit tekking. Deler av yttertaket kles med fasadetegl. I
tillegg er andre mindre justering utført i dialog med prosjektleder.
Dette alternativet er det eneste alternativet som inkluderer innredede kontorer i kirken slik
at leieavtalen som Prosten og kirkevergens stab benytter i Storgata kan sies opp.
Alternativ 2 – Uten underetasje ca kr 65,1 millioner ekskl. mva.
Med utgangspunkt i kalkylen for Hovedalternativet, har vi kalkulert et alternativ uten
underetasje. Alternativet er uten spunting, men med peling.
Alternativ 2 gir lite areal og blir forholdsvis kostbart siden bygget fortsatt må
fundamenteres («peles»).
Alternativ 3 – Uinnredet underetasje og 1.etasje ca kr 66,3 millioner ekskl. mva.
Med utgangspunkt i kalkylen for Hovedalternativet, har vi kalkulert et alternativ med
uinnredet underetasje og 1.etasje.
Finansiering:
Alle beløp i kr ekskl mva

Forsikring (bygg og innbo)
Innsamling menighetsråd
Kommunens opprinnelige
bidrag (tilskudd)
Kapitalisering av
husleiekostnad dagens
kontorer i Storgata
Finansiering

Alternativ 2 og 3
Alternativ 1
36 millioner
4 millioner
20 millioner

36 millioner
4 millioner
20 millioner
7 millioner

60 millioner

Alle beløp i kr ekskl mva

Kostnad

Allerede finansiert

Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

76,2 millioner
65,1 millioner
66,3 millioner

67 millioner
60 millioner
60 millioner
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67 millioner
Manglende
finansiering
9,2 millioner
5,1 millioner
6,3 millioner

Sak 86/14 s. 4

Juridiske forhold
Tomten er eid av Hønefoss sogn, men er forvaltningsmessig lagt til Ringerike kirkelige
fellesråd som er byggherre. Dette følger av Kirkelovens § 14:
§ 14.Kirkelig fellesråds oppgaver.
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene,
utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid
mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:
a) bygging, drift og vedlikehold av kirker
,………
Etter kirkelovens § 15 og §17 er kommunen forpliktet til å bygge kirke i hvert sokn.
§ 15.Kommunens økonomiske ansvar.
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
……..
§ 17.Definisjon av og eiendomsrett til kirke.
Med kirke menes i dette kapittel soknekirke eller kapell som er godkjent av Kongen eller
departementet, eller som er kirke fra gammelt av.
Det skal være kirke i hvert sokn.
Kirkene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Soknene i
en kommune kan i fellesskap eie kirker.

Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyret og Formannskapet har tidligere behandlet saken:
Sak: 78/10 PRINSIPPDISKUSJON OM VALG AV TOMT FOR NY HØNEFOSS KIRKE
Vedtak i Formannskapet:
1. Ringerike kommune er positiv til at Hofgaardsgate også vurderes som alternativ ved
gjenreisning av ny kirke i Hønefoss.

Side 222 av 576

Sak 86/14 s. 5
2. Rådmannen kommer tilbake med egen sak dersom Hofgaardsgate peker seg ut til å være
mest egnet for ny kirke.
Sak: 86/11 HØNEFOSS KIRKE - VALG AV TOMT
Vedtak i Kommunestyret:
1. Rådmannens beskrivelse av saken tas til etterretning.
2. Ny Hønefoss kirke bygges på branntomten.
3. Rådmannen bes komme tilbake med ny sak høsten 2011 som omhandler eventuell
fremtidig finansiering ut over det forsikringssummen dekker.

Sak: 182/12 KONTORLOKALER I KIRKEGATA 10 FOR HØNEFOSS KIRKE
Vedtak i Formannskapet:
Under forutsetning av at Ringerike kommunes kostnader ikke øker ved etablering av
kontorlokaler for Prostens og Kirkevergens stab har Ringerike kommune som intensjon å
legge til rette for kontorlokaler i nærheten av kirketomten.
Sak: 151/13 HØNEFOSS KIRKE - KONTORLOKALER
Vedtak i Formannskapet:
Det kan etableres kontorlokaler for prostens og kirkevergens stab i nye Hønefoss kirke under
forutsetning av at Ringerike kommunes andel for etablering ikke overstiger dagens
kostnader for prostens og kirkevergens stab til kontorer i Storgata 11.

Styringsgruppens behandling
Styringsgruppen behandlet våren 2014 de nye tegningene og kalkylene for Hønefoss kirke,
og anbefaler Rkif å går inn for alternativ 1.
Kommunens representant stemte blankt.

Ringerike kirkelige fellesråd
Ringerike kirkelige fellesråd ber Ringerike kommune om å legge inn i sitt
investeringsbudsjett for årene 2015 og 2016 totalt kroner 29,2 millioner.
Ringerike kirkelige fellesråd gjorde følgende vedtak 14.mai 2014 (sak 43/14):
«Ringerike kirkelige fellesråd går inn for å bygge en ferdig kirke (alternativ 1) til en kostnadsramme
på ca kroner 76,2 millioner.
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I denne byggesummen ligger også kostnader til kontorer og aktivitetsrom, men ikke orgel.
Sett opp mot hva nye kirkebygg har kostet de senere årene (95-135 millioner), og en
kostnadskrevende tomt, så er nye Hønefoss kirke en nøktern og kostnadseffektiv kirke.
Rkif ber vi Ringerike kommune om å legge inn i sitt investeringsbudsjett for årene 2015 og 2016
totalt kroner 29,2 millioner. Summen fremkommer slik:
Byggesum:
- Forsikringsoppgjør
- Innsamling
- Kapitalisering av husleie
Restfinansiering:

76,2 millioner
36,0 millioner
4,0 millioner
7,0 millioner (Rkif låner med RK garanti)

47,0 millioner
29,2 millioner

Rkif ber også om kommunal bankgaranti for 17,5% av kontraktsummen etter NS 8407.»

Videre saksgang.
Tomt, tegninger for ny kirke og økonomi skal godkjennes av Ringerike kommune, Tunsberg
bispedømmeråd og Kirkerådet (departement).
Straks alt er godkjent, legges bygging av ny kirke i Hønefoss ut på anbud med forbehold om
finansiering. Det legges til rette for en fremdrift slik at vurdering / valg av tilbyder skjer
etter kommunens vedtak om budsjett for 2015. Når anbudene er kjent, vil også det
endelige finansieringsbehovet for ny kirke være klart.

Alternative løsninger
Rådmannen vurderer at forskjellen mellom alternativ 2 og 3 er såpass liten at alternativ 2
utelates. Alternativ 3 er det mest fremtidsrettede alternativet av disse 2 selv om kontorer
ikke innredes i første omgang.
Rådmannen har derfor følgende alternative forslag til vedtak (nummerert med A-C for å
unngå forveksling med alternativene som Ringerike kirkelige fellesråd opererer med):
Alternativ A – Hønefoss kirke bygges med innredede kontorer:
1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontorer.
2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 29,2 millioner kroner. Finansieringen
innarbeides i budsjett 2015.
3. Ringerike kommunes leiekostnader for kirkevergen med stab i Storgata 11
innarbeides som del av de årlige overføringene til Ringerike kirkelige fellesråd når
Prosten og kirkevergens stab flytter inn i den nye kirken. Ringerike kirkelige fellesråd
må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av kapitalisering av reduserte
leiekostnader.
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Alternativ B – Hønefoss kirke bygges uten innredede kontorer:
1. Hønefoss kirke bygges med underetasje slik at det tilrettelegges for kontorer.
Kontorlokalene innredes ikke.
2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 millioner kroner. Finansieringen
innarbeides i budsjett 2015.
Alternativ C – Ytterligere finansiering fra Ringerike kommunes side må avvente til
kommunen har økonomisk handlingsrom:
1. Ringerike kommunes tilskudd opprettholdes på 20 millioner kr.
2. Ringerike kirkelige fellesråd må enten finne annen finansiering eller avvente til
Ringerike kommune har økonomisk handlingsrom før ny kirke i Hønefoss kan
realiseres.

Rådmannens vurdering
Rådmannen er fornøyd med at det er jobbet aktivt for å få ned kostnadene for gjenreising
av kirken i Hønefoss etter brannen i 2010. Rådmannen erkjenner at det ikke er mulig å
finansiere en kirke med det tilskuddet Ringerike kommune har vedtatt tidligere (20
millioner kroner).
Rådmannen har forståelse for Ringerike kirkelige fellesråds ønske om å etablere kontorer i
kirken til erstatning for kontorene som Prosten og kirkevergens stab i dag benytter i
Storgata 11.
Rådmannen mener det er viktig at kirken nå gjenreises. Men av hensyn til kommunens
økonomiske situasjon, er rådmannens anbefaling å ta utgangspunkt i det alternativet med
lavest økonomisk bidrag fra kommunens side som er alternativ B over hvor det bygges
underetasje men kontorene innredes ikke.
Rådmannen er klar over at Ringerike kirkelige fellesråds anbefaling tilsvarer alternativ A
over.
Når det gjelder Ringerike kirkelige fellesråds ønske om kommunal bankgaranti for 17,5% av
kontraktsummen etter NS 8407 (entreprenør krever sikkerhet i tilfelle byggherre /
kontraktspart går konkurs), har kirkevergen overfor rådmannen 27.mai 2014 bekreftet at
banken fellesrådet benytter er positiv til å stille slik garanti siden fellesrådet har
forsikringsbeløp mv der. Rådmannen vurderer at det også er uproblematisk (og kan gjøres
innenfor rådmannens delegerte fullmakt) at kommunen bidrar med sikkerhetsstillelse da
kommunen etter kirkeloven er forpliktet til å bygge kirke når det samtidig foreligger
kommunestyrevedtak om finansiering og bygging av kirke.
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Vedlegg






Fremdriftsplan av 10.12.2013
Juryrapport av 19.03.2013
Tegninger av 05.05.2014
Kostandskalkyle av 06.05.2014 for de tre ulike alternativene.
Notat fra Prosjektleder av 07.05.2014

Ringerike kommune, 23.05.2014

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Knut E. Helland (faktagrunnlag: Kirkeverge Kjetil Gjærde)
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3500

2. etasje Kirkerom

3500

5

Sidealter
Dåpssakristi

3500

9

9

1:200

10

+82,400

240 seter

3500

10

11

31491

349,1 m²

Kirkerom

3500

11

3500

12

12

3500

13

2,2 m²

WC

+82,880

71,2 m²

Korparti

7,5 m²

Stolelager

3500

05.05.2014

14

10,8 m²

Sakristi

Orgelnisje

27,3 m²

3500

14

Lager / backstage

13

x13
18x4
18
= 23
4 =95
2395
13
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A

B

C

D

E

F
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2650

3550

3550

3550

3550

2650

Side 240 av 576

2

Forprosjekt

1

3500

2

3500

3

3

3500

4

4

5
6

4,9 m²

7,2 m²

HWC

Garderobe

14 x 179 = 2500

14 x 179 = 2500

3,7 m²

WC

5,0 m²

Bøttekot

3500

6

5,9 m²

Gang

7

57,5 m²

29,1 m²

8

42 seter

29,4 m²

8

Aktivitetsrom
Søndagsskole

+82,400

Søndagsskole
Aktivitetsrom

42 seter

3500

Kirketrapp

5,8 m²

Gang

3500

7

2. etasje (stort) Kirkerom

3500

5

Sidealter
Dåpssakristi

3500

9

9

1:200

10

+82,400

501 seter

3500

10

349,1 m²

Kirkerom

3500

11

11

3500

12

12

3500

13

2,2 m²

WC

+82,880

71,2 m²

Korparti

7,5 m²

3500

05.05.2014

14

10,8 m²

Sakristi

Orgelnisje

27,3 m²

3500

14

Lager / backstage

13

x13
18x4
18
= 23
4 =95
2395
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Hønefoss Kirke

A

B

C

D

E

F

3500

2

2

Forprosjekt

1

1

3500

3

3

10,5 m²

Hovedtavle

3500

4

4

4195

5

Lydfuge i gulv

3500

6

21 x 179 = 3750

bk.

Det legges tilrette for
at dette område i
fremtiden kan
ombygges til et
øverom med lydkrav
iht. RIB aku.

Øveområde band
27,3 m²

6

Maskinr. løfteplatform
8,2 m²

3500

U. etasje

57,7 m²

Lager

48,5 m²

Teknisk rom

3500

5

7

7

6,5 m²

WC

7,8 m²

HWC

8

Dusj

31,1 m²

Gang

51,6 m²

15,2 m²

3500

Grupperom

Klubbrom

N.H.
2,1m

3500

8

38540

9

9

3500

11

Høytsittende vinduer

15,1 m²

10

3500

12

11

12

Storrom div. del 3

Høytsittende vinduer

30,0 m²

Storrom div. del 2

140,2 m2

Storrom 1 + 2 + 3

94,3 m²

Storrom div. del 1

1:200

3500

10

4201
250

G

2650

3550

3550

3550

3550

2650
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250
4152

14 x 184 = 2579

22,3 m²

19,8 m²
Inkl. lager
under trapp

Lager

14,0 m²

Lager

3500

5 x 184 = 921

14

7,0 m²

3500

05.05.2014

14

Etasjefordeler,
teleinntak,
server område

13

10,1 m²

Trapperom

Møterom

14,5 m²

Samtalerom

3500

13

4238
250
250
4409

3897

15

15

A

B

C

D

E

F

G

N
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Hønefoss Kirke

Forprosjekt

1

3500

2

3500

3

3500

5

3500

1 Sør fasade

4

3500

6

3500

7

3500

8

3500

10

3500

1:200, 1:3,46

9

3500

11

3500

12

3500

14

3500

05.05.2014

13

3500

15

+75,900
U. etasje Grupperom mm

+79,400
1. etasje Kontor/ Kirketorg

+82,400
2. etasje Kirkerom

+85,400
Takplan

+102,400
Takplan
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Forprosjekt

15

3500

14

3500

13

12

3500

11

3500

2 Nord fasade

3500

10

3500

9

3500

8

3500

6

3500

1:200, 1:3,45

7

3500

5

3500

4

3500

2

05.05.2014

3

3500

3500

1

+75,900
U. etasje Grupperom mm

+79,400
1. etasje Kontor/ Kirketorg

+82,400
2. etasje Kirkerom

+85,400
Takplan

+102,400
Takplan
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Hønefoss Kirke

Forprosjekt

3 Vest fasade

G

2650

F

3550

E

3550

D

3550

C

B

2650

A

1:200, 1:2,88

3550

05.05.2014

+75,900
U. etasje Grupperom mm

+79,400
1. etasje Kontor/ Kirketorg

+82,400
2. etasje Kirkerom

+85,400
Takplan

+102,400
Takplan
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Hønefoss Kirke

Forprosjekt

4 Øst fasade

A

2650

B

3550

C

3550

D

3550

E

F

2650

G

1:200, 1:3,45

3550

05.05.2014

+75,900
U. etasje Grupperom mm

+79,400
1. etasje Kontor/ Kirketorg

+82,400
2. etasje Kirkerom

+85,400
Takplan

+102,400
Takplan
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Hønefoss Kirke

+75,900
U. etasje Grupperom mm

+79,400
1. etasje Kontor/ Kirketorg

+82,400
2. etasje Kirkerom

+85,400
Takplan

+102,400
Takplan

3500

Forprosjekt

1

+88,000

2

3500

+79,900

3
3500

3500

5

Lengdesnitt

4
3500

6
3500

7
3500

8

38540
3500

3500

1:200

9

10
3500

3000
11
3500

12
3500

3500

14

05.05.2014

13

orgelrom

3500

15

+78,400

uklimatisert
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klokker

+100,000

+75,900
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+79,400
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+82,400
2. etasje Kirkerom

+85,400
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Takplan
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+75,900
U. etasje Grupperom mm

+79,400
1. etasje Kontor/ Kirketorg

+82,400
2. etasje Kirkerom

+85,400
Takplan

G

2650

3550

00 Tversnitt

F

E
3550

D

1:100

3550

C
3550

El kanal under skrivebord

Translusent plate

B

05.05.2014

2650

A

+75,900
U. etasje Grupperom mm

+79,400
1. etasje Kontor/ Kirketorg

+82,400
2. etasje Kirkerom

+85,400
Takplan
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Hønefoss Kirke

B

C

D

1:100

E

F

G

Forprosjekt

01 Tversnitt

05.05.2014

+75,900
U. etasje Grupperom mm

+75,900
U. etasje Grupperom mm

A

+79,400
1. etasje Kontor/ Kirketorg

+82,400
2. etasje Kirkerom

+85,400
Takplan

+79,400
1. etasje Kontor/ Kirketorg

+82,400
2. etasje Kirkerom

+85,400
Takplan
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AS BYGGANALYSE

Versjon 6.1.1

inkl. prislinjer

Prosjektbok

ISY Calcus Expert

0

VVS-installasjoner 4 413 600
Elkraft 2 890 000
Tele og automatisering 2 252 659
Andre installasjoner 1 267 896
Utendørs 1 803 343
Generelle kostnader 9 239 425
Spesielle kostnader 1 527 066

3
4
5
6
7
8
9

5 000 000

10 000 000

20 000 000

Kalkyle

15 000 000

25 000 000

30 000 000

Reserver, marginer og prisstigning 11 737 525

Bygning 32 600 046

2

RM

Felleskostnader 8 453 596

kr/m2 BTA

35 000 000

5 000 10 000 15 000 20 000

Reserver, marginer og prisstigning 6 383

1

RM

0

Generelle kostnader 5 024

8
Spesielle kostnader 830

Utendørs 981

7

9

Andre installasjoner 689

Elkraft 1 572

4

6

VVS-installasjoner 2 400

3

Tele og automatisering 1 225

Bygning 17 727

2

5

Felleskostnader 4 597

1

Pris

17,2%

N2

INV/BTA

0,89

1,14

1 633

Innervegg
INV

(YUM+YOM)/BTA

1 663

Yttervegg over mark
YOM

552

1 839

552

1 000

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Enh

141,9%

21,9%

120,1%

2,8%

117,2%

435

N1

3,4%

96,6%

2,4%

4,2%

5,4%

8,2%

60,7%

Yttervegg under mark

Brutto areal kjeller

Brutto areal

Bebygd areal

Utvendig mark

Andel
15,7%

100,0%

Prosjekt

41 427,5

6 382,6

35 044,9

830,4

34 214,6

5 024,2

29 190,4

980,6

28 209,8

689,4

1 224,9

1 571,5

2 400,0

17 727,1

4 596,8

Pris/BTA

YUM

BTK

BTA

BYA

UMA

Kode

Beskrivelse

11 737 525
76 185 154

RM Reserver, marginer og prisstigning
Kontoplan

64 447 630

1 527 066

62 920 564

9 239 425

53 681 139

1-9 PROSJEKTKOSTNAD

9 Spesielle kostnader

1-8 BYGGEKOSTNAD

8 Generelle kostnader

1-7 ENTREPRISEKOSTNAD

1 803 343

51 877 796

1-6 HUSKOSTNAD
7 Utendørs

1 267 896

2 252 659

2 890 000

4 413 600

32 600 046

8 453 596

6 Andre installasjoner

5 Tele og automatisering

4 Elkraft

3 VVS-installasjoner

2 Bygning

1 Felleskostnader
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Halvor Collett Haug

AS BYGGANALYSE

Versjon 6.1.1

inkl. prislinjer

Prosjektbok

ISY Calcus Expert

0

Elkraft 1 572

4

0

VVS-installasjoner 2 400

3

Generelle kostnader 6 808
Spesielle kostnader 974

8
9

12 500

15 000

Elkraft 2 101 104
Tele og automatisering 1 823 636
Andre installasjoner 1 111 539
Utendørs 1 803 343
Generelle kostnader 9 102 470
Spesielle kostnader 1 302 319

4
5
6
7
8
9

17 500

5 000 000

10 000 000

20 000 000

Kalkyle

15 000 000

25 000 000

22 500

30 000 000

20 000

Reserver, marginer og prisstigning 10 032 692

VVS-installasjoner 3 208 800

3

RM

Bygning 27 675 891

kr/m2 BTA

10 000

2

7 500

Felleskostnader 6 957 745

5 000

1

2 500

Reserver, marginer og prisstigning 7 504

Utendørs 1 349

7

RM

Andre installasjoner 831

6

Tele og automatisering 1 364

Bygning 20 700

2

5

Felleskostnader 5 204

1

Pris

65 119 540

10 032 692

974,1

20,4%

N2

INV/BTA

0,84

1,59

1 121

Innervegg
INV

(YUM+YOM)/BTA

1 663

Yttervegg over mark
YOM

602

1 337

602

1 000

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Enh

145,7%

22,5%

123,3%

2,9%

120,4%

460

N1

4,0%

96,0%

2,5%

4,1%

4,7%

7,2%

61,9%

100,0%

Prosjekt

48 705,7

7 503,9

41 201,8

Andel
15,6%

Yttervegg under mark

Brutto areal kjeller

Brutto areal

Bebygd areal

Utvendig mark

Beskrivelse

1 302 319
55 086 848

40 227,8

6 808,1

33 419,6

1 348,8

32 070,8

831,4

1 364,0

1 571,5

2 400,0

20 700,0

5 204,0

Pris/BTA

YUM

BTK

BTA

BYA

UMA

Kode

Kontoplan

RM Reserver, marginer og prisstigning

1-9 PROSJEKTKOSTNAD

9 Spesielle kostnader

9 102 470
53 784 529

1-8 BYGGEKOSTNAD

44 682 058

8 Generelle kostnader

1-7 ENTREPRISEKOSTNAD

1 803 343

42 878 716

1-6 HUSKOSTNAD
7 Utendørs

1 111 539

1 823 636

2 101 104

3 208 800

27 675 891

6 957 745

6 Andre installasjoner

5 Tele og automatisering

4 Elkraft

3 VVS-installasjoner

2 Bygning

1 Felleskostnader
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Halvor Collett Haug

AS BYGGANALYSE

Versjon 6.1.1

inkl. prislinjer

Prosjektbok

ISY Calcus Expert

0

Elkraft 1 461 707
Tele og automatisering 1 632 429
Andre installasjoner 1 267 896
Utendørs 1 803 343
Generelle kostnader 8 365 653
Spesielle kostnader 1 326 740

4
5
6
7
8
9

5 000 000

10 000 000

20 000 000

Kalkyle

15 000 000

25 000 000

Reserver, marginer og prisstigning 10 217 937

VVS-installasjoner 3 266 600

3

RM

Bygning 29 697 751

30 000 000

10 000 12 500 15 000 17 500

kr/m2 BTA

7 500

2

5 000

Felleskostnader 7 281 860

2 500

Reserver, marginer og prisstigning 5 556

1

RM

0

Generelle kostnader 4 549

8
Spesielle kostnader 721

Utendørs 981

7

9

Andre installasjoner 689

Elkraft 795

4

6

VVS-installasjoner 1 776

3

Tele og automatisering 888

Bygning 16 149

2

5

Felleskostnader 3 960

1

Pris

N2

INV/BTA

0,89

1,14

1 633

Innervegg
INV

(YUM+YOM)/BTA

1 663

Yttervegg over mark
YOM

552

1 839

552

1 000

Prosjekt

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Enh

142,9%

22,0%

120,9%

2,9%

118,0%

18,0%

100,0%

3,9%

96,1%

2,7%

3,5%

3,1%

7,0%

64,0%

435

N1

Andel
15,7%

Yttervegg under mark

Brutto areal kjeller

Brutto areal

Bebygd areal

Utvendig mark

Beskrivelse

36 064,1

5 556,2

30 507,9

721,4

29 786,4

4 549,0

25 237,4

980,6

24 256,8

689,4

887,7

794,8

1 776,3

16 148,9

3 959,7

Pris/BTA

YUM

BTK

BTA

BYA

UMA

Kode

66 321 917

10 217 937

RM Reserver, marginer og prisstigning
Kontoplan

56 103 980

1 326 740

54 777 240

1-9 PROSJEKTKOSTNAD

9 Spesielle kostnader

1-8 BYGGEKOSTNAD

8 365 653

46 411 586

1-7 ENTREPRISEKOSTNAD
8 Generelle kostnader

1 803 343

44 608 243

1-6 HUSKOSTNAD
7 Utendørs

1 267 896

1 632 429

1 461 707

3 266 600

29 697 751

7 281 860

6 Andre installasjoner

5 Tele og automatisering

4 Elkraft

3 VVS-installasjoner

2 Bygning

1 Felleskostnader
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VEDR: Ferdigstillelse forprosjekt Hønefoss kirke
Viser til møte 21.02.2014 med styringsgruppen Ringerike kirkelige fellesråd (RKF).
Oppdraget ble gitt for å kjøre i gang prosjekteringsarbeider til forprosjekt Hønefoss kirke.
1. Sammendrag
Det skal bygges en ny kirke, som skal plasseres på branntomten etter gamle Hønefoss kirke,
gnr/bnr 318 / 496 i Ringerike kommune.
Tomta er nærmest flatt og ligger midt inn i eksisterende gravfelt. Tomta ble sanert tidligere,
etter brannen av RVS AS.
2. Arealer:
Arealer angitt nedenfor er BTA (brutto areal);
• Underetasjen, grupperom, fellesarealer og tekniske rom, 563 m2
• 1. etasje, kontorarealer med fellesarealer, 533, m2
• 2. etasje, kriketorget og kirkerommet med fellesarealer, 608 m2
Ovennevnte arealer er arealer til og med fondveggen. Hvis vi tar med arealer bak
fondveggen, som brukes til tekniske rom og klokketårnet, blir arealet totalt 1839 m2.
Dette arealet ligger til grunn for kostnadskalkylen.
3. Prosjekteringsgruppen:
Arkitekten ble engasjert direkte av RKF, samt prosjektledelse.
• ARK, Link Arkitektur AS, Stavanger
• PL, HR Prosjekt AS, Oslo
Anbudskonkurranser ble gjennomført og følgende firmaer ble engasjert.
• RIV, Cowi AS
• RIE, ECT AS
• RIB, Rambøll AS
• RIBr, Asplan Viak AS
Firmaer som ble kontrahert direkte:
• RIAKU (lyd), Brekke & Strand AS
• LARK, (landskapsarkitekt) Stener Sørensen AS
Arbeidene til RIE, RIV, RIB og RIBr avsluttes nå, til vi har fått klarsignal fra styringsgruppen,
at vi kan starte med anbudsfase, med utarbeidelse av beskrivelser.
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Arkitekten kommer til å sende ut rammesøknaden (nabovarsel ble sendt ut 30.04) og
søknaden om arbeidstilsynets samtykke.
Lysdesigner fra ECT fortsetter med en plan for belysning inn i kirkerommet.
Lydkonsulent, forsetter med å jobbe med lydkonseptet. RKF har uttalt seg angående
etterklangsanlegg. Dette ønskes ikke. Kirken prosjekteres med etterklang på 2 sek.
4. Kommentarer til prosjektering
Tomta som skal bebygges, er utfordrende. Det er gravfelt på 3 sider, som vil si at vi trenger
en større kran som har tilgang til alle fasader. Arealet til underetasjen/1. etasje er tilpasset
graveskråningen, slik at gravene ikke røres. Bygget er plassert minst 3 meter fra nærmeste
grav. Tomta er målt opp og gravene er kartlagt.
Sannsynlig trengs det spunting i toppen eller i graveskråningen.
Tomta skjermes fra gravfeltet med et skjerm, H = 2,5 m som er helt tett og hvitt på utsiden
mot gravfeltet.
Man må regne med at stillaser må settes opp over gravene, med støttebein mellom gravene.
Stillaset kles inn med hvitt, perforert duk. Stillaset blir helt tett i bunn, slik at ingenting kan fall
ned. Pårørende bør kontaktes i god tid, slik at de vet hva vi har planlagt.
På denne måten kan vi skjerme byggeplassen maksimalt fra gravfeltet, slik at pårørende kan
besøke gravene, mens kirken bygges.
RKF må regne med en den del støyende arbeidene, mens kirken bygges. Ved begravelser,
kan arbeidene stoppes i en 2 timers periode. Dette tar vi med i beskrivelsen.
Huset som eies av RKF foran tomta brukes som brakkerigg. Likevel vil det være behov for
ytterliggere sanitærbrakker og spisebrakker. Arealet rundt huset blir brukt som lagringsplass.
Tar med i beskrivelsen at store konstruksjonselementer som tilføres byggeplassen, må
monteres med en gang, og kan ikke mellomlagres. Derfor har vi alt for lite plass til rådighet.
Ansvaret for mellomlagring overføres til totalentreprenøren.
5. Entrepriseform:
Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. RKF har et stramt budsjett, som ikke tillater
overskridelser i utførelsesfase. Med en totalentreprise har man størst mulig kontroll over
utførelse og økonomien, da ansvaret for prosjekteringen og utførelse ligger hos en og
samme entreprenør. Helt avgjørende er konkurransegrunnlaget som sendes ut for prising.
Den må kvalitetssikres ordentlig, før utsendelse.
Anbefaler at klokkene, sammen med automatikk bestilles direkte via leverandøren.
Entreprenøren får framdrifts- og koordineringsansvar for leveransen. Entreprenøren får
dermed påslag, mens RKF betaler bare selve kostnaden, ikke gevinsten til entreprenøren.
Arkitekten blir transportert over til totalentreprenøren. ARK lever et tilbud, som ved aksept,
blir en del av konkurransegrunnlaget.
Anbefaler også at lydkonsulenten (RIAKU) overføres til entreprenøren for å ivareta
kunnskapsoverføring fra forprosjektet.
RIBr (brann) kan også overføres til totalentreprenøren, da vi ofte opplever at
totalentreprenøren bruker en annen konsulent med andre oppvatninger, som gir en ekstra
kostnader overfor byggherre.
RIV og RIE transporteres ikke bort, men beholdes som tekniske byggeledere, se pkt 6.
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6. Anskaffelse:
Konkurransen legges ut som en åpen konkurranse. Prosjektet ligger rundt eller over
terskelverdi på kr. 40.000.000,- ekskl. mva.
Utlysning på Doffin, planlagt i midten av september 2014.
7. Organisering:
Prosjektet organiseres, slik at totalentreprenøren prosjekterer hele bygget og er forpliktet til å
framlegge komplett prosjektering til kontroll og godkjenning, før utførelse.
Det vil spesielt i de første 3-4 måneder dukke opp endringsmeldinger. Dette kan være
endringer eller poster som er uteglemt. Derfor er det viktig at det avsettes en reserve, som
fanger opp dette. Internt i HR har vi en advokat som bistår oss med dette.
I tillegg trenger vi følgende fagområder i utførelsesfase:
• Uavhengig kontroll, ble obligatorisk fra 01.01.2013. Trenger et firma som ivaretar alle
5 områder. HR Prosjekt kan bistå dere med dette.
• Byggeleder (bygningsmessig). Trenger en person ute på byggeplassen som
kontrollere entreprenøren på utførelse og sørger for at RKF får det produktet de
betaler for. Styrer også overleveringen. HR Prosjekt kan bistå dere med dette.
• Byggeleder (VVS anlegg). Trenger en person som kontrollerer VVS anlegget i
prosjekteringsfasen og i utførelsesfase. Helt nødvendig. Foreslår at dere bruker Cowi
AS, som var med i forprosjektet.
• Byggeleder (EL anlegg). Trenger en person som kontrollerer EL anlegget i
prosjekteringsfasen og i utførelsesfase. Helt nødvendig. Foreslår av dere bruker ECT
AS, som var med i forprosjektet.
• SHA koordinator (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljøloven). Kontrollerer HMS’en på
byggeplassen. Anbefaler å bruke et eksternt firma.
Disse bør komme på plass, når konkurransegrunnlaget ligger ut på Doffin, for prising.
8. Framdrift:
Viser til godkjent framdriftsplan datert 23.01.2014.
Vi er i rute og det planlegges fortsatt med at totalentreprenøren kan starte i januar 2015.
Bygget planlegges å stå ferdig før sommerferien 2016.
9. Beskrivelser/tegningsgrunnlaget
Vedlagt ligger følgende beskrivelser:
• Beskrivelse bygningsmessige arbeider, utarbeidet av ARK/RIB.
• Beskrivelse VVS anlegg, utarbeidet av RIV
• Beskrivelse EL anlegg, utarbeidet av RIE.
• Foreløpig brannrapport, utarbeidet av RIBr.
• Tegningsgrunnlaget ARK
Produktene/materialer som beskrives er innarbeidet i kostnadskalkylen.
10. Økonomi:
RKF må regne med at en totalentreprenør kommer til å kreve at RKF stiller bankgaranti.
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Bankgarantien stilles ihht NS 8407, pkt 7.3.
Bankgarantien utgjør 17,5 % av kontraktssummen (inkl. mva) Nedenfor utsnitt fra NS 8407;
«Er ikke annet avtalt, skal byggherren stille sikkerhet på 17,5 % av kontraktssummen for oppfyllelse av sine
kontraktsforpliktelser, herunder for forsinkelsesrenter og inndrivelses omkostninger . Statlige og kommunale
byggherrer, inkludert kommunale og statlige foretak som ikke kan slås konkurs, stiller ikke slik sikkerhet.
Sikkerheten dekker krav totalentreprenøren setter frem mot byggherren senest ved oversendelsen av
sluttfaktura , samt krav som etter 39.1 fremsettes senere .
Når sikkerheten er falt bort og byggherren deretter forlanger det, skal garantidokumentet returneres»

11. Kostnadskalkyler.
Bygganalyse AS, har utarbeidet 3 alternativer til kostnadskalkyler.
Nedenfor redegjørelse fra dem.
Vi har utarbeidet kalkyler for Hønefoss Kirke i februar i år. Prosjektet er bearbeidet videre
etter den tid, og vi har oppdatert kalkylene.
Nedenfor presenterer vi hovedtrekkene og konklusjoner i arbeidet som er utført.
1. Hovedalternativet
Totalkostnaden for Hovedalternativet var ca. kr. 84,3 millioner.
Kalkylen er vurdert av disiplinrådgiverne: Rådgivende ingeniør Byggeteknikk (RIB),
Rådgivende ingenør VVS (RIV) og Rådgivende ingeniør Elektro (RIE).
Rådgiverne har kommentert elementer og enhetspriser i kalkylen, og kommet med elementer
som ikke var medtatt i kalkylen.
Yttertaket er forenklet siden sist, og det benyttes nå TRP-plater med hvit tekking. Deler av
yttertaket kles med fasadetegl. I tillegg er andre mindre justering utført i dialog med PL.
Etter oppdateringen er totalkostnaden for Hovedalternativet ca. kr. 76,2 millioner ekskl.
mva.
2. Alternativ 2 – Uten U.etg.
Med utgangspunkt i kalkylen for Hovedalternativet, har vi kalkulert et alternativ uten U.etg.
Alternativet er uten spunting, men med peling.
Totalkostnaden for Alternativ 2 er ca. kr. 65,1 millioner ekskl. mva.
3. Alternativ 3 – Uinnredet U.etg og 1.etg.
Med utgangspunkt i kalkylen for Hovedalternativet, har vi kalkulert et alternativ med
uinnredet U.etg og 1.etg.
Totalkostnaden for Alternativ 3 er ca. kr. 66,3 millioner ekskl. mva.
Det er ikke medtatt full finansiering av budsjettet, da en del av budsjettet er forsikringspenger
som RKF ikke behøver å låne. Ingen forurensede masser er tatt med, da tomta ble sanert av
RVS tidligere.

Dato: 07.05.2014
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HR Prosjekt AS
Andre Linders
Prosjektleder
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 11/1290-22

Arkiv: 031

Sak: 117/14
VALG AV NY POLITISK REPRESENTANT TIL OMDØMMEPROSJEKTET (
"SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE")
Vedtak i Formannskapet:
1. Prosjektplan tas til orientering
2. Ny politisk representant i styringsgruppen er: Hans-Petter Aasen (Sp)
3. Sammensetningen av den politiske representasjonen i styringsgruppen vil da bli som
følgende:
- Ordfører: Kjell B. Hansen (AP)
- Varaordfører: Runar Johansen (H)
- Hans Petter Aasen (Sp)

Behandling i Formannskapet 17.06.2014:
Karl-Petter Endrerud (Sol) fremmet følgende forslag i pkt. 2:
2. Ny politisk representant i styringsgruppen er: Hans-Petter Aasen (Sp).
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag med Endreruds forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets
innstilling til kommunestyret.
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VALG AV NY POLITISK REPRESENTANT TIL OMDØMMEPROSJEKTET (
"SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE")
Arkivsaksnr.: 11/1290

Saksnr.:
117/14
87/14

Arkiv: 031

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2014
26.06.2014

Forslag til vedtak:
1. Prosjektplan tas til orientering
2. Ny politisk representant i styringsgruppen er: ……
3. Sammensetningen av den politiske representasjonen i styringsgruppen vil da bli som
følgende:
- Ordfører: Kjell B. Hansen (AP)
- Varaordfører: Runar Johansen (H)
… (ny represenant)……

Sammendrag
Styringsgruppen i Omdømmeprosjektet har bestem at sammensetningen av
styringsgruppen skal forandres og ber om at det blir valgt ny politisk representant.
Vedkommende skal være fra et av opposisjonspartiene.

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune deltar i prosjektet «Saman om ein betre kommune». Det er et
samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, LO kommune, YS
kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprosjektet går fra 2012-2015. Det gis støtte til
de lokale prosjektene som tar for seg noen av de viktigste utfordringene i
kommunesektoren innenfor følgende hovedtemaer: Sykefravær, Kompetanse,
Rekruttering, Heltid/deltid og Omdømme.
Ringerike deltar i prosjektet under temaet omdømme, og vil bygge sitt prosjekt under den
paraplyen. Prosjektet er et trepartssamarbeid, og både hovedtillitsvalgte, politikere og
administrativ ledelse skal delta konstruktivt i utformingen av prosjektet og rapporteringen
fra dette. Astrid Ehrlinger (miljøvernrådgiver i kommunen), er prosjektleder i 30 % stilling.

Beskrivelse av saken
Ny prosjektplan (vedtatt 28.4. se vedlegg 2) for omdømmeprosjektet beskriver prosjektets
mål:
1.

Gjennom god kommunikasjon skal Ringerike kommune gi innbyggerne
forutsigbarhet.
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2.

Ringerike kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med stolte medarbeidere.

Hovedprioriteringen i 2014 er utforming av ny kommunikasjonsstrategi.
Prosjektet er organisert som et trepartssamarbeid mellom politisk ledelse, administrativ
ledelse og fagforeninger.
Som politiske representanter sitter det i dag ordfører (AP), varaordfører (H) og politisk
representant fra AMU (H). I styringsgruppemøte 28.4. ble det bestemt at politisk
representant fra AMU skal byttes ut med en politisk representant fra et av
opposisjonspartiene (se vedlegg 1) for å gjenspeile det politiske miljøet.
Sammensetning av arbeidsgruppen vil fortsatt bestemmes av styringsgruppen.
Ringerike kommune har deltatt i prosjektet siden 2013. pr dags dato er planen å delta i
prosjektet ut 2014. Videre deltagelse i 2015 avgjøres i styringsgruppa innen 1.9.2014.

Forholdet til overordnede planer
Omdømmeprosjektet har tett samarbeid med Ringerike 2020 og andre overordnede
prosjekter i kommunen.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune får 300 000.- i prosjektstøtte pr år. Disse midlene skal være et bidrag til
»… frikjøp av prosjektledelse, deltagelse på samlinger og nettverk, og eventuell andre
aktiviteter innenfor prosjektet.» (sitat fra tildelingsbrevet).

Prinsipielle avklaringer
Videreføring av Omdømmeprosjektet vil bli vurdert av Ringerike 2020.

Vedlegg
1. Referat fra Styringsgruppemøte 28.04.2014
2. Prosjektplan for Omdømmeprosjektet

Ringerike kommune, 22.05.2014

Tore Isaksen
rådmann

kommunalsjef: Elisabeth Djønne
saksbehandler: Astrid Ehrlinger
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Referat fra styringsgruppemøte i Omdømmeprosjektet - Ringerike kommune 28.05.14 kl
1400-1530
Tilstede:
Kjell B. Hansen, ordfører
Runar Johansen, varaordfører
Marit Hollerud, representant fra AMU
Gerd Solli, Utdanningsforbundet
May-Britt Sundal, Fagforbundet
Bente Anita Bråthen Berg, Fagforbundet
Tore Isaksen, rådmann,
Astrid Ehrlinger, prosjektleder
1. Prosjektplan
Vedlagte prosjektplan ble gjennomarbeidet og vedtatt
2. Videre arbeid
a. De to hovedfokusområdene i den nye prosjektplanen er veldig arbeidsintensive
og det stilles spørsmål ved om man vil kunne jobbe med begge områdene
samtidig. Derfor gis utvikling av kommunikasjonsstrategi/kommunikasjonsarbeid
første prioritet. Hvis man finner ledig kapasitet i prosjektet vil man kunne jobbe
med arbeidsgiverpolitikk plattform etter hvert.
b. Målet med kommunikasjonsarbeidet er at Ringerike går ut av omstillingsarbeidet
med et styrket omdømme
c. Prosjektet knyttes mer opp til Ringerike 2020 og andre langsiktige prosjekter =>
prosjektleder deltar i Ringerike 2020 arbeidsgruppe
d. Planlegge informasjonsmøte for KS om omdømmeprosjektets
arbeid/trepartssamarbeid
e. Lage milepælplan for utvikling av kommunikasjonsstrategi (prosjektgruppa)
3. Sammensetning av styringsgruppen
Det ble bestemt at den politiske representasjonen i styringsgruppen skal bestå av:
Ordfører, varaordfører, politisk representant fra opposisjon
Prosjektleder lager politisk sak til formannskapet for valg.
4. Neste møte
Neste møte settes til midten av august

Astrid Ehrlinger, prosjektleder, 19.05.2013
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Prosjektplan for Omdømmeprosjektet i Ringerike kommune
Prosjektleder: Astrid Ehrlinger (30%)
Bakgrunn:
Ringerike kommune har som ambisjon å være en av landets beste kommuner på service og
omdømme. Innbyggernes forventninger til kommunens tjenester og service må samsvare med
kommunens løfte om levering. Ringerike kommune ønsker å fremstå som en tydelig, ærlig og
løsningsvillig organisasjon. Dette er også Ringerike kommunens vedtatte verdier.
Hva betyr våre verdier i dette prosjektet:
Tydelig
 En forutsetning for forutsigbarhet og forventningsavklaring.
 Verdien betyr at vi kommuniserer på en måte som gjør at vi blir forstått, og at innbyggerne

og våre samarbeidspartnere vet hva de kan forvente av oss.
Ærlig
 En forutsetning for samhold og omdømme, og en grunnleggende faktor når det gjelder å

skape tillit internt og hos innbyggerne.
 Verdien betyr at vi er pålitelige som mennesker og som organisasjon.
Løsningsvillig
 En forutsetning for å finne gode løsninger i det daglige arbeidet.
 Verdien betyr at praktiserer godt skjønn når vi forvalter offentlige ressurser, vi ser på lover

og regler som muligheter, og ikke begrensninger, og vi har brukernes beste i fokus.
Prosjekt:
Sammen om en bedre kommune - Omdømmeprosjektet
Mål:
1.

Gjennom god kommunikasjon skal Ringerike kommune gi innbyggerne forutsigbarhet.

2.

Ringerike kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med stolte medarbeidere.

Tiltak:

Vedtatt i styringsgruppa 28.4.2014
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Utarbeide en ny kommunikasjonsstrategi som sørger for styrket informasjon til innbyggerne.
All kommunikasjon skal bygge på kommunens verdigrunnlag.
Utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i en prosess som sikrer involvering og forankring hos de
ansatte. Arbeidsgiverpolitikken skal være utformet på en måte som gjør den enkelt å følge
opp og etterleves

Forankring:
Prosjektet er forankret i avtalt trepartssamarbeid mellom kommunestyret, rådmannen og
fagforeningene.
Ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjon, 3 representanter fra rådmann og 2
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud er prosjektets styringsgruppe og skal delta aktivt i
utformingen og i gjennomføringen av prosjektet.
Prosjektgruppen består av rådmannen, en representant for tillitsvalgte, en folkevalgt fra
Arbeidsmiljøutvalget og prosjektleder.
Prosjektet «Saman om ein betre kommune» er etablert med prosjektleder, arbeids- og
referansegrupper.
Kommunestyret er orientert i egen sak om prosjektet.
Referansegruppe/personer:






Prosjektleder for langsiktige strategier
Leder for organisasjon og prosjektleder for system for kontinuerlig forbedring/gjennomgang
av kjerneprosesser
Samfunnsutvikler og prosjektleder for kommuneplan.
Arbeidsgrupper knyttet opp til flere av tiltakene
Ringerike 2020

Økonomi/ressurser


Prosjektleder bruker 30 prosent av sin stilling som informasjonsleder på prosjektlederjobben.



Ringerike kommune får 300.000 kr årlig i tre år fra Kommunal- og regiondepartementet til
prosjektet.

Fokus/aktivitetsområder fram til sommeren:


Lage en milepælsplan med en beskrivelse av tiltakene, formålet, tidsplan og ansvaret for mål
1 og 2.

Vedtatt i styringsgruppa 28.4.2014
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PSYKOSOSIALT MILJØ I SKOLENE - KOMMUNEOVERLEGENS
SYSTEMTILSYN 2013/2014
Arkivsaksnr.: 13/4178

Saksnr.:
88/14

Arkiv: B08 &58

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
26.06.2014

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar Kommuneoverlegens samlerapport «Elevenes psykososiale miljø i
skolene, mars 2014 til orientering.
2. Kommunestyret anmoder skolene om å oppfylle forutsetningene for «god praksis» gitt i
«Helsedirektoratets veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen» for å oppfylle Forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. med henblikk på:
1. Elevenes krav til godt psykososiale forhold, jf. § 12.
2. Skolens plikt til å føre internkontroll, jf. § 4.

Sammendrag
Kommuneoverlegen har gjennomført systemtilsyn med elevenes psykososiale miljø i grunnog videregående skoler på Ringerike. Systemtilsynet var en oppfølging av et tilsvarende
systemtilsyn gjennomført i 2010/2012 i barne- og ungdomsskolene. Resultatene viser at
skolene har store utfordringer i arbeidet med å ivareta elevenes psykososiale miljø i
skolene.

Innledning / bakgrunn
Kommuneoverlegen er tilsynsmyndighet i forhold til elevenes helse og miljø i skolene i
henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.. § 25. i perioden
2010 – 2014 har Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern fokusert på
internkontroll/ansvar (§ 4) og psykososiale forhold (§ 12) i barnehager og skoler.
Elevenes psykososiale miljø i skolen er viktig indikasjon på helsetilstanden i befolkningen.
Konsekvensene av ikke å ta elevenes psykososiale miljø på alvor kan bli svært alvorlig for
barna. Mobbing og vold anses for å være et betydelig samfunnsproblem og skolene
sammen med foreldrene har ansvar for barnas sosiale læring.
Skolene plikter å føre internkontroll og dokumentere at de arbeider systematisk og
målrettet for å oppfylle krav og rettigheter elevene har i skolen. Foreldrene og elevene skal
involveres i dette arbeidet.

Beskrivelse av saken
Systemtilsynet med elevenes psykososiale miljø i skolene 2013- 2014 ble gjennomført som
en spørreundersøkelse i alle grunn- og videregående skoler. Alle skolene på Ringerike har
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deltatt. Kommuneoverlegen har i systemtilsynet vektlagt elevenes psykososiale miljø og
skolenes internkontroll. Prosessen har vært som følger:
2010: Informasjonsmøte med invitasjon til alle rektorer og barnehagestyrere.
2011: Spørreundersøkelse i alle barne- og ungdomsskoler
2012: Tilsynsbesøk i 4 skoler
2012: Spørreundersøkelse i alle barnehagene
2013: Tilsynsbesøk i 3 barnehager
2013/2014: Oppfølgende spørreundersøkelse i alle grunn- og videregående skoler.
Resultatene av undersøkelsene viser at skolene har store utfordringer i forhold til å
dokumentere overholdelse av lov- og forskriftskrav.
Vi mener å kunne hevde at skolene ikke har et effektivt internkontrollsystem. Skolene har
dessuten utfordringer i forhold til å svare på spørsmål om faktaopplysninger noe som
vanskeliggjør analysene av resultatet og å trekke en konklusjon.

Forholdet til overordnede planer
Kommuneplanens visjon: «Ringerike et bedre sted å være» og Folkehelsemeldingens visjon:
«Helse i alt vi gjør».

Juridiske forhold
Folkehelseloven § 5 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen og
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 4. Internkontroll og § 12
Psykososiale forhold.

Tidligere behandlinger og vedtak:
Kommunestyrets vedtok i sak 78/12 i møte 28.6.2012

Økonomiske forhold
Kommunen kan risikere store erstatningskrav til tidligere mobbeofre dersom skolene ikke
kan dokumentere at det arbeides systematisk etter anerkjente metoder for å ivareta
elevenes psykososiale miljø.

Behov for informasjon og høringer
Ingen. Skolene er kjent med innholdet i rapporten i mars 2014 og ingen skoler har gitt
tilbakemeldinger på denne. Det ble i mars gitt tilbud om informasjonsmøte 28.5.2014.

Alternative løsninger
Ordinære systemtilsyn enkeltvis i skole med bruk av virkemidlene i Lov om folkehelsearbeid
(Folkehelseloven) dersom Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 4.
Internkontroll og § 12 Psykososiale forhold ikke oppfylles på en allmenn akseptert måte.

Prinsipielle avklaringer
Hvordan skal skolene ivareta sitt selvstendige ansvar for å oppfylle bestemmelsene i
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. med tilhørende forskrifter og
veiledninger.
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Rådmannens vurdering
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har gjennomført systemtilsyn
med samtlige grunn- og videregående skoler på Ringerike med formål om å skaffe oversikt
over hvordan skolene arbeider for å ivareta elevenes psykososiale forhold.
Resultatene fra den siste undersøkelsen viser at skolene har store utfordringer i forhold til å
etterleve bestemmelsene i Folkehelseloven og tilhørende forskrifter. Folkehelseloven med
tilhørende forskrifter er ikke vesentlig forskjellig fra krav i Opplæringslova, begge
regelverkene stiller krav om at skolene skal dokumentere hvordan de arbeider for å
etterleve lov- og forskriftskravene knyttet til elevenes rettigheter i skolene. Skolene har
store utfordringer i forhold til å dokumentere hvordan de arbeider. De har utarbeidet noen
internkontrolldokumenter, men ingen av skolene kunne vise til at de har et fullverdig og
effektivt internkontrollsystem.
Helsedirektoratet utga ny veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler mv. gjeldene for skoler; «Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen». Denne veilederen
er basert på nyere faglig kompetanse og anses mer anvendelig i bruk enn veilederen fra
1998.
U-direktoratet har nettopp utga 21.5 2014 ny veileder 4-2014 «Systemrettet arbeid etter
opplæringsloven kapittel 9a».
Begge veilederne angir forutsetninger for «god praksis» basert på «faglig forsvarlighet» og
om forebyggende arbeid med elevenes psykososiale miljø.
Rådmannen anmoder om at skolene arbeider aktivt for å oppfylle forutsetningene for «god
praksis» i arbeidet med å oppfylle elevenes psykososiale miljø i skolen og i forhold til
skolens plikt til å etablere og føre internkontroll.
Rådmannen framlegger samlerapporten med dette som innstilling til vedtak.

Vedlegg
 Kommuneoverlegens Samlerapport for systemtilsyn med Elevenes psykososiale miljø
på skolen, datert mars 2014.
 Kommuneoverlegens oversendelsesbrev: Samlerapport fra systemtilsyn med
elevenes psykososiale miljø i skolen, datert 12.3 2014.
Lenker:
Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen.
U-dir. veileder 4-2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a..
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
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Elevenes
psykososiale
miljø på skolen
Samlerapport for systemtilsyn. Forskrift om
Miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 4
og 12.
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern i Ringerike kommune gjennomførte
ved årsskiftet 2013/2014 systematisk tilsyn med elevenes psykososiale miljø på grunnskolene og
videregående skoler. Systemtilsynet var en oppfølging av systemtilsyn med barnas psykososiale
miljø i skolen i 2010 – 2012. I denne undersøkelsen er også de videregående skolene med. Målet
med undersøkelsen er å kartlegge arbeidet med å fremme og ivareta elevenes psykososiale
arbeidsmiljø. Overordnet målsetting har vært å bidra til læring og forbedring. De dokumenterte
observasjonene er ment å danne grunnlag for skolenes videre arbeid med elevenes psykososiale
arbeidsmiljø.

Mars 2014
Ringerike kommune, kommuneoverlegen, mars 2014
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Sammendrag
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern i Ringerike kommune gjennomførte i
perioden november 2013 til januar 2014 et varslet systemtilsyn med elevenes psykososiale miljø i
alle grunn- og videregående skoler i Ringerike. I kommunen er det 18 barne- og ungdomsskoler og 3
videregående skoler og alle skolene har svart på undersøkelsen. Det er opplyst et samlet elevtall på
ca 4530 elever.
Systemtilsynet 2013-2014 er en oppfølging av tilsvarende systemtilsyn i 2010 – 2012 som ble
gjennomført i alle grunnskolene i Ringerike med ca 3200 elever. Tilsynsmyndighetens intensjon er å
undersøke hvordan skolene arbeider for å ivareta og fremme elevenes psykososiale miljø i skolene
og avdekke samsvar eller ikke-samsvar med Folkehelselovens bestemmelser og tilhørende
forskrifter.
Målet for systemtilsynet er «å bidra til læring og forbedring for alle parter».
Systemtilsyn ble gjennomført med ved hjelp av elektronisk kartleggingsverktøy (questbackprogrammet) og spørsmålene var knyttet til skolenes styrende dokumenter (internkontrollsystem),
praksis, oversikt over elevene, registreringer av volds- og mobbesaker, kartlegging av elevenes
trivsel og foreldrenes tilfredshet de to siste årene. Spørsmålene var de samme som ved
systemtilsynet i 2010-2012.
Det er meldt om:
 mange ulike styrende dokumenter
 høy grad av bruk av resultatene fra elevundersøkelsene i arbeidet
 lav oppslutning om tilfredshets-undersøkelser (foreldre)
 høy grad av tilsyn med elevene i friminuttene
 lav grad av loggføring av tilsyn med elevene
 de fleste registreringer av mobbing og vold er basert på meldinger fra elever og foreldre
 det er registrert et økende antall enkeltvedtak knyttet mobbing og vold
Alle skolene har relativ lik tilnærming til spørsmålene. Vi mener på bakgrunn av svarene å kunne
anta at systemtankegangen i skolenes styringssystem (internkontrollsystem) ikke er tilfredsstillende
innarbeidet. Vi stiller derfor spørsmål ved om skolene har et velfungerende internkontroll-systemet
med formål å oppfylle bestemmelsene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
mv.. Det avspeiles i at de fleste skolene ikke oppgir denne forskriften som er styrende dokument.
Nasjonale undersøkelser viser at skolene i Ringerike ligger jevnt med landsgjennomsnittet og snittet for
skolene i Buskerud. Elevundersøkelsen viser etter vår bedømmelse at skoleelevene har høy risiko for å bli
utsatt for mobbing og vold på skolen. Det betyr etter vårt syn at alt for mange elever utsettes for denne
helse- og trivselsreduserende faktor i skolehverdagen.

DEL I: INNLEDNING OG BAKGRUNN
I Ringerike er det i alt 21 skoler: ni barneskoler, fire barne- og ungdomsskoler og fire
ungdomsskoler, en privat barne- og ungdomsskole og tre videregående skoler. Alle skolene har
deltatt i undersøkelsen i 2013 - 2014. Det totale antall elever i skolene i Ringerike i 2013- 2014 er
oppgitt til ca 4530.
Ringerike kommune, kommuneoverlegen, mars 2014
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Folkehelseprofilene for Ringerike kommune 2014 viser følgende tall for Ringerike:
Folkehelseindikatorer –
Norge
Buskerud
Ringerike
skole:
fylke
kommune
Trives på skolen, 10. klasse:
84 %
85 %
84 %
Mobbes på skolen, 10. klasse:
10 %
9,5 %
8,9 %
Laveste mestringsnivå i lesing: 5. klasse
27 %
27 %
26 %
Frafall i videregående skole:
27 %
27 %
25 %
KILDE: Folkehelseinstituttet
Denne rapporten omhandler resultater fra systemtilsyn med elevenes psykososiale miljø i grunn- og
videregående skoler 2013-2014. Tilsynsmyndigheten er representert ved kommuneoverlegen Karin
Møller og fagansvarlig for miljørettet helsevern Unni Suther. Systemtilsynet er basert på en
spørreundersøkelse med formål om å avdekke samsvar eller mangel på samsvar med
Folkehelseloven og tilhørende Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. samt å
få en oversikt over elevsituasjonen i kommunens skoler. Det oppfølgende systemtilsynet 2013-2014
er vurdert opp i mot resultater fra systemtilsynet 2010-2012. Systemtilsynet i 2010 – 2012 omfattet
alle grunnskolene med ca 3200 elever.

Bakgrunn
Systemtilsynet er basert på Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), kapittel 3 Miljørettet
helsevern og tilhørende Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 4 og 12.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.:
§ 4. Ansvar. Internkontroll
Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne
forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunen til enhver tid gir.
Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.
§ 12. Psykososiale forhold
Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold».
Systemtilsynet 2010-2012 avdekket under tilsynsbesøk på tre skoler at alle hadde samme type avvik
på systemnivå fra Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4 og § 12 og fant
grunnlag for å anta at alle grunnskolene i Ringerike kommune hadde samme avvik.
«Avvik:
Skolene har ikke et dokumentert system for kontroll, sikring og utvikling av planene for
arbeidet med elevenes psykososiale miljø».
Tilsynet fant grunnlag for å hevde at grunnskolene i Ringerike ikke ivaretar elevenes rettigheter i
henhold til Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) og Forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler m.v. (§ 4 og § 12), og konkluderte med følgende forslag til vedtak:
«Pålegg om retting (Folkehelseloven § 14):
Utarbeide system for styring av arbeidet med psykososiale forhold i skolen, implementere
dette og kontinuerlig å arbeide for å planlegge, kontrollere, sikre, evaluere og forbedre
systemet».
Ringerike kommune, kommuneoverlegen, mars 2014
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Tilsynsrapporten ble tatt til behandling i Ungdomsrådet, Hovedkomitéen for oppvekst og kultur,
Hovedkomitéen for helse, omsorg og velferd, Formannskapet og Kommunestyret i Ringerike
kommune. Her gjengis ungdomsrådets og kommunestyrets vedtak.
Ungdomsrådets vedtak i sak 18/12 i møte 12.6.2012:
«Ungdomsrådet tar planen til orientering og vil at skoleledelsen skal ha minst fem møter med
elevrådet for å følge opp dette temaet skoleåret 2012-2013»
Kommunestyrets vedtok i sak 78/12 i møte 28.6.2012:
1. «Rapporten tas til orientering.
2. Funnene innarbeides i skolenes trivselsplaner.
3. Hovedkomiteen har temaet på sin agenda 2 ganger per år.
4. Hovedkomiteen tar ungdomsrådets vedtak til etterretning, og ber om at skoleledelsen har
minst fem møter med elevrådet for å følge opp dette temaet skoleåret 2012-2013.»

Begreper:
Styrende dokumenter er fellesbetegnelse på de dokumenter som inneholder informasjon om
organisasjonens mål, planer, prosedyrer og rutiner som virksomheten har utarbeidet og som utgjør
en del av virksomhetens styringssystem.
De styrende dokumentene må kunne gjenspeile praksis i skolen, se: Figur 1.
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. Ved systemtilsyn
undersøkes det om internkontrollen sikrer forsvarlige tjenester. Avvik funnet ved tilsyn
framkommer gjennom å avdekke mangler eller svakheter i tjenesteytingen. Tilsynet registrerer hva
det er i interkontrollen som medfører eller gir økt risiko for svikt i de faglige aktiviteter. Fokus er på
det området tilsynet omfatter.
Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men
der myndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.
Tilsynsmyndigheten kan trekke fram andre forhold, for eksempel forhold som har bidratt positivt til
at det ikke er funnet avvik på et område.
Mobbing er et begrep som er tillagt flere betydninger, de mest brukte er:
Olweus 1992:17: «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid,
blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer»
Elevundersøkelsen: ”Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet
mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også
mobbing.
Manifest mot mobbing 2011-2014: ”Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd fra en
eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestenging eller gjentatt erting
på en ubehagelig måte er også mobbing.

Modell for tilsynet
Vi velger å vise til to modeller; en modell for systematisk og kontinuerlig læring og forbedring
(modell etter Deming) og en modell for oppbygging av styringssystemet. Modellen kontinuerlig
forbedring i organisasjonene er forbedret siden systemtilsynet i 2010-2012.
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Figur 1 Modell etter Demings kvalitetssirkel for kontinuerlig forbedring

Planverk: Virksomhetens planverk må ta utgangspunkt i gjeldende lover, forskrifter, veiledere,
standarder samt krav og behov fra brukerne og inneholde beskrivelse av hvordan virksomheten skal
arbeide for å oppfylle krav og behov, opplegg for egenkontroll, brukervurderinger og forbedringer
av tjenesten.
Kontroll med tjenesten: Utføre arbeidet i henhold til planen, dokumentere at planen følges, utføre
egenkontroller og loggføringer av arbeid i henhold til planen.
Sikring av tjenesten: Gjennomføre målinger av om systematiske planarbeid har gitt ønsket effekt
hos bruker (innbyggerne).
Forbedring: Innarbeide resultater fra egenkontroller og resultater fra brukerundersøkelser samt
avdekke og eventuelle å innarbeide nye lov- og forskriftskrav, endrede krav og behov fra brukerne i
planen.

Figur 2 Oppbygging av styringssystem for å oppnå: God praksis i virksomheten.
(Kilde: H. Innbjør)
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DEL II: SYSTEMTILSYN 2013 - 2014
Systemtilsynet er ment å undersøke om skolenes internkontrollsystem sikrer at alle barn og unge
får riktige tjenester til riktig tid og av riktig kvalitet i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler m.v..
Tilsynet er gjennomført som en spørreundersøkelse (ved hjelp av Questbackprogrammet), og
spørsmålene er identiske med de som ble stilt i systemtilsynet i 2010 - 2012. Spørreskjemaet ble
sendt til alle barne- og ungdomsskoler og videregående skoler i Ringerike i november 2013.
Spørsmålene er knyttet til:
1. Planer, prosedyrer og rutiner
2. Psykososialt miljø
3. Tilsyn med elevene i friminuttene
4. Mobbing og vold
Mål for tilsynet
Mål for systemtilsynet er «å bidra til læring og forbedring». De dokumenterte observasjoner fra
tilsynet skal danne grunnlag for skolenes videre arbeid med utvikling av elevenes psykososiale miljø
i skolene.
Hensikten med det oppfølgende systemtilsynet i 2013 – 2014 var å avdekke om skolens praksis var
endret siden 2010-2012 og om eventuell endret praksis er i samsvar med §§ 4 og 12 i Forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. hjemlet i Lov om folkehelsearbeid
(Folkehelseloven).

Resultater
I det etterfølgende er resultatene fra undersøkelsen oppsummert og kommentert.
1. Planer, prosedyrer og rutiner
1. Hvilke styrende dokumenter (planer, programmer, prosedyrer og rutiner) har skolen for å ivareta
elevenes psykososiale forhold (vold, mobbing, oppbygging av sosialkompetanse, trivsel)? Angi tittel,
forfatter og dato for hvert enkelt av dokumentene.

Til sammen er det oppgitt 50 ulike dokumenter, i snitt 6, median 5 og maksimalt 22 styrende
dokumenter og/eller metoder per skole.
Tabell 1 Styrende dokumenter










Trivselsplaner (14)
Faglige programmer (14)
Opplæringslova (10)
Egne handlingsplaner (7)
Nasjonal elevundersøkelsen (5)
Egne elevundersøkelser (4)
Internkontrollsystem (4)
FAU, SU, SMU (4)








Egne mobbeplaner (3)
Elevråd (2)
Forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler mv. (2)
Manifest mot mobbing (2)
Egen plan mot vold (1)
Andre prosedyrer og aktiviteter (39)
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Skolene har i hovedsak oppgitt: «trivselsplaner», «anti-mobbeplan», «programmer for arbeid mot
mobbing og vold», «handlingsplaner», samt «risiko- og sårbarhetsanalyser» som styrende
dokumenter.
Kommentar:
Resultatene viser at skolene i liten grad (19 %) har oppgitt «internkontrollsystem» utarbeidet med
henblikk på å oppfylle Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 4, som et
overordnet styrende dokument for arbeidet med elevenes psykososiale miljø i skolen. Noen skoler
har oppgitt noe som både kan oppfattes som styrende dokumenter og som praksis. Et mindre antall
skoler < 30 % oppga: «tittel, forfatter og dato på hvert enkelt av dokumentene» slik det ble spurt
om.
2. Hvordan blir prosedyrene gjort kjent blant medarbeiderne?
Til sammen er det oppgitt 50 ulike metoder, i snitt 3, median 3 og maksimalt 8 metoder per skole.
Tabell 2 Bekjentgjøring av styrende dokumenter














Personalmøter (9)
«Oppstartsuka» (8)
Plandager (6)
Planmøter (5)
Informasjonsskriv (5)

Medarbeidersamtaler (3)
Forpliktende v/underskrift (3)
Elevråd (3)
Trinnmøter (2)
Mellomledermøter (1)
Annet (5)

Skolene oppgir at de har systematikk i å gjøre de styrende dokumentene kjent for alle involverte i
skole blant ansatte, foreldre og elever. Flere skoler oppgir medvirkning, samtaler med og
informasjon til mellomledere, medarbeidere, foreldre og elever i ulike fora for å etterse om planer
og programmer er implementert i skolen. Det meldes om at informasjon om de styrende
dokumenter skjer både muntlig, skriftlig og elektronisk.
Kommentar:
Det framgår ikke om skolene har en forpliktende informasjonsplan eller prosedyre (styrende
dokument/prosedyre) for bekjentgjøring av skolens rutiner knyttet til internkontrollsystemet.
3. Hvordan kontrollerer du at prosedyrene følges?
Til sammen er det oppgitt 47 ulike fora eller metoder, i snitt 2, median 3 og maksimalt 5 metoder
per skole.
Tabell 3 Kontroll med bruk av styrende dokumenter











Personalmøter (12)
Medarbeidersamtaler (6)
Elevråd, FAU (5)
Observasjon (3)
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Det framkommer av svarene at skolen bruker samtaler, informasjon, observasjoner og kontroll med
tilbakemeldinger som metode for å kontrollere om de styrende dokumentene er i bruk.
Kommentar:
Det framkommer ikke om skolene har et kontrollprogram knyttet til styringssystemet
(internkontrollsystemet) og heller ikke om skolenes ledelse gjennomfører systematisk
egenkontroller i virksomheten for å vurdere de formelle planer og programmers egenhet.
4. Hvordan sikrer du at det kun er de styrende dokumentene som følges, og at det ikke benyttes
uformelle prosedyrer?
Til sammen er det oppgitt 39 ulike metoder, i snitt 2, median 2 og maksimalt 4 metoder per skole.
Tabell 4 Sikring av bruk av formelle styrende dokumenter












Medarbeidersamtaler (7)
Forpliktelser (4)
Evaluering/ erfaring (4)
Styringsgruppe (3)
Plangruppe (3)

Personalgruppe (3)
Involvering i aktuelle saker (3)
Elevsamtaler (2)
Annet (10)

Skolene oppgir i stor grad samtaler og observasjoner som metoder for å sikre at skolens planer og
programmer følges. Noen skoler oppgir bruk av et elektronisk system for å sikre at kun de nyeste
rutinene er i bruk.
Kommentar:
Det framkommer ikke opplysninger om skolene har formelle prosedyrer i internkontrollsystemet
som angir hvordan skolen skal sikre at det kun er de nyeste dokumentene som er i bruk, at eldre
versjoner er fjernet og at det ikke er etablert annen praksis.
2. Psykososialt miljø
Kartlegging av elevenes trivsel, foreldrenes tilfredshet, oversikt over elever i skoler og tilsyn med
elevene i friminuttene. (Spørsmålene 5 til 10).
Tabell 5 Kartlegging, loggføring og oversikt

Kartlegging av tilsyn, trivsel og tilfredshet
Skoler som melder at de har:
 Oversikt over elever som er til stede i skolen:
 Oversikt over hvor de er de som ikke er til stede:
 Loggført tilsyn med elevene i friminuttene:
 Gjennomført trivselsundersøkelser med strukturerte skjema:
 Oversikt over elever som ikke trives:
 Oversikt over elever som blir mobbet /utsatt for vold:
 Kartlagt foreldrenes tilfredshet:
 Oversikt over foreldre og elever som ikke er tilfreds:
 Oversikt over foreldre og elever som melder om mobbing og vold:
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100 %
95 %
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Skolene oppgir at de har oversikt over elevene i skoletiden, gjennomfører regelmessige
elevundersøkelser og har oversikt over elevenes trivsel i skolene. Systemtilsynet avdekket at 68 %
av skolene ikke har gjennomført foreldreundersøkelser. Begrunnelsen for ikke å ha gjennomført
slike undersøkelser oppgis til å være manglende deltakelse fra foreldrene.
Kommentar:
Resultater fra brukerundersøkelsene er en viktig kilde til forbedring av de styrende dokumenter,
dersom disse undersøkelsene ikke foreligger har skolene ikke tilstrekkelig kunnskaper om målene
for planer og programmer oppfylles på systemnivå. Skolene har ikke pålitelige data for å avdekke
om elevene har et helsemessig tilfredsstillende skoletilbud.
3. Tilsyn med elevene i friminuttene:
Skolene opplyser at de fokuserer på at elevene trives, ikke står alene og at de hjelper elever i gang
med lek og aktiviteter. Det opplyses at de som fører tilsyn med elevene er synlige, reagerer på og
forsøker å løse konflikter mellom elevene. Det oppgis at det føres tilsyn på både ute- og
inneområdene der elevene er.
Kommentarer:
En liten andel av skolene (30 %) loggfører hendelser som inntreffer i elevenes friminutt og skolen
har dermed en utfordring i forhold til å dokumentere pålitelige data over mobbing og vold i skolen.
4. Mobbing og vold
Skolene ble i tilsynet anmodet om å oppgi tall for mobbing og vold og enkeltvedtak tilknyttet disse
faktorene for de siste to årene. Alle skolene har besvart spørsmålene. Svarene er framstilt her både
som antall hendelser per skole og samlet for alle skolene.
Tabell 6 Kartlegging av mobbing og vold skoler/hendelser

Kartlegging av mobbing og vold
Spørsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Loggførte mobbesaker:
Mobbesaker meldt av foreldre:
Enkeltvedtak – mobbing:
Loggførte voldssaker:
Voldssaker meldt av foreldre:
Enkeltvedtak – vold:

Antall skoler (kolonne) per hendelser:
Ingen 1
2
3
4
5 Flere
3 6
2
2
1
3
4
4 6
6
3
1
0
1
8 2
3
2
1
3
2
9 6
2
0
0
1
3
16 4
1
0
0
0
0
12 6
1
1
0
1
0

Vet ikke
0
0
0
0
0
0

Tabell 6 viser hvor mange mobbe- og voldshendelser som er rapport fra skolene for to toårs
perioder. Tre skoler oppgir at de har hatt «mobbefri skole» i perioden, fire skoler har ikke mottatt
meldinger om mobbing fra foreldrene og åtte skoler har ikke fattet enkeltvedtak i forhold til
mobbing. Fire skoler oppga at de har mer enn fem loggførte mobbesaker og en skole har mer enn
fem mobbesaker meldt av foreldrene. Ingen skoler oppga at de ikke vet.
Tallene for vold viser at ni skoler har ikke loggført voldssaker, 16 skoler har ikke mottatt melding fra
foreldrene om vold og 12 skoler har ikke fattet enkeltvedtak relatert til vold. Tre skoler oppga å ha
mer enn fem loggførte voldssaker. Ingen skoler har mer enn to foreldremeldte voldssaker og ingen
skoler har fattet mer enn fem enkeltvedtak knyttet til vold.
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Tabell 7 Kartlegging av mobbing og vold samlet

Antall skoler som arbeider med mobbing og vold
Spørsmål:
Antall Prosentandel
skoler
av skolene
1. Loggførte mobbesaker:
18
85 %
2. Mobbesaker meldt av foreldre:
17
81 %
3. Enkeltvedtak – mobbing:
13
62 %
4. Loggførte voldssaker:
12
58 %
5. Voldssaker meldt av foreldre:
5
24 %
6. Enkeltvedtak – vold:
9
43 %
Tabell 7 viser andelen av skolene som har oppgitt hvilket svar på de ulike svaralternativene.
Responsen på spørreundersøkelsen viser at 85 % av skolene har registrert mobbesaker og at 81 %
av skolene har mottatt meldinger om mobbing fra foreldrene. 62 % av skolene har fattet
enkeltvedtak knyttet til mobbing og 72 % av de registrerte mobbesaker er løst med bruk av
enkeltvedtak.
58 % av skolene har registrert voldssaker og 24 % av skolene har mottatt melding om vold fra
foreldrene. 43 % av skolene har fattet enkeltvedtak knyttet til voldshendelser og 75 % av de
registrerte voldshendelser er løst med bruk av enkeltvedtak.
Kommentarer:
Undersøkelsen viser at henholdsvis 75 % og 72 % av registrerte volds- og mobbehendelser ikke
løses ved bruk av enkeltvedtak.
Sammenligningstall
I tabell 8 er resultatene fra systemtilsyn i 2010-2012 sammenlignet med resultatene for mobbing og
vold fra systemtilsynet 2013-2014.
Tabell 8 Sammenligningstall mellom systemtilsynet 2010-2012 og systemtilsynet i 2013-2014

Sammenligning mellom resultater av skolenes tilbakemeldinger til tilsynsmyndigheten om
registrerte vold og mobbesaker i 2011 (2010 – 2012) og 2013 (2013/2014).
Registrerte tilfeller
de to siste årene:

Mobbesaker
Voldssaker

Total antall
loggførte i
skolene
2011
2013
48
>56
31
>22

Andel foreldremeldte

Enkeltsaker /
enkeltvedtak

Prosentandel
som fikk hjelp

2011
33
19

2011
17
5

2011
35 %
16 %

2013
38
6

2013
46
16

2013
<82 %
<72 %

Skolene oppgir (tabell 8) at de registrert høyere antall volds- og mobbehendelser, fatter flere
enkeltvedtak og hjelper på den måten et større antall elever. Ut i fra svarene fra de enkelte skolene,
kan vi lese at differansen i antall mobbehendelser ikke skyldes at det er flere skoler deltar i
undersøkelsen for 2013-2014.
Kommentar:
Skolene registrerer flere hendelser og fatter flere enkeltvedtak enn tidligere, antall
mobbehendelser meldt av foreldrene er ikke signifikant forskjellig i disse to periodene, men antall
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foreldre som har meldt om voldshendelser er betydelig lavere i 2013. Skolene har imidlertid fattet
flere enkeltvedtak knyttet til vold i 2013 og andelen elever som har fått hjelp er betydelig høyere i
2013 enn i 2011.

DEL III: DRØFTINGER
Diskusjon
Metode:
Spørreundersøkelsen er en anerkjent metode for å skaffe oversikt over helsetilstanden i deler av
befolkningen, i dette tilfellet kartlegging av elevenes psykososiale miljø i skolene, jf. Lov om
folkehelsearbeid (Folkehelseloven) § 5 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene i
kommunene.
Responsen på systemtilsynet var fulltallig og alle hadde avgitt svar innen utgangen av januar 2014,
fristen var i desember 2013, men noen skoler ba om utsettelse og noen e-postlinker fungerte ikke
og disse skolene fikk undersøkelsen tilsendt først i januar 2014.
Metoden har noen svakheter når skolene mangler det overordnede internkontrollsystemet med
formål å dokumentere oppfyllelse av Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv..
Noe som resulterer i at skolene i større grad må beskrive hva som gjøres framfor å angi
dokumenttitler, forfattere og datoer på disse.
Styrende dokumenter:
Skolenes respons tyder på at de forholder seg til Opplæringsloven § 9a med tilhørende forskrifter og
veiledere i arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Opplæringslovas § 9a inneholder ikke krav til
skriftlig internkontrollsystem for å dokumentere oppfyllelse av krav til elevenes arbeidsmiljø i
skolen.
Noen få skoler oppga tittel, forfatter og dato på de styrende dokumentene slik det ble spurt om
under spørsmålet:
1. Hvilke styrende dokumenter har skolen for å ivareta elevenes psykososiale forhold?
De fleste skolene har oppgitt noe som vi oppfatter som dokumenter og noe som vi er usikre på er
dokumenter eller beskrivelse av praksis.
Skolene oppgir muntlighet, observasjoner og dialoger i ulike etablert fora eller samtaler mellom
leder, medarbeidere, foreldre og elever. Det framkommer ikke av svarene om noen skoler har
styrende dokumenter som beskriver at dette er skolens formelle praksis. Det ble ikke oppgitt
forfatter, tittel og dato for styrende dokumenter under disse tre spørsmålene:
2. Hvordan blir prosedyrene gjort kjent blant medarbeiderne?
3. Hvordan kontrollerer du at prosedyrene følges?
4. Hvordan sikrer du at det kun er de styrende dokumentene som følges, og at det ikke
benyttes uformelle prosedyrer?
Noen skoler oppgir «internkontrollsystem» som styrende dokument uten å angi om
internkontrollsystemet er utarbeidet med formål å oppfylle Forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler mv. § 4. eller annet regelverk. F.eks. vil internkontrollsystem i henhold til
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
alene ikke være tilstrekkelig for å ivareta elevenes arbeidsmiljø.
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Psykososialt miljø:
De aller fleste skolene oppgir at skolens «trivselsplan» og resultater fra elevundersøkelser er viktige
styrende dokumenter i skolen. Noen få skoler har oppgitt egne «anti vold- og mobbeplaner».
Dersom skolenes trivselsplaner er å anse som «anti-vold- og mobbeplaner» må betegnelsen:
«trivselsplanen» anses om villedende. Trivselsbegrepet er vanskelig definerbart, men forskningen
relaterer begrepet ofte til trygghet, mestringsevne, indre motivasjon og god selvfølelse. Fravær av
vold og mobbing fører nødvendigvis ikke til økt trivsel.
Tilsyn med elevene i friminuttene, trivsels- og tilfredshetsundersøkelser:
Alle skoler opplyser at de fører tilsyn med elevene i friminuttene, 90 % opplyser at de vet hvor de er
som ikke er til stede på skolen, mens kun 30 % skolene opplyser at den loggfører tilsynet
Alle skolene gjennomfører trivselsundersøkelser blant elevene og 95 % av skolene opplyser at de
har oversikt over elever som ikke trives eller som blir mobbet eller utsatt for vold. Kun 32 % har
gjennomført tilfredshetsundersøkelser, noen skoler opplyser at de har gjennomført undersøkelser
blant foreldrene tidligere og erfart at deltakelsen er for lav til at resultatene kan brukes. 60 % av
skolene oppgir å ha oversikt over foreldre og elever som ikke er tilfreds og 90 % opplyser å ha
oversikt over foreldre og elever som melder om mobbing og vold.
Mobbing og vold:
Et høyt antall elever i skolene i Ringerike har meldt at de opplever seg mobbet i skolen til den
nasjonale undersøkelsen, mens skolene avdekker og løser et lavt antall tilfeller av mobbing og vold.
Dette systemtilsynet avdekker at foreldre og elever melder litt over 2/3 av de registrerte
mobbesakene i skolen og litt under 1/3 av voldstilfellene. Videre viser resultatene at skolene
oppdager litt under 1/5 av antallet elever som opplyser at de er utsatt for mobbing og vold i den
nasjonale elevundersøkelsen. Beregningen tar utgangspunkt i at mobbefrekvensen er lik på alle
klassetrinn i skolene, beregningen er bruk som sammenligningsgrunnlag.
I spørreundersøkelsen i 2011 deltok kun grunnskolene, det totale antallet elever i skolene ble
oppgitt til ca. 3200 elever. Mobbefrekvensen var 8,5 % i 10. klasse i henhold til den nasjonale
elevundersøkelse 2012. Dersom mobbefrekvensen var lik for alle klassetrinn tilsa tallene at ca. 270
elever ble mobbet i grunnskolen i hvert år (2012 tall). I spørreundersøkelsen i 2013-2014 deltok alle
grunnskolene og videregående skoler, det totale antall elever i skolene er oppgitt til ca. 4530.
Mobbefrekvensen var 8,9 % i 10. klasse i henhold til Folkehelseinstituttets «Kommunehelseprofiler
for Ringerike 2014». Dersom mobbefrekvensen var lik på alle klassetrinn tilsier denne
prosentandelen at ca. 400 elever mobbes i grunn- og videregående skoler i Ringerike hvert år (2013
tall).
Resultatene fra 2010 - 2012 er ikke direkte sammenlignbare med resultatene fra
spørreundersøkelsen i 2013 - 2014 ettersom de videregående skoler også deltar i 2013- 2014. Vi
kan ikke se utfra svarene at skolene avdekker flere tilfeller av mobbing og vold, men skolene oppgir
at de løser flere av sakene ved bruk av enkeltvedtak.

Konklusjon:
Alle skolene har relativ lik tilnærming til spørsmålene. Vi mener på bakgrunn av svarene å kunne
anta at systemtankegangen i skolenes styringssystem (internkontrollsystem) ikke er tilfredsstillende
innarbeidet. Vi stiller derfor spørsmål ved om skolene har et velfungerende internkontroll-systemet
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med formål å oppfylle bestemmelsene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
mv.. Det avspeiles i at de fleste skolene ikke oppgir denne forskriften som er styrende dokument.
Undersøkelsen viser at skolene fortsatt ikke har effektive metoder for å avdekke om mobbing og
vold foregår eller ikke, blant annet føres det i liten grad logg fra tilsyn med elevene i friminutt. Det
framkommer også av undersøkelsen at skolene mangler tilfredsstillende verktøy for å måle
brukernes (foreldre og elevers) tilfredshet med skolen. I tillegg er det et større antall elever som
melder til den nasjonale elevundersøkelsen at de opplever mobbing i skolen enn det skolene
arbeider med. Med dette som bakgrunn hevder vi at skolene med dagens praksis ikke makter å
framskaffe tilfredsstillende nøkkeltall for å gjennomføre forbedringer i skolens styringssystem og
arbeid med elevenes psykososiale miljø.
Nasjonale undersøkelser viser at skolene i Ringerike ligger jevnt med landsgjennomsnittet og snittet
for skolene i Buskerud. Den nasjonale elevundersøkelsen viser etter vår bedømmelse at norske
skoleelever har høy risiko for å bli utsatt for mobbing og vold på skolen. Det betyr etter vårt syn at
alt for mange elever utsettes for denne helse- og trivselsreduserende faktor i skolehverdagen.

DEL IV: REFERANSELISTE
Hjemmel:
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven).
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
Vedlegg:
Spørreundersøkelse / questback:
Utrykt vedlegg:
Respons på Questback-undersøkelsen til den enkelte skole (sendes på anmodning).
Link:
Samlerapporten fra systemtilsynet i 2010- 2012: Barnas psykososiale miljø på skolen, MHVsystemtilsyn, mai 2012
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1745-3

Arkiv: M16

Sak: 119/14
NYTT RENSEANLEGG - MONSERUD
Vedtak i Formannskapet:
1. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av byggetrinn 1 for
nytt renseanlegg.
2. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av tiltak på
eksisterende renseanlegg (Biotrinn og slambehandling)
3. Investering-/budsjettplan som vist i vedlegg til saken tas til etterretning og innarbeides
i kommunens økonomiplan
4. Byggetrinn 2 avventes til man ser hvilken befolkningsvekst Hønefoss m/omegn får.

Behandling i Formannskapet 17.06.2014:
Hovedkomiteens (HMA) innstilling:
1. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av byggetrinn 1 for
nytt renseanlegg.
2. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av tiltak på
eksisterende renseanlegg (Biotrinn og slambehandling)
3. Investering-/budsjettplan som vist i vedlegg til saken tas til etterretning og innarbeides
i kommunens økonomiplan
4. Byggetrinn 2 avventes til man ser hvilken befolkningsvekst Hønefoss m/omegn får
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
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NYTT RENSEANLEGG - MONSERUD
Arkivsaksnr.: 14/1745

Saksnr.:
67/14
119/14
89/14

Arkiv: M16

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
05.06.2014
17.06.2014
26.06.2014

Forslag til vedtak:
1. Råmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av byggetrinn 1 for
nytt renseanlegg.
2. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av tiltak på
eksisterende renseanlegg (Biotrinn og slambehandling)
3. Investering-/budsjettplan som vist i vedlegg til saken vedtas og innarbeides i
kommunens økonomiplan
4. Byggetrinn 2 avventes til man ser hvilken befolkningsvekst Hønefoss m/omegn får

Sammendrag
Monserud renseanlegg nærmer seg kapasitetsbegrensningen og har problemer med
slambehandlingen. For å møte planlagte utbyggingsprosjekter og økt befolkningsvekst i
Hønefoss med omegn må dagens anlegg enten utvides eller det må bygges et nytt
renseanlegg. Rådmannen har gjennomført et forprosjekt som gir en anbefaling på å utvide
eksisterende renseanlegg med et biotrinn og tiltak på slambehandlingen.
Forprosjektrapporten gir også en anbefaling om å bygge et nytt renseanlegg ved siden av
det eksisterende anlegget med en kapasitet på 24000 pe i første byggetrinn med en mulig
utvidelse senere i et byggetrinn 2 til en samlet kapasitet på 36000 pe (1 pe = en person)

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommunes renseanlegg på Monserud ble bygget i 1977 og utvidet i 1994 og 2000
og er det største renseanlegget i Ringerike kommune. Dagens kapasitet på Monserud RA er
i ferd med å nås i løpet av kort tid. Rådmannen har derfor gjennomført et forprosjekt for å
avklare dagens hydrauliske kapasitet på eksisterende anlegg og nye rensekrav forbundet
med dette. Forprosjektet har også tatt for seg om det er aktuelt med en utvidelse av dagens
anlegg eller om det skal bygges et nytt renseanlegg for å møte fremtidig tilknytning og
planlagt vekst i Hønefoss og omegn.

Beskrivelse av saken
Monserud RA tar i mot avløp fra Hønefoss med omegn og nærmer seg kapasitetsbegrensning i anlegget. Rådmannen har våren 2014 gjennomført et forprosjekt sammen
med rådgivende konsulent Cowi AS. Forprosjektrapporten har tatt for seg følgende
problemstillinger:
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Hvilken kapasitet her eksisterende anlegg, hydraulisk og rent renseteknisk?
Hvilken belastning kan Monserud RA forvente i fremtiden ut fra kommuneplan,
fortetting og andre faktorer?
Hvilken størrelse (arealbehov) det er behov for på det nye anlegget samt plassering?
Hvordan skal man håndtere problemer med slam?
Hvor stor utvidelsen av renseanlegget bør være i forhold til forventet fremtidig
belastning?
Aktuelle løsninger for valg av renseprosess
Vurdering om den valgte løsningen skal bygges ut i flere trinn.

Hydraulisk kapasitet på eksisterende anlegg
Dagens kapasitet på Monserud renseanlegg er 21.000pe (personekvivalenter).
Ut fra hydrauliske beregninger som er utført i forbindelse med forprosjektrapporten er
anleggets kapasitet beregnet til 23.600 pe. Restkapasiteten på anlegget utgjør da 2600 pe
før anlegget når maksimal belastning og man ikke kan tilknytte flere abonnenter.
Hvilken belastning kan Monserud RA forvente i fremtiden ut fra kommuneplan, fortetting
og andre faktorer?
I forprosjektet er det bestemt en del forutsetninger om tilknytninger og
befolkningsutvikling fremover. Dette for å kunne dimensjonere for nytt renseanlegg.
Det er vurdert et tidsperspektiv på et utvidet / nytt avløpsrenseanlegg på 20 år og man har
derfor satt år 2035 som dimensjonerende år.
Basert på gjeldende kommuneplan og de rapporter som foreligger vedrørende fortetting av
Hønefoss (mulighetsstudie Rambøll 15.12.11) har rådmannen vurdert det slik at man legger
inn følgende mulige abonnent tilvekst i dimensjonerings-grunnlaget for renseanlegget:
- Områder vurdert i kommuneplanen som tilsier en mulig tilknytning for vann og avløp
på ca 28.173 pe hvis alt blir utbygd.
- Områder i byen med mulige fortettinger i henhold til mulighetsstudien utført av
Rambøll As pr. 15.12.2011, med et tillegg på totalt 6.645 pe.
- Antatt fremtidig økning fra Hallingby med 1.200 pe
- Overføring av 12 KUR anlegg til Monserud RA utgjør ca 1.000 pe
Totalt utgjør dette 58.018 pe. I tillegg kommer andre anlegg som vil bli tilknyttet i
forbindelse med tiltak i gjeldende hovedplaner for vann og avløp. Ved denne
dimensjoneringen mener rådmannen at dette også kan ta i mot vekst som følge av en
utbygging av Ringeriksbanen og ny E16.
Med bakgrunn i overnevnte er dimensjoneringsgrunnlaget satt til 60.000 pe i 2035
Hvilken størrelse det er behov for på det nye anlegget samt plassering?
Monserud RA ligger sør i Hønefoss og er omkranset av elven i vest, E16 i nord, dyrket mark i
syd og et ridesenter i øst. Ringerike kommune eier i dag området som renseanlegget ligger
på samt området som ridesenteret i dag bruker til uteinhengning for hester.
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Renseanlegg av denne størrelse er relativt arealkrevende og vil kreve et bygg på ca 2500 m2
grunnflate pluss uteområder. I forbindelse med Norske skog Follums nedleggelse ble deres
renseanlegg vurdert og resultatet av denne undersøkelsen var at i tillegg til store
investeringer på eksisterende anlegg ville man fått store investeringer på endringer i
overføringsledninger. Det ble den gang anbefalt at man skulle satse på dagens anlegg ved
Monserud. Forprosjektet har derfor kun vurdert mulige plasseringer ved dagens anlegg.
Det er i forprosjektet utredet to mulige plasseringer ved Monserud.
Alternativ 1: Er å forsøke å plassere det ved siden av eksisterende anlegg.
Alternativ 2: Er å plassere et nytt anlegg der hvor ridesenteret har sine innhengninger i dag.
Arealbehovet for et nytt renseanlegg tilsier at det ikke er mulig å utvide eksisterende anlegg
da arealet ikke er stort nok, slik alternativ 1 ikke er mulig å gjennomføre uten å komme i
konflikt med E16. Alternativ 2 med plassering der hvor ridesenteret har innhengningene har
nødvendig areal samt at man kan få nødvendig uteareal og plass til gasstanker.
Ved å plassere renseanlegget på alternativ 2 vil man ikke ha behov for å erverve grunn da
Ringerike kommune allerede eier grunnen. Kostnadskalkylene som er presentert gjelder
derfor alternativ 2.
Hvordan skal man håndtere problemer med slam?
Monserud renseanlegg har i dag utfordringer rundt behandling av slam som produseres i
anlegget. Dagens slambehandlingsanlegg er i ferd med å nå begrensingen og for at denne i
fremtiden skal kunne driftes betryggende må man gjøre tiltak for øke fortykkingen av slam
for å kunne behandle mer slam i anlegget.
I tillegg til internt produsert slam mottar anlegget slam fra renseanlegg i kommunen samt
septik og slam fra Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA).
Det vil ved opparbeidelsen av nytt anlegg bygges en egen slambehandling for dette
anlegget. Forprosjektrapporten foreslår også å gjøre tiltak på eksisterende
slambehandlingsanlegg slik at denne i første omgang løser driftsproblemene som anlegget
sliter med i dag.
Hvor stor utvidelsen av renseanlegget bør være i forhold til forventet fremtidig
belastning?
Forprosjektet har vurdert ulike alternativer og kommet frem til at et fullt utbygget
renseanlegg i 2035 bør ha en kapasitet på 60.000 pe. Rådmannen anbefaler dermed en
utbygging i følgende trinn basert på forprosjektrapporten:
1. Sette inn en mekanisk foravvanner i slambehandlingstrinnet på eksisterende
renseanlegg.
2. Sette inn et biologisk trinn på eksisterende renseanlegg i henhold til krav fra
Fylkesmannen ved ombygging eller utvidelse av eksisterende anlegg.
3. Bygge nytt renseanlegg ved sien av eksisterende renseanlegg med biologisk
rensetrinn. Renseanlegget skal ha en kapasitet på 36.000 pe når det er fullt utbygd.
Byggetrinn 1 er på 24000 pe, byggetrinn 2 på 12000 pe.

Side 285 av 576

Sak 89/14 s. 4
Anlegget vil på den måten bli bygd ut i takt med en befolkningsøkning i Ringerike kommune.
Aktuelle løsninger for valg av renseprosess
Fylkesmannen pålegger alle større renseanlegg å ha et biologisk rensetrinn. Foruten det
biologiske rensetrinnet, så bør det nye renseanlegget ved siden av være tilsvarende bygd
som det eksisterende anlegget på Monserud RA.
For eksisterende renseanlegg vil man beholde renseprosessen slik den er i dag og utvide
prosessen med nødvendig bioreaktor for fastfilm av type MBBR (Moving Bed Biofilm
Reactor). Dette kan løses ved å legge inn et nytt basseng (bioreaktorvolum) plassert på
nordsiden av eksisterende bassenghall.
For nytt renseanlegg vil renseprosessen bestå av:
- Forbehandling med rister og luftede sand-/fettfang av type Hartmann
- Forsedimentering
- Bioreaktorer med fastfilmteknologi type MBBR
- Etterfelling i konvensjonelle sedimenteringsbasseng

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til kommunalteknisk anlegg
- nåværende. Det tilgrensende området i sør er avsatt til landbruks-, natur- og
friluftsområde (LNF). Kommuneplanbestemmelsene § 1.0.1 setter plankrav for tiltak i
byggeområdene, h. Installasjoner og bygninger som er del av kommunaltekniske anlegg kan
unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse eller gjennomføring
av reguleringsplan. I LNF-områder tillates tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg,
jf. kommuneplanbestemmelsene § 2.1 siste ledd.

Økonomiske forhold
Rådmannen har i forprosjektet utarbeidet kostnadskalkyler for de ulike tiltakene og disse
presenteres kort.
Tiltak på eksisterende anlegg:
Foravvannere
Biologisk rensetrinn
Uforutsett 10%
Prosjektering, kontrahering og oppfølging i byggeperioden
Prosjekt og byggeledelse
Sum prisnivå 2 kvartal 2014 eks mva

kr 1.710.000,kr 20.000.000,kr 2.170.000
kr 2.200.000
kr 880.000
kr 26.960.000,-

Nytt renseanlegg: Byggetrinn 1
Sum entreprisekostnad
Uforutsett 10 %
Prosjektering, kontrahering og oppfølging i byggeperioden
Prosjekt og byggeledelse
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Sum prisnivå 2 kvartal 2014 eks mva

Byggetrinn 1

kr 218.000.000,-

Utvidelse av nytt renseanlegg Byggetrinn 2
Sum entreprisekostnad
Uforutsett 10 %
Prosjektering, kontrahering og oppfølging i byggeperioden
Prosjekt og byggeledelse
Sum prisnivå 2 kvartal 2014 eks mva
Byggetrinn 2

kr 24.400.000,kr 2.400.000,kr 2.400.000,kr 1.000.000,kr 30.200.000,-

I dette oppsettet er ikke kostnader til ekstern prosjektleder og kommunens interne
kostnader med prosjektet satt opp. Dette er tatt med i oversiktene lenger ned. I
driftskostnadene er det tatt med kostnader ved økt bemanning (2 stk) ved fullt utbygd
anlegg.
Ut fra disse investeringskostnadene er det beregnet at eksisterende renseanlegg og nytt
renseanlegg vil få følgende ekstra årlige driftskostnader:
Eksisterende anlegg:
Sum årlige driftskostnader
Årlig vedlikehold (1,8% av entreprisekostnad)
Sum årlig drifts- og vedlikeholdskostnader

kr 1.722.000,kr 390.800,kr 2.112.800,-

Nytt anlegg byggetrinn 1:
Sum årlige driftskostnader
Årlig vedlikehold (1,8% av entreprisekostnad)
Sum årlig drifts- og vedlikeholdskostnader

kr 6.585.000,kr 3.200.000,kr 9.785.000,-

Nytt anlegg byggetrinn 2
Sum årlige driftskostnader
Årlig vedlikehold (1,8% av entreprisekostnad)
Sum årlig drifts- og vedlikeholdskostnader

kr 1.590.000,kr 440.000,kr 2.030.000,-

Rådmannen har i forprosjektrapporten utarbeidet et forslag til investeringsplan for tiltak på
eksisterende renseanlegg og nytt renseanlegg.
Anlegg

kostnad

2014

2015

Eksisterende ra
Foravvanner
Biologisk reaktor
Bygg
Prosjektering
Prosjekt/byggeledelse
Sum:

1.880.000
11.715.000
10.285.000
2.200.000
880.000
26.960.000

1.250.000

630.000

500.000
210.000
1.960.000

1.300.000
190.000
2.120.000
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2016

2017

2018

8.915.000
6.855.000
150.000
160.000
16.080.000

2.800.000

3.430.000
150.000
160.000
3.740.000

100.000
160.000
3.060.000
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Anlegg

kostnad

2014

2015

2016

2017

2018

6.000.000

49.420.000
65.570.000
2.800.000
1.860.000

5.990.000
440.000
920.000

Nytt renseanlegg
Byggetrinn 1
Bygg inkl.
Prosess
Prosjektering
Prosjekt/
byggeledelse
Sum:

104.840.000
88.910.000
17.250.000
7.000.000

2.500.000
500.000

8.710.000
1.860.000

49.420.000
17.350.000
2.800.000
1.860.000

218.000.000

3.000.000

16.570.000

71.430.000

119.650.000

7.350.000

Interne kostnader
Prosjektleder ekstern)
Sum:

3.500.000
3.250.000
224.750.000

500.000
650.000
4.150.000

750.000
650.000
17.970.000

750.000
650.000
72.830.000

750.000
650.000
121.050.000

750.000
650.000
8.750.000

Byggetrinn 2

30.220.000

2016
76.570.000

2017
137.130.000

2018
11.810.000

Ut fra dette får vi følgende fordeling på budsjettet:
Anlegg
kostnad
2014
2015
Fordeling budsjett
251.710.000
6.110.000
20.090.000
*Byggetrinn 2 er ikke inne i denne fordelingen.

Total kostnad: kr 251.171.000. eks mva
Investeringsplanen er basert på følgende fremdrift og at man starter opp arbeidene med
igangsetting av prosjektet etter ferien.
Fremdriftsplan:
Innhenting av tilbud på detaljprosjektering
Detaljprosjektering og kontrahering av entreprenører
Bygging og igangkjøring

Aug. 2014 -Nov 2014
Des. 2014 - Des.2015
Des. 2015 - D es.2017

Rådmannens vurdering
Dagens renseanlegg fra 1977 med moderniseringer i 1994 og 2000 nærmer seg grensen for
hva anlegget kan ta i mot av avløpsvann. Man må derfor i løpet av kort tid gjøre noe med
dagens anlegg. Dagens renseanlegg kan ikke ta i mot avløp fra alle områdene som er
godkjent i gjeldende kommuneplan.
Ved å bygge nytt renseanlegg kan man bygge for å kunne ta i møt avløpsvann fra en
befolkningsvekst som man legger opp til. Dimensjoneringsbehovet for nytt renseanlegg er
satt til 60.000 pe som kan bygges ut i to trinn. Trinn 1 er et komplett renseanlegg med
kapasitet på 24000 pe, Trinn 2 utgjør utvidelse av bassenger med en økt kapasitet på 12000
pe slik at anlegget totalt får en kapasitet på 36000 pe.
Ved å plassere nytt renseanlegg ved siden av det eksisterende anlegget kan man drifte det
eksisterende anlegget uten å komme i konflikt med bygging av nytt anlegg. Det er også en
stor fordel at kommunen slipper å erverve grunn til renseanlegg og at forholdet til
gjeldende planer er avklart. Rådmannen anser at utvidelse av Monserud kan gjennomføres
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uten at det stilles krav om reguleringsplan. Saken kan da behandles som en byggesak, med
hjemmel i kommuneplanens arealdel, og kommuneplanbestemmelsene § 1.0.1 og 2.1.
Rådmannen vil derfor anbefale alternativ 2 hvor nytt renseanlegg legges til området hvor
heste-innhengningene er i dag.
I forprosjektet er det utarbeidet en kalkyle og en budsjettplan som viser en totalkostnad for
investeringene på kr 251.710.000,-. Ut fra fremdriftsplanen er det laget en budsjettplan
som man har utført gebyrberegninger for.
Når investeringskostnaden og driftskostnadene er lagt inn i modellen viser denne følgende
framskrivning på gebyrnivået.
Normalgebyret for avløp i 2014 basert på et forbruk på 150 m3 pr. abonnent er på kr 4050,. I første året etter at investeringen er tatt i bruk (2019) øker normalgebyret til kr 8500,- pr
abonnent.

År
Avløp
Vann
Sum

2014
4050
2550
6600

2015
4338
2600
6938

2016
4995
2931
7926

2017
5555
3509
9064

2018
7034
3543
10577

2019
8513
3609
12122

*Tabellen viser normalgebyret ved et forbruk på 150 m3/år. Alle tall i hele kr.

År
Avløp
Vann
Sum

2014
27
17
44

2015
28,92
17,3
46,22

2016
33,3
19,54
52,84

2017
37
23,39
60,69

*Tabellen viser gebyrnivå kr/m3 vann og avløp og totalt

Side 289 av 576

2018
46,9
23,65
70,55

2019
56,75
23,57
80,32
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Grafen viser totalen for forbruksgebyret for vann og avløp hvor grønt viser vann og blått
avløp. Økningen i vanngebyret er en konsekvens av tiltakene med reservevannforsyning og
vannbehandlingsanlegget for mangan for Ringerike vannverk.
Gebyrøkningen er basert på SSBs vurdering av befolkningsutvikling i Ringerike, noe som gir
en lav vekst. Dersom veksten blir som Ringerike kommune ønsker, vil kostnadene kunne
fordeles på flere abonnenter og gebyrnivået bli lavere.
Selvkostregimet innenfor vann og avløp er basert på det såkalte generasjonsprinsippet som
innebærer at abonnentgruppen skal størst mulig grad betale kostnadene innenfor sin
brukstid (5 års perioder). Ved store investeringer vil det bygges kapasitet for fremtiden som
nåværende abonnenter deltar i finansieringen av gjennom gebyrene. Rådmannen er
oppmerksom på denne uønskede effekten, men utbyggingen av slike infrastrukturanlegg
må nødvendigvis innebære sprang i kapasitet som må dekkes over lengre tidsrom en
forutsatt i generasjonsprinsippet.
Rådmannen vil komme tilbake med en egen sak om selvkost og gebyrnivå i juni 2014.
Ut fra konklusjonene i forprosjektrapportene og de forutsetningene som ligger til grunn for
utvidelse av eksisterende renseanlegg og nytt renseanlegg vil rådmannen anbefale at
eksisterende renseanlegg bygges ut med nytt biotrinn og at foreslåtte tiltak med
slambehandling gjennomføres. Videre vil rådmannen anbefale at det bygges et nytt
renseanlegg på østsiden av dagens renseanlegg og at foreslått investeringsplan innarbeides
i kommunens økonomiplan.

Vedlegg
Forprosjektrapport nr 1 Cowi datert 10.03.14
Forprosjektrapport nr 2 Cowi datert 29.04.14
Investeringskostnader Cowi datert 30.04.14
Oversiktskart datert 20.05.14
Fremdriftsplan Cowi datert 30.04.14

Ringerike kommune, 21.05.2014

Tore Isaksen
rådmann

leder: Knut E. Helland
saksbehandler: Jostein Nybråten
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1745-2

Arkiv: M16

Sak: 67/14
NYTT RENSEANLEGG - MONSERUD
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:

1. Råmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av byggetrinn 1 for
nytt renseanlegg.
2. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av tiltak på
eksisterende renseanlegg (Biotrinn og slambehandling)
3. Investering-/budsjettplan som vist i vedlegg til saken tas til etterretning og
innarbeides i kommunens økonomiplan
4. Byggetrinn 2 avventes til man ser hvilken befolkningsvekst Hønefoss m/omegn får

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.06.2014:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til
formannskapet med følgende endring i punkt 3:
Investering-/budsjettplan som vist i vedlegg til saken tas til etterretning og innarbeides i
kommunens økonomiplan
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SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING NR.356 - TANBERGLIA
BOLIGOMRÅDE
Arkivsaksnr.: 11/330

Saksnr.:
73/14
121/14
90/14

Arkiv: REG 356

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
05.06.2014
17.06.2014
26.06.2014

Forslag til vedtak:
1. 0605_356 detaljregulering for Tanberglia boligområde med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. De deler av detaljregulering nr. 17 Lia ved Arnegård, nr 107 Ringerike Sykehus, nr 28301 Sykehusområdet, Reg.pl. 107 – 02 Endret reguleringsplan for del av Ringerike
Sykehus, Reg.pl. 183 og Reg.pl. 357 Hvervenkastet Pendlerparkering som overlappes av
ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende
bestemmelser, oppheves.

Sammendrag
Hensikten med detaljreguleringa er å tilrettelegge for utbygging av rundt 100-130 nye
boliger i planområdet, samt muligheter for å etablere en barnehage. Atkomst til
planområdet er lagt fra rundkjøringa ved Ringerike sykehus via Arnegårdsveien. I
forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn 17 merknader,
hvorav Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) og Statens vegvesen (SVV) fremmet innsigelse til
forslaget.
For å løse innsigelsene har det blitt utført videre undersøkelser, for å gi klarhet i
spørsmålene innsigelsene var rettet mot. Planforslaget er endret på grunnlag av dette, og
innsigelsene er nå trukket. Det har også vært dialog med naboer om framføring av vei og
mulige støytiltak langs Arnegårdsveien.
Planen foreslås vedtatt før kommunedelplanen på grunn av utfordringer i den overordnete
planen, blant annet knyttet til finansiering av infrastruktur. Det er også innsigelser knyttet
til kommunedelplanen som forsinker utvikling i Tanberglia. Forslagsstiller må i tillegg
bestille utgravinger av kulturminner etter at planen er vedtatt. Rådmannen anser at
prosjektet er et positivt tilskudd til byens tilfang av boliger, med en tett bebyggelse, nærhet
til sentrum, utsikt og gode solforhold.
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KS sak 91/14

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1821-7

Arkiv: D12

Sak: 127/14
RINGERIKE KULTURSENTER - ÅRSRAPPORT 2013
Vedtak i Formannskapet:
Ringerike kultursenter sin årsrapport for 2013 tas til orientering.
Behandling i Formannskapet 17.06.2014:
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedkomiteens (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
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Tidligere behandlinger og vedtak
HMA vedtok oppstart av planen 14.2.2011. sak 17/11
Planforslag til 1.gangs behandling ble behandlet i HMA 3.12.2012 og vedtatt lagt ut til
høring og offentlig ettersyn av Formannskapet 4.12.2012. Høringen ble varslet i Ringerikes
blad 15.12.12 og lå ute til offentlig ettersyn fram ti l4.2.2013.

Bakgrunn
Området Krakstadmarka ble i 1999 avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanens
arealdel. Kommunedelplanen for Krakstadmarka som for alvor startet opp i 2007, fikk sitt
planprogram vedtatt i 2010 og ble 1.gangs behandlet i 2012. Krakstadmarka hadde høy
prioritert fordi området har en gunstig beliggenhet i forhold til Hønefoss sentrum.
Detaljplan for Tanberglia boligområde skulle opprinnelig behandles samtidig med
kommunedelplanen for å sikre helhet og sammenheng mellom overordna plan og
detaljplan. I tillegg skulle utredninger sikre at alle områdene i kommunedelplanen skulle
bidra likt med kostnader til felles infrastruktur.
På bakgrunn av utredninger gjennomført av Cowi og FAVEO 2012-2013 om nødvendig
infrastruktur og kostnader knyttet til kommunedelplanen, har det imidlertid vist seg at
kostnadene har kommet på et nivå slik at hverken offentlig eller privat finansiering av
tiltakene foreløpig kan tilrås. Det arbeides videre med kommunedelplanen og finansiering
av infrastruktur. Dette gjelder bl.a bru fra Ringeriksgata og over mot Krakstadmarka.
Tanberglia er mindre avhengig av planlagt veiforbindelse i kommunedelplan for
Krakstadmarka til sentrum. Det er omtrent like lang avstand til sentrum via
Arnegårdsveien/Hvervenkastet, som det vil være med en etablert bruforbindelse fra
Krakstadmarka.
Statens vegvesen hadde opprinnelig et krav om at kommunedelplanen skulle behandles
først, og reguleringsplanen skulle bli behandlet senere. Dette kravet har Statens vegvesen
gått tilbake på slik at detaljregulering Tandberglia kan behandles.

Tidligere behandlinger og vedtak
HMA vedtok oppstart av planen 14.2.2011. (sak 17/11)
Planforslag til 1.gangs behandling ble behandlet i HMA 3.12.2012 (sak 149/12) og vedtatt
lagt ut til høring og offentlig ettersyn av Formannskapet 4.12.2012 (sak 263/12). Høringen
ble varslet i Ringerikes blad 15.12.12 og lå ute til offentlig ettersyn fram til 4.2.2013.

Beskrivelse av saken

Planforslaget
Planforslaget som foreligger til behandling består av:
-

Plankart "356-Tandberglia Boligområde" merket 2.gangs behandling
Forslag til reguleringsbestemmelser datert 19.05.2014 merket 2.gangs behandling

-

Planbeskrivelse datert 19.05.2014 , merket 2.gangs behandling.

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse.
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Gjeldende planer
Området er ikke tidligere regulert.
Gjeldende overordnet plan er kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007.
Området er avsatt til fremtidig boligområde.
Planbestemmelsene til kommunedelplanen krever at det etableres ny adkomst til området
før byggeområdet i Hønefoss Øst kan bygges ut. Rådmannen anser at forholdet er ivaretatt
gjennom at eksisterende vei utbedres for å håndtere trafikkøkningen planlagt bebyggelse i
denne planen kan tilføre.

Planområdet grenser til reguleringsplan nr. 217 SLHK Dalsbråten (Høgskolen) der det er
samtidig områderegulering av Høyskoleområdet.
Planområdet omfatter også Arnegårdsveien mot rundkjøringa ved fylkesveien og berører
derved følgende planer:
Reg.pl. 17 Lia ved Arnegård, attestert 18.09.1953
Reg.pl. 107 Ringerike Sykehus, vedtatt 28.10.1976
Reg.pl. 283-01 Sykehusområdet, vedtatt (med endring) 11.11.2008
Reg.pl. 107 – 02 Endret reguleringsplan for del av Ringerike Sykehus, vedtatt (med endring)
14.05.2001
Reg.pl. 183 Konglefaret m.m. vedtatt 24.09.1987
Reg.pl. 357 Hvervenkastet Pendlerparkering, vedtatt 13.12.2012

Innspill og merknader til offentlig ettersyn
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 15.12.2012-4.2.2013. I samme periode
ble planforslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 17 uttalelser. Disse følger som
vedlegg til saken. Sammendrag av uttalelsene med forslagstillers og rådmannens
kommentarer er referert i vedlegg 5.
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er:
1. Rekkefølgebestemmelse om at gangveg og belysning vil bli ferdigstilt samtidig med
atkomstvegen.
2. Støytretningslinjene avvikes ikke. Boliger langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien
gir tilbud om støytiltak før boligfeltet tas i bruk (rekkefølgebestemmelse).
3. Sandlekeplasser skal bygges innen de ulike delfeltene slik at det ikke blir mer enn 50
m fra hver bolig.
4. Naturpreg og vegetasjon i bekkeområder beliggende i grønnstrukturene, men ikke
der disse er definert som uteoppholdsareal knyttet til boligene (AU1-2).
5. Det er tegnet inn busstopp i Arnegårdsveien/Tandbergmoveien samt snuplass for
buss i Tandbergmoveien. Bestemmelsene er endret iht. dette.
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6. Det avsettes områder/tomter for transformatorkiosker og det settes krav om at
situasjonsplanene for hvert enkelt felt skal ha felles plass for renovasjon.
7. I grøntområdene åpnes det for å bygge fordrøyningsbasseng for overvann.
8. Vegene i feltet justeres mht. kurveutvidelser.
9. Det knyttes bestemmelser til gang-/sykkelvegene/fortauene GS7-12 langs
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien.
10. Maksimal byggehøyde er hevet i BK1-11 fra 7,5 til 8m. For BK4 er maksimal
byggehøyde hevet fra 7,5 til 8,5m. Det er tilføyd en bestemmelse for område BK 4
om at maksimal kotehøyde ikke må overstige 158 m. Dette for å sikre at
eksisterende bebyggelse ikke mister utsikt.

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å
imøtekomme høringsuttalelser.
Innsigelser
Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen fremmet innsigelser til planforslaget ved
offentlig ettersyn.
Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelser grunnet manglende ivaretakelse av forhold
knyttet til støy, bekkedrag, energiforsyning og sandlekeplasser.
Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget grunnet manglende forankring i
overordnet plan.
Forholdene innsigelsene er rettet mot er vurdert nærmere og har medført endring av
planforslaget slik at det ivaretar hensynene bedre. Innsigelsene er som følge av dette
trukket.

Forhold til planer under arbeid
Kommunedelplan Krakstadmarka
Planområdet er innenfor avgrensningen av kommunedelplan for Krakstadmarka (oppstart
vedtatt 21.04.2009). Planarbeidet skal ta utgangspunkt i planprogrammet som ble
utarbeidet og vedtatt brukt for kommunedelplanen. Det er viktig at det samarbeides godt
med representanter for resterende områder av Krakstadmarka for å sikre at de velges
løsninger som ikke senere vil hindre utvikling av bakenforliggende områder. Dette kan for
eksempel dreie seg om kapasitet på vei og ledningsnett og bør sikres gjennom
utbyggingsavtaler for anlegg som skal overtas av kommunen. Det antas at igangsetting av
bygging i Tanberglia vil være en pådriver for videre utvikling av nærliggende boligområder.
Kunnskapspark Ringerike HBV (tidligere HIBU)
Høyskolen er i prosess for å endre høyskoleområdet slik at dette blir mer attraktivt og få et
klarere campus-preg. Studentboliger utgjør en viktig del av utviklingen. Begge planene tar
sikte på å opparbeide stier og gangforbindelser som knytter dem sammen. Tanberglia vil
kunne være et attraktivt bosted også for studenter og ansatte, og kan samtidig føre til økt
aktivitet og et mer sentralt preg for høyskoleområdet.
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Skoleutredningen
Planområdet vil kunne sogne til Eikli skole og Kirkeskolen.
I saken om etablering av ny skolestruktur med sammenslåing og nyetablering av skoler er
plasseringen av en fremtidig storskole fastsatt til Benterud eller et område i nærheten.
E16/ Hønenkrysset.
Det foregår et planarbeid rundt ombygging av E16 mot Oslo. Konsekvensene av dette for
planen er vanskelig å anslå før valg av trasè er gjort. Detaljregulering for utbedring av
Hønenkrysset er nå lagt ut til offentlig ettersyn av Statens vegvesen. Dette vil kunne
medføre mulighet for endrede atkomstforhold ved senere utbygging av boligområder i
Krakstadmarka.

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til bolig. Planforslaget er i
hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Det aktuelle området omfattes ikke av
Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefoss, men planforslaget legger opp til gang
og sykkelveier langs og i planområdet. Det arbeides nå videre med kommunedelplan for
Krakstadmarka. Status for planen er at vegvesenet og Fylkesmannen opprettholder sine
innsigelser til plan. Det arbeides nå videre med å imøtekomme kravene fra de regionale
myndighetene.

Juridiske forhold
Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, ligger til grunn
for vurderingen av naturmangfoldet. Det er ikke registrert arter som er spesielt sårbare
eller truet av utryddelse. Området innenfor planen tilhører et av de områdene i
Krakstadmarka som er minst artsrike.
Rådmannen ser behovet for å sikre at tiltak i området ikke skal bidra til å forringe
vannkvaliteten vesentlig i bekkedraget i AU2. For å imøtekomme hensynet til bekkedraget
foreslås bestemmelsen §1.5.2 tillagt at område" AU2 kan tillates fylt opp og planert mht. å
tilrettelegge for lek, opphold og ferdsel. Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at de ikke
bidrar til forurensning av bekkedraget." Det anses at nytteverdien ved tilrettelegging for
bruk av området overstiger de naturmessige endringene planen tilrettelegger for. Det er
videre lagt inn hensynssone med tilhørende bestemmelse for områdene nær AU2.

Økonomiske forhold
Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av
kostnader knyttet til infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester.
Avløpssituasjonen i området er relativt enkel, med en kommunal hovedledning gjennom
området som utbyggingen kan kople seg på. Det er forutsatt at denne tilknytningen
finansieres via kommunale gebyrer. Det bør i utbyggingsavtalen avtales dimensjonering og
kapasitet på ledningsnettet, slik at det er mulig å knytte Tanberglia til et større
hovedledningsnett når Krakstadmarka bygges ut videre.
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Renseanlegget på Monserud nærmer seg kapasitetsgrensa. Planen legger ikke opp til noe
bidrag til finansiering av dette, men det forutsettes bidrag via gebyrer.
For hele kommunedelplanen Krakstadmarka er de samlede kostnadene til nytt
høydebasseng og forsterkning av ledningsnettet estimert til 63 mill.kr. eks mva. Det er
forutsatt at kommunen dekker kostnadene til vann og at det finansieres gjennom
avgiftssystemet.
Jordvernhensyn
Planområdet berører ikke dyrket areal og ligger innenfor områder som er avklart til
boligformål i kommuneplanen.
Grunnforhold
Grunnforhold har vært utredet i forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen. Viser
til planbeskrivelsens kapittel 6.10 om geologi/grunnforhold. Det er ikke påvist kvikkleire,
men en kan ikke se bort fra at det kan finnes. Massene består hovedsakelig av siltig leire
med sand og siltlag. Det må forventes at det kan være hengende grunnvann i massene.

Rådmannens vurdering
Tanberglia er en del av Krakstadmarka som lenge har ligget inne som et potensielt område
for utvikling av sentrumsnære boliger. Rundt Hønefoss er det store områder med dyrket
mark som er viktige å bevare av hensyn til kulturlandskapet og i henhold til sentrale
retningslinjer. Krakstadmarka er det siste store ubebygde området nær Hønefoss som ikke
beslaglegger jordbruksareal i stor skala. Som følge av utredning om byggbarhet har det blitt
klart at terrenget begrenser utbyggingsområdene slik at det vil være hensiktsmessig med en
relativt høy utnyttelse i gjenværende utbyggingsområder. Tett bebyggelse vil være gunstig
for på sikt å danne grunnlag for ulike tilbud og bidrar til mindre utslipp av klimagasser ved
at flere kan benytte andre fremkomstmidler enn bil. Tett bebyggelse gir også mindre behov
for beslag av areal som i dag nyttes til andre formål.
Estetiske hensyn
Området som reguleres ligger høyt og synlig fra byen. Dette gjør at estetiske hensyn må
vektlegges spesielt. En oppbrytning av bebyggelsen gjennom variasjon i bygningstype og
størrelse vil bidra til at det utbygde området vil virke mindre dominerende. Utforming og
fargevalg må vektlegge visualisering av tiltaket slik at man får grunnlag for å vurdere
estetiske konsekvenser ved byggesaksbehandlingen.
Bomiljø / barns oppvekstsvilkår
Tette bomiljø gir korte avstander og mulighet for barn til å ha sosial kontakt utenom
organisert aktivitet. Etablering av gode og trygge gangforbindelser gjør at barn i større grad
selv kan bestemme sosial deltakelse. Planområdet er ikke bundet av eksisterende anlegg i
særlig grad og forholdene ligger godt til rette for å lage gode løsninger.
I områdene rundt boligområdene vil det være betydelige grønne områder som kan egne seg
for lek. Samtidig kan det være en utfordring å få til tilstrekkelige lekearealer der disse
opptar bebyggelig grunn.
Gode arealer for lek og samvær ute skal vektlegges.
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Området ligger nært idrettsanlegg og friluftsområdet Schjongslunden i luftlinje. Det er i dag
ingen god forbindelse mellom områdene og en etablering av dette på sikt vil bidra svært
mye for tilgangen til idrettsanleggene. I planene for Kunnskapspark Ringerike arbeides det
med en gangforbindelse fra høyskoleområdet til Schjongslunden. Det skal opparbeides
lekeplasser i planområdet etter kommunens retningslinjer. Det er satt krav til nærlekeplass
og områdelekeplass for planområdet. Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest skal
utearealene være opparbeidet iht. godkjent utomhusplan. Dersom boligene ferdigstilles
vinters tid, bør utearealene ferdigstilles senest nærmeste 1. mai etter at midlertidig
brukstillatelse er gitt.
Infrastruktur
Tanberglia boligområde vil ha eneste atkomst via Arnegårdsveien. Ved videre utbygging i
kommunedelplanen må det vurderes flere atkomstalternativer for å binde sammen de ulike
delene i Krakstadmarka. Regulering av Hønenkrysset åpner muligheten for atkomst også
mot Lisletta ved senere utbygging av større deler av kommunedelplanen.
Rådmannen anser at prinsippet om lik fordeling av infrastrukturkostnader i
kommunedelplanen er ivaretatt, ettersom kostnadsberegningene viser at kostnadene ved å
oppgradere infrastruktur til detaljplanen er på et nivå som tilsvarer dennes andel av
totalkostnadene ved utbygging av infrastrukturen innen kommuneplanområdet.
Grønnstruktur
Planområdet vil være omgitt av grønne områder. Grøntområdene er til dels bratte og
tilgjengeligheten til disse samt turstier må kartlegges for å sikre muligheten for bruk av
gjenværende areal til friluftsformål..

Universell utforming
Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer om universell utforming. Terrenget i
planområdet er av en slik art at det vil være utfordrende å lage gode løsninger i tråd med
prinsippene for universell utforming over alt. Det må derfor noen steder legges til rette for
alternativer der full tilgjengelighet ikke er mulig å oppnå

Samlet vurdering
Rådmannen anbefaler at detaljplanen vedtas før kommunedelplanen slik den nå foreligger,
for å sikre framdrift og videre utbygging. Området som ønskes regulert ligger også sentralt i
forhold til en fremtidig utvikling av Hvervenmoen og er gunstig plassert med tanke på
pendling til Osloområdet. Dette kan også være et viktig bidrag til å skyte fart i utviklingen i
de øvrige områdene i Krakstadmarka. Arbeidet rundt kommunedelplan for Krakstadmarka
og detaljplan for Tanberglia boligområde er grundig utredet i forhold til en rekke
problemstillinger. Dette første byggetrinnet vil i liten grad bidra til økt belastning på krysset
Arnegårdsveien x Osloveien. Arnegårdsveien vil imidlertid få en økt trafikkmengde med
tilhørende støybelastning. Arnegårdsveien skal rustes opp av tiltakshaver med støytiltak,
breddeutvidelse og fortau. Planen vil påføre kommunen kostnader i forhold til infrastruktur
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og renseanlegg. Samtidig tilfører planen attraktive boligområder i Hønefoss syd, som bidrar
til å styrke bostedsattraktivitet, sysselsetting og inntekter.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Forslag til plankart del 1, datert 12.11.2012
Forslag til plankart del 2, datert 12.11.2012
Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 19.05.2014
Planbeskrivelse med KU, datert 19.05.2014
Oppsummering av innkomne merknader ved oppstart, med rådmannens kommentarer,
datert 22.05.2014
6. Uttalelse fra naboer, internt i kommunen, samt andre innspill ved offentlig ettersyn
04.02.2013
7. Brev fra Buskerud Fylkeskommune, datert 4.4.2013
8. Brev fra Statens vegvesen, datert 18.03.2011
9. Innsigelse fra Statens vegvesen, datert 08.02.2013
10. Trekking av innsigelse fra Statens vegvesen, datert 15.05.2014
11. Innsigelse fra Fylkesmannen, datert 18.01.2013
12. Trekking av innsigelse fra Fylkesmannen, datert 14.05.2014
13. Trafikkanalyse fra Asplan Viak, datert 08.05.2014
14. Trafikk og kostnadsvurderinger Krakstadmarka fra Cowi, datert 11.12.2013
15. Kostnadsvurderinger vann – og avløp Cowi, datert 9.12.2013
16. Notat vurderinger av kostnader FAVEO, datert 9.12.2013
17. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00*
18. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende
bestemmelser*
19. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10*

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

Ringerike kommune, 19.05.2014

Tore Isaksen
rådmann

leder: Gunnar Hallsteinsen
saksbehandler: Ken Ove Heiberg
saksbehandler: Lars Lindstøl
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Arkiv: REG 356

Sak: 73/14
SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING NR.356 - TANBERGLIA
BOLIGOMRÅDE
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:

1. 0605_356 detaljregulering for Tanberglia boligområde med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. De deler av detaljregulering nr. 17 Lia ved Arnegård, nr 107 Ringerike Sykehus, nr 28301 Sykehusområdet, Reg.pl. 107 – 02 Endret reguleringsplan for del av Ringerike
Sykehus, Reg.pl. 183 og Reg.pl. 357 Hvervenkastet Pendlerparkering som overlappes av
ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser,
oppheves.

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.06.2014:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til
formannskapet.
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RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_356 Detaljplan for Tanberglia

Forslag pr 6.11.12
Revidert 28.02.13
Revidert 19.05.14 Forslag til 2.gangs behandling
1.gangs behandling i planutvalget 3.12.2012 sak 149/12
Offentlig høring 4.12.2012 sak 263/12
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning xxxxx
Formannskapet xxxxx
Vedtatt av kommunestyret xxxxx
REGULERINGSFORMÅL
Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart. Det er to plankart til denne planen:
1. Plankart over boligområdene.
2. Plankart som omfatter vegen fra Hvervenkastet frem til boligområdene.
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6:
1. Bebyggelse og anlegg,
– Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
– Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse
– Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
– Barnehage
– Lekeplass
– Annet uteoppholdsareal
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
– Veg
– Kjøreveg
– Annen veggrunn grøntareal
– Gang-/sykkelveg
– Parkering
– Holdeplasser
3. Grønnstruktur
– Turdrag
– Turveg
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BF1
BK1-11
BB1
BH1
LEK1-4
AU1-2
V1-2
KV1-4
AVG
GS1-5
Pl1-4
HP1-2
TD1-2
TV1-5
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4. Hensynssone
– Sikringssone frisikt
– Faresoner høyspenningsanlegg
– Hensynssone bevaring naturmiljø
I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i
plan- og bygningslovens § 12-7.

§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
§1.1 Felles bestemmelser
1. Byggegrense (2)
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet og er satt
ut fra overordnede geotekniske vurderinger. Men dersom geotekniske sakkyndige ved stedlige
geotekniske undersøkelser kan anbefale en mindre byggegrenseavstand til utenforliggende
terreng, kan de viste byggegrensene fravikes ved rammesøknadsbehandlingen.
2. Lekeplass (4)
Det skal opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet.
Lekearealene skal være av to ulike typer: Sandlekeplass og nærlekeplass.
Lekearealene skal ha solrik beliggenhet, innsyn, tilstrekkelig med søppelkasser og et støynivå
som tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy.
Sandlekeplasser bør plasseres nær boligenes inngang med en avstand på mindre enn 50 m.
Området må tilpasses aldersgruppen og inneholde sitteplasser for voksne.
Lekearealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fastdekke, lekeapparater og benker
med bord.
3. Radon. (4)
Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal.
4. Støy (3).
Rom for varig opphold, inkludert alle soverom, skal sikres vindu i fasade med grenseverdier i
tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 (2012). Grenseverdiene skal
også tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass.
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Prosjekterte støytiltak samt dokumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt, skal
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak være utført.
Det skal tilbys støytiltak på følgende eiendommer:
Gnr/bnr: 37/79, 37/81, 37/88, 37/91, 37/106, 37/107, 37/109, 37/126, 38/81, 44/23, 44/28,
44,29, 44/30, 44/32, 44/38, 44/44, 44/70, 44/71, 44/72, 44/73.
5. Utearealer. (4)
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområder skal være dokumentert ved
utomhusplan som framlegges ved byggesøknad. I felles uteoppholdsareal kan det anlegges
lekeplass. Universell utforming skal, i den grad det er mulig, legges til grunn for utforming av
felles uteoppholdsarealer.
For boliger skal det anlegges uteoppholdsareal som følger:
- Minste totale uteoppholdsareal skal være 25 m2 pr. boenhet (medberegnet balkonger)
- Minste felles uteoppholdsareal skal være 10 m2 pr. boenhet.
6. Grunnforhold
Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht. sikkerhet for bygg og
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht. dette.
7. Transformatorkiosker
Innenfor områder for med bebyggelse, lek og uteoppholdsareal kan det anlegges
transformatorkiosker med tilhørende sikkerhetssoner og gjerder.
8. Overvannsanlegg
I områder for turdrag, lek og uteopphold kan det anlegges fordrøyningsbasseng for overvann.
§ 2 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse.
Disse områdene er delt i frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og
blokkbebyggelse.
1. Frittliggende småhusbebyggelse BF1 (1)
Området BF1 skal nyttes til frittliggende boligbebyggelse.
1a. Utnyttelse (1)
Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 40 %.
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Det kan maksimalt bygges 2 leiligheter pr tomt.
Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig
1b. Byggehøyde (1)
Bygning oppføres med saltak. Gesimshøyde for ferdig utplanert terreng skal i gjennomsnitt
være maksimalt 5m. Tilsvarende maksimal mønehøyde skal være 7,5m.
1c. Bebyggelsens utforming (1)
Fasader skal utformes slik at delområdet samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk
uttrykk.
1d. Parkering (4 og 7)
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.
For boligene plasseres det 2 stk sykkelparkeringer.
2. Konsentrert småhusbebyggelse BK1-11 (1)
Områdene BK1-11 skal nyttes til konsentrert boligbebyggelse.
2a. Utnyttelse (1)
Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA i feltene BK1-8 skal totalt være 75 %. For
feltene BK9-11 skal maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA totalt være 70 %.
Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig.
2b. Byggehøyde (1)
Alle takformer er tillatt innen planområdet, men kun én type er tillatt for hvert delområde.
Maksimal mønehøyde skal være 8,0m, men for BK4 kan maksimal byggehøyde være 8,5m.
Der takformen ikke har møne skal maksimal høyde være tilsvarende. For BK4 skal maksimal
byggehøyde ikke overstige kotehøyde 158 m.
Høydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad får beskåret sin
utsikt. Dette skal dokumenteres samlet for hvert delområde.
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2c. Bebyggelsens utforming (1)
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet.
2d. Parkering (4 og 7)
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.
Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer.
3. Område for blokkbebyggelse BB1 (1)
Område BB1 skal nyttes til blokkbebyggelse.
3a. Utnyttelse (1)
Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 75 %.
Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig.
3b. Byggehøyde (1)
Bygninger kan oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde 12 m.
Gesimshøydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad får
beskåret sin utsikt. Dette skal dokumenteres ved søknad.
På byggeområdet kan tillates oppført kjeller i ett plan.
3c. Bebyggelsens utforming (1)
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet.
3d. Parkering (4 og 7)
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.

Side 336 av 576

Side 5 av 10

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.
Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer.
§ 1.3 Område for barnehage BH1 (1)
Område BH1 skal nyttes til barnehage.
1. Utnyttelse (1)
Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 50%.
2. Byggehøyde (1)
Alle takformer er tillatt. Maksimal gesimshøyde 9 m.
3. Bebyggelsens utforming (1)
Fasader skal utformes slik at bygningene fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk,
tilpasset nærområdet.
4. Parkering (4 og 7)
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.
§1.4

Lekeplass

1. Formål (1)
Områdene LEK1-4 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal.
2. Utforming/bruk (4)
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som
framlegges ved byggesøknad.
Områdene skal inneholde sandkasser, lekeapparater og baner for ballspill der terrenget ligger
til rette for det, samt møbler for sitteplasser tilpasset hvert enkelt områdes størrelse, form og
nærområdes behov for slike.
Universell utforming skal legges til grunn for utforming av felles uteoppholdsarealer.
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Lekearealet stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.
§1.5

Annet uteoppholdsareal

1. Formål (1)
Områdene AU1-2 skal nyttes til felles lek og uteoppholdsareal.
2. Utforming/bruk (4)
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som
framlegges ved byggesøknad.
Områdene skal tilrettelegges for fri lek og opphold. I begge områdene kan vegetasjonen
holdes nede mht. å tilrettelegge for skilek.
Område AU1 kan tilrettelegges med skitrekk og andre anlegg for aking.
Område AU2 kan tillates fylt opp og planert mht. å tilrettelegge for lek, opphold og ferdsel.
Ved utførelse av tiltak skal de faglige geotekniske råd i NGI-rapport 20110293-00-3-R kap.7
p, planering av raviner følges. Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til
forurensning av bekkedraget.
Områdene stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.
§3

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§3.1

Fellesbestemmelser

1. Vegstandard (4)
Vegenes standard skal godkjennes av kommunen. Sidearealene skal behandles tiltalende. De
skal tilpasses bevegelseshemmede iht. TEK § 10-2.
§3.2

Veg

1. Formål
Veg V1 skal nyttes til felles veg.
§3.3

Kjøreveg

1. Formål
Vegene KV1-2 samt KV 4 skal nyttes til offentlig kjøreveg. Veg KV3 skal nyttes til felles
kjøreveg.
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Veg KV4 er snuplass for buss, som er midlertidig inntil vegen skal føres videre til nye felt iht.
kommunedelplanen for Krakstadmarka.
§3.4

Fortau

1. Formål
Fortau skal opparbeides med fast dekke og belysning.
§3.5

Annen veggrunn - grøntareal

1. Formål
Områdene skal behandles med kortvokst vegetasjon/gress.
§3.5

Gang-/sykkelveg

1. Formål.
Vegene GS1-5 skal nyttes til offentlig gang-/sykkelveg. Veg GS6 skal nyttes til felles gang-/
sykkelveg.
§3.6

Parkering

1. Formål (1/7)
Områdene PI1-3 skal nyttes til felles parkering for eiendommene innen planområdet. Plassene
kan være både i kjeller og på terreng.
§3.7

Holdeplasser

1. Holdeplasser.
Områdene HP1-2 skal nyttes til holdeplass for busser.
HP1-2 skal nyttes til kantstopp for busser. Kantstein ved fortau/ gang/sykkelvei tilpasses
høyde for slike stopp iht. gjeldende normer.

§4

GRØNNSTRUKTUR

§4.1 Turdrag
1. Formål. (1)
Områdene TD1-2 skal nyttes til turdrag.
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2. Utforming/bruk (4)
I disse områdene kan det anlegges stier og anlegg for felles opphold, inkludert benker og
andre utemøbler. Områdene kan i en viss utstrekning planeres og gis harde flater.
I den grad det terrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om
universell utforming.
§4.2 Turveg
1. Formål. (1)
Områdene TV1-5 skal nyttes til turveger.
2. Utforming/bruk (4)
I disse områdene skal det anlegges stier. Områdene kan planeres og gis harde flater.
I den grad det terrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om
universell utforming.

§5

HENSYNSSONER

§5.1

Sikringssone frisikt (2/4)

Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det ikke
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.
§5.2

Faresoner. (2/6)

Gjelder høyspenningsanlegg. I disse sonene er det ikke lov med bygninger for varig opphold.
§5.3

Hensynssone bevaring naturmiljø.

Gjelder bekkedrag. I disse områdene, også der planen tillater inngrep, skal en sørge for at
stedlig grunnvannsnivå ikke endres vesentlig. Stedlig vegetasjon skal i størst mulig grad
bevares. Tiltak i planområdet skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til
forurensning av bekkedraget.
§6

TILGJENGELIGHET- UNIVERSELL UTFORMING (4)
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1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både
offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal, så langt det ligger til rette for det,
utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.

§7

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

1. Bestemmelsene i §5 rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12-7 pkt. 10.
2. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer.
3. 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.
4. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som skal overtas av kommunen er
i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.
5. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for
bygget kan gis.
6. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av
kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis.
7. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
Husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter,
utnyttelse av ubebygd areal, adkomst, parkeringsareal inkl. sykkelparkering, plass for
renovasjon og lekeplass.
8. Før igangsettingstillatelse gis skal områder med kulturminner være frigitt av
Riksantikvaren. Beliggenheten av kulturvernminnene er vist i eget temakart.
9. Gangveg og belysning skal ferdigstilles samtidig med utbedring av atkomstvegen til feltet.
10. Før det gis igangsettingstillatelse skal støybelastningen for eksisterende bebyggelse langs
atkomstvei beregnes ut fra full utbygging av detaljplanområdet.
11. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak for eksisterende bebyggelse langs atkomstvei
være utført. Støytiltak skal gjennomføres der støyberegningene viser at bebyggelse
kommer innenfor gul sone som følge av planen og skal kontrolleres og dimensjoneres ut i
fra full utbygging av kommunedelplan Krakstadmarka slik at de gir tilfredsstillende
støydemping også ved senere utbygging uten behov for senere endring.
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INTRODUKSJON

1.1
Bakgrunn
Hønefoss øst (Krakstadmarka) ble i 1999 avsatt til arealbruksformålene boliger og offentlig
bebyggelse. Hensikten var at området fremstod som en naturlig utvidelse av byen. Det er et
sentralt område som danner en forbindelseslinje mellom andre deler av byen; Støa og
Hvervenkastet. I tillegg har området svært gode kvaliteter som boligområde.
Det er bynært. Med ny bru over Storelva vil det grense direkte til sentrale deler av Hønefoss.
Avstander fra sentrum til områdets østgrense dreier seg om vel 1.5 km i luftlinje.
Området som nå reguleres har fått navnet Tanberglia (tidligere kalt Tandbergmoen I).
Det er et område med meget god beliggenhet, med gode solforhold hele dagen, og spesielt
ettermiddag og kveld. Det har også gode utsiktsforhold.
Planarbeidet med kommunedelplanen er nå kommet frem til et forslag, der denne planen er en
del av kommunedelplanen og blir behandlet samtidig, slik kommunestyret har vedtatt.
1.2

Avgrensning av planen

Planområdet er vist i to deler, en for atkomstvegen og en for boligdelen.
Atkomstvegen er tilpasset Arnegårdsveien med utvidelse av fortau og tilpassing til trange
passasjer der det er kraftmaster og bygg. Det går ned til rundkjøringen på Hvervenkastet og
grenser til reguleringsplanen for pendlerparkeringen der.
Området for boligfeltet omfatter BK_1 og grenser til NLF-områdene og BK_2 i
kommunedelplanen.
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Dagens situasjon

Planområdet består stort sett av skog. Det foreligger ingen stadfestede reguleringsplaner for
området.
Området blir i dag i noen grad brukt som turområde. Store deler av området er ravinert med
rygger og daler.
2.

ANDRE PLANER.

2.1



Relevante planer for utarbeidelse av planen:
Fylkesplan for Buskerud 2005- 2008
Kommuneplan for Ringerike 2007- 2019 (vedtatt i kommunestyret 30.08.07)
Landbruksplan for Ringerike (vedtatt av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
27.06.05)
Kommunedelplan for Krakstadmarka. (Fremmes nå).









Overordnede lover og forskrifter
Plan- og bygningsloven
Naturvernloven
Lov om motorferdsel
Vegloven
Skogloven
Jordloven
Kommunehelsetjenesteloven (forskrift om miljørettet helsevern), m.fl.





2.2

2.3

















Overordnede retningslinjer med betydning for planarbeidet:
St.meld. nr. 39 (2000-2001) ”Friluftsliv - ein veg til høgare livskvalitet”
St.meld. nr. 42 (2000-2001) ”Biologisk mangfold”
St.meld. nr. 21 (2004- 2005) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand”
St.meld. nr. 26 (2006-2007) “Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand“
Plan og kart etter plan- og bygningsloven
Den Europeiske landskapskonvensjonen, trådte i kraft 01.03.04
Veileder; Estetikk i plan- og byggesaker, f. eks kap. 3.6 Byggverkets terrengforhold
og uteareal
Forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter plan- og bygningsloven
Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i
Norge (Dok.nr. 3:11 2006-2007)
Statsbudsjettet 2008
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt
funksjonsevne – T-1440
Planlegging av by- og tettstedsstruktur – T-1365
Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder. DN-håndbok 1994
Fra plan til grønn virkelighet, Miljøverndepartementet 1991
Fortetting med kvalitet, Miljøverndepartementet 1996
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Gode boligområder, Husbanken 2000
Planlegging og fortetting av småhusområder, Institutt for Landskapsplanlegging 1999
Marka; Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder, DN 2003

En mener at alle disse planer og nasjonale føringer er ivaretatt i planen.
3.

PLANSTRATEGI.

I arbeidet med kommunedelplanen for Krakstadmarka ble det formulert visjoner og
overordnede mål ved planarbeidet. Jfr disse.
I denne planen har en fulgt opp dem konkret ved at det er lagt vekt på å ta vare på de gode
utsikts- og solforholdene for alle. Det vises her til vedlagte prospekt som vil være
utgangspunktet for utbygging av delfeltene.
I tillegg til boliger er det også regulert nå en tomt for barnehage.
Det er spesielt lagt vekt på å knytte boligene til omkringliggende grøntområder, samt utnytte
disse til leke- og oppholdsarealer. Videre er det lagt opp til gode interne grøntstrukturer.
For dette feltet baserer en seg på atkomst via Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Det er
inntil videre den korteste atkomsten, inntil området blir bundet sammen med resten av de
kommende feltene lenger nord og ny bru derfra til sentrum.
Det er lagt opp til en miljøvennlig infrastruktur ved bl.a lokal overvannshåndtering.
Området er i størst mulig grad universelt utformet, og samfunnssikkerheten er ivaretatt ved at
det spesielt er tatt hensyn til rasfare ved ravinene og satt krav til sikker fundamentering av
bygg og anlegg.
Det er videre planlagt gang-/sykkelveger og fortau langs kjørevegene, og egne turdrag og stier
i grønnstrukturen.
Det er lagt vekt på at utbyggingen tar hensyn til landskapet og at den ikke bryter silhuetten
øverst i området, sett fra byen.
Bebyggelsen er konsentrert småhusbebyggelse, slik at områdets utbyggingspotensial er
ivaretatt.
4.

PLANPROSESSEN

4.1 Generelt.
Planprosessen har fulgt planloven og forskrift om konsekvensutredninger. Som ledd i varsel
og kunngjøring av oppstart av planleggingen ble det utarbeidet et forslag til planprogram.
Dette ble behandlet sammen med tilsvarende program for kommunedelplanen og lagt ut til
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offentlig ettersyn sammen med varsling og kunngjøring av oppstart av planarbeidet. Etter
høringsperioden har kommunestyret fastsatt felles utredningsprogram.
Det fastsatte planprogrammet er lagt til grunn for utarbeidelsen av planforslag med
konsekvensutredning.
Beboerne langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien er blitt oppsøkt mht informasjon og
medvirkning. Planen er lagt ut på høring og en del merknader er kommet inn. Disse er vurdert
og mot Fylkesmannen og Statens vegvesen har det vært en prosess mht å få avklart innsigelser
de har hatt. Jfr vedlegg om merknadene og avklaringsbrev om sistnevnte.
4.2 Innspill.
Til varsel om oppstart og planprogram er det kommet inn noen innspill som nedenfor er
gjengitt mht viktig innhold og kommentert mht hvordan en har forholdt seg i planen.
1. Norderhov Arbeiderlag. Brev av 28.2.12
Tandbergmoveien mot FV 241 må opparbeides til adkomstveg for feltet, fordi adkomst fra
rundkjøringen på Hvervenkastet er uheldig for naboene langs vegen, og det vil bli nødvendig
med gangveg.
Kommentar.
Adkomstveg og rundkjøringen ved Hvervenkastet har meget god kapasitet i forhold til
planlagt utbygging. I planen er det lagt opp til fortau helt frem til utbyggingsområdet. Siden
Hønenkrysset i dager sterkt overbelastet og det ikke foreligger planer om utbedring, er det
uaktuelt å føre mer trafikk dit.
Finn Hansen, nabo, eier gnr 38 bnr 96. Brev av 28.02.11
Er opptatt av at adkomstvegen til området må opprustes, altså
Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien. Peker på at den øvre delen av Tandbergmoveien må
asfalteres, og at det må anlegges gang/sykkelveg. Mener at adkomstvegen bør være ferdig før
utbyggingen starter.
Kommentar.
Detaljreguleringsplanen går helt ned til rundkjøringen på Hvervenkastet, og viser utbedring av
vegen samt gang/sykkelveg på hele strekningen. I anleggsperioden er det ønskelig at fortauet
langs øvre deler av Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien har blitt bygget helt opp til
utbyggingsområdet. I de mest trafikkerte delene av Arnegårdsvegen er det fortau, og
vegbredden er tilfredsstillende.
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Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 10.3.2011.
Ber om at forhold knyttet til klima, energi, støy, barn og unges interesser, bekkedrag,
naturmangfold, landskap, friluftsliv og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd
med nasjonale føringer. Forholdene må belyses gjennom konsekvensutredningen.
Detaljreguleringsplanen må sees i sammenheng med kommunedelplanen for å få en helhetlig
utvikling.
Kommentar.
Disse forholdene er det gjort rede for i konsekvensutredningene i detaljreguleringsplanen.
Konsekvensutredningene for denne planen er også en del av konsekvensutredningene for
kommunedelplanen Krakstadmarka.
Kristin Thordardottir og Øyvind Kjelsvik, naboer, eier gnr 37 bnr 109. Brev av 17.3.2011
Påpeker at vegen må utbedres og få gangveg helt frem. Foretrekker adkomst fra Fv 241
Lisletta.
Kommentar.
Se tidligere kommentarer ang. adkomst.
Finn Hansen, nabo, eier gnr 38 bnr 96. Nytt brev av 18.3.2011
Tekniske utfordringer mht. utvidelse av Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien i forhold til
fjernvarme, styringskabler, telefonkabler, strømkabler samt 2 høyspentmaster. Siden det må
tas betydelige deler av hver enkelt tomt vil eierne av disse oppleve betydelige tap. Anbefaler
adkomst via Trygstad eller fra FV 241 Lisletta.
Kommentar.
Utbedring av vegen vil skje i samarbeid med de etater som har tekniske installasjoner i
tilknytning til den. Høyspentmastene blir ikke berørt. Det er ikke riktig at det må tas
betydelige deler av hver enkelt tomt. Dersom det er nødvendig å gå inn på private tomter vil
grunneier få erstatning for dette etter gjeldende regelverk. Se tidligere svar ang. adkomst.
Stina Gregersen og Terje Valholm, nabo. Brev av 22.3.2011
Adkomstvegen er for smal i dag, og det oppstår ofte farlige situasjoner når biler møtes, særlig
om vinteren. Dette blir verre ved økt trafikk.
Kommentar.
Viser til tidligere kommentarer knyttet til adkomst.

7
Side 348 av 576

Detaljplan for Tanberglia. Krakstadmarka Syd. Planbeskrivelse og konsekvensutredning.

19.5.2014

Marit Tingleff og Per Inge Bjørlo, naboer. Mail av 22.3.2011
Det planlagte boligområdet har vært et naturlig turområde i alle år, og porten til større
områder som Tandbergmoen, Norderhov og videre opp i marka. Det er viktig for beboerne i
Arnegårdsvegen at det sikres gode ferdselsårer, tilnærmelsesvis som i dag. Det bør ikke
reguleres for små tomter.
Kommentar.
Planen vil føre til endringer av en del av turstiene, men det er lagt opp til turdrag og turstier
gjennom planområdet i alle retninger. Det blir lagt opp til høy utnyttelse av
utbyggingsområdet, særlig fordi mye areal i hele planområdet ikke lar seg gjøre å bygge ut.
Kommuneoverlegen. Brev av 22.3.2011
Må ta forhåndsregler om skredfare og stabilitet i grunnen. Grøntområder må fortsatt bestå
nære byen. Bru over Storelva vil kunne øke andelen som går til byen. Det må settes krav til
universell utforming av anlegg og uteområder. Lokalisering av f.eks barnehager må oppfylle
forskriften til miljørettet helsevern.
Kommentar.
Alle disse forhold er ivaretatt i planen.
Buskerud Kollektivtrafikk AS. Brev av 23.3.2011
Helhetlig løsning bør prioriteres ved planlegging av kollektivtilbud og fremkommelighet for
buss. Områdets skoletilhørighet er også viktig mht eventuell transport av elever.
Kommentar.
Nærmeste kollektivtilbud i dag er ved FV 35/E 16 på Hvervenkastet. Inntil det skjer en større
utbygging i Krakstadmarka, hvor det også blir gjennomkjøring, er det urealistisk å forvente
buss inn til dette området alene. Kommunen har kapasitet til å ta i mot elever fra
utbyggingsområdet, på Kirkeskolen og Eikli. Det er en ny skole i Hønefoss syd under
planlegging, og det er naturlig at elever fra Tanberglia vil sokne til den.
Kjell Baug, Øystein Frøyshov og Per Strande, grunneiere i kommunedelplanområdet. Brev av
23.3.2011.
Mener at overordnet vegstruktur/infrastruktur nord – syd, offentlige områder til
skole/barnehage, og bruløsning fra Ringeriksgata over Storelva må være på plass før det lages
detaljreguleringsplan for Tanberglia.
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Kommentar.
Baug og Frøyshov er medlemmer i styringsgruppa for kommunedelplanen i Krakstadmarka.
Deres merknader blir løst i forbindelse med kommunedelplanarbeidet.
Norges vassdrags- og energidirektorat. Brev av 25.3.2011.
NVE ber om at alle store og små vassdrag i planområdet identifiseres og merkes av på
plankartet. Eventuelle inngrep og tiltak i kantsoner og i selve vannstrengen må beskrives
nærmere. Planlegging og utbygging må ta hensyn til muligheter for flom, erosjon og skred.
Kommentar..
Det er gode muligheter til å føre overvann til nærliggende bekker som renner ut i Storelva.
Det er utfordrende med bratte skrenter og ravinedaler, og det er av NGI frarådet å gjøre dette.
Overvann må dermed føres helt ned til bunnen av ravinedalene/bekkene. Det må legges stor
vekt på god lokal overvannshåndtering.
Eldrerådet. Behandling 28.2.2011. Sak 20/11.
Saken har ingen relevans for de eldres kår på dette trinn i prosessen.
Videre medvirkning.
Alle parter kan uttale seg til planforslaget i den forestående perioden for offentlig ettersyn.
Deretter vil planen bli merknadsbehandlet og eventuelt bli vedtatt med eller uten endringer fra
forslaget slik det nå foreligger.
5.

PLANBESKRIVELSE.

5.1
Planen.
Planforslaget er basert på de overordnede forutsetningene og strategier som fremkommer
foran.
Som grunnlag for selve plankartet har en, i samarbeid med Arkitektgruppen Drammen,
utarbeidet en illustrasjon for ønsket bebyggelse med tilhørende anlegg, et prospekt, for
utviklingen av området. Det er blitt til gjennom nøye vurderinger av stedlige forutsetninger og
de overordnede mål. Løsningene er nøye vurdert mht vegføringer, boligtyper og plankrav.
Også eiendomsmegler er rådspurt. Da planen er nokså direkte avledet av denne forstudien,
gjengir her illustrasjonene, som er utarbeidet i sant 3D-format:
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Planillustrasjon:

Her kan spesielt legges merke til at områdene nord mot ravinedalen, som for øvrig er meget
godt egnet til lek både sommer og vinter, er avsatt til felles opphold. Dette gir adgang for alle
til de beste områdene, og en vil ikke hindre tilgang til kveldssol og utsikt til byen for resten av
feltene.
Perspektiv:
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En tenker seg konsentrert småhusbebyggelse i lav høyde og gjerne flate tak/pulttak. På den
måten vil en i det noe hellende terrenget kunne sikre sol og utsikt til alle. Dette fremkommer
godt på neste illustrasjon.

Bygningsmiljø:
Inne i byggeområdene vil en kunne oppleve bygningsmiljø og uteområdene slik:
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På neste side er det illustrert hvordan ravinedalene nord for feltene kan utvikles til leke- og
aktivitetsområder på vintertid, ved et lite felles skitrekk.
Uteområder vinterstid.
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Plankartet er vist i vedlegg, og et utsnitt er vist her:
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Byggeområder.
Byggeområder med leke- og områder for uteopphold, veger og grønnstruktur er direkte
avledet av presentasjonen foran.
Planen viser 11 nye byggeområder for konsentrert småhusbebyggelse BK1-11, et område for
blokkbebyggelse BB1 (lavblokk), barnehagetomt BH1,for uten område med fire eksisterende
eneboliger BF1 som er vist som frittliggende småhusbebyggelse.
Områdene BK1-11 utgjør til sammen ca 30,5 daa, BB1 er på ca 3 daa, barnehagetomten BH1
på ca 3,6 daa og eksisterende 4 boligtomter ca 6 daa. Til sammen ca 43 daa.
Illustrasjonen antyder ca 100 nye boenheter innen områdene BK1-11 og BB1.
Som detaljplan er avgrensningene mellom byggeområder og tilhørende lekeområder,
uteområder og turdrag/-stier finmasket. Det vil bety at plassering av bebyggelsen blir
veldefinert og vil ha en høy nominell utnyttelsesgrad, men reelt lavere når en fordeler andelen
bebyggelse på hele planområdet. Prosent BYA er for de nye boligfeltene satt til 70%.
Eksisterende boliger til %BYA=40% og barnehagetomta %BYA=50%. I utregning av
utnyttelsesgraden er også garasjer og biloppstillingsplasser inkludert.
Tillatte byggehøyder er, for uten angitt maksimal byggehøyde i meter, relatert til høydene for
tilliggende (bakenforliggende) områder. En har satt krav om at byggehøydene og
boligutformingen ikke skal hindre unødig sikt for dem bak, og at dette skal dokumenteres ved
søknad, men helningen på terrenget er ikke så stor at all sikt ivaretas.
Det er tillatt med flate tak/pulttak. Ingen strenge krav til bygningenes form, bortsett fra at en
vil ha helhetlige uttrykk for området.
Lek, uteoppholdsareal og turdrag.
Lekeområdene utgjør ca 3,6 daa, men det er satt krav til sandkasser og små lekeområder i
byggeområdene. Og det er avsatt rikelige områder for uteområder i form av andre
uteoppholdsareal og turdrag, der det i sistnevnte også kan tilrettelegges for lek/uteopphold.
Andre uteoppholdsarealer utgjør ca 23 daa og turdrag ekskl turveger ca 11 daa.
AU2 kan tillates oppfylt for å tilrettelegge for lek og ferdsel mellom dette området og neste
byggeområde østenfor. Men det er også satt krav om at dette ikke skal ødelegge for biologisk
mangfold i bekkedragene/ravinene nedenfor.
Det er satt krav til at det bygges sandlekeplasser i hvert delområde/felt, og at det fra hver
bolig ikke skal være mer enn 50 m til en slik.
Parkering.
Felles parkeringsplasser utgjør ca 1,6 daa, som normalt kan romme ca 75 plasser på
bakkenivå. En åpner for at disse også kan være i kjeller. Parkering for boenhetene er forutsatt
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skal være på egne tomter og i felles parkeringskjellere. Det legges opp til at kommunens
parkeringsvedtekter skal gjelde.

Interne veger.
Vegene i feltet er tofelts kjøreveger med langsgående fortau. En kortere arm i nedre del er
uten fortau da trafikken her blir svært liten.
Vegene har feltbredder på 2x2,5m og fortausbredde på 2,5m. Areal til grøfter for begge er 1m.
Det er anlagt snuplasser i enden av vegene.
Atkomstveg.
Atkomstvegen ned til rundkjøringen på Hvervenkastet, dvs Arnegårdsveien og deler av
Tandbergmoveien følger dagens veg så langt det lar seg gjøre. Men den er nå planlagt med
fortau helt opp til dette nye boligfeltet.
Vegen er planlagt som en samleveg i hht Håndbok 017 til Statenes vegvesen, med 2 x 2,5 m
kjørefelt, 25 cm skuldre og fortauet 2,5m også med 25 cm skuldre. I partier med svinger er det
lagt inn breddeutvidelser, og i trange partier har en redusert grøftebredder ved lukket
drenering.
To steder er det store kraftmaster tett inntil vegen. Der er det foreslått å legge fortauet på
utsiden. Hvis ikke ville en måtte snevre inn enten kjøreveg og/eller fortau ganske mye. Dette
ville kunne skape trafikkfare i tillegg til vansker med drift.
Det er en plass der vegen kommer svært nære et bygg. Det er Tandbergmoveien 5, gnr44/71.
Her har en foreslått en støttemur for at terrassen der kan bestå, samt redusert fortauet til 2,0 m.
For øvrig er det noen justeringer av grensene. Alle avkjøringer og kryss vil bli uendret.
Beboerne langs vegen er informert og tatt med på råd mht inngrep.
6.

KONSEKVENSER.

Konsekvensutredningene for denne planen er også en del av konsekvensutredningene for
kommunedelplanen Krakstadmarka. Kommunedelplanen legges frem for behandling samtidig
med denne planen. Utredningene her er derfor delvis selvstendige vurderinger og delvis
ekstrakter av kommunedelplanens.
6.1

Friluftsliv

Området blir i dag i noen grad brukt som turområde. Kjøre- og traktorvegene i området
brukes til friluftsliv og turbruk. Disse er vist på kartutsnittet nedenfor.
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Planen vil forårsake at disse stiene vil bli brutt opp, og det faktum at området bebygges vil
gjøre at opplevelsen endres.
Men planen tar vare på mulighetene for ferdsel langs brinkene ut mot ravineområdene der det
er god utsikt, og det er lagt opp til turdrag og turstier gjennom planområdet i alle retninger.
Planen legger dessuten opp til å tilrettelegge for lek og opphold i nærområdet. Dette vil kunne
benyttes ikke bare av beboerne i området, men også av naboene som i dag er de hyppigste
brukerne av området.
Det legges også opp til at turstien til HIBU opprettholdes. Se plankartet.
I utkanten av grensen til Kragstadmarka blir det, når det er forhold til det, kjørt opp skiløyper
om vinteren.
Konklusjon:
Utbygging medfører at området mister mye av sin verdi som skogsmark, men behovet for
stier og turdrag tas vare på og det skal legges til rette for lek, idrett og lek i området utover
dagens bruk.
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Universell utforming

Ingen områder er spesielt tilrettelagt med tanke på ekstra god fremkommelighet (f. eks for
rullestolbrukere). Eksisterende veier i området er svært uframkommelige. Topografien er også
slik at den vil måtte legge begrensninger mht fri ferdsel i alle retninger for de med
begrensninger mht stigninger.
Universell utforming er tatt inn som prinsipp i planleggingen av området. Det gjelder både
mht veger, felles uteområder og ikke minst boligene med deres uteområder.
De praktiske tiltak og kontroll med at prinsippene blir gjennomført må løses i forbindelse med
rammesøknadsbehandlingen av bygg og anlegg i området.
Konklusjon:
Prinsippene om universell er nedfelt i planen mht alle bygg og anlegg. Imidlertid gir
topografien utfordringer mht gjennomføringen. Kommunen må gjøre de praktiske
vurderingene når rammesøknadene for bygg og anlegg behandles.
6.3

Radon

Radonkonsentrasjon i berggrunnen i Kragstadmarka er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan
områder med løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et
område av løsmasser.
Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen
siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I boligene kan
radonforekomster bli et helseproblem dersom forebyggende tiltak ikke gjennomføres. Uansett
om det er lite eller mye radon i grunnen er det satt krav til at alle boliger skal utføres med
slike forebyggende tiltak. Særlige radonundersøkelser i området er derfor ikke gjennomført.
Konklusjon:
I og med at det kan forekomme radon i grunnen har en som et forebyggende tiltak satt krav til
at alle boliger skal bygges med tiltak med membran og utlufting av mulige slike gasser.
6.4

Nærhet til kraftlinjer.

Det går ei kraftlinje som krysser og går langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Ingen
helt inntil eller gjennom boligområdet.
Planen forutsetter at mastene og den nevnte linja vil forbli urørt, bl.a ved at fremtidig fortau
slynger seg på utsiden av mastene inntil nevnte veier.
Da avstanden til nye boliger blir i god avstand til nevnte kraftlinje er det ingen grunn til å ta
forholdsregler mht elektriske felter. Fareområdene ved denne linja er avmerket med egen
faresone i planen.
17
Side 358 av 576

Detaljplan for Tanberglia. Krakstadmarka Syd. Planbeskrivelse og konsekvensutredning.

19.5.2014

Høyspentanlegg innen feltet er ikke planlagt ennå. Det forventes at det anlegges kabler og at
transformatorer kan anlegges der det vil være behov for dem.
Konklusjon:
Ingen eksisterende kraftanlegg i nærheten av de nye boligene. Eksisterende linje langs
atkomstvegen er avmerket i planen. Nye anlegg utføres som kabler og trafoer på bakkenivå.
6.5

Befolkningsutvikling og offentlige tjenester

Området er stort sett ubebygd og uten offentlige tjenester.
Reguleringsplanen vil romme ca 100 boliger, som erfaringsmessig vil føre til ca 250 beboere.
Det satses på å ha en variasjon i leilighetenes størrelse, men med størst vekt på
familieleiligheter. En antar at typiske seniorleiligheter og andre befolkningsgrupper som
ønsker meget nær sentrumstilgjengelighet kanskje vil velge leiligheter enda nærmere sentrum.
Alderssammensetting vil derfor av voksne i alderen 27-50 år, med statistisk andel barn og
unge i forhold til antall foreldre/voksne.
Mht skolebarn er det vanlig å regne med at 10% av innbyggerne er i barneskolealder. Dette
kan bety ca 25 elever.
Kommunen har signalisert at disse vil kunne sokne til Eikli og Kirkeskolen. Om det kommer
en ny sentral barneskole vil de sokne til den (f.eks i Krakstadmarka). Men en vil anta at feltet
vil bli bygd ut raskere enn at en ny sentral barneskole vil stå ferdig til bruk.
Pr 2012 har Kirkeskolen 12 elever på 7. trinn, mens Eikli har 26 elever på dette trinnet.
Eikli har en teoretisk kapasitet til 25 flere elever enn de har i dag, mens Kirkeskolen i praksis
ikke har plass til flere elever.
Hele Ringerike fungerer som ett "opptaksområde" for barnehager. Det er pr. dato ingen ledig
barnehagekapasitet, men det er mulig å finne plass til flere ved å utvide antallet på Heggen.
Uansett så har en i planen satt av egen tomt til barnehage, da en nå eller ved fortsettelsen av
Krakstadutbyggingen vil ha behov for barnehage i området.
Utbyggingen vil ikke, da det ikke legges opp til boliger mht spesielle grupper, generere økte
behov for sosiale tjenester utover det befolkningstilveksten vil tilsi.
Konklusjon:
Det er grunn til å tro at elevtallsøkningen 100 boliger i Tanberglia kan la seg løse ved
skoleplasser på Kirkeskolen og Eikli skole.
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Ringerike har ikke barnehageplasser til å håndtere barn fra 100 nye boliger ( 16 barn i
førskolealder) uten å treffe tiltak som utvidelse av Heggen midlertidige barnehage, eller at det
bygges en ny privat/kommunal barnehage.
6.6

Vei og trafikk

Det finnes få veier inne i området. Forhold til veger og trafikk er utredet som del av hele
kommunedelplanen for Krakstadmarka. Det er utredet mulige atkomster og internveger til
hele Krakstadområdet (Cowi AS, mai 2010). Videre er det utarbeidet en samlet trafikkanalyse
for kommunedelplanområdet. (Cowi AS, Krakstadmarka: Konsekvensutredning av veg og
trafikk. Nov. 2012). Dette er utredninger som er redegjort for i konsekvensutredningene til
kommunedelplanen som nå fremmes.
For denne reguleringsplanen er det utført egen trafikkutredning for krysskapasiteter for
rundkjøringen på Hvervenkastet. (Kapasitetsbetraktninger: "Arnegårdsveien x Osloveien x
Hvervenkastet. Des. 12).
Selve atkomstvegen og internvegene er nøye planlagt vha vegplanleggingsverktøy (NovaPoint
Veg).
Planlagte boligbygging vil generere nyskapt trafikk i området. Dette gjelder både
biltrafikk, kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk. I anleggsfasen vil det genereres mye
tungtransport til og fra området.
Vegsystem.
Dagens eneste vegtilknytning er via Arnegårdsveien-Tandbergmoveien fra rundkjøringen med
FV 35 og Hvervenkastet. Arnegårdsveien-Tandbergmoveien. Om dennes standard og planer
se eget punkt om Atkomstveg under kapitlet 5.2 foran. Der er også internvegsystem og stier
m.v. omtalt.
I kommunedelplanen er det drøftet om disse søndre deler av Krakstadmarka skal ha atkomst
til Fv 241 Lisletta. Det er vurdert i forhold til fullt utbygd planområde, og er sett opp mot
krysskapasitet i Hønenkrysset (E16 x Fv241).
I og med at Hønenkrysset i dag er sterkt overbelastet og det vil ta tid før dette eventuelt blir
forbedret, er det uaktuelt i nærmeste fremtid å føre mer trafikk dit via en slik ny veg fra
Tanberglia og til Lisletta.
Spørsmålet for dette planområdet er derfor om rundkjøringen på Hvervenkastet og
Arnegårdsveien-Tandbergmoveien med eller uten tiltak kan ta trafikken fra dette planområdet.
Dette avhenger bl.a av trafikkmengdene, krysskapasiteter og trafikksikkerhet.
Trafikkmengder.
Arnegårdsveien-Tandbergmoveien er i dag i praksis nesten en blindveg, da det er
gjennomkjøring forbudt mot Lisletta. Dermed vil trafikken nærmest det nye feltet være meget
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beskjeden, men øke på nedover mot rundkjøringen ved Hvervenkastet etter som det er fler og
fler avkjøringer og stikkveger for boligene i området ned dit.
Grovt sett kan en anta at i øvre deler har en trafikkmengde fra nesten 0 helt øverst til ca ca
1000 nederst ved rundkjøringen.
Ut fra standardbetraktning om trafikkgenerering pr bolig, fra 4,5 – 4,8 reiser/døgn (ÅDT), vil
feltet med antatt 100 boliger skape ca 450-480 i ÅDT, og ca 30kjt/t i morgenrushet og ca 50
kjt/t i ettermiddagsrushet.
Arnegårdsveien-Tandbergmoveien vil derfor med fullt utbygd boligfelt derfor kunne ha en
trafikk på ca 500-1500 om noen år, mest nederst ved rundkjøringen.
Krysskapasitet.
Kapasiteten i rundkjøringen FV35xHvervenkastetxArbegårdsveienxOsloveien er blitt vurdert
i flere sammenhenger.
I forbindelse med vegvesenets egen reguleringsplan om pendlerparkering (Planbeskrivelse
okt.2011) konkluderer de at det ikke er kapasitetsproblem i krysset, selv om
pendlerparkeringen vil øke trafikken i Arnegårdsveien med ca 100 kjt/d.
Krakstadmarka AS fikk utredet krysskapasiteten i rundkjøringen av Cowi AS des. 2011. SE
vedlegg. Den baserte seg på tidligere tellinger i rundkjøringen (slik også vegvesenet gjorde),
slik at tallgrunnlaget er godt.
I 2011 var belastningsgraden ca 0,4. Dvs lav.
Om en øker trafikken fra Arnegårdsveien slik at belastningsgraden skal bli 0,8, dvs fremdeles
tilfredsstillende, kan en øke trafikken i Arnegårdsveien med 1400 kjt/t.
På basis av kjente sammenhenger mellom boligtyper og trafikkgenerering (Prosam-rapport
137) vil denne økningen kunne representere følgende antall boliger:
2 800 eneboliger, eller
3 000 i rekkehus, eller
3 600 i lavblokk, eller
4 300 i høyblokk.
Eller en kombinasjon av disse.
Kommer det utbygging på Hvervenmoen vil den kunne redusere utbyggingspotensialet for
Tandbergmoen, men ikke så mye at det endrer bildet om at det er gode kapasitetsreserver i
nevnte rundkjøring.
I forhold til planene for Tanberglia, samt de neste byggetrinnene sør i Krakstadmarka, har en
altså god kapasitetsreserve i nevnte rundkjøring. Dette er sist dokumentert også i rapport fra
Asplan Viak AS av 8.5.2014.
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I forbindelse med trafikkutredning for hele kommunedelplan Krakstadmarka har Cowi AS
utredet trafikken for hele det planområdet og med full utbygging der. Det inkluderer også en
mulig veg til Fv241 til Lisletta for de søndre om rådene. Dvs der Tanberglia kommer.
Utredningen bekrefter belastningsgraden vurdert i den spesielle rapporten for rundkjøringen
fra des. 2011. Dersom en ny veg til Lisletta bygges vil det avlaste Arnegårdsveien. Men
kommunedelplanen legger også opp til en intern sammenbindingsveg mellom alle områdene i
Krakstadmarka, og det vil åpne for at fler enn de søndre områdene ved Tandbergmoen vil
benytte atkomstene i syd, dvs både Arnegårdsveien og en eventuell veg til Lisletta. Til
sammen vil det kunne gi en trafikk på ca 1600 i ÅDT, tilsvarende ca 355 boliger tilsvarende
konsentrert småhusbebyggelse. Men det er mindre enn den kapasitetsreserven som er i
rundkjøringen.
I en tilleggsanalyse utarbeidet av Asplan Viak AS bekrefter de at krysskapasiteten i
rundkjøringen ved Hvervenkastet blir god også etter utbygging av dette feltet, og at faren for
tilbakestuving av trafikk til E16 pga feltet neppe blir påvirket.
Arnegårdsveien er planlagt som samleveg med feltbredder på 2x2,5 m og med fortau. I hht
Håndbok 017 er det en veg som er dimensjonert for veger inntil ÅDT=1500. Dvs innenfor
forventet trafikk.
Kollektivtrafikk.
Nærmeste kollektivtrafikk i dag er ved Fv35/E16 på Hvervenkastet. Inntil en får en større
utbygging i Krakstadmarka med en veg gjennom alle områdene med muligheter for
gjennomkjøring, er det urealistisk å forvente buss inn til dette området aleine. Når neste
byggetrinn kommer i søndre del kan en kunne håpe på at så kan skje. Men en har vist
busstopp i Tandbergmoveien ved krysset for innkjøringen til feltet. Det er også anlagt en
snuplass i enden av den regulerte vegen. Snuplassen vil vær midlertidig inntil vegen forlenges
inn i nye felt i kommunedelplanen.
Gang-/sykkeltrafikk.
I dag har Arnegårdsveien fortau frem til der den deler seg og i krysset med Arnegårdsbakken
(der det kobles på mange boliger).
I planen er det lagt opp til fortau helt frem til Tanberglia og dessuten langs dette feltet videre
inn mot de nye feltene i Krakstadmarka og langs de fleste internvegene. Ved starten av
Tanberglia har en valgt å krysse Tandbergmoveien for å få fortauet/gang-/sykkelvegen på den
siden av samlevegen som de nye boligene kommer.
Ved Hvervenkastet er det gang-/sykkelveger og fortau både mot byen, Hvervenmoen og langs
E16 mot Norderhov.
Trafikksikkerheten for myke trafikanter skal derfor være sikret.
Om nødvendig vil det bli vurdert å bygge fartshumper på vegen.
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Anleggstrafikk.
I anleggsperioden vil trafikken måtte gå om Arnegårdsveien/Tandbergmoveien. Mengden vil
variere over tid, men det vil måtte bli en del tyngre kjøretøy.
En vil anta at det i den mest intensive anleggsperioden for opparbeidelse av feltet og senere i
byggefasen for boligene vil kunne være ca 30 anleggsarbeidere og ca 20 tyngre anleggsbiler
pr døgn som vil frekventere denne vegen.
I de mest trafikkerte delene av Arnegårdsveien er det fortau og vegbredden er tilfredsstillende.
Derfra og i Tandbergmoveien vil den tyngre anleggstrafikken sett trafikksikkerheten der
under press. Det vil derfor være ønskelig at en viderefører fortauet langs øvre deler av
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien allerede i anleggsfasen.
Konklusjon:
Atkomstveg og krysset ved Hvervenkastet vil ha tilstrekkelig kapasitet for den her planlagte
utbygging.
Trafikksikkerheten vil bli ivaretatt ved fremføring av fortau til feltet og dessuten bygging av
slike langs de interne vegene og ved turstier direkte ned mot HIBU. Fartshumper vil bli
vurdert.
I anleggsperioden vil l trafikksikkerheten i øvre deler av Arnegårdsveien og
Tandbergmoveien bli satt under press dersom en ikke bygger fortau derfra og opp til feltet
tidlig i anleggs- og byggefasen.

6.7

Vann og avløp

Området vil generere ca 250 personekvivalenter (pe).
VA-nettet blir utredet for hele kommunedelplanen. Dette området er en mindre del av hele
Krakstadmarkautbyggingen, så det vil uhensiktsmessig å lage løsninger som kun tjener
Tanberglia. Det vises derfor til utredningen for hele kommunedelplanområdet som behandles
samtidig.
Området er i dag ikke utbygget med VA-infrastruktur. Siste eksisterende bolig i
Tandbergmoveien er knyttet til ledningsnettet som går ned langs denne og Arnegårdsveien
ned til sykehuset. Da dette har begrenset kapasitet og ikke vil være en fremtidsrettet nett for
søndre deler av boligfeltene i Krakstadmarka, og at en dessuten ikke ønsker en
pumpesituasjon for hele tomtefeltet, vil det være mer aktuelt å knytte seg til ledningsnettet
ved HIBU.
Ny vannforsyning må opparbeides, med kapasitet og sikring for blant annet
brannvannsforsyning. Det kan bli behov for nytt høydebasseng, sannsynligvis med forsyning
via byen.
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Overvann er lite ønskelig å føre til eksternt overvannssystem. Det er gode muligheter til å føre
det til nærliggende bekker som ender ut i Storelva. Utfordringen vil være at med bratte
skrenter og ravinedaler kan hurtig avrenning i større mengder kunne forårsake utgraving av
dalene. Det er også av NGI frarådet at en leder overvann ut til skråningene. Det må altså føres
helt ned til bunnen av ravinedalene/-bekkene. Det er åpnet for at det kan anlegges
fordrøyningsbasseng
Konklusjon.
Det ligger til rette for å knytte feltet til det overordnede VA-nettet. Konkrete løsninger må
prosjekteres, med henblikk på samlede løsninger for søndre deler av Krakstadutbyggingen.
Det må spesielt legges vekt på god lokal overvannshåndtering, der en ikke skaper fare for ras
og/eller utgraving av skråninger eller i ravinedaler.
6.8

Dyre- og planteliv

Det ble gjort en vurdering av Krakstadmarkas biologiske mangfold år 2000.
De registrerte naturtypene av interesse er følende hovednaturtypene skog:
1. Gråor-heggeskog – utforming flommarksskog
Finnes som et belte langs Storelva i den sørlige delen. Inneholder også noe bjørk, gran, selje
og rogn, samt enkelte aske- og lønnetrær. Den er til dels velutviklet og inneholder en god del
død ved. I skogbunnen vokser urter og bregner. Naturtypen er svært frodig.
Gråor-heggeskogen er generelt artsrike, både når det gjelder vegetasjon og dyreliv. Skogtypen
er den mest artsrike naturtypen vi har i Norge når det gjelder fugler, spesielt spurvefugler.
Denne planen går ikke så langt ned som til disse områdene.
2. Gråor-heggeskog – utforming liskog/raviner
Finnes i de fleste bekkeravinene i begge delområder. Dette er en svært frodig skogtype med
høgstauder/storbregner, som også har innslag av storvokst gran og bjørk. På samme måte som
flommarksskogen er disse områdene svært artsrike, både når det gjelder vegetasjon og
dyreliv.
Et større ravinesystem strekker seg mellom Tandbergmoen og Trøttilsrud, men er påvirket av
hogst og tilplantning. Dette området antas å være en viktig forbindelseslinje for hjortevilt
mellom beitearealene øst for Rv. 241 og på Tandbergmoen. Størst naturmessig interesse er
knyttet til hovedbekken opp mot Brådalen, utenfor denne planen.
Begge ravinesystemene vurderes å ha lokal verdi.
At områder bygges ut vil automatisk medføre at vegetasjon og biotoper endres. Det viktigste i
denne sammenheng vil være at utbyggingen ikke medfører inngrep i de mest artsrike delene,
nemlig randsonen til Storelva og de frodige ravinedalene.
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Naturmangfoldloven.
I hele planprosessen til kommunedelplanen der dette området er en liten del av, har forholdet
til naturverdiene i området vært fokusert på, både mht å frembringe kjent kunnskap
(dataregistre) og utdypet kunnskap (egne feltstudier).
Mht kunnskapsgrunnlaget (§ 8) så er det er ivaretatt gjennom egne registreringer både
gjennom databasesøk og feltstudier, så langt det er rimelig i denne saken. Det er ikke
registrert truede arter innen planområdet.
Føre-var-prinsippet (§ 9) skal anvendes der en ikke har tilstrekkelig kunnskap om virkningene
på naturmiljø. Her er kunnskapsnivået med rimelig sikkerhet meget godt, slik at
ekstraordinære føre-var-tiltak ikke bør være nødvendig. De mest artsrike områdene er ikke
bebyggbare eller ligger til rette for andre inngrep.
Mht økosystemtilnærming og samlet belastning (§10) så er de mest sårbare områdene er
skjermet mot inngrep. Avveiningene er gjort på kommunedelplannivå mht å peke ut hvilke
områder som kan bebygges og de grep vedr håndtering av LNF-områder og grøntdrag.
En har her i noe grad verdsatt allmennhetens behov for ferdsel i grøntsonene. Men disse ligger
i områder der det er ferdsel i dag.
Tiltakene medfører ingen kostnadssatte miljøforringelser/skader på naturen (§ 11). Og det er
avstått fra inngrep som kunne medføre slikt. En mulig problemstilling er imidlertid lokal
håndtering av overvann. Dersom det vil kunne medføre uheldige virkninger på skråninger
og/eller ravinedaler så vil det måtte bekostes utbygger. Detaljer om dette vil bli avdekket når
slike anlegg prosjekteres.
Overvannshåndtering og ev andre ledningsfremføringer i områdene nedenfor feltet vil også bli
vurdert miljømessig (§ 12).
Det er tillatt å fylle opp ravinen mellom barnehagen og boligfeltet, i området der det er
regulert området for annet uteoppholdsareal. Men dette skal gjøres på den slik måte at det
ikke får følger for dyre- og plantelivet i ravinen. Ravinene skal opprettholdes som
landskapselementer og vassdragselementer.

Konklusjon.
Utbygging av området inngår i en større kommunedelplan der de viktigste forhold omkring
naturverdier og mulige konflikter er ivaretatt på et overordnet nivå.
Inngrepene i dette planområdet omfatter ikke de mest verneverdige eller sårbare
naturområdene i Krakstadmarka.
Det må tas hensyn til mulige uheldige inngrep eller følger av disse ved planlegging og
prosjektering av kommunaltekniske anlegg, og da spesielt overvannsløsningene.
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Jord- og skogressurser

Planområdet for boligfeltet omfatter ca 93 daa. I tillegg kommer reguleringsplandelen for
Tandbergmoveien og Arnegårdsveien på ca 10 daa, i alt ca 103 daa.
Områdene i planen som ikke er bebygd eller omdisponert, altså landbruksmark i dag, utgjør
ca 88 daa. Dette er skog, ikke noe er oppdyrket.
Området er gjennom den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) avklart skal kunne
omdisponeres til utbygging. Dvs klassifisert som et C-område (område med mindre sterke
landbruksinteresser).
Området grenser inn til sammenhengende dyrka mark i syd. Her er driftsformen korn og
plantevekster, ikke husdyrhold. En forventer derfor ingen større nærkonflikter mellom
boligene og jordbruksdriften
Skogen i Krakstadmarka er gjennom kommunedelplanen sikret fortsatt drift, gjennom
regulering til landbruksområder og opprettholdelse av de nødvendige driftevegene. Denne
planen har gjennomgående veger og turdrag gjennom området, som vil det vil være mulig å
frakte tømmer på om det skulle være behov for det.
Det er en vannledning for et større felles vanningsanlegg for gardsbrukene ved LislettaTandberg-Vakerområdene som går i vegen der barnehagetomta er planlagt. Det forutsettes at
denne enten kan bli liggende uten å bli bygd over, eller at den flyttes noe dersom det er mer
hensiktsmessig.
Konklusjon.
Omdisponeringen av landbruksmark er gjennom tidligere kommuneplanprosesser og
jordpolitiske arealvurderinger allerede vedtatt.
Mulige behov for frakting av tømmer er mulig gjennom boligområdet på veger og i turdrag.
Vanningsledning må beskytes eller flyttes barnehagetomta er.

6.10

Geologi/grunnforhold

Området Kragstadmarka er et kupert ravinelandskap, med høydeforskjeller innenfor området
opp til 110 m. Fjell i dagen er observert bare på noen få steder, og største observerte
løsmassemektighet er 56 m. I den søndre delen er dybdene moderate.
Siden de første grunnundersøkelsene i 1988 har NGI utført supplerende undersøkelser for hele
kommunedelplanområdet ved boring av 47 nye hull og ved rapport i februar i år (2012).
(NGI-rapport 20110293-00-3-R).
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Tanberglia og områdene nær inntil ble representert med 7 borehull.
Rapporten har en del konklusjoner som gjelder alle områdene i Krakstadmarka og noen som
er stedsspesifikke.
Det som gjelder alle områdene kan konkluderes slik:
Egenskaper:
Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan finnes.
Massene består hovedsakelig av siltig leire med sand og siltlag.
Det må forventes at det kan være hengende grunnvann i massene.
Råd:

Det anbefales ikke å legge boliger i skråninger med naturlig rasvinkel.
Eventuelle områder for terrasseblokker i bratte områder må undersøkes ved
fjellkontrollboringer. Fundamenteres til fjell. Ovenforliggende skråning må
modifiseres og dreneres.
Skal raviner fylles ut må de ha dreneringslag i bunnen.
Toppen av ravinen må arronderes slik at en har trygg avrenning uten erosjon- eller
flomfare ned til større vassdrag.
Nedsenket areal vil ha uforvitret leirmateriale egner seg lite som hagejord.
Nedsenket areal med leire kan bebygges.
Avflådde masser vil kunne rase ut ved lavere helningsvinkel enn opprinnelige masser.
Oppfylte masser må, dersom de skal bebygges eller benyttes til f.eks veger, renskes for
organiske masser og bygges opp som kvalitetsfyllinger som komprimeres ved
overhøyde etter at setningene er kontrollert. Større krav til bygg enn til f.eks veger.
Ved bygging av veg i raviner må lagene legges ut lagvis og komprimeres. Legges det
ut leirig materiale må en ha drenerende mellomliggende sandlag.
Lokal overvannshåndtering må ikke skje i skråninger.
Det er svart leirskifer synlig i enkelte åpne fjellpartier. Det borger for at grunnen kan
være radonholdig.
Fyllmasser bør ikke tippes ukontrollert ut over skråningene.
NGI har laget kart som viser anbefalt byggegrense til skråningene. Disse blir førende
for regulering av områdene. Avstand fra skråningskant skal være 1,5 x dybde til faste
masser, med avstand oppad til 20 m. Avstand fra bakskråning er satt til 5 m.

For Tanberglia kommenteres at det ikke er spesielt dypt til faste masser, 5-8m.
Med tanke på fundamentering av lett bebyggelse med hus fra 1 til 3 etasjer må
grunnforholdene kunne karakteriseres som gode

6.11

Vann og vassdrag/flomfare

Området er ikke i nevneverdig grad påvirket av flom på grunn av stor avstand ned til
elvebredden.
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Overvannet blir opptatt av jordsmonn og vegetasjon. Deretter siger det ut i omkringliggende
ravineområder. Sistnevnte skal bestå som vassdragselementer.
Når området bygges ut vil ikke nedslagsfeltet bli større, men overvannet vil kunne bli ført ut
raskere til skråningene og gi erosjon der og eventuelt i ravinedalene/-bekkene.
Avbøtende tiltak vil være å forsinke denne avrenningen. Det kan gjøres med
fordrøyningsbasseng. Hvordan dette skal løses vil måtte prosjekteres nøyere ved
feltplanleggingen. Planen åpner for å tillate fordrøyningsbasseng i grønnstrukturen.
Jfr også tidligere omtaler av tekniske anlegg og geologi/geoteknikk.

6.12

Klima og luft.

Området ligger klimagunstig til, da det ligger høyere enn byen og elva omkring. Det gir god
utlufting i forhold til opphoping av forurensning i byen i inversjonsperioder. Et kjent fenomen
er også tåkedannelser av åpent vann ved elva. Pga høydeforskjellen, ca 70-100m, er dette
området noe mindre utsatt for tåke og rå luft.
Vinden kan ta noe mer her enn lenger nede i byen.
Solforholdene er meget gode med sol hele dagen og spesiell mye kveldssol.
Området er et av de nærmeste ubygde boligfeltene til Hønefoss by. En utbygging her vil
derfor være gunstig mht å minimere transportarbeid og følgelig forurensning.
Området ligger så langt unna og høyere enn både E16 og bytrafikken at det i praksis er
upåvirket av forurensningsnivået der.
Egenproduksjonen av luftforurensning vil bli langt under anbefalte grenseverdier i hht
rundskriv T-1520. Luftforurensningsgraden i Arnegårdsveien vil også ligge langt under
grenseverdiene der. (I så fall måtte trafikken være ca 10g større).

6.13

Energi.

Området er vurdert mht å fremføre fjernvarme. Imidlertid er letter boligbebyggelse som her
ikke lønnsom eller formålstjenlig å forsyne med varme fra fjernvarmeanlegg. Det skyldes bl.a
også de meget strenge krav til isolering av boliger. Men om kommunen mener at områdene i
denne delen av Krakstadmarka kan bli planlagt til større bygg der dette blir ønskelig, kan
kommunen legge slike rør der annen infrastruktur også må legges. Men det blir anlegg som
dette tomtefeltet ikke kan ta økonomisk del i.
6.14 Støy
Trafikkmengdene inne i området og langs felles samleveg i syd tilsier at støy ikke vil noe
problem utenfor byggegrensene til disse vegene.
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En har beregnet støynivået langs Tandbergmoveien og Arnegårdsveien før og etter dette
tiltaket.
Det er benyttet trafikktall i hht trafikkanalysen:
Veg
ÅDT i dag. Kjt/d.
Arnegårdsveien
600 - 1 000
Tandbergmoveien
100 - 300

ÅDT etter utb. Kjt/d.
1 300 – 1 500
500 – 1 000

% tunge kjt
3
3

Km/t
30
50

Beregningene er gjort vha NovaPoint Støy, som beregner etter Nordisk beregningsmetodikk.
Baserer seg på digitale kart.
Beregningene er gjort som støysoner i hht grenseverdiene i Støyretningslinjene T-1521 fra
MD:
Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger,
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB,
innfallende lydtrykknivå.
Støykilde

Vei

Støynivå på ute-oppholdsareal og
utenfor vinduer til rom med
støyfølsom bruksformål
Lden 55 dB

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07
L5AF 70 dB

Ekvivalentnivåene skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden og
Lnight.
Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsom bruksformål
gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo-/oppholdsenhet.
Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden for
uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller
terrassegulv.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt
Resultater.
Støysonekart før utbygging:
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Støysonekart etter bygging av Tanberglia:

Resultatene viser før utbygging (dagens situasjon) så vil støynivået være beskjedent for de
fleste bygg langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Spesielt langs sistnevnte så vil kun et
fåtall bygg ligge i gul sone. Langs Arnegårdsveien er det fler. Til sammen vil før utbygging ca
16 boliger ha fasader som ligger i gul sone.
Utbyggingen vil øke trafikken og dermed støybelastningen. Resultatene etter utbygging vil
forårsake at støynivået øker med ca 5-7 dB i Tandbergmoveien, der det er lite trafikk og lavt
støynivå fra før, med 2-3,5 dB i Arnegårdsveien, der støynivået er noe høyere.
Støysonekartet for situasjonen etter utbygging viser at gul soner får noe større utbredelse. Fra
dagens 16 boliger med støynivå i gul soner blir tallet ca 23. Antall leiligheter kan være noe
usikkert i leilighetsbyggene.
Reguleringsbestemmelsene har egne rekkefølgekrav til at støytiltak skal tilbys gjennomført
før planområdet kan tas i bruk.
29
Side 370 av 576

Detaljplan for Tanberglia. Krakstadmarka Syd. Planbeskrivelse og konsekvensutredning.

19.5.2014

Tiltak.
Det er vanlig at i situasjoner der støynivået øker med 3 dB eller mer og ender opp med et
støynivå som gjør at boligene kommer i gul sone, bør få tilbud om støytiltak.
I dette tilfellet bør alle boligene i gul sone få tilbud om tiltak. Hvilke type tiltak vil måtte
vurderes i samråd med eierne. Med så mange avkjøringer som ville slippe inn støy fra en
skjerm langs vegen, samt bygg som ligger en del høyere enn vegen, vil en del løsninger måtte
bli lokale.
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien vil bli justert noe. Denne reguleringsplanen viser at
kjørevegene vil i hovedsak bli uendret. Men justeringer kan gjøres når utbedringene skal
prosjekteres.
En har derfor av ovenstående årsaker ikke detaljert hvordan tiltak skal utformes for
eiendommene langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien der fasadene blir liggende i gul
sone.
6.15

Landskap

Det byggbare området er et skogkledt platå som heller svakt nordvestover. Videre nordover
skråner det sterkt ned mot elva. Her er området ravinert med rygger og daler.
Landskapet Kragstadmarka er med på å skape en ”vegg” i det store landskapsrommet som
Hønefoss sentrum ligger i. Her i syd er det de øvre deler som er byggbare.
En har derfor lagt opp til at utbyggingen i området skjer på en skånsom måte, som tar hensyn
til hele kommunedelplanområdets landskapsverdi. Spesielt er det tatt hensyn til silhuetten sett
fra byen.
Siden planleggingen er basert på en 3D-basert bebyggelsesillustrasjon har en kunnet fremstille
troverdige perspektivbilder. På et bilde tatt fra rådhuset har en lagt inn feltet sett derfra/byen:
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Selv om bygningene er lagt inn med lyse farger, kan en se at området ikke vil bli veldig
fremtredende sett fra byen. Hovedgrunnen til det er at en ikke bryter silhuetten (slik
eksisterende boliger langs Tandbergmoveien gjør).
Om en fjerner skog i nedre deler av området til lekeområder vil dette heller ikke gi større
utslag på det samlede landskapsbildet.
Sett andre steder fra vil ikke feltet bli eksponert.
Mht nærvirkningen av utbyggingen vises til kap.5.1 der planen er presentert.

6.16

Kulturminner og kulturmiljøer

Fylkeskommunens utviklingsavdeling har selv kartlagt hele Krakstadmarka og presentert det i
egen rapport; Saksnr:08/517. For utfyllende informasjon se denne.
I den delen av undersøkelsesområdet som gjelder denne reguleringsplanen fremkommer at det
ved sjakting ble det funnet både fangtsgroper, stolpehull fra bygg, en mulig ovn, veggrøfter,
kokegroper og mulige ardspor (plogspor), i tillegg til andre noe ubestemmelige strukturer. Det
er også potensial for flere funn.
Funnene er her på neste side vist sammen med reguleringsplanforslaget.
For at det kan bygges her så vil det kreves at området frigis av Riksantikvaren, eventuelt etter
utgraviner/nøyere undersøkelser. Dette vil det bli søkt om så snart planen er satt i behandling,
slik Riksantikvaren forlanger for at saken kan behandles der.
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Risiko og sårbarhet

Tiltaket kan både øke og redusere risikoen for uønskede hendelser. Dette gjelder hendelser
som omgivelsene utsetter prosjektet for og omvendt.
Denne vurderingen er gjort på basis av utarbeidde rapporter og ovenstående utredninger.
Flom/oversvømmelse
Dette kan oppstå helt lokalt i feltet eller utenfor feltet i ravineområdene. I feltet avhenger dette
av teknisk prosjektering av veger, plasser og bygg. Flom i ravineområdene kan oppstå dersom
det ved stor nedbørsintensitet føres vann ut til ravinene uten nødvendig forsinkelse.
Ras/skred
Dette er behørig omtalt foran. En av de store utfordringene i hele Krakstadmarka.
Radongass
Kart fra NGU og Statens strålevern viser at planområdet ligger innenfor områder med
alunskifer og fare for radongass. Det er imidlertid ikke nødvendig med tiltak for å redusere
eventuell eksponering for en parkeringsplass.
Støy.
Analysene viser at trafikknivået fra biltrafikk blir moderat over anbefalte grenseverdier. Støy i
anleggsfasen vil være med uberegnelig og kan være til stor irritasjon for nærmeste naboer til
felt og atkomstvegen når den skal utbedres.
Trafikkulykker.
Kan skje både i feltet og langs atkomstvegen. Men det er planlagt separasjon av kjørende og
de myke trafikantene, så sannsynligheten bør være liten.
Ulykker i anleggsperioden
Anleggsvirksomhet har generelt potensiell fare mht sprengning og brann/eksplosjon.
Anleggene her er ikke spesielle i så måte. Men det er naboer både til feltet og atkomstvegen
som skal utbedres, slik at det må tas hensyn til.
På neste side er dette oppsummert i tabell.
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Risikoanalyse, detaljer
Hendelse

Årsak

Konsekvens

Konsekvensgrad

Sannsynlighetsgrad

Mulige tiltak/ kommentarer

Flom/
oversvømmelse

Ekstremvær

Erosjon

En viss fare

Sannsynlig

God overvannshåndtering

Ras/skred

Ustabile løsmasser

Jordskred

En viss fare

Sannsynlig

God prosjektering av bygg og
anlegg. Supplerende
geotekniske undersøkelser.

Radon

Radon i grunnen

Helsefare

Farlig

Lite sannsynlig

Sannsynlighetsgraden er
forutsatt pålagte tiltak

Støy

a. Biltrafikk
b. Støy i anleggsfasen

Ubehag

a. Ufarlig
b. En viss fare

a. Sannsynlig
b. Mindre sannsynlig

a. Støytiltak langs atkomstveg.
b. Støysvake maskiner.
Overholdelse av
tidsbestemmelsene i hht T1521

Trafikkulykker

Påkjørsel, myke
trafikanter

Dødsfall/
personskade.

Farlig

Mindre sannsynlig

God trafikkplanlegging,
sykkelstier, fortau etc..

Sprengningsuhell

Anleggsfasen.
Ukontrollert
sprengning med
spredning av stein

Skade på
personer i
omgivelsene.

Kritisk

Lite sannsynlig. Lite,
men mulig, fjell i feltet.

Vanlige sikkerhetsmessige
forhåndsregler.

Brann/eksplosjon

Brann/eksplosjon i
anleggsfasen

Personskade

Kritisk

Lite sannsynlig

Nødvendige tillatelser fra
myndigheter.
God fremkommelighet for
brannutrykning. Tilstrekkelig
brannvannskapasitet.

Naturrisiko

Virksomhetsrisiko

Resultater
Matrisen viser en sammenstilling av resultater fra risikoanalysen slik den er angitt i tabellen
foran. Rødt felt indikerer risiko som i utgangspunktet er uakseptabel. Tiltak bør iverksettes
for å redusere denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med
hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko.
Risikomatrise
Sannsynlighet

Konsekvens
Ufarlig

En viss fare

Trafikkstøy

Flom. Ras

Farlig

Kritisk

Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig

Anleggsstøy

Trafikkulykker

Lite sannsynlig

Radon

Sprengingsuhell
Brann/eksplosjon

Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Analysen viser videre at det spesielt bør sees nærmere på fare knyttet til flom/ras,
trafikkulykker og sprengningsuhell og brann/eksplosjon i anleggsfasen.
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Sammendrag
Det er kommet i alt 17 høringsuttalelser, og flere tar opp en rekke ulike forhold. Noen gjelder
planens innhold, med konkrete forslag. Andre er mer temaorientert, eller tar opp forhold som
bør utredes nærmere. Innspillene er kort kommentert i det etterfølgende. For øvrig vises det til
planbeskrivelsen.
Planen er oversendt kommunen med kommentarer til innkomne innspill, og som har medført
at en har rettet planen slik:
1. Rekkefølgebestemmelse om at gangveg og belysning vil bli ferdigstilt samtidig med
atkomstvegen.
2. Støytretningslinjene avvikes ikke. Boliger langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien
gir tilbud om støytiltak før boligfeltet tas i bruk (rekkefølgebestemmelse).
3. Sandlekeplasser skal bygges innen de ulike delfeltene slik at det ikke blir mer enn 50
m fra hver bolig.
4. Naturpreg og vegetasjon i bekkeområder beliggende i grønnstrukturene, men ikke der
disse er definert som uteoppholdsareal knyttet til boligene (AU1-2).
5. Det er tegnet inn busstopp i Arnegårdsveien/Tandbergmoveien samt snuplass for buss
i Tandbergmoveien. Bestemmelsene er endret iht. dette.
6. Det avsettes områder/tomter for transformatorkiosker og det settes krav om at
situasjonsplanene for hvert enkelt felt skal ha felles plass for renovasjon.
7. I grøntområdene åpnes det for å bygge fordrøyningsbasseng for overvann i
grøntområdene.
8. Vegene i feltet justeres mht. kurveutvidelser.
9. Det knyttes bestemmelser til gang-/sykkelvegene/fortauene GS7-12 langs
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien.
10. Maksimal byggehøyde er hevet i BK1-11 fra 7,5 til 8m. For BK4 er maksimal
byggehøyde hevet fra 7,5 til 8,5m. Det er tilføyd en bestemmelse for område BK 4 om
at maksimal kotehøyde ikke må overstige 158 m. Dette for å sikre at eksisterende
bebyggelse ikke mister utsikt.
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Uttalelser fra naboer
Uttalelse fra Heidi E Neverdal Haugen, Kari Hardhaug og Guttorm Sæther,
20.03.2011
Er eiere av Tandbergmoveien 12 og 14. Viser til tidligere utbygging av Trygstadfeltet som
medførte økt trafikk og fjernet trær slik at støy fra E16 har økt og at kommende utbygging av
2 terrassebygg i grustaket for uten terrenginngrep vil øke trafikken. Utbygging i Tanberglia
vil forringe området ved støy, trafikk, forurensning og økt befolkningstetthet, og utbyggingen
vil ta noe tomtegrunn fra dem, Viser til at kjøremønsteret er slik i rundkjøringen at de som
kommer fra Oslo ikke tar hensyn til de som kommer fra Arnegårdsveien eller er inne i
rundkjøringa. Ønsker derfor en annen atkomst til Tanberglia; dvs. Lisletta og Øvre Tandberg.
Krysset ved Norderhov må utbygges og forbedres.
Forslagsstillers kommentar:
Problemene Haugen, Hardhaug og Sæther nevner er vanskelig å unngå dersom det skal
bygges ut i Tanberglia. Planen forutsetter ikke erverv fra deres eiendommer.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen har forståelse for at man frykter ulempene i forbindelse med planen. Dersom det
er mulig å bevare vegetasjon for å hindre noe støy og terrenginngrep bør tiltakshaver være
bevisst på dette for å redusere inngrep. Alternative veitraséer er vurdert og det er konkludert
med at oppgradering av Arnegårdsveien er den mest hensiktsmessige løsningen.

Uttalelse fra Inger Johanne Haakenstad, 05.01.13
Er eier av Arnegårdsveien 22. Er sterkt imot utbygging av vegen og økende trafikk på den.
Ikke villig til å avstå grunn i den forbindelse.
Forslagsstillers kommentar:
Planen forutsetter ikke at det blir nødvendig å erverve fra denne eiendommen. Den vil kunne
få tilbud om støytiltak.
Rådmannens kommentar:
Tiltakshaver må holde seg innenfor de regler som gjelder for støy og anleggstrafikk.

Uttalelse fra Astrid og Arnfinn Lundem, 23.01.2013.
Mener fortau på sydsiden gjør at mange må krysse kjørevegen for å komme dit. Det er utrygt.
Krysset Arnegårdsveien X Tandbergmoveien og kryssene med Konglefaret og Granlystubben
er også usikre mht. trafikk. i forhold til å komme til fortauet.
At Arnegårdsveien og Tandbergmoveien også skal kunnen ta enda mer trafikk enn bare fra
først byggetrinn mener de gjør forholdene verre.
Setter spørsmål om grunnforholdene i Tandbergmoveien vil tåle anleggstrafikken.
Forslagsstillers kommentar:
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Plasseringen av fortauet på sydsiden er ut fra hensynet til de meget store høyspentmastene,
som kun muliggjør forbipassering av fortau. Om en skulle lagt fortauet på nordsiden måtte en
foreta store inngrep i eiendommene der. At en må krysse vegen for å komme ut på fortauet
bør være overkommelig med såpass små trafikkmengder en her snakker om.
Rådmannens kommentar:
Krysset som nevnes spesielt er utfordrende med tanke på utforming, og det er vanskelig å
unngå plassering av fortau uten at man må flytte på kostbare høyspentmaster. Hastigheten vil
være lav. Dersom fartsgrensene ikke overholdes vil det være aktuelt å vurdere etablering av
fartsdumper slik det i dag er i nedre del av Arnegårdsveien og fortau etableres.

Uttalelse fra Finn Hansen, 25.01.2013
Ønsker at også gangveg og gatebelysning skal være ferdig samtidig som kjøreatkomsten.
Ønsker at alternative trasser vurderes: Veg nedenfor Studentsamskipnadens tre boliger, via
Trøgstad eller via Lisletta. Etterlyser svar på henvendelser til Ringerike kommune.
Forslagsstillers kommentar:
De tre alternativene er vurdert, men ikke funnet mulige/hensiktsmessige. Gangveg og
belysning vil være en del av atkomsten til feltet og vil bli ferdigstilt samtidig med kjørevegen.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen beklager manglende svar per brev. Avsender har ved flere anledninger hatt
kontakt med areal – og byplankontoret. Trasevalgene har vært vurdert uten å gi noen ekstra
gevinst for trafikkavvikling. Trygstad har kulturminner som er automatisk fredet og Lisletta
utredes videre når trafikkapasiteten skal vurderes i den videre behandlingen av
kommunedelplan for Krakstadmarka.

Uttalelse fra Siv Kvernberg og Øyvind Kjelsvik/Kristin Thordardottir, 29.01.13
Eiere av hhv gnr 37/106,208 (Tandbergmoveien 2-4) og gnr 37/109 (Tandbergmoveien 6).
Ønsker ny vurdering av 3 atkomster:
1. Via Lisletta,
2. Via Trøgstad
3. Omlegging til nedenfor Studentsamskipnadens 3 boliger (Tandbergmoveien
1,3,5).
Valg av atkomst må også sees i hht. total utbygging i Krakstadmarka, ev skole i
Krakstadmarka og ev ny bru over Storelva.
I fall det kun er Tanberglia som skal benytte Arnegårdsveien/Tandbergmoveien må det
komme fysisk sperre mot Lisletta pga. bruk som gjennomkjøringsveg. Myke trafikanter i
Tandbergmoveien får det bedre om ikke kjøretrafikken øker her. Om feltene i hele
Krakstadmarka blir bygd ut uten at de øvrige atkomstene blir bygget så blir det mye mer
trafikk i denne atkomstvegen og støyen for naboeiendommene øker kraftig.
Forslagsstillers kommentar:
Det er i kommunedelplanen og dette reguleringsplanarbeidet vurdert alternative atkomster
sammen med hele utbyggingsmønsteret. Det er satt rekkefølgebestemmelser som skal hindre
at denne atkomsten skal bli overbelastet av trafikk fra andre felter enn søndre deler av
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kommunedelplanområdet. Lisletta og Trøgstad er uaktuelle pga. tilknytning til E16.
Omlegging i hht. alt 3 gir dårlig forhold for myke trafikanter langs nåværende
Tandbergmoveien.
Rådmannens kommentar:
Alternativene har blitt vurdert i løpet av planprosessen og rådmannen støtter forslagsstillers
vurderinger. Det er nylig startet planarbeid for regulering av Hønenkrysset til å bli en
rundkjøring. Dette vil lette avkjøring mot E16 og Rådmannen antar at dette også vil dempe
gjennomgangstrafikken.

Uttalelse fra Ragnar Øye og Tove Rolfsen, 03.02.2013
Svært negative til økt støy og mer trafikk. Ønsker vei mellom Tanbergmoen og Hønen.
Forslagsstillers kommentar:
Jfr. våre kommentarer til tilsvarende uttalelser ovenfor.
Rådmannens kommentar:
Tiltakshaver må holde seg innenfor de lover og forskrifter som gjelder for støy og
anleggstrafikk. Dersom det blir aktuelt kan støytiltak kreves.

Uttalelse fra Marit Tingleff og Per Inge Bjørlo, 04.02.2013
Ønsker at sti som egentlig skal gå mellom Arnegårdsveien 54 og 56 rustes opp, men er
igjengrodd med de følger at folk heller går gjennom deres eiendom Arnegårdsveien 52.
Kommentar:
Stiene ligger langt utenom denne reguleringsplanen. Forholdet må tas opp på annen måte.
Rådmannens kommentar:
Henvendelsen er tatt opp med vei, park og idrett i kommunen. Det er dessverre ikke kapasitet
eller ressurser til å gjøre noe med sti mellom Arnegårdsveien nr. 54 og 56..

Uttalelse fra Kjell Baug, Per Strande og Øystein Frøyshov, 04.02.2013
Lik uttalelse til kommunedelplanen og detaljplanen for Tanberglia.
Med relevans for Tanberglia påpeker de at Krakstadmarka med Tanberglia må være et
sammenhengende område, som oppnås bl.a ved langsgående samleveg og bru over til byen.
Viser til vedtatt planprogram 22.04.2012 hvor kommunestyret understreker dette. Alle utgifter
fordeles på alle tomter i kommunedelplanområdet.
Utbygging i Tanberglia vil føre til overbelastning på veinettet.
Forslagsstillers kommentar:
Kommentarene vil gjelde bestemmelser og vedtak knyttet til hele kommunedelplanen og ikke
planmaterialet for Tanberglia.
Rådmannens kommentar:
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Rådmannen er enig i merknaden om at Krakstadmarka bør bli en sentrumsnær bydel.
Kostnadsberegninger viser i midlertid at utbyggingskostnadene til infrastruktur blir for høye
til å kreve at første byggetrinn i Tanberglia skal bidra til å finansiere bla. bruløsning. Det er
aktuelt å se på kostnadene igjen ved neste byggetrinn i Krakstadmarka.
Trafikkutviklingen for første byggetrinn (Tanberglia boligområde), vil i følge
trafikkberegninger være innenfor kapasitetsgrensen.
Når det gjelder sentrumsnærhet ligger Tanberglia plassert slik at gangavstanden ikke blir
vesentlig lenger til sentrum ved etablering av forbindelse til Høyskoleområdet enn den vil
være ved å gå gjennom planområdet og over bruforbindelse til Schjongslunden. Ved
etablering av gangbro fra Høyskoleområdet vil denne kunne bli en enda mer naturlig
forbindelse mot sentrum.
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Uttalelser fra offentlige myndigheter
Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, 6.2.2013 og 4.4.2013
Tilrår at de omsøkte kulturminnene som er avdekket frigis, på vilkår at de avdekkede
kulturminnene graves ut.
I siste brev av 4.4.2013 meddeles at Riksantikvaren har gitt dispensasjon for to kulturminner,
med vilkår om at ett av dem (ID 161343) graves ut av arkeologer. Dette må inn i
bestemmelsene. Vedtak om omfang og kostnader lan først skje etter at reguleringsplanen er
vedtatt. (Kulturhistorisk museum har foreløpig budsjettert kostnadene til ca. 1,36 mill. kr).
Selve utgravingen kan normalt bare gjøres i sommerhalvåret.
Forslagsstillers kommentar:
Dette er som forventet. Siden vedtak om og gjennomføringen av utgravingene er avhengig av
vedtatt plan, og utgravinger er sesongbetinget, er det viktig at planen vedtas snarest mulig.
Rådmannens kommentar:
Reguleringsplanen ivaretar nå disse forholdene knyttet til kulturminner. Det er viktig for
videre framdrift etter vedtak at Kulturhistorisk museum har mulighet til å foreta utgravninger
i løpet av sesongen 2014.

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen, 28.01.13:
Har innsigelse knyttet til ivaretakelse av støy, bekkedrag, energiforsyning og sandlekeplasser.
Har faglige råd vedr naturmiljø og busslommer.
Etterlyser en bedre redegjørelse for miljøvennlige energiløsninger i planbeskrivelse og
konsekvensutredning. Med høy utnyttelse burde vannbåren varme og tilkobling til
fjernvarmenettet vært utredet og tilknytningsplikt eventuelt satt i bestemmelsene. Dette er
ikke belyst i saken og tilknytningsplikt til fjernvarmenettet bes tatt inn i bestemmelsene.
Savner areal satt av til busslommer.
Ber om at det ikke gis rom for å avvike fra støyretningslinjene mht. at det kun er et flertall av
rom med støyfølsom bruk skal sikres grenseverdier i tråd med T-1442 (2012) tabell 3. De vil
også ha rekkefølgebestemmelser knyttet til tilbud om støytiltak.
Det må innarbeides i planen at det maks skal være 50 m til sandlekeplass fra hver bolig.
Naturpreg og vegetasjon i bekkeområdene må utredes nærmere og ivaretakelse av ravinedaler
bør tas med i bestemmelsene.
Ber kommunen endre ordlyd om at «geotekniske sakkyndige kan bekrefte mindre
byggegrenseavstand til utenforliggende terreng», og ordlyd mht. takformer og –høyder.
Forslagsstillers kommentar:
Kommentarene og de to innsigelsespunktene om støy er uproblematisk å etterkomme.
Krav om maks 50m til sandlekeplass kan tas inn i bestemmelsene.
Områdene AU1 og AU2 er ikke viktige ravine- eller bekkeområder innen
kommunedelplanområdet. De ligger tett inntil utbyggingsfeltene, så det synes å være feil å
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prioritere naturmiljø fremfor menneskelige behov her. Meget store deler av
Krakstadmarka/Tanbergmoen er ubebyggelige som dermed blir vernet av seg selv. Så siden
det ikke er spesielle biotoper eller rødlisteart-forekomster i AU1 og AU2 så bør fylkesmannen
trekke dette innsigelsespunktet.
Nye hus blir bygget med meget lavt energibehov, så å skulle kreve tilknytningsplikt til denne
småhusbebyggelsen virker for strengt. Anbefales ikke at blir etterkommet.
Busslommer/-stopp kan vurderes konkret.
Formuleringene om byggegrenser og byggehøyder kan formuleres bedre om kommunen mht.
sin byggesaksavdeling føler behov for det.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen synes forslagsstiller har etterkommet Fylkesmannens innsigelser og faglige råd
på en god måte. I forhold til støy er hensynet foreslått ivaretatt gjennom endringer i
bestemmelsenes § 1.1.4 § 7.10 og §7.11, som gir føringer for gjennomføringen.
Det er lagt inn hensynssone for bevaring naturmiljø med tilhørende bestemmelse for
områdene nær AU2. Rådmannen har etter nærmere undersøkelser kommet til at AU1 ikke er
et bekkedrag og således ikke omfattes av innsigelsen.
Rådmannen har etter kontakt med Hønefoss Fjernvarme funnet at det ikke er hensiktsmessig å
legge inn krav om tilrettelegging for fjernvarme i planområdet. Som følge av nye
byggtekniske forskrifter, TEK 10, og trenden med økt bygging av passivhus anser
fjernvarmeselskapet at det lite trolig vil være lønnsomt med fjernvarmeutbygging. Det anses
ikke lønnsomt å bygge ut fjernvarme til disse delene av planen og rådmannen er også negativ
til å avsette arealer for eventuell framtidig fremføring av fjernvarme da dette kan virke
negativt på arealutnyttelsen.
Bestemmelsene vedrørende lek endres for å imøtekomme innsigelsen ved å trekke inn
bestemmelser fra bestemmelsene i kommuneplanen.
Det legges opp til at stedlig vegetasjon bevares for å dempe inntrykket av
landskapsendringen. Der bevaring av områdene kommer i konflikt med nyttehensynet, må
nyttehensynet gå foran. Det er tatt inn føringer om bevaring av vegetasjon i §5.1.
Planen legger opp til etablering av kantstopp i nærheten av innkjøring til boligområde.
Bestemmelsene om byggegrenser og byggehøyder er justert. Ordlyden er endret slik at det går
klarere fram at kravet gjelder vurdering av sikkerhet og valg av løsning for fundamentering
nærmere skråningskant enn det som er fastsatt ut i fra hittil gjennomførte geotekniske
vurderinger.

Uttalelse fra Statens vegvesen, 08.02.2013 og 18.03.2011.
Viser i brevet av 8.2.13 til at deres innspill til varsel av 18.3.11 ikke omtalt i planbeskrivelsen
og konsekvensutredningen.
I sistnevnte påpekes det at hensynet til alle trafikkhensyn (kapasiteter, kollektivtrafikk og
trafikksikkerhet for myke trafikanter) må utredes og at tiltak for dette må påregnes forlangt
gjennomført før området tas i bruk. Med bakgrunn i de eksisterende trafikkforholdene på
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Hvervenkastet og E16 (allerede overbelastet), vil det ved denne utbyggingen være behov for
store tiltak på eksisterende offentlig vegnett. De fraråder at området detaljreguleres før veg og
trafikkforholdene til hele boligområdet er avklart i det pågående kommunedelplanarbeidet.
Viser også til vegvesenets innspill til trafikkanalyser og behovet for tiltak på eksisterende
vegnett i forbindelse med etablering av Coop Hvervenkastet og nybygg på Hvervenmoen, og
prioriterer kommunedelplanen.
I uttalelsen av 8.2.13 oppsummerer vegvesenet planforutsetningene og trafikksituasjon i
området. Bemerker at det i bestemmelsene ikke er rekkefølgekrav knyttet til riks- eller
fylkesveg. Har innsigelse til planforslaget pga. manglende avklaring i overordnet plan.
Forutsetter at Tanbergmoen ikke tillates kjøreatkomst via Tanbergmoen til Fv241 (Lisletta)
og E16.
Forslagsstillers kommentar:
Etter mottatte merknader har det vært avholdt to møter med vegvesen der både
kommunedelplanen og Tanberglia er drøftet. Kort fortalt kan konklusjonene derfra være at
vegvesenet aksepterer at beregningene for kryssbelastningen på Hvervenkastet ikke skal være
strengere for denne saken enn da vegvesenet selv fremmet sin sak om pendlerparkering i
samme arm av rundkjøringen.
En viser til møte mellom kommunen, Statens vegvesen og representanter for tiltakshavere på
Hvervenmoen og i Krakstadmarka 5.7.2011 om trafikksituasjonen Hønefoss sør, der
representanten fra vegvesenet uttrykte at det var positivt at kommunen ville legge opp til en
1.gangs behandling av reguleringsplanen for Krakstadmarka syd/Tanberglia samtidig med
kommunedelplanen. Se kommunens referat fra dette møtet.
Merknaden fra vegvesenet har én kommentar mht. planutformingen, og det er at det ikke er
rekkefølgekrav knyttet til riks- eller fylkesveg. Dette vil bli rettet på.
Rådmannens kommentar:
Trafikkutredninger for detaljplanen er nå endret slik at den også tar med utviklingen på
Hvervenmoen. Utredningen konkluderer med at trafikken som kommer som en følge av
boligbygging på Krakstadmarka i liten grad vil belaste rundkjøringen ved Hvervenkastet i
dimensjonerende time. Dette betyr at økningen som følge av trafikk fra Krakstadmarka ikke
vil utgjøre en merkbar forskjell i dimensjonerende time. Rådmannens vurdering av dette er at
Tanberglia dessuten bare er mindre del av Krakstadmarka. Dvs. enda mindre «merkbar».
Den kommende trafikkveksten vil i hovedsak skyldes den generelle trafikkveksten. Utbygging av
Tanberglia vil ikke gi en merkbar endring av trafikkbelastning i vegnettet ved planområdet.

Innspill etter 1.gangs behandling, kommunedelplan for Krakstadmarka
Side 384 av 576

10

Uttalelser fra kommunale råd og tjenesteområder
Vedtak i trafikkrådet 05.02.2013
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rådet for funksjonshemmede, 14.02.2013
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Behandling i Ungdomsrådet 21.01.2013:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Uttalelse fra Ringerike kommune, miljørettet helsevern, 01.02.2013
Uttalelse til både Tanberglia og kommunedelplanen. Området er et av de områdene som er
enklest å tilrettelegge ut i fra topografi. Viser til Krav om universell utforming. Vi stiller
spørsmålstegn ved foreslåtte friluftsarealers egnethet i forhold til formålet. Arealene er bratte
og kun tilgjengelig for de sprekeste turgåerne med unntak av langsgående lengre stier fra
boligfeltene.
Gang og sykkelveiforbindelse til sentrum over elva må etableres og inngå i planen. Spesielt
viktig ved boligutbygging i syd kalt Tanberglia.
Det må i detaljplanleggingen ta hensyn til framtidige klimaendringer med estimerte økte
nedbørsmengder høst og vinter når risikoen for avrenning og skader på terrenget er størst.
Overvann er tema i kommunedelplanen, et tips til forslagsstiller kan være å se muligheten for
å bruke overvann som en positiv ressurs i bomiljøet, jf. Fornebu.
Støy fra byen/stadion som følge av normale byfunksjoner på dag, kveld og natt kan
forekomme og må tas med i betraktningen ved plassering av boliger og for eksempel naturlig
skjerming / vegetasjonsskjerming.
Forslagsstillers kommentar:
Planen vil ivareta hensynene om universell utforming. Områdets naturlige terreng
vanskeliggjør en utforming på turstier som er UU.
Rådmannens kommentar:
Kravene om universell utforming skal ivaretas i planen. Når det gjelder turstier legger
terrenget naturlige begrensinger for ferdsel. Ved utplanering av områder for eksempel til
lekeplasser, må disse tilfredsstille krav om UU.
Det vil bli opprettet gangveiforbindelse langs Arnemannsveien. Det stilles ikke krav om en
egen sykkelforbindelse ned til feks. Høyskoleområdet fra Tanberglia.
Ved nærmere detaljering av bebyggelse og igjenfylling må det tas spesielt hensyn til økte
nedbørsmengder i årene fremover. Overvann skal ikke belastes avløpsnettet og
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dimensjonering av rør bør være i samsvar med økt nedbørintensitet. Det samme gjelder
drenering av områdene som er fysisk berørt av tiltak.
Det anbefales at en ved utbygging finner en balanse mellom skjerming av boligområdene og
utsikt, for å dempe noe støyproblematikk fra sentrum.

Uttalelse fra Ringerike kommune, Teknisk tjeneste, 01.02.2013:
Bemerker til plankart og bestemmelsene at brannvannskravet blir 50l/s mot min 2,0bar for
denne type bebyggelse.
Ønsker trafo og plasser for renovasjon lagt inn på kartet.
Fordrøyning overvann bør kunne anlegges i grøntområdene.
Bør legges inn busstopp med snuplass inntil gjennomkjøring på samleveg er etablert.
Kommunen kan overtas KV2 inkludert snuhammer og gang- sykkelvei fram til parkering og
snuhammer PI3. Betingelsen er at den legges med veibredde som kommunal samlevei.
Det settes reguleringsbestemmelse om å etablere gatelys.
Det avsettes kurveutvidelser iht. veinormen.
Hvis det skal bygges kloakkpumpestasjoner, må tomt avsettes i plan.
Overvann føres til vassdrag, utover fordrøyning på eksisterende arealer.
Teknisk tillater ikke at overvann tilføres kommunalt nett ved Bredalsveien pga. problemer
allerede i dag med oversvømmelser og tilstopping i nettet.
Hvis overvann skal tilføres eksisterende overvannsledning, må tiltak først utføres før det kan
tillates.
En eventuell vei over Tanbergmoen mot Lisletta er ikke omtalt i plan, en
forutsetter at denne parsellen ikke skal bygges som følge av kommunedelplanen for
Krakstadmarka.
V1 blir privat veg. En kan ellers ikke se at det er tatt inn reguleringsbestemmelser for
Arnegårdsveien, eks. GS7.
På planen ønsker vi at det legges forskjellig symbol/farge på offentlig og privat veiformål.
Parkeringer reguleres til privat formål og eie.
Planen bør ha en kobling til de rekkefølgebestemmelser som blir fastsatt for
kommunedelplanen for Krakstadmarka. Gjerne klarlegge føringer fra kommunedelplanen til
reguleringsplan.
Forslagsstillers kommentar:
En mengde detaljer som en vil ta høyde for å innfri. Unntatt er å farge offentlig og private
vegformål med ulik farge. En må følge normen for planfremstilling. Eierforholdet skal
komme frem av bestemmelser og SOSI-kodingen.
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Rådmannens kommentar:
Rådmannen har i løpet av planprosessen vurdert realismen i en helhetlig finansiering av
infrastruktur for vei, vann og avløp bør være på plass før det etableres boliger innenfor
kommunedelplanen. Denne infrastrukturen legges gjerne samtidig for å spare kostnader.
Kostnadsmessig har utredninger fra Cowi og FAVEO vist at det er svært høye kostnader for
infrastruktur i Krakstadmarka. For å sikre utvikling av et relativt bynært og attraktivt
boområde, anbefales det første byggetrinnet i Krakstadmarka får starte opp før
Kommunedelplanen er vedtatt. Planområdet ligger nært eksisterende infrastruktur.
Dimensjonering av rør bør være slik at det er mulig å koble seg på en et større avløpssystem
på sikt.
Offentlig og private veiareal er ikke mulig å vise som formål i reguleringsplanen, men kunne
vært illustrert for å vise hvilke arealer som kommunen må brøyte og vedlikeholde i framtiden.
Dette er en kostnad som kommunen får i årene fremover.

Uttalelse fra Ringerike kommune, kommuneoverlegen, 01.02.2013
Viser til deres uttalelse til kommunedelplanen datert 1.2.13, sak 06/1314-91. Der er ulike
problemstillinger mht. helse og universell utforming drøftet.
Mener Tanberglia er innen kommunedelplanen et av de områdene som er best egnet for
utbygging, men forhold mht. trafikk og rasfare må tas på alvor og det må legges til rette for
gode leke- og friluftsområder. Prinsippene om universell utforming må følges.
Forslagsstillers kommentar:
Synspunktene kommuneoverlegen kommer med mener en å ha tatt til følge i planen.
Rådmannens kommentar:
Planforslaget skal ivareta disse hensynene og følges opp i forbindelse med utbygging.

Uttalelse fra Ringerike kommune, Byggesak, 28.01.2013
Ber om spesifisering av begrepet «minste uteoppholdsarealer» i bestemmelsenes § 1.1.5.
Ønsker at bebyggelsen detaljeres mer enn som konsentrert boligbebyggelse.
Synes at en BYA på hhv. 70 % og 75 % virker unormalt høyt.
Ønsker at tidspunktet for opparbeidelse av offentlige trafikkarealer knyttes til igangsettelse av
boliger og ikke brukstillatelse slik § 7 pkt.4 sier.
Forslagsstillers kommentar:
Kravene om minste uteoppholdsarealer er utformet av kommunen, men er vel ment slik at i
det førstnevnte (25m2), «minste totale uteoppholdsarealer» inngår også felles
uteoppholdsarealer, mens minste uteoppholdsareal (10m2) gjelder det spesifikke hver enkelt
bolig skal ha for seg. Dette må Areal- og byplankontoret bekrefte/formulere.
Det er ikke ønskelig å være mer konkret mht. begrepet konsentrert småhusbebyggelse, da de
fleste områdene har flere muligheter mht. boligtyper.
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Med minste krav til garasjer, parkering og uteoppholdsarealer er de ingen fare for at % BYA
kan føre til uønsket tett bebyggelse, men en litt lavere prosent kan også aksepteres. Dette kan
diskuteres nærmere med Areal- og byplankontoret.
Mht. tidspunkt for opparbeidelse av offentlige trafikkarealer mener en at det kan være fordel å
knytte det til brukstillatelse, da anleggstrafikk ofte vil slite ned nye veger.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen anser at 75 % BYA er noe høyt BK3. Men rådmannen anser allikevel at kravene
til lekeplass og utearealer vil gjøre at bebyggelsen ikke blir så tett som det kan fremstå av
utnyttelsesgraden.
Grøntarealet rundt boligene vil gi planen en lavere tetthet
Det anbefales at opparbeidelse av offentlige trafikkarealer knyttes til brukstillatelse.
Det anbefales at forslagsstiller nøye vurderer tetthetsgraden slik at ikke prosjektet blir for tett
og mindre attraktivt.

Uttalelser fra andre
Uttalelse fra Hønefoss fjernvarme, 25.03.2013:

Tilknytningsplikten inntreffer først for bygg større enn BRA=1000m2. Anbefaler ikke krav til
tilknytningsplikt der det skal bygges eneboliger. Dersom det bygges tett og fjernvarme
vurderes å være lønnsomt må utbygger betale 100 % av anleggene. Eventuell trase bør gå via
Arnegårdsveien. Rør bør koordineres med andre infrastrukturtraseer.
Krav til isolasjon i ny bebyggelse gjør fjernvarme mindre lønnsom for småhusbebyggelse.
Forslagsstiller kommentar:
Foreløpig viser planene for søndre deler av Krakstadmarka ingen store bygg. Det er derfor
ikke tilrådelig å sette krav til fjernvarmeanlegg og tilknytningsplikt eller tilrettelegging for
slike anlegg.
Seinere diskusjoner om mulige skoler og/eller andre kommunale funksjoner i området
aktualiserer imidlertid om det vil være strategisk riktig å bygge tilførselsanlegg samtidig med
kommunalteknisk infrastruktur allerede nå. Men dette bør avklares når slike anlegg
prosjekteres, uavhengig av planbehandlingen nå.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen har etter kontakt med Hønefoss Fjernvarme funnet at det ikke er hensiktsmessig å
legge inn krav om tilrettelegging for fjernvarme i planområdet

Uttalelse fra Steinar Larsen, 12.02.2013
Mener trafikken ikke ledes ut på Arnegårdsveien/Tandbergmoveien, men ut på Trygstadveien.
Fordeler mht. trafikkbelastningen på førstnevnte veger og mindre kostnader.
Forslagsstillers kommentar:
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Trygstadveien-alternativet er vurdert mht. atkomster til Krakstadmarka generelt, men ble
forkastet pga. den representerer en større omkjøring og berører kulturminner.
Rådmannens kommentar:
Trafikkutredningen fra Cowi konkluderte med veldig liten forbedring med avviklingen i
rundkjøringen ved å la deler av trafikken gå via Trygstadveien. Trafikken til/fra
Arnegårdsveien er liten sammenlignet med andre trafikkstrømmer i rundkjøringen. Det ser i
tillegg ut til at venstresving kan bli problematisk ut fra Trygstadveien, slik at det i perioder
kan bli nødvendig for venstresvingende trafikk å kjøre om rundkjøringen for å snu.
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RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Ringeriek kommune
Miljø- og arealforvaltningen
Areal- og byplankontoret
Saksnr.
11/330-37

Løpenr.
2855/13

Arkivkode
REG 356

Deres ref.

Dato
01.02.2013

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGLIA BOLIGOMRÅDE
Deres brev av 11.12.2012 Detaljregulering 0605_356 Tandberglia boligområde 1, varsel om
offentlig ettersyn.
Det vises til uttalelse til kommunedelplan for Krakstadmarka, datert 1.2.2013, sak 06/1314-91.
Vi har ingen ytterligere kommentarer til detaljreguleringsplanen enn det som allerede er omtalt
i uttalelsen til kommunedelplanen og det som er oppgitt som utfordringer for utbygging av
området i deres brev av 11.12.2012. Tandberglia er et av de arealene som trolig er mest egnet
til boliger, men forholdet til trafikk til og fra området og rasfare må tas på alvor, tilsvarende
må det legges til rette for gode leke- og friluftsarealer som er egnet for formålet for folk flest.
Prinsippene om universell utforming må følges.
Hjemmel:
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Saksdokumenter:
Brev fra Ringerike kommune, miljø og arealforvaltningen, Areal- og byplankontoret,
Detaljregulering 0605_356 Tanberglia boligområde 1, varsel om offentlig ettersyn
Med hilsen

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
telefon: 905 62 030

Kopi: Kommuneoverlege, Karin Møller

POSTADRESSE
KONTORADRESSE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
Storgaten 13
email-adresse: postmottak@ringerike.kommune.no
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RINGERIKE KOMMUNE
Kommunalteknisk tjeneste

Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret
Pb. 123 Sentrum
3502 Hønefoss
Saksnr.
06/1314-88
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Arkivkode
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Deres ref.

Dato
01.02.2013

KRAKSTADMARKA - KOMMUNEDELPLAN. TANBERGLIA BOLIGOMRÅDE.
KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA, VANN OG AVLØP.
Viser til Deres brev av 12.12.2012 om kommunedelplanen for Krakstadmarka og brev av
11.12.2012 om detaljregulering 0605_356 Tanberglia boligområde.
Videre viser vi til og kommenterer rapport fra Cowi AS om Kommunedelplan Krakstadmarka,
vann og avløp, versjon A dat. 12.11.2012. Denne rapporten lå ikke ved oversendelsesbrevet,
men er oversendt oss fra Cowi AS etter henvendelse herfra. Rapporten ligger vedlagt.
Ovennevnte planer og dokument er gjennomgått med Drift vann og avløp, og Drift veier og
gater. Teknisk Drift oversender herved uttalelse felles på disse dokumenter grunnet
sammenhengen mellom dem.
Bestemmelser for kommunedelplan Krakstadmarka og plankartet for kommunedelplanen:
Teknisk Drift mener at infrastruktur samleveier, bruer, høydebasseng, pumpestasjoner og
hovedledninger som må opparbeides for å gjennomføre kommunedelplanen (kdl), blir fastlagt
teknisk før kdl vedtas. Nødvendige tomter avsettes i plankart. Videre at finansiering og
utbyggingstidspunkt blir fastlagt i kdl. Denne infrastruktur må bygges ut før felt innen planen
bygges ut. Videre at også nødvendig infrastruktur utenfor planområdet blir opparbeidet.
Bestemmelsene i kdl må ta høyde for at igangsetting bygging i et boligfelt her er betinget av
kapasitet i kommunens renseanlegg, vannverk og lignende, dette bør det settes
rekkefølgebestemmelse for. Viser til tidligere signal i prosessen for kdl om kapasitet Monserud
renseanlegg.
§4.1.7: der kommunen skal overtas infrastruktur fra utbygger, må det inngås utbyggingsavtale.
Vi mener kdl, som nevnt over, må avklare prinsipp for utbygging av den overordnede
infrastruktur. Dette både med hensyn på finansiering og arbeidsfordeling. Også
ansvar/finansiering innen de ulike boligfelt bør avklares.
Dette gjelder også i prinsipp for foreliggende detaljreguleringsplan.
Gjennomføringsmodell bør avklares gjennom foreliggende kdl-prosess.
POSTADRESSE
KONTORADRESSE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
Asbjørnsensgt. 14
email-adresse: postmottak@ringerike.kommune.no
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Vi vil kreve at kabel- og fjernvarmeanlegg legges samtidig med opparbeiding av veier, det vil
ikke bli tillatt overgraving av nye veier.
§5.1: veier som ikke har standard som samlevei ihht. standard for slike vei, og kommunens
krav, reguleres til adkomstvei og overføres til privat eie. I kommunale blindveier skal det
opparbeides snuplass for buss, eks. SV_F_7.
§5.2: byggegrense settes ut fra om det er fortau eller gang- sykkelveg langs siden av veien, 10
m byggegrense er ikke nødvendigvis riktig byggegrense på begge sider av veien.
(Tomtefeltene virker ganske romslige, bla. AB_F_3 som er då 95.560 da).
§9: det er noe vanskelig å se hvor de ulike veier starter. Ref. felt AB_F_4. Arnegårdsveiens
utbedring bør legges inn på kart, med rekkefølgebestemmelser for oppgradering.
Reguleringsplankartet er noe vanskelig å lese i forhold til betegnelse veier, og rekkefølge for
veitiltak for det enkelte felt. Kan betegnelser og kartfremstilling av veier og gang- sykkelveier
gjøres noe klarere.
Detaljregulering for Tanberglia, 0605_356, plankart og reguleringsbestemmelser:
Kan ikke se å ha mottatt plankart over samlevei fra Hvervenkastet til boligområdene.
BB1: brannvannskrav vil bli 50 l/s mot min. 2,0 bar for denne type bebyggelse.
Hva er forskjellen mellom kjøreveg og veg? Eventuell trafo legges inn på kart. Renovasjon bør
vises på kart. Fordrøyning overvann bør kunne anlegges i grønt/friarealer.
Det bør legges inn busstopp med snuplass i detaljplanen inntil gjennomkjøring på samlevei er
etablert.
Kommunen kan overtas KV2 inkludert snuhammer og gang- sykkelvei fram til parkering og
snuhammer PI3. Betingelsen er at den legges med veibredde som kommunal samlevei.
Det settes reguleringsbestemmelse om å etablere gatelys.
Det avsettes kurveutvidelser ihht. Veinorm.
Kommunalteknikk:
Hvis det skal bygges kloakkpumpestasjoner, må tomt avsettes i plan.
Overvann føres til vassdrag, utover fordrøyning på eksisterende arealer.
Teknisk tillater ikke at overvann tilføres kommunalt nett ved Bredalsveien pga. problemer
allerede i dag med oversvømmelser og tilstopping i nettet. Hvis overvann skal tilføres
eksisterende overvannsledning, må tiltak først utføres før det kan tillates.
§3 samferdsel: en eventuell vei over Tandbergmoen mot Lisletta er ikke omtalt i plan, en
forutsetter at denne parsellen ikke skal bygges som følge av kdl for Krakstadmarka.
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§3.2: V1 blir privat veg. En kan ellers ikke se at det er tatt inn reguleringsbestemmelser for
Arnegårdsveien, eks. GS7.
På planen ønsker vi at det legges forskjellig symbol/farge på offentlig og privat veiformål.
Parkeringer reguleres til privat formål og eie.
§7 rekkefølgebestemmelser: planen bør ha en kobling til de rekkefølgebestemmelser som blir
fastsatt for kdl for Krakstadmarka. Gjerne klarlegge føringer fra kdl til reguleringsplan.
Kommunedelplan Krakstadmarka. Vann og avløp. Dat. 12.11.2012:
Vi viser til vedlagte utredning fra Cowi As, og kommenterer tema som er tatt opp i denne.
Vann:
Det er ikke prioritert å forsyne med vann for ny bebyggelse ved Arnegård fra en ny
pumpestasjon (inkl. nødstrømsaggregat) fra høydebassenget på Tandbergmoen.
Prioritert vannforsyning er et høytliggende høydebasseng som kan forsyne de høyest liggende
boligfelt innenfor hele kommunedelplanen med selvfall, og trykkreduksjon til lavereliggende
felt. Vann til nytt høydebasseng forsynes med uttak vann fra trykksonen til Høyby
høydebasseng, og pumping til nytt høydebasseng. Ringledning fra det nye høydebassenget mot
byggeområder ved Arnegård og Tandbergmoen kobles til eksisterende vannledning til
Tandbergmoen høydebasseng. Dette for evt. reserveforsyning mot høydebassengene på
Tandbergmoen og i Haugsbygd.
Vi krever denne løsning utredet og innarbeidet før kdl blir vedtatt.
Vi vil ikke tillate vannforsyning fra Haugsbygd til Hjertelia med dagens høydebasseng og
ledningsnett.
Strategi overvann:
Teknisk drifter ikke overvannsmagasin her.
Primær løsning er overvannsledninger til Storelva, eller til bekk med helårs vannføring,
eventuelt med fordrøyningsmagasin før overvann går til ledning. Vannveier sikres mot erosjon
ved steinsetting evt. annen sikring.
Det angis flomveier i boligfeltene hvis overvannsystemet ikke greier å ta unna.
Spillvann:
Oppgitte utbyggingskostnader for Monserud renseanlegg gjenspeiler ikke utvidelse av
renseanlegget med både utvidelse og sekundærrensing. Ber om at dette korrigeres, da
kostnadsberegning for utbyggingen ikke foreligger pr. i dag.
Kapittel 3.1 Tandbergmoen/Arnegård: Alternativ løsning for tilkobling kommunalt nett kan være
selvfall til HIBU eller Bredalsveien.
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Teknisk Drift ber om å bli holdt orientert og tatt med på råd i den videre prosessen med
kommunedelplan for Krakstadmarka, detaljreguleringer og tekniske planer.

Med hilsen

Asle Aker
Virksomhetsleder

Saksbehandler: Kjell Arve Aarebru
telefon: 90 94 74 55

Vedlegg:
Ringerike kommune. Kommunedelplan for Krakstadmarka. Vann og avløp, oppdragsnr.
A034308/138726, versjon A, dat. 12.11.2012 fra Cowi AS
Kopi u/vedlegg:
Brann- og redningstjenesten, her.
Drift vann- og avløp, her.
Drift veier og gater, her.
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Løpenr.
2834/13

Arkivkode
L12

Deres ref.

Dato
01.02.2013

UTTALELSE TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KRAKSTADMARKA
Deres oversendelse datert 12.12.2012 vedrørende offentlig ettersyn av kommunedelplan for
Krakstadmarka, vedlagt kart, bestemmelser, beskrivelse med konsekvensutredning og risikoog sårbarhetsanalyse, merket 1. gangs behandling 20.11.2012.
Miljørettet helsevern har til tider vært holdt orientert om planprosessen for utbygging i
Krakstadmarka. Kommuneoverlege og fagansvarlig for miljørettet helsevern har gjennomgått
planen i internt møte 31.1.2013. Vi er opptatt av at helsehensyn blir ivaretatt i planen på en
tilfredsstillende god måte, med helsehensyn menes forhold som direkte eller indirekte kan
innvirke på folks helse, det kan være fysiske, kjemiske, sosiale og biologiske faktorer i miljøet.
Formålet med miljørettet helsevern er å bidra til å fremme helse og trivsel i befolkningen og
redusere faktorer som kan bidra til uhelse.
Beliggenhet
I vurdering av beliggenhets egnethet for nye arealformål som områder for friluftsareal,
lekeområder, boligformål, trafikkformål og områder for offentlig tjenesteyting står hensynet
helse- og miljøfaktorer sentral. Det gjelder både helse- og miljøfaktorer som kan få
innvirkning på planen og helse- og miljøfaktorer det utbygde området kan påføre omgivelsene.
Denne uttalelsen omfatter forholdet til områdets utforming, topografi, trafikkforhold,
tilgjengelighet, forurensing, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet som vi mener er
viktig at forslagstiller har vurdert under detaljregulering og utbygging av området.
Vi kjenner til at det er foretatt grunnundersøkelser i forhold til risiko for masseutglidning og
forutsetter at det er betryggende å bygge og bo i området.
Vårt inntrykk er at det her planlegges etablert et større boligområde med område for framtidig
offentlig tjenesteyting som vil generere bruk av privatbil både internt i området og i de nære
omgivelsene. Utbyggingen vil generere økt trafikk forbi eksisterende boliger i tilgrensende
områder og økt behov for flere parkeringsplasser i Hønefoss by. Kommunedelplanen
samsvarer følgelig ikke med intensjonen om fortrinnsvis fortetting av Hønefoss by med formål
om å redusere biltrafikk i byen, men framstår som en ny ”soveby” til Hønefoss på lik linje
med Haug og Heradsbygda.
Området utforming og topografi er lite godt egnet som bomiljø for eldre og
funksjonshemmede. Universell utforming lar seg vanskelig ivareta og selv ved gode
kollektivforbindelser vil det bli et område som er vanskelig tilgjengelig for folk med nedsatt
POSTADRESSE
KONTORADRESSE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
Storgaten 13
email-adresse: postmottak@ringerike.kommune.no
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funksjonsevne og folk med behov for funksjonshemmede fasiliteter. Etter 30 – 50 år kan det
følgelig bli vanskelig for de første bosetterne å fortsette å bo der uten betydelig tilrettelegging
og for noen blir det helt umulig.
Det framgår ikke at hovedregel er at universell utforming blir ivaretatt i planen, men det
framgår at det kan tilrettelegges enkelte områder for personer med behov for
funksjonshemmede fasiliteter. Tilrettlegging for folk med spesifiserte funksjonshemninger
(synshemmede, hørselshemmede, orienteringshemmede, bevegelseshemmende og
hørselshemmede) er i utgangspunktet diskriminerende ved ny utbygging. Det betyr samtidig at
området kun tilrettelegges for de mest funksjonsfriske.
Krav til universell utforming framgår av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. For mer
informasjon vises til: Råd og tips til universell utforming vedtatt av Ringerike kommunestyre
26.1.2012, jf. sak 15/12.
Vi stiller spørsmålstegn ved foreslåtte friluftsarealers egnethet i forhold til formålet. Arealene
er bratte og kun tilgjengelig for de sprekeste turgåerne med unntak av langsgående lengre stier
fra boligfeltene. Områdene ved elva ligger ikke i gangavstand på tilfredsstillende tilgjengelige
stier, jf. stigningsforholdene fra boligene slik at de i liten grad er egnet for barn i frilek. Elva
vil også være en risiko for barna slik at områdene egner seg totalt sett dårlig til formålet. Det er
ikke inntegnet nærliggende og tilgjengelighet fra boligområdene (AB_F_2 og AB_F_3). Vi
forventer at det i detaljplanleggingen avsettes tilstrekkelige områder for lek og fritidsaktiviteter
i boligområdene og nærområdene til boligene som er tilgjengelig for folk flest.
Gang og sykkelveiforbindelse til sentrum over elva må etableres og inngå i planen. Spesielt
viktig ved boligutbygging i syd kalt Tandberglia.
Erfaringsmessig kan støy fra idrettsanlegg og arenaer for konserter medføre støybelastning i
boligområder, ikke minst der det foregår bruk av lydforsterkeranlegg. Lokale helsemyndigheter
i andre kommuner har erfart at lysanlegg kan gi betydelig ”lysforurensning” som følge av for
mye lys til uønsket tider på døgnet. Både for mye støy og for mye lys fra arrangementer i
nærmiljøet har vært påklaget til lokale helsemyndigheter i andre kommuner i perioder på
døgnet da små barn skal sove, jf. bruk av forsterket lys og lysanlegg ved større fotballkamper i
Schjongslunden.
Det vises spesielt til Helsedirektoratets to veiledere; ”Musikkanlegg og helse, veileder til
arrangører og kommuner (IS-0327)” og ”Veileder for støyvurdering ved etablering av
nærmiljøanlegg (IS-1693)”. Veilederne gjelder ved støykilden. Helsedirektoratet har ikke
veiledere for lysforurensning.
Annet støy fra byen som følge av normale byfunksjoner på dag, kveld og natt kan forekomme
og må tas med i betraktningen ved plassering av boliger og for eksempel naturlig skjerming /
vegetasjonsskjerming.
Utredningen omtaler forholdet til nedbør som overvann og at arealet med tette flater vil øke.
Det må i detaljplanleggingen ta hensyn til framtidige klimaendringer med estimerte økte
nedbørsmengder høst og vinter når risikoen for avrenning og skader på terrenget er størst.
Overvann er tema i kommunedelplanen, et tips til forslagsstiller kan være å se muligheten for å
bruke overvann som en positiv ressurs i bomiljøet, jf. Fornebu.
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Hjemmel: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Saksdokumenter:



Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltningen, Areal- og byplankontorets brev datert
12.12.2012, Krakstadmarka – offentlig ettersyn av kommunedelplan,
vedlagt:
o Areal- og byplankontorets brev av 11.12.2012, Detaljregulering av Tandberglia
boligområde, varsel om offentlig ettersyn
o Areal- og byplankontorets brev av 14.12.2012 Kommunedelplan Krakstadmarka –
invitasjon til informasjonsmøte.
o Reguleringsplan for kommunedelplan for Krakstadmarka, datert 19.9.2012
m/planbestemmelser datert og kart merket 1. gangs behandling, Bestemmelser for
Krakstadmarka datert 20.11.2012.
o Kommunedelplan for Krakstadmarka – Planbeskrivelse med konsekvensutredning og
ROS-analyse, Krakstadmarka - Ringerike kommune

Med hilsen
Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
telefon: 905 62 030
Kopi: Kommuneoverlege, Karin Møller
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REGULERINGSPLAN NR.356 - UTTALELSE FRA BYGGESAK TIL PLAN
Viser til forslag per 06.11.12 vedrørende reguleringsbestemmelser for Tanberglia.
I § 1.1.5 Utearealer er det angitt at for boliger skal det anlegges uteoppholdsarealer som følger:
- Minste totale uteoppholdsareal skal være 25 m² per boenhet ( medberegnet balkonger ).
- Minste uteoppholdsareal skal være 10 m² per boenhet.
Kommentar:
Det er uvisst hva som menes med de to minste uteoppholdarealene. Kan det spesifiseres eller
defineres annerledes?
Det vises til § 1.2.2 Konsentrert småhusbebyggelse BK1-11
Områdene BK1-11 skal nyttes til konsentrert boligbebyggelse.
Kommentar:
Jfr. T-1459 Grad av utnytting defineres konsentrert småhusbebyggelse som småhus,
sammenbygd i kjede eller rekker, med inntil tre målbare plan, der bygningens høyde faller
innenfor høydene som er angitt i plan- og bygningsloven.
Det anses som en stor fordel dersom bebyggelsen defineres mer detaljert enn bare som
konsentrert småhusbebyggelse.
§ 1.2.2 a angir maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA i feltene BK1-8 skal totalt
være 75 %. For feltene BK 9-11 skal maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA totalt
være 70 %.
Kommentar:
Prosent bebygd areal angir forholdet mellom bebygd areal og tomtearealet.
Alle bygninger, konstruksjoner over bakken og åpent overbygget areal, samt nødvendig
parkeringsareal inngår i beregningen av bebygd areal (BYA) på tomta og angir hvor stor del
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som skal være ubebygd. For en gitt prosent bebygd areal (%-BYA) vil bygningsarealet variere
med arealet av tomta. Store tomter kan dermed bebygges med tilsvarende store bygninger.
Det virker unormalt høyt med 70 % og 75 % BYA for områdene.
§ 7 pkt. 4 sier at offentlig trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før
brukstillatelse for bygget gis.
Kommentar:
Det vil være viktig at trafikkarealene innenfor planområdet opparbeides før
igangsettingstillatelse gis slik at adkomst til tomtene/ områdene foreligger ved byggestart og
ikke etter at bebyggelsen er oppført.
Det samme gjelder for § 7 pkt. 3. Vi foreslår at tidspunktet før igangsettingstillatelse gjøres
gjeldende.

Med hilsen

Arne Hellum
Avdelingsleder, byggesak

Saksbehandler: Henning Gulbrandsen
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FORORD
Asplan Viak AS har vært engasjert av Krakstadmarka AS for å utføre en trafikkanalyse som del
av reguleringsplan for nye boliger på Tanberglia som er del av Krakstadmarka i Ringerike
kommune.
Trafikkanalysen er forutsatt å være del av forslag til reguleringsplan for tiltaket.
Reguleringsplanen utarbeides av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS.
Kontaktperson hos Krakstadmarka AS er Dag Henhaug.
Asplan Viak AS med Olav Schou Knutsen som prosjektleder har utført arbeidet med denne
rapporten.
Sandvika, 8. mai 2014

Olav Schou Knutsen
Oppdragsleder
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SAMMENDRAG/OPPSUMMERING
Krakstadmarka AS er i gang med reguleringsplanarbeid for Tanberglia i Ringerike kommune.
Tanberglia er del av et større areal i Krakstadmarka som i kommuneplanen for Ringerike er avsatt
til boligformål. Området ligger øst for Hønefoss sentrum og nordøst for Hvervenmoen.
Planområdet ligger i Ringerike kommune ca. 2 km øst for Hønefoss sentrum. Det består i stor
grad av skog uten bebyggelse. Planområdet blir noen grad benyttet som turområde. Hele
planområdet utgjør ca. 43 daa.
Området er i kommuneplanen avsatt til formålet «framtidig bolig» som del av et større område og
planområdet er i dag uregulert.
Arnegårdsveien vil være hovedatkomst mellom planområdet og kryss Osloveien – Hvervenkastet
som da blir kontaktpunkt inn mot det overordnede vegnettet. Det er knyttet ca. 60 – 70 boenheter
til dagens atkomstveg.
Området i kryssene mellom Olsoveien – Hvervenkastet – Arnegårdveien og Hvervenmoen er
sterkt belastet og ligger på grensen til å være overbelastet allerede i dag. I 2013 har krysset
Osloveien - Hvervenkastet - Arnegårdsveien en belastning på 0,69 i morgenrushet og 0,80 i
ettermiddagsrushet. Trafikkbelastningen i dag tilsier kølengder på opp mot 50 m i morgenrushet
og ca. 70 m i ettermiddagsrushet, både i retning E16 og i Osloveien retning fra Hønefoss. Kryss
Hvervenkastet – Hvervenmoen syd for E16 har en belastningsgrad på 0,73 i morgenrushet og 0,86
i ettermiddagsrushet. Dette innebærer at Hvervenmoen kan få kølengder på opp mot 125 m i
ettermiddagsrushet.
Området Tanberglia planlegges for utbygging med ca. 100 boenheter med konsentrert
småhusbebyggelse og et område med blokkbebyggelse. I tillegg vil planområdet inkludere en
barnehage og 4 eksisterende eneboliger.
Atkomst til planområdet vil være via Arnegårdsveien og Tanbergbergmoveien fra Osloveien x
Hvervenkastet. Det er utarbeidet reguleringsplan for utbedring av Arnegårdsveien til en høyere
standard.
Ofte så bør en anta noe spredning på turproduksjon fra et framtidig boligområde. Dette innebærer
en beregnet variasjon på mellom 400 og 570 bilturer pr. døgn fra planområdet. Vi legger til grunn
et gjennomsnitt på 3,5 personer pr leilighet og 1,3 biltur pr. person. Vegdirektoratet har i sine
anbefalinger lagt til grunn 3,5 person pr. leilighet og 1 biltur pr. person pr. døgn. I tillegg til
boliger er det forutsatt et område avsatt for barnehage. Med en forutsetning om ca. 100 boenheter
innebærer dette en turproduksjon på 500 bilturer pr. døgn fra området i Tanberglia.
Trafikk i dimensjonerende time fra bolig utgjør normalt mellom 15 og 20 % av ÅDT. Desto større
turproduksjon som skyldes handel og fritidsaktiviteter og med god kollektivdekning, desto mindre
prosentandel i dim. time. Vi anslår trafikken i dim time til å utgjøre ca. 20 % av ÅDT. Dvs at ca.
100 kj.t./time skal ut/inn av området i dimensjonerende time. Dette er i øvre sjikt, noe som
innebærer at vi legger inn noe sikkerhetsmargin i tilfelle tiltaket også generer mer trafikk enn
forutsatt.

Krakstadmarka AS

Side 447 av 576

Asplan Viak AS

Tanberglia i Ringerike kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse.

8

I morgenrushet antas det 80 % av trafikken skal ut fra Arnegårdsveien og 20 % inn. I
ettermiddagsrushet vil det være noe jevnere fordeling. Det legges til grunn at 60 % skal inn
Arnegårdsveien i rushtiden, mens 40 % da kjører ut. Dette skyldes i hovedsak at det er større
andel som skal ut å handle, fritidsaktiviteter osv. og som ikke har benyttet seg av bilen til/fra
arbeid.
Innenfor planområdet synes det å være totalt 60 – 80 boenheter som er tilknyttet Arnegårdsveien
med ca. 90 - 95 bilturer som belaster Arnegårdsveien både i morgenrushet og i
ettermiddagsrushet. Dette er trafikk som allerede er på vegnettet.
Den kommende trafikkveksten vil i hovedsak skyldes den generelle trafikkveksten. Utbygging av
Tanberglia vil ikke gi en merkbar endring av trafikkbelastning i vegnettet ved planområdet.
Med 2013 trafikk og utbygging av Tanberglia vil avviklingsforholdene og forsinkelsene ikke
endre seg merkbart i kryssene Osloveien – Arnegårdsveien – Hvervenkastet og Hvervenkastet –
Hvervenmoen.
For en situasjon 10 år fram i tid vil belastningsgraden i kryssene øke. Kryss syd for E16 vil få en
belastningsgrad på opp mot 1,0 i morgenrushet, mens kryss Osloveien – Arnegårdsveien vil få en
belastningsgrad på 0,84. I ettermiddagsrushet vil begge kryssene bli overbelastet med dagens
utforming. Kølengdene vil øke betraktelig til 250 – 300 m og inn Hvervenmoen til over 700 m.
Dette skyldes i hovedsak den generelle trafikkveksten og ikke utbygging av Tanberglia.
Det er foretatt nye beregninger av en situasjon for 2024, ca. 10 år fram i tid og med utbygging av
Tanberglia, men med begrenset tiltak i Osloveien og i kryssene. Behovene for tiltakene blir
imidlertid ikke utløst av utbyggingen i Tanberglia, men av den generelle trafikkveksten i
perioden. Spesielt gjelder dette krysset med Hvervenmoen. Med tiltakene vil belastningsgraden
reduseres til mellom 0,65 og 0,72 både i morgenrushet og ettermiddagsrushet.
Reguleringsplanen for Arnegårdsveien foreslår fortau fra planområdet til eksisterende fortau fra
krysset med Osloveien. Dette innebærer at det er atskilt gang- og sykkelveg fra planområdet
tilknyttet et mer overordnet gang- og sykkelvegnett til bussholdeplasser og for
fotgjengere/syklister i retning Hønefoss.Ytterligere tiltak synes ikke å være påkrevd.
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for kollektivtrafikken.
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INNLEDNING

Krakstadmarka AS er i gang med reguleringsplanarbeid for Tanberglia i Ringerike kommune.
Tanberglia er del av et større areal i Krakstadmarka som i kommuneplanen for Ringerike er avsatt
til boligformål. Området ligger øst for Hønefoss sentrum og nordøst for Hvervenmoen.
Reguleringsplanarbeidet gjennomføres av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. Planbeskrivelse med
konsekvensutredning er datert 12. november 2012. Reguleringsplanen vil i hovedsak fortsatt
være boligformål. I tillegg vil det reguleres tomt for ny barnehage og det vil utarbeides en egen
reguleringsplan som omfatter utbedring av atkomstvegen gjennom Arnegårdsveien. Denne vil
behandles atskilt fra reguleringsplanen for Tanberglia.
Denne rapporten omhandler trafikkonsekvenser i tilknytning til tiltaket og planområdet, og er
ment som grunnlag for videre behandling av reguleringsplan for området. Rapporten forutsettes å
kunne følge reguleringsplanen som en separat rapport som vedlegg til reguleringsplanen. Det er i
rapporten kun tatt hensyn til den utbyggingen som nå er under planlegging og ikke full utbygging
av Krakstadmarka. Rapporten er også utarbeidet med grunnlag i trafikkanalysen for
Hvervenmoen, utarbeidet for AKA datert 19. juni 2013.
Planområdet er vist på figur 1 under.

Figur 1.

Planområdet.
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BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE SITUASJON

2.1

Planområdet

10

Planområdet ligger i Ringerike kommune ca. 2 km øst for Hønefoss sentrum. Det består i stor
grad av skog uten bebyggelse. Planområdet blir noen grad benyttet som turområde.
Hele planområdet utgjør ca. 43 daa. Varslet planavgrensning er vist på figur 2 under.
Nærmere beskrivelse av planområdet er gitt i reguleringsplanens planbeskrivelse.

Figur 2.

Planområdet

2.2 Gjeldene kommuneplan
Området er i kommuneplanen avsatt til formålet «framtidig bolig» som del av et større område.
Arealene er omkranset, i vest av eksisterende boligområde, i øst LNF område.
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2.3 Gjeldene reguleringsplan.
Planområdet er i dag uregulert.

2.4 Dagens vei- og gatenett
Arnegårdsveien vil være hovedatkomst mellom planområdet og kryss Osloveien – Hvervenkastet
som da blir kontaktpunkt inn mot det overordnede vegnettet
I dag er det fortau langs Arnegårdsveien fram til kryss med Arnegårdsbakken.
Det er utarbeidet en egen plan for utbedring av Arnegårdsveien. Her er det gitt en mer detaljert
beskrivelse av dagens veg.
Det er knyttet ca. 60 – 70 boenheter til dagens atkomstveg

2.5 Eksisterende trafikkbelastning
Statens vegvesen har i kommunedelplanen for E16 oppgitt trafikktall i områdene til følgende:
a) På E16 like øst for Hvervenmoen, krysset inn til Hønefoss ble det i 2011 registrert
15.200 kj.t./døgn. Det er utarbeidet en transport modell for området som samtidig har
beregnet trafikken til 13.800 kj.t./døgn.
b) Nord for Hvervenmoen er trafikkmengdene på E16 10.000 kj.t./døgn og på
Osloveien ned mot Hønefoss 13.000 kj.t./døgn.
c) Trafikkens fordeling over uka markerer tydelig at det er langt høyere trafikk fredag
enn resten av uka. En forskjell på ca. 2000 kj.t./døgn på E16.
d) Andel tunge er beregnet til ca. 10 % i gjennomsnitt med en økning til 11,5 % på
hverdagene.
e) Som referanse har de sett på trafikkmengdene i eksisterende korridor med dagens veg
og framskrivning av trafikken til 2023 og 2043. Trafikken vil vokse til henholdsvis
17.800 og 22.600 kj.t./døgn.
f) Nord for Hvervenmoen er trafikken henholdsvis 12.000 kj.t./døgn og 15.100
kj.t./døgn. Ned mot Hønefoss 13.800 kj.t./døgn og 16.900 kj.t./døgn.
I forbindelse med en trafikkanalyse for Hvervenmoen vekstområde gjennomførte Cowi for
Eiendomsservice Ringerike AS, trafikktellinger for kryssene i området rundt Hvervenmoen. Det
ble også gjennomført en framskrivning av trafikken etter den sannsynlige trafikkveksten som
følge av utbyggingen på Hvervenmoen.
Disse registreringene, som ble gjennomført i 2009 tilsa en belastning, framskrevet fram mot 2012
med ca. 5 % generell trafikkvekst og utfra ny etablering i området i perioden, kontor med ca.
8.500 m2 BRA iht til figurene 3 og 4.
Denne utbyggingen skal innebære en trafikkvekst på ca. 675 kj.t./døgn i perioden.
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Figur 3

Osloveien x Hvervenkastet x Rampe til/fra E16 x Arnegårdsveien. Trafikkbelastning
2012, kj.t./time.

Figur 4.

Hvervenmoen x Hvervenkastet x Monserudveien. Trafikkbelastning
Morgentrafikk til venstre og ettermiddagstrafikk til høyre (Kj.t./time)

2012.

Trafikkbelastningen i krysset er framskrevet med 1,5 % fra 2012 til 2013, jfr. trafikkfordelingen i krysset
i figur 5 på neste side. I 2013 har krysset Osloveien - Hvervenkastet - Arnegårdsveien en belastning
på 0,69 i morgenrushet og 0,80 i ettermiddagsrushet. I begge situasjoner er det vegarm fra E16 som
er mest belastet. Osloveien har en belastningsgrad på henholdsvis 0,65 i morgenrushet og 0,77 i
ettermiddagsrushet.
Trafikkbelastningen i dag tilsier kølengder på opp mot 50 m i morgenrushet og ca. 70 m i
ettermiddagsrushet, både i retning E16 og i Osloveien retning fra Hønefoss.
Kryss Hvervenkastet – Hvervenmoen syd for E16 har en belastningsgrad på 0,73 i morgenrushet og
0,86 i ettermiddagsrushet. Dette innebærer at Hvervenmoen kan få kølengder på opp mot 125 m i
ettermiddagsrushet.
For begge kryssene mener vi at belastningene i kryssene synes å være i rimelig overensstemmelse
med slik vi opplever det. I kryssene er det svært liten forsinkelse, men det er lite som skal til før det blir
kø i rushtiden.
Et vegkryss anses å være overbelastet med en teoretisk belastningsgrad på over 0,85. Da oppleves
det å være perioder med kø i rushtiden.

Krakstadmarka AS

Side 452 av 576

Asplan Viak AS

Tanberglia i Ringerike kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse.

Figur 5

Kryss Osloveien – Hvervenkastet – Arnegårdsveien
Hvervenkastet. Morgen til venstre ettermiddag til høyre

13

og

Hvervenmoen

-

2.6 Kollektivtrafikk
Tanberglia ligger 900 - 1000 meter fra Hvervenkastet som ligger tett inntil E16 med nærhet til
kollektivtrafikken som trafikkerer E16 og for ekspressbussrutene som går mot Drammen,
Sandvika og Oslo.
Ekspressbussene fra Valdres kjører forbi området på E16, men stopper kun i Hønefoss sentrum.
Områdene ved Hvervenmoen/Hvervenkastet, kryssområdene med E16 og til sykehuset blir betjent
av flere lokale bussruter med forbindelser til bl.a. sentrum. Det er ca. 6 ruter som passerer området
med drøye 30 avganger i døgnet. I tillegg er det en bybuss til Ringerike sykehus med avganger
hvert 20. minutt.
Det er ingen busser som i dag trafikkerer områdene opp mot Tanberglia.
Vi vurderer kollektivtilbudet lokalt for å være bra i forhold til frekvens inn mot Hønefoss, men det
er noe stor avstand fra planområdet til bussholdeplassen. I retning Oslo og Valdres/ Hallingdal er
noe dårligere siden bussene ikke stopper i krysset med E16.
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BESKRIVELSE AV TILTAKET

3.1 Generelt om tiltaket
Området Tanberglia planlegges for utbygging med ca. 100 boenheter med konsentrert
småhusbebyggelse og et område med blokkbebyggelse. I tillegg vil planområdet inkludere en
barnehage og 4 eksisterende eneboliger.
Planområdet er på til sammen ca. 43 daa. Det forutsettes en relativt høy utnyttelse. Dette kan
innebære at store deler av planområdet tilpasses småbarnsfamilier som er etableringsfasen, samt
familier med få personer, som eldre, enkeltpersoner osv.
Planområdet er mer detaljert beskrevet i reguleringsplanens planbeskrivelse.

Figur 6.

Illustrasjon av planforslaget

3.2 Atkomst til planområdet.
Atkomst til planområdet vil være via Arnegårdsveien og Tanbergbergmoveien fra Osloveien x
Hvervenkastet. Atkomstveien er også under regulering og det vil etablere fortau i tilknytning til
dette tiltaket. Nærmere beskrivelse av dette tiltaket er gitt i en egen planbeskrivelse.
Dert forutsettes at dette tiltaket er dimensjonert for å tilfredsstille den trafikkbelastningen som er
tiltaket/utbyggingen generer.
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TRAFIKK OG TURPRODUKSJON

4.1 Trafikkgenerering
4.1.1 Generelt

Som grunnlag for å beregne turproduksjon fra planområdene og den foreslåtte utbyggingen har vi
benyttet erfaringsdata fra Vegdirektoratets håndbok 146 – ”Trafikkberegninger”, jfr. tabell 2.
Denne tabellen angir samlet turproduksjon fra forskjellige typer virksomheter. Dette er generelle
data som ikke nødvendigvis kan overføres direkte til de konkrete tiltakene som planlegges, men
det er godt grunnlag som må skjønnsmessig tilpasses de konkrete planene. De skjønnsmessige
vurderingene er beskrevet i kap. 4.1.2 som grunnlag for å fastsette den endelige turgenereringen
for utbyggingen.
Arealbruk

Enhet

Bolig
- eget eller andres
hjem
Industri
-fabrikk
- lager
- verksted
- engros

9.0
3.0

Pr. ansatt
2
Pr. 100m
Pr. ansatt
2
Pr. 100m

Handel
- detalj
- kiosk
- bensinstasjon
- kjøpesenter

Pr. ansatt
2
Pr. 100 m

Variasjonsområde
2.5 – 5.0
0.5 – 1.5
7 – 12
2–4

2.5
3.5

1.5 – 5
2.0 – 6
3–8
4 – 10

25
45
50
90

Pr. ansatt
2
Pr. 100 m
Pr. ansatt
2
Pr. 100 m

Bilturer
3,5
1,0

4.0
6.0

Pr. ansatt
2
Pr. 100 m

Kontor
- post
- bank
- helse
- off. kontor

Tabell 2.

Pr. bolig
Pr. Person
Pr. bolig
Pr. Person

Turproduksjon
Personturer

10 – 45
15 – 105
20 – 80
30 – 150

2.5
8
4
12

2-4
6 – 12
2–6
5 – 20

Turgenerering (Kilde: Vegdirektoratets håndbok 146, ”Trafikkberegninger”)

4.1.2 Turproduksjon fra planområdet

For bolig kan det også legges følgende til grunn for de videre beregningene.
Turgenerering fra boliger er som følger:






Små boliger som har få personer pr. boliger skaper mindre trafikk enn større boliger
Blokkbebyggelse skaper mindre trafikk enn eneboliger
Eldre beboere gir en lavere turproduksjon enn yngre beboere
Sentrumsnære boliger skaper mindre trafikk enn boliger lengre fra sentrum
God kollektivtrafikk innebærer lavere turproduksjon
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Barnefamilier (større familier) skaper mer trafikk enn de familier uten barn.

Det foreligger registreringer fra en undersøkelse i bl.a. Asker for noen år tilbake som tilsier at
områder med eneboliger utenfor sentrum ble registret med en turgenerering til opp mot 6 bilturer
pr. døgn. Dette var boliger i stor grad tilpasset småbarnsfamilier og utenfor sentrumsområder.
Normalt legges det til grunn opp mot 5 bilturer pr. dag for eneboliger som ikke er sentrumsnære
og tilpasset småbarnsfamilier.
I forbindelse med utbygging av Tanberglia er det planer om følgende:


Konsentrert småhusbebyggelse / små blokker og med et flertall av leiligheter som er
tilpasset familier som består av få personer, enten i etableringsfasen eller eldre.
Blokkbebyggelsen vil også være tilpasset voksne par som flytter fra store eneboliger.
Denne type leiligheter er normalt leiligheter som er tilpasset familier med få personer og
for beboere i voksen alder. Dette vil normalt initiere mindre turproduksjon pr. bolig enn
det som kan være normalt fra eneboliger.



Planområdet ligger ikke i gangavstand fra Hønefoss sentrum og ca. 1 km til busstopp er
noe for langt til at det er attraktivt å reise kollektivt eller gå.



Det er heller ikke gang- og sykkelavstand til handelssenter og til områder for
fritidsaktiviteter nær Hønefoss sentrum.



Vegdirektoratet anbefaler en bilturproduksjon på 1 biltur pr. person pr. døgn. Her mener
vi at bilturproduksjonen vil ligge noe høyere pga avstand til sentrum og til bussholdeplass.
Vi anslår det til ca. 1,2 biltur pr. person.



Pga leilighetenes størrelse og type leiligheter, mener vi at antall personer pr. bolig i
gjennomsnitt vil være mellom 3 og 4 personer.



Forutsetninger om antall boliger er beregnet med grunnlag i bebygd areal i forhold til
tomtens størrelse. Dette vil medføre at om det er ønske om flere større leiligheter i senere
planfaser, så vil antall leiligheter redusere. Alternativt vil flere leiligheter gi mindre
leiligheter i antall m2. Dette innebærer at vi ikke har grunnlag for å si at flere større
leiligheter vil gi økt trafikk. Sannsynligvis vil vi heller oppleve det motsatte.

Vegdirektorarets har anbefalt et gjennomsnittsnivå med 3,5 biltur pr. døgn pr. bolig. Med et
gjennomsnitt på 3,5 person pr. leilighet og 1,2 biltur pr. person, som vi vurderer som et sannsynlig
nivå i forhold til boligene som planlegges i Tanberglia, vil dette medføre en bilturproduksjon på
4,2 pr. boenhet.
Ofte så bør en anta noe spredning på turproduksjon fra et framtidig boligområde. I dette tilfelle
kan dette ha en spredning fra Vegdirektoratets anbefaling på 1 biltur pr. person pr. leilighet til et
gjennomsnitt på 4 personer pr leilighet og 1,3 biltur pr. person. Dette innebærer en variasjon på
mellom 400 og 570 bilturer pr. døgn fra planområdet.
I tillegg til boliger er det forutsatt et område avsatt for barnehage. Antatt vil mange av barna
komme fra området tilknyttet Arnegårdsveien, og vil dermed ikke generere økt trafikk i Osloveien
x Arnegårdsveien. Vi legger likevel til grunn at området vil generere ca. 50 kj.t./døgn.
Med en forutsetning om ca. 100 boenheter og sannsynlig turgenerering pr. leilighet
innebærer dette en turproduksjon på 500 bilturer pr. døgn fra området.
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Øker antall boliger vil det sannsynligvis bli boliger med mindre i størrelse og færre beboere pr.
enhet, noe som innebærer færre personer pr. leilighet og mindre turproduksjon pr. leilighet.

4.2 Turproduksjon i dimensjonerende time
Trafikk i dimensjonerende time fra bolig utgjør normalt mellom 15 og 20 % av ÅDT. Desto større
turproduksjon som skyldes handel og fritidsaktiviteter og med god kollektivdekning, desto mindre
prosentandel i dim. time. Vi anslår trafikken i dim time til å utgjøre ca. 20 % av ÅDT. Dvs at ca.
100 kj.t./time skal ut/inn av området i dimensjonerende time. Dette er i øvre sjikt, noe som
innebærer at vi legger inn noe sikkerhetsmargin i tilfelle tiltaket også genererer mer trafikk enn
forutsatt.
I morgenrushet antas det 80 % av trafikken skal ut fra Arnegårdsveien og 20 % inn. I
ettermiddagsrushet vil det være noe jevnere fordeling. Det legges til grunn at 60 % skal inn
Arnegårdsveien i rushtiden, mens 40 % da kjører ut. Dette skyldes i hovedsak at det er større
andel som skal ut å handle, fritidsaktiviteter osv. og som ikke har benyttet seg av bilen til/fra
arbeid.

4.3

Eksisterende turgenerering

Innenfor planområdet synes det å være totalt 60 – 80 boenheter som er tilknyttet Arnegårdsveien.
Denne trafikken belaster allerede vegen og danner grunnlag for den trafikkbelastningen som i dag
belaster krysset.
Med 60 – 80 boenheter innebærer dette ca. 60 – 80 kj.t./dim time pluss noe trafikk til
innfartsparkeringen. I dag er det 90 - 95 bilturer som belaster Arnegårdsveien både i morgenrushet
og i ettermiddagsrushet. Dette er trafikk som allerede er på vegnettet.
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KONSEKVENSER AV TILTAKET

5.1 Generelt
I dette notatet er det gjennomført en grov og verbal beskrivelse av enkelte konsekvenser som
følge av den samlede utbyggingen som det nå foreligger forslag om.
De temaer som er vurdert omfatter bl.a.:


Trafikkbelastning på vegnettet til/fra området



Kapasitet og avviklingsmessige forhold



Trafikksikkerhet



Trafikk i anleggsperioden

5.2 Trafikkbelastning på vegnettet til/fra planområdet
Planområdet vil ha utkjøring via Arnegårdsveien i kryss med Osloveien. I krysset antar vi at
trafikken vil fordele seg som følger:
-

50 % av trafikken skal i retning Hønefoss. Dette innebærer at tiltaket vil medføre
en trafikkvekst på 125 kj.t./døgn i hver retning i Osloveien. Dette tilsvarer en
vekst på ca. 2 % i forhold til nåværende trafikkbelastning. Dette er ikke merkbart.

-

40 % i retning Hvervenmoen og E16 mot Oslo. Dette tilsvarer en trafikkmengde
på ca. 200 kj.t./6døgn eller 100 kj.t./i hver retning. Dette tilsvarer en vekst på 1,5
%. Heller ikke dette vil være merkbart.

-

10 % av trafikken i retning E16 mot vest, noe som utgjør ca. 50 kj.t./døgn.

Den generelle trafikkveksten i en 10 års periode fram i tid kan anslås til ca. 15 %. Dette skyldes
ikke en eventuell utbygging på Tanberglia.
Den kommende trafikkveksten vil i hovedsak skyldes den generelle trafikkveksten. Utbygging av
Tanberglia vil ikke gi en merkbar endring av trafikkbelastning i vegnettet ved planområdet.

5.3 Kapasitetsvurderinger
5.3.1 Generelt

Det er gjennomført beregninger av kapasitet og avvikling av kryssene:
-

Osloveien – Arnegårdsveien – Hvervenkastet
Hvervenkastet – Hvervenmoen

Det er gjennomført beregninger for 3 situasjoner,
-

en med dagens situasjon med utbygging
med en situasjon der trafikken er framskrevet 10 år fram i tid, men kun med
utbygging av Tanberglia.
Og en situasjon etter at det er gjennomført begrenset med tiltak.
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Det er i denne rapporten ikke tatt hensyn til en eventuell utbygging av Hvervenmoen. For denne
situasjonen henvises det til trafikkanalysen for Hvervenmoen. Det er det også tatt med trafikk som
skyldes en eventuell utbygging av Tanberglia med ca. 100 boenheter.
Det er ikke foretatt beregninger av situasjoner f.eks. 20 år fram i tid. Vi anser den situasjonen da
for å være urealistisk, både i forhold til planene for ny E16 og en eventuell utbygging av
Hvervenmoen.

5.3.2 Trafikk 2013 med utbygging av Tanberglia.

Det er foretatt en beregning av dagens situasjon med trafikkvekst som skyldes utbygging av 100
boenheter. Resultatet av beregningen er vist i figur 7 under. Som det framgår av beregningene vil
belastning i krysset øke med 2 - 3 prosentpoeng. Dette vil knapt være merkbart.

Figur 7.

Kapasitet og avvikling med 2013 trafikk

Som det framgår av figur 7 vil forsinkelsene ikke endre seg merkbart og kølengdene kun øke med
noen få meter i morgenrushet. I ettermiddagsrushet vil kølengdene i Osloveien fra Hønefoss og på
rampen fra E16 øke med 10 – 12 m. Fra Hvervenmoen syd for E16 vil kølengden øke med ca. 16
m.
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5.3.3 Trafikk 2024 med utbygging av Tanberglia.

Det er også foretatt en kapasitetsberegning av en situasjon 10 år fram i tid, kun med utbygging av
Tanberglia. Beregningene er gjengitt i figur 8 på neste side. Vi har valgt en tidshorisont på 10 år.
Lengre fram i tid er det vanskelig å se situasjonen, bl.a. i forhold til den utbyggingen som
eventuelt kan skje på Hvervenmoen og hva som skjer med E16. Konsekvensene av ny E16 er
vurdert i trafikkanalysen for utbygging av Hvervenmoen.
For en situasjon framskrevet til 2014 vil belastningsgraden i kryssene øke. Kryss syd for E16 vil i
morgenrushet få en belastningsgrad på opp mot 1,0, mens kryss Osloveien – Arnegårdsveien vil
få en belastningsgrad på 0,84. I ettermiddagsrushet vil begge kryssene bli overbelastet med
dagens utforming. Kølengdene vil øke betraktelig, til 250 – 300 m. Inn på Hvervenmoen
næringsområde vil kølengdene øke til over 700 m. Dette er ikke et resultat av utbyggingen i
Tanberglia, men mer som følge av den generelle trafikkveksten i perioden.

Figur 8.

Kapasitet og avvikling med 2024 trafikk

5.3.4 Trafikk 2024 med utbygging av Tanberglia og med tiltak på vegnettet.

Det er foretatt nye beregninger av en situasjon i 2024 og med utbygging av Tanberglia, men med
begrenset tiltak i Osloveien og i kryssene. Tiltakene som er sett på omfatter bl.a.:
-

Nytt felt i Osloveien ut av rundkjøringen i retning Hønefoss
2 felt rett fram inn i rundkjøringen fra ramper fra E16 fra øst
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Utvidelse av Hvervenkastet fra nord med 2 felt over en strekning på 80 m inn i
rundkjøringen syd for E16
Eget filterfelt for trafikk fra Hvervenmoen ut på påkjøringsrampen til E16 i
retning mot Oslo.

Resultatene av beregningene er vist på figur 9 under.
I morgenrushet vil det være god kapasitet og belastningsgraden vil bli ca. 0,67 for krysset
Osloveien – Arnegårdsveien. Krysset syd for E16 vil få en belastningsgrad på 0,72. Begge
kryssene vil få kølengder på 50 – 55 m og forsinkelser på under 20 sek.
I ettermiddagsrushet vil belastningsgraden bli henholdsvis 0,65 og 0,68 og det vil kunne forventes
kølengder ca. 40 m på avkjøringsrampen fra øst og i Osloveien. Kølengden inn mot Hvervenmoen
er beregnet til ca. 65 m. Dette innebærer at med foreslåtte tiltak vil trafikkavviklingen bli
akseptabel også etter utbygging.

Figur 9. Kapasitet og avvikling med forslag til tiltak og trafikk i 2014 nivå.

Krysset hvervenkastet – Hvervenmoen vil bli relativt lite påvirket av utbyggingen i Tanberglia.
Eventuelle tiltak i dette krysset bør derfor ikke diskuteres som et resultat av utbyggingen i
Tanberglia.
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5.3.5 Oppsummering

Med 2013 trafikk og utbygging av Tanberglia vil avviklingsforholdene og forsinkelsene ikke
endre seg merkbart i kryssene Osloveien – Arnegårdsveien – Hvervenkastet og Hvervenkastet –
Hvervenmoen. Kølengdene vil kun øke med noen få meter i morgenrushet. I ettermiddagsrushet
vil kølengdene i Osloveien fra Hønefoss og på rampen fra E16 øke med 10 – 12 m. Fra
Hvervenmoen syd for E16 vil kølengden øke med ca. 16 m. Dette er ingen spesiell forverring av
situasjonen som følge av utbyggingen i Tanberglia med omlag samme belastningsgrad og samme
forsinkelse.
For en situasjon 10 år fram i tid vil belastningsgraden i kryssene vil øke. Kryss syd for E16 vil få
en belastningsgrad på opp mot 1,0 i morgenrushet, mens kryss Osloveien – Arnegårdsveien vil få
en belastningsgrad på 0,84 i morgenrushet. I ettermiddagsrushet vil begge kryssene bli
overbelastet med dagens utforming. Kølengdene vil øke betraktelig til 250 – 300 m. Inn
Hvervenmoen vil kølengde øke til over 700 m. Dette skyldes i hovedsak den generelle
trafikkveksten og ikke utbygging av Tanberglia.
Det er foretatt nye beregninger av en situasjon for 2024, ca. 10 år fram i tid og med utbygging av
Tanberglia, men med begrenset tiltak i Osloveien og i kryssene. Tiltakene omfatter bl.a. nytt felt
ut av rundkjøringen i Osloveien retning Hønefoss, utvidelse av Hvervenkastet fra nord med 2 felt
og eget filterfelt for trafikk fra Hvervenmoen ut på påkjøringsrampen til E16 i retning mot Oslo.
Behovene for tiltakene blir imidlertid ikke utløst av utbyggingen i Tanberglia, men av den
generelle trafikkveksten i perioden. Spesielt gjelder dette krysset med Hvervenmoen.
I morgenrushet vil det være god kapasitet og belastningsgraden vil bli ca. 0,67 for krysset
Osloveien – Arnegårdsveien. Krysset syd for E16 vil få en belastningsgrad på 0,72.
I ettermiddagsrushet vil det også være god kapasitet. Belastningsgraden blir henholdsvis 0,65 og
0,68 og kølengder ca. 40 m på avkjøringsrampen fra øst og i Osloveien. Kølengden inn mot
Hvervenmoen er beregnet til ca. 65 m. Dette innebærer at med foreslåtte tiltak vil
trafikkavviklingen bli akseptabel også etter utbygging og vil gi en situasjon som skal være bedre
enn i dag.

5.4 Tiltak for syklister og fotgjengere
Reguleringsplanen for Arnegårdsveien foreslår fortau fra planområdet til eksisterende fortau fra
krysset med Osloveien. Dette innebærer at det er atskilt gang- og sykkelveg fra planområdet
tilknyttet et mer overordnet gang- og sykkelvegnett til bussholdeplasser og for
fotgjengere/syklister i retning Hønefoss.
Ytterligere tiltak synes ikke å være påkrevd.
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5.5 Kollektivtrafikk
Tiltaket ville normalt kunne generere i størrelsen 30 - 50 kollektivreiser i døgnet. Dette er også et
begrenset antall reiser som ikke vil bidra til å øke behovet for nye bussruter eller økt frekvens
alene.
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for kollektivtrafikken.

5.6 Konsekvenser i anleggsfasen
5.6.1 Trafikk i anleggsperioden

Trafikk i anleggsperioden vil i stor grad være knyttet til følgende forhold:
 Masseforflytninger til mellomlagring av masser eller til permanente deponier, som kan
resultere i periodevis økt trafikk.
 Redusert trafikksikkerhet som følge av periodevis økt trafikk.
 Støv fra tungtransport på vegene i anleggsfasen.
 Transport av byggevarer og materialer inn.
 Trafikk som skapes av de ansatte ved anlegget.
Overskuddsmasser skal i størst mulig grad disponeres på egen tomt. Massene som eventuelt ikke
kan disponeres på egen tomt må transporteres til et egnet deponi utenfor området. Hvilke deponi
som skal benyttes er ikke fastlagt, dette er normalt en del av konkurransegrunnlaget for valg av
entreprenør.
Det vil ikke være nødvendig med egne anleggsveger utenfor egen tomt. Atkomst til tomt vil skje
direkte fra dagens atkomstveger.
Transport av masser vil i stor grad skje i den første perioden i forbindelse med utgraving av tomta
og med byggevarer inn til tomta. Omfanget er ikke beregnet, men de største utgravingsarbeidene
synes å være utgraving av løsmasser og gamle bygningsmasser som skal til depo.
Utbygger må sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig oppstillingsplass og manøvreringsareal
for anleggstrafikk på egen tomt. Det vil være viktig at utbygger har et mottakersystem med god
nok kapasitet for byggevarer som skal leveres. Dette for å unngå tilbakeblokkering ut på offentlig
veg og at biler ikke skal bruke offentlig veg som parkeringsplass. Utbygger må sørge for at valgt
entreprenør har denne forståelsen for gjennomføring av anlegget.
Det er ikke planlagt konkrete riggområder. Dette blir ofte ikke planlagt før entreprenør velges der
dette avklares i sammenheng med hvordan entreprenøren har tenkt anlegget gjennomført og
hvilken framdrift som de konkret skal forholde seg til. Riggen vil i hovedsak plasseres på den
delen av tomta som det ikke foregår anleggsarbeider på.
Det er ikke beregnet hvor mange anleggsarbeidere som i perioder vil være på anlegget.
Planlegging og hvordan anlegget i detalj er tenkt gjennomført fastsettes først i forbindelse med
rammesøknad og igangsettingssøknad.
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5.6.2 Avbøtende tiltak

Det vil ikke å være nødvendig med egne anleggsveger for å komme til planområdet.
Ved større mengder restpartikler på vegen, kan det evt. være behov for spyling og feiing. Det
søkes etter en utforming av tomt som medfører et minimum med masseflytting ut av
tomteområdet. Overskuddsmasser brukes til bevist terrengutforming av tomten eller i randsonene
innenfor planområdet. Aktuelle og eventuelle massedeponier er ikke planlagt, derfor er det ikke
mulig å vurdere konsekvensene fullt ut.
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn

COWI gjennomførte høsten 2012 en trafikkanalyse i forbindelse med omregulering
av Krakstadmarka i Hønefoss. Etter at forslaget til kommunedelplan var til høring
hos Statens vegvesen, kom det frem et behov for å se nærmere på
trafikksituasjonen i et par punkter.
Etter at revidert foreløpig notat ble oversendt Ringerike kommune i juli 2013, kom
det frem et ønske fra kommunen om å gi en oversiktlig fremstilling av fremtidig
situasjon i Hønefoss. I tillegg skulle utbyggingen av Hvervenmoen næringsområde
ikke være med i vurderingene av fremtidig situasjon.
Hensikten med dette notatet er å gi en kortfattet oversikt over forutsetninger og
resultater, samt gi grove kostnadstall for foreslåtte tiltak i kryss og utbygging av
internt veinett på planområdet. Det er i dette notatet kun beskrevet trafikkavvikling
i de kryssene som Ringerike kommune har ønsket en spesiell vurdering av. Notatet
baserer seg på COWI-rapportene Krakstadmarka: Trafikkvurderinger (foreløpig
rapport forelå i juli 2013) og Krakstadmarka: Konsekvensutredning av vei og
trafikk (foreløpig rapport forelå i november 2012).

1.2

Forutsetninger og usikkerhet

1.2.1 Dagens trafikksituasjon
I første omgang er dagens trafikkmengder kartlagt gjennom maskinelle tellinger,
manuelle krysstellinger og Nasjonal vegdatabank (NVDB). Det er ikke
gjennomført tellinger i alle kryss som skal vurderes, og noen av tellingene er
forholdsvis gamle, slik at det er noe usikkerhet knyttet til hvordan dagens
trafikksituasjon er.

1.2.2 Anslått trafikkvekst
Videre er det anslått trafikkvekst innenfor planområdet og annen trafikkvekst på
veinettet. Det er lagt til grunn foreliggende planer for internt veinett og det er gjort
et anslag på hvordan generert trafikk fra planområdet fordeler seg på dette
veinettet. Det er kun benyttet ikke benyttet manuelle vurderinger i analysene.

1.2.3 Fremtidig trafikksituasjon
Manglende planer for veiutbygging i og rundt Hønefoss bidrar til å gjøre analysene
usikre. I tillegg kan større og mindre utbyggingsprosjekter bli realisert i
influensområdene til de aktuelle tilknytningspunktene, noe som vil påvirke
fremtidig belastningen på veinettet.
Det er også usikkerhet knyttet til om planlagt internt veinett i Krakstadmarka vil
benyttes av gjennomkjøringstrafikk. Det er i beregningene lagt til grunn at det ikke
er gjennomkjøringstrafikk.
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Det kan nevnes at Statens vegvesen har igangsatt arbeidet med en
konseptvalgutredning i Hønefossområdet for å se på større langsiktige tiltak på
veinettet i området. Konseptvalgutredningen (KVU) skal avklare forholdet
mellom restriktive tiltak for biltrafikken, satsing på kollektivtrafikk, gåing og
sykkel, stimulerende tiltak for kollektivtransporten, videre utbygging av
hovedveisystemet gjennom Hønefoss og forhold knyttet til arealbruk og
utbygging i Hønefossområdet. Statens vegvesen skal ha KVU-rapporten ferdig
til utgangen av 2014.

1.2.4 Kapasitetsberegninger
Det er i analysen kun sett på belastninger i kryss isolert sett. Det vil si at det ikke er
vurdert kapasitet og belastning samlet sett i større områder og på lengre
veistrekninger. Dette kan være et problem spesielt i området sør for Hønefoss
sentrum, i kryssområdet ved E16. Kapasitetsproblemer på Fv35 inn mot sentrum
kan føre til tilbakeblokkering av kø mot E16 uavhengig av tiltak i adkomstkryss
mot planområdet.
I møte med Statens vegvesen i april 2013 ble det bekreftet at vurdering av
krysskapasitet isolert sett er lik Statens vegvesens egen metode for å vurdere
trafikksituasjonen ved utbygging av pendlerparkering ved sykehuset (ref. Bjørn
Leifsen).
Det utpeker seg imidlertid nå et behov for å gjennomføre trafikkmodellberegninger
for å se på trafikksituasjonen i et større område. I forbindelse med KVU for
Hønefoss området skal det etableres en AIMSUN-modell for Hønefoss. Denne
modellen vil bli benyttet for å se på trafikkavviklingen i større områder i Hønefoss.

1.2.5 Veiledende tiltak
Usikkerhet i beregningene fører til at anslag om trafikkmengder og
kapasitetsbetraktningene kun er veiledende. Kostnadsoverslagene er basert på
enkle skisser, det er dermed også usikkerhet knyttet til kostnadsoverslagene.

2

Dagens situasjon

2.1

ÅDT

ÅDT på hovedveinettet i Hønefoss er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB), og
vist i Figur 1.
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Figur 1:

2.2

Trafikkmengder (ÅDT). Kilde: NVDB, Statens vegvesen, juni 2013.

Trafikkavvikling

2.2.1 Fv35 Osloveien
Det er planlagt utbygging av næring på Hvervenmoen sørvest for planområdet, på
sørsiden av E16. Ifølge tidligere gjennomført trafikkanalyse for Hvervenmoen
(Trafikkanalyse - Hvervenmoen vekstområde, COWI AS, 2009) er "trusselen" mot
trafikkavviklingen i området at Fv35 (Osloveien) inn mot sentrum allerede har en
uønsket høy trafikkbelastning. ÅDT på Fv35 gjennom Hønefoss sentrum varierer
mellom 13 000 og 22 200 ifølge Nasjonal vegdatabank. I henhold til Håndbok 017
bør det være 4-felt når trafikkmengden i en gate er ÅDT > 15 000 (ÅDT > 12 000
for en vei). Det vil si at det allerede i dagens situasjon kan være et behov for 4-felt
gjennom Hønefoss sentrum.

2.2.2 Kapasitetsberegninger i planområdets adkomstkryss
Det er i tidligere analyser sett på belastning i en rekke kryss i dagens situasjon og i
fremtidig situasjon uten og med utbygging av Krakstadmarka. De ulike kryssene
som er vurdert er vist i Figur 2.
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Internt veinett og kryssområder hvor det er gjennomført kapasitetsberegninger
(rødt = tiltak vurderes og kostnadsberegnes, svart = tiltak vurderes ikke i
denne omgang)

Kapasitetsberegningene for dagens og fremtidig situasjon er samlet i kapittel 4. Det
er i dette notatet kun vist beregninger for kryssene hvor tiltak skal vurderes (merket
rødt i Figur 2). For dagens situasjon tilsier beregningene stort sett tilfredsstillende
avvikling i alle kryss, med unntak av i Hønenkrysset (E16 Osloveien x Fv241
Hadelandsveien). Her er det beregnet overbelastning i tilfarten fra Fv241.
Kapasitetsberegningene ser som sagt kun på trafikkmengden isolert sett i de
vurderte kryssene, og vil dermed ikke avdekke konsekvenser av eventuelle
køproblemer mellom kryssene.

3

Beregnet trafikkvekst

3.1

Utenfor planområdet

3.1.1 Utbygging av Hvervenmoen
Det ble i 2009 gjennomført en trafikkanalyse for utbygging av Hvervenmoen
vekstområde (Trafikkanalyse – Hvervenmoen vekstområde, COWI AS, mai 2009).
Det ble i beregningene anslått at planlagt utbygging på området vil generere en
trafikkvekst på totalt 1169 kjt/t i største time i ettermiddagsrush. Store deler av
denne trafikken vil gå gjennom krysset «E16/Fv35 Osloveien x Arnegårdsveien»,
det er i tidligere analyse anslått at trafikkveksten i dette krysset er 828 kjt/t i
ettermiddagsrush.
Side 470 av 576
http://projects.cowiportal.com/ps/A032475/Documents/3 Prosjektdokumenter/Høst 2013/Trafikkanalyse kommunedelplan Krakstadmarka.docx

6/28

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA

I rampesystemet ved E16 sør for Hønefoss sentrum gir en slik stor utbygging
forholdsvis store utslag i kapasitetsberegningene. På veinettet i dette området tilsier
beregningene at utbygging av Krakstadmarka utgjør en forholdsvis liten del av den
trafikken som Hvervenmoen vil generere i rush.
I analysene som ble gjennomført høsten 2012 ble det ikke tatt med utbygging av
Hvervenmoen, mens den ble tatt med i reviderte analyser i juni/juli 2013. I dette
notatet er det ikke tatt med utbygging av Hvervenmoen.

3.1.2 Pendlerparkering i Arnegårdsveien
Statens vegvesen ønsker å utvide eksisterende pendlerparkering ved Ringerike
sykehus. Det er i tidligere vurderinger anslått at de nye biloppstillingsplassene vil
generer 50 kjøretøy til området i morgenrush og 50 kjøretøy fra området i
ettermiddagsrush. Det er konservativt lagt til grunn at all trafikken skjer i største
time i rushperiodene.

3.1.3 Generell trafikkvekst
Hvis man ser på prognoser for generell trafikkvekst for Buskerud tilsier det en
samlet vekst fra 2012 til 2025 på 20 %, forutsatt en tungtrafikkandel på 5 %.
Utbyggingsprosjekter kan bidra til økt vekst, men trafikkavviklingsproblemer kan
bidra til å redusere veksten i biltrafikk. Modellberegninger i forbindelse med KVU
for Hønefossområdet vil belyse dette nærmere.
I denne analysen er det benyttet generell trafikkvekst for hovedveinettet i
beregningene for fremtidig situasjon.

3.2

På planområdet

Det ble i rapporten utarbeidet høsten 2012 anslått at reisemiddelfordelingen kan
komme til å bli som vist listet opp nedenfor:

›
›
›
›
›
›

Bilfører: 57 %
Bilpassasjer: 13 %
Kollektiv: 5 %
Gang: 20 %
Sykkel: 4 %
MC/annet: 2 %

Med reisemiddelfordelingen ovenfor vil gang- og sykkeltrafikken utgjøre i
underkant av halvparten av biltrafikken. Beregninger av generert trafikk på
planområdet tilsier en økning på ca. 3 300 bilturer og ca. 1400 gang- og sykkelturer
i døgnet. I rush er det anslått at timetrafikk til/fra planområdet utgjør ca. 380 kjt/t.
Et anslag på fordeling av ÅDT på internt veinett på planområdet er vist i Figur 3.
Det er forutsatt at veinettet ikke benyttes av gjennomkjøringstrafikk.
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Figur 3:
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Anslått ÅDT på internt veinett etter planlagt utbygging, forutsatt at veinettet
ikke benyttes av gjennomkjøringstrafikk

Gang- og sykkeltrafikken består av kortere turer enn biltrafikken, og en del av disse
kan tenkes å genereres internt på Krakstadmarka (for eksempel besøk og til/fra
skole og barnehage). Gang- og sykkeltrafikken vil også ha forskjellig
retningsfordeling sammenlignet med biltrafikken. Det er derfor vanskelig å forutse
fordelingen av gang- og sykkeltrafikk på veinettet internt på planområdet ut fra de
manuelle overordnede vurderingene som er gjennomført.

4

Kapasitetsbetraktninger

Det er tidligere gjennomført kapasitetsberegninger av en rekke kryss i Hønefoss,
kryssene er ringet inn i Figur 4. Det er i dette notatet kun vist beregninger og
vurderinger for tre kryss, vist merket med rødt i figuren. I tillegg er det
gjennomført en vurdering av kapasiteten på Fv35 Osloveien mellom krysset med
Arnegårdsveien og krysset med Dronning Åstas gate.
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Figur 4:

Internt veinett og kryssområder hvor det er gjennomført kapasitetsberegninger
(rødt = tiltak vurderes og kostnadsberegnes, svart = tiltak vurderes ikke i
denne omgang)

Videre følger en kort oversikt over grunnlaget for beregningene (trafikktellinger og
metode), og så en vurdering av de tre kryssene som skal vurderes.
Det er i beregningene lagt til grunn at det ikke er gjennomkjøringstrafikk.

4.1

Grunnlag

4.1.1 Trafikktellinger
Bakgrunnen for kapasitetsbetraktningene er maskinelle punkttellinger og manuelle
krysstellinger. En oversikt over tilgjengelige tellepunkt (Statens vegvesen) og
manuelle krysstellinger i området er vist i Figur 5.
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Figur 5:

9/28

Tilgjengelige trafikktellinger nært planområdet

Der det er gjennomført manuelle krysstellinger er det valgt å benytte disse, da de
gir svingebevegelser i kryssområdene. Tellingene er oppjustert til dagens nivå
(2012) ved hjelp av prognoser for generell trafikkvekst, men det er usikkerhet
knyttet til trafikkveksten på de ulike veiene.
På Fv35 (Osloveien) gjennom Hønefoss sentrum er det kun eldre tellinger, noe som
fører til at det er usikkerhet knyttet til trafikkmengden her.

4.1.2 Metode
Med basis i telt og anslått timetrafikk er det gjennomført kapasitetsberegninger av
ulike kryss nært planområdet. Kapasitetsberegningene er gjennomført i henhold til
metode fra Håndbok 127, Kapasitet i kryss, beregningsmetoder for ikkesignalregulerte kryss (Statens vegvesen, 1985).
I kapasitetsberegningene beregnes bl.a. belastningsgraden B, som er forholdstallet
mellom trafikkvolum og kapasitet (belastningsgrad B = trafikkvolum / kapasitet).
En belastningsgrad på B = 1,0 innebærer at 100 % av teoretisk kapasitet er utnyttet
med tilhørende dårlig trafikkavvikling. I praksis regner en med at opp mot B = 0,8
- 0,85 (80 - 85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling. For
belastninger nær kapasitetsgrensen vil det være usikkerhet til tall for kødannelser,
osv.
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4.2

Fv241 Hadelandsveien x Tandbergmoveien

Oversiktskart som viser adkomstvei mot Fv241 er vist i Figur 6, plassering av
adkomstkryss er ringet inn med gult. Flyfoto over kryssområdet er vist i Figur 7.

Figur 6:

Oversiktskart, adkomst til planområdet mot Fv241 Hadelandsveien

Figur 7:

Flyfoto, adkomst til planområdet mot Fv241 Hadelandsveien

4.2.1 Dagens situasjon (2012)
På Fv241 er det mottatt tellinger fra én uke (uke 42) fra et periodisk tellepunkt fra
2010. Den telte uka var torsdag (21.10.2010) den ukedagen med størst trafikk.
Tellingene viser at timetrafikken er størst i ettermiddagsrush. Største hele time var
kl. 16:00 – 17:00, da er timetrafikken 434 kjt/t i retning nord og 199 kjt/t i retning
sør, til sammen 633 kjt/t. Timetrafikken er beskjeden og tilsier at et eventuelt
adkomstkryss mot et mindre boligområde vil ha god trafikkavvikling.

4.2.2 Fremtidig situasjon (2025)
Gitt en trafikkøkning på Fv241 i henhold til prognoser på generell trafikkvekst i
Buskerud, er det anslått at timetrafikken i ettermiddagsrush vil øke fra ca. 640 kjt/t
i dagens situasjon til ca. 770 kjt/t i år 2025 uten utbygging av Krakstadmarka.
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Ved utbygging av ny vei til Krakstadmarka tilsier beregningene at trafikk på denne
veien blir på ca. 110 kjt/t. Anslått timetrafikk i ettermiddagsrush er vist i Figur 8,
og beregnede belastningsgrader er vist i Figur 9

Figur 8:

Timetrafikk ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging

Figur 9:

Belastningsgrader ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging

Trafikkmengden på Fv241 tilsier at det ikke vil bli avviklingsproblemer i et evt.
adkomstkryss mot Krakstadmarka. Ser man på veiledende kriterier for behov for
venstresvingefelt i Håndbok 263, tilsier trafikkmengden i krysset at det likevel er
anbefalt venstresvingefelt på Fv163.

4.2.3 Vurdering av tiltak
Separat venstresvingefelt er sikkerhetsmessig gunstig, særlig i T-kryss, Behov for
og lengde av venstresvingefelt bestemmes ut fra kapasitet og avviklingsstandard.
Grunnlaget for kravene i Statens vegvesens Håndbok 263 er basert på
sannsynligheten for at venstresvingende trafikk blokkerer for trafikk som skal rett
frem.
Passeringslomme kan benyttes som et alternativ til venstresvingefelt ved
utbedringsstandard. I dette tilfelle er det i praksis et nytt kryss som skal etableres,
men en ny adkomstvei mot planområdet. Det er vurdert at det her bør etableres
venstresvingefelt. Utforming av et venstresvingefelt er vist i Figur 10.
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Figur 10:

Venstresvingefelt, Håndbok 263

Det er beregnet at L1 må være minst 16 meter og L2 minst 15 meter. Fartsgrensen
på Fv241 er 60 km/t, noe som vil tilsi at det er anbefalt fysisk kanalisering.

4.3

Fv163 Ole Thorkelsens vei x Støalandet

Oversiktskart hvor adkomstkryss mot Fv163 er ringet inn er vist i Figur 11, videre
er flyfoto over adkomstkrysset vist i Figur 12 og gatebilde fra krysset vist i Figur
13. Gatebildet viser at det er noe høydeforskjell fra Fv163 og ned til parallell
lokalvei.

Figur 11:

Oversiktskart over adkomstkryss mot Fv163

Figur 12:

Flyfoto over adkomstkryss mot Fv163
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Figur 13:

Gatebilde fra Fv163 mot adkomstkryss, sett fra øst

4.3.1 Dagens situasjon (2012)
Trafikktelling fra juni 2013 i krysset «Fv35 Hønengata x Fv163 Vesterngata»
tilsier en timetrafikk i ettermiddagsrush på 620 kjt/t i Vesterngata (på brua over
Randselva). Det telte krysset ligger ca. 800 meter vest for adkomstkrysset. Det er
ingen store kryss mellom kryssene, det er derfor valgt å benytte samme
trafikkmengde for adkomstkrysset. Trafikken fordeler seg med ca. 270 kjt/t i
retning vest og ca. 350 kjt/t i retning øst på Fv163. Videre er det anslått at dagens
trafikkmengde i Støalandet (sideveien) er på ca. 30 kjt/t.
Trafikkmengden i dagens situasjon er beskjeden, og forenklede
kapasitetsbetraktninger tilsier at belastningsgraden er ca. B = 0,3, dvs. at ca. 30 %
av den teoretiske kapasiteten er utnyttet, og at trafikkavviklingen derfor er god.

4.3.2 Fremtidig situasjon (2025)
Gitt en trafikkøkning på Fv163 i henhold til prognoser for generell trafikkvekst i
Buskerud, er det anslått at timetrafikken i ettermiddagsrush vil øke fra ca. 620 kjt/t
i dagens situasjon til ca. 760 kjt/t i år 2025.
Ved utbygging av Krakstadmarka gir beregningene en timetrafikk i adkomstkrysset
mot Fv163 som vist i Figur 14. Beregnede belastningsgrader er vist i Figur 15. Det
er i beregningene av belastningsgrad lagt til grunn en fartsgrense på fylkesveien på
50 km/t og ingen egne svingefelt.

Figur 14:

Timetrafikk ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging

Side 478 av 576
http://projects.cowiportal.com/ps/A032475/Documents/3 Prosjektdokumenter/Høst 2013/Trafikkanalyse kommunedelplan Krakstadmarka.docx

14/28 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA

Figur 15:

Belastningsgrader ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging

Beregningene gir at avviklingen i krysset blir god uten venstresvingefelt. Ser man
på veiledende kriterier for behov for venstresvingefelt i Håndbok 263, tilsier
trafikkmengden i krysset at det likevel er anbefalt venstresvingefelt. Eventuelt kan
det etableres passeringslomme på Fv163 som et utbedringstiltak.

4.3.3 Vurdering av tiltak
Som beskrevet i forrige kapittel er venstresvingefelt sikkerhetsmessig gunstig,
særlig i T-kryss. Passeringslomme kan benyttes som et alternativ til
venstresvingefelt ved valg av utbedringsstandard. En passeringslomme er en
breddeutvidelse på høyre side av veien, slik at gjennomgående trafikk kan passere
på høyre side av biler som venter på å svinge til venstre.
I dette krysset er det begrenset med plass. I innerkurve er det en del høydeforskjell
ned til parallell lokalvei, slik at breddeutvidelse vil kreve etablering av mur over
hele strekningen hvor det breddeutvides. Passeringlomme er mindre plasskrevende
enn venstresvingefelt, det er derfor vurdert at det i dette tilfellet er mest
hensiktsmessig med etablering av passeringslomme. Prinsipputforming av
passeringslomme er vist i Figur 16.

Figur 16:

Passeringslomme, Håndbok 263

Det er lagt til grunn en breddeutvidelse på 3 meter over en lengde på ca. 30 meter.
Det vil si at det er totalt breddeutvidelse over ca. 90 meter. I tillegg til
passeringslomme bør det etableres trafikkøy i sekundærveien.
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4.4

E16 / Fv35 Osloveien x Arnegårdsveien

Oversiktskart som viser adkomstvei via Arnegårdsveien mot Fv35 ved sykehuset er
vist i Figur 17, adkomstkrysset er ringet inn med gult.

Figur 17:

Oversiktskart, adkomst til planområdet fra Fv35 ved E16, adkomstkryss ringet
inn med gult.

Flyfoto som viser dagens rundkjøring er vist i Figur 18.

Figur 18:

Flyfoto adkomstkryss mot Arnegårdsveien

4.4.1 Dagens situasjon – 2012
For å se på timetrafikken i adkomstkrysset mot Fv35 og E16 er det benyttet
manuelle krysstellinger gjennomført i 2009, beskrevet i notatet Trafikkanalyse –
Hvervenmoen vekstområde (COWI AS, 2009). Tellingene er oppjustert til 2012nivå ved hjelp av prognoser for generell trafikkvekst.
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Trafikktall (kjt/t) i morgenrush er vist i Figur 19, og i ettermiddagsrush i Figur 20.

Figur 19:

Timetrafikk morgenrush, justert opp til 2012-nivå

Figur 20:

Timetrafikk ettermiddagsrush, justert opp til 2012-nivå

Det er ut fra Ringerike kommunes kartportal gjort en oppmåling av tilfartsbredder,
innkjøringsbredder og breddeutvidelseslengder, og ut fra dette gjennomført
kapasitetsberegninger av rundkjøringen. Det er noe usikkerhet knyttet til
oppmålingen av bredder og lengder.
Beregnede belastningsgrader i morgen- og ettermiddagsrush i dagens situasjon er
vist i henholdsvis Figur 21 og Figur 22.

Figur 21:

Belastningsgrader største time morgenrush, dagens situasjon (2012)
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Figur 22:

Belastningsgrader største time ettermiddagsrush, dagens situasjon (2012)

Beregningene tilsier tilfredsstillende avvikling i dagens situasjon, med en
belastningsgrad på B = 0,6 (dvs. at ca. 60 % av teoretisk kapasitet er utnyttet).

4.4.2 Fremtidig situasjon (2025) – uten Krakstadmarka
Ved å legge til grunn generell trafikkvekst, i tillegg til utbygging av
pendlerparkering i Arnegårdsveien, tilsier beregningene en trafikkmengde i
rundkjøringen i morgen- og ettermiddagsrush som vist i henholdsvis Figur 23 og
Figur 24.

Figur 23:

Timetrafikk morgenrush, år 2025, uten utbygging av planområdet

Figur 24:

Timetrafikk ettermiddagsrush, år 2025, uten utbygging av planområdet
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Ser man på belastningen i dette krysset isolert sett, dvs. uten å se på eventuelle
køproblemer på Osloveien, får man belastningsgrader i morgen- og
ettermiddagsrush som vist i henholdsvis Figur 25 og Figur 26.

Figur 25:

Beregnede belastningsgrader ettermiddagsrush, år 2025, uten utbygging av
planområdet

Figur 26:

Beregnede belastningsgrader ettermiddagsrush, år 2025, uten utbygging av
planområdet

Beregningene tyder på at belastningsgraden i rundkjøringen blir noe høyere i
morgenrush enn i ettermiddagsrush. B = 0,81 er å betrakte som en sterk, men
akseptabel, belastning.
I perioder kan det oppstå avviklingsproblemer som fører til tilbakeblokkering av
kø. I morgenrush er det høy trafikk fra E16 (fra sør), og en utvidelse til to felt i
denne tilfarten kan forbedre situasjonen. I ettermiddagsrush er det stor trafikk på
Fv35 mot sentrum, og avviklingsproblemer nærmere sentrum kan muligens føre til
tilbakeblokkering av kø til rundkjøringen.

4.4.3 Fremtidig situasjon (2025) – med Krakstadmarka
Det er usikkerhet knyttet til når og om ny vei til Fv241 blir bygd. Trafikken
beregnet til denne veien vil dermed fordele seg på de andre adkomstene, og en
overvekt vil gå via Arnegårdsveien. Det er nedenfor sett på konsekvensene både
uten (alternativ A) og med (alternativ B) denne ekstra trafikken. I tillegg er det
vurdert konsekvensene av å la noe trafikk gå via Trygstadveien (alternativ C).
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Alternativ A – Med adkomst via Fv241
I morgenrush er det beregnet at trafikkmengden inn/ut Arnegårdsveien øker med
ca. 60 kjt/t, mens i ettermiddagsrush er det beregnet en vekst på ca. 75 kjt/t.
Beregningene gir en belastningsgrad i morgen- og ettermiddagsrush som vist i
henholdsvis Figur 27 og Figur 28.

Figur 27:

Belastningsgrader, etter utbygging av Krakstadmarka, morgen, alt. A.

Figur 28:

Belastningsgrader, etter utbygging av Krakstadmarka, ettermiddag, alt. A.

Belastningsgraden øker noe sammenlignet med situasjon uten utbygging av
Krakstadmarka, til B = 0,82 i morgenrush og B = 0,75 i ettermiddagsrush. I praksis
regner man en belastning på opp mot B = 0,85 er akseptabel.
Alternativ B – Uten adkomst via Fv241
Hvis ikke adkomsten til Fv241 etableres er det anslått at trafikkmengden i
rundkjøringen øker med ca. 110 kjt/t i morgenrush, og ca. 150 kjt/t i
ettermiddagsrush sammenlignet med en situasjon uten utbygging av
Krakstadmarka. Det vil si at trafikkøkningen omtrent dobles sammenlignet med
alternativ A. Beregnede belastningsgrader er vist i Figur 29 og Figur 30.

Side 484 av 576
http://projects.cowiportal.com/ps/A032475/Documents/3 Prosjektdokumenter/Høst 2013/Trafikkanalyse kommunedelplan Krakstadmarka.docx

20/28 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA

Figur 29:

Belastningsgrader, etter utbygging av Krakstadmarka, morgen, alt. B.

Figur 30:

Belastningsgrader, etter utbygging av Krakstadmarka, ettermiddag, alt. B

Beregningene gir en liten økning i belastningen sammenlignet med alternativ A.
Alternativ C – Med adkomst via Trygstadveien
Det er foreslått å la deler av planområdet knyttes til overordnet veinett via
Trygstadveien. Forbedringen i avvikling ved dette alternativet ser ut til å være liten.
Som vist tidligere er rundkjøringen sterkt belastet både med og uten utbygging av
Krakstadmarka, en mindre endring av trafikkmengden i Arnegårdsveien vil ha lite
å si for den totale trafikkavviklingen. En god del av trafikken som er tenkt ført via
Trygstadveien vil likevel gå via rundkjøringen for å komme til Hønefoss sentrum
og E16 i retning sørøst. Det ser i tillegg ut til at venstresving kan bli problematisk
ut fra Trygstadveien, slik at det i perioder kan bli nødvendig for venstresvingende
trafikk å kjøre om rundkjøringen for å snu, noe som vil øke belastningen i
rundkjøringen.

4.4.4 Vurdering av tiltak
Rundkjøringen er stekt belastet, og i perioder kan det oppstå avviklingsproblemer i
rundkjøringen. Dette gjelder både med og uten utbygging av Krakstadmarka.
Hvis Hvervenmoen næringsområde bygges ut, tilsier beregninger at rundkjøringen
vil bli overbelastet (B > 1) med dagens utforming. Utbyggingen av dette området
har betydelig større innvirkning på trafikkavviklingen i rundkjøringen enn
utbygging av Krakstadmarka.
For å redusere faren for avviklingsproblemer kan tilfarten fra rampen fra E16
breddeutvides. Det er i dagens situasjon plass til to biler i bredden i tilfarten, men
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kun over et kort stykke. Hvis strekningen med to felt forlenges, vil kølengden
reduseres.
Høy trafikk på Fv35 Osloveien inn mot Hønefoss og på rampesystemet til/fra E16
kan føre til avviklingsproblemer i nærliggende kryss og på veistrekninger, noe som
kan føre til at kø tilbakeblokkeres mot den vurderte rundkjøringen. Tiltak i
rundkjøringen vil da ikke være tilstrekkelig for å løse avviklingsproblemene. Det
understrekes at dette er et problem som også gjelder uten utbygging av
Krakstadmarka.

4.5

Fv35 (Osloveien) mellom Arnegårdsveien og
Dronning Åstas gate

Det er ønskelig å se på kapasitet på strekningen langs Fv35 Osloveien mellom
Arnegårdsvien og Dronning Åstas gate. Oversiktskart over strekningen er vist i
Figur 31, og et gatebilde fra strekningen er vist i Figur 32.

Figur 31:

Oversiktskart: Fv35 Osloveien mellom Arnegårdsveien og Dronning Åstas gate
merket med svart
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Figur 32:

Gatebilde fra Fv35 Osloveien mellom Arnegårdsveien og Dronning Åstas gate

For å anslå kapasitet på denne veistrekningen er det sett på Statens vegvesens
Håndbok 159, Kapasitet på vegstrekninger. Maskimal kapasitet oppnås når
trafikkavvikling er på grensen til å bli ustabil, det er da tett trafikk med lavere
hastighet enn «friflythastighet». For å unngå ustabil avvikling og oppnå
tilfredsstillende avviklingskapasitet, må trafikkvolumet på veien være lavere enn
hva den maksimale kapasiteten skulle tilsi for å unngå sammenbrudd i avviklingen.
For strekningen tilsier beregningene at belastningen i fremtiden blir på ca. 85-90 %
av total kapasitet, noe som vil tilsi at det i perioder kan oppstå ustabil
trafikkavvikling. Metoden i Håndbok 159 forutsetter imidlertid at man ser på en
strekning på minst 3 km. I dette tilfellet er det ca. 600 meter mellom de to
kryssene, på såpass korte strekninger er det som oftest kryssene som er avgjørende
for trafikkavviklingen.
En breddeutvidelse av Fv35 på strekningen kan forbedre trafikkflyten, men det er
behov for å se på et større område som inkluderer flere kryss for å få en bedre
oversikt over trafikkavviklingen på Fv35 og faren for tilbakeblokkering av kø.

4.6

Oppsummering

De kryssene som i fremtiden er beregnet å få størst belastning med dagens
utforming er følgende:

›
›
›
›

E16 Osloveien x Fv241 Hadelandsveien
E16/Fv35 Osloveien x Arnegårdsveien
Fv35 Osloveien x Schjongs gate
Fv35 Hønengata x Fv163 Vesterngata

Potensielle avviklingsproblemer i disse kryssene skyldes høy trafikk på Fv35
gjennom Hønefoss og på E16. Beregningene tilsier sterk belastning med fare for
avviklingsproblemer i perioder også uten utbygging av Krakstadmarka.
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Som beskrevet tidligere i dette notatet er "trusselen" mot trafikkavviklingen i
området at Fv35 inn mot sentrum allerede har en uønsket høy trafikkbelastning.
Det kan allerede i dagens situasjon være behov for 4-felt på deler av Fv35 gjennom
Hønefoss sentrum, og behovet vil øke både med og uten utbygging av
Krakstadmarka. Tiltak i de vurderte kryssene kan på kort sikt forbedre
trafikkavviklingen noe, men det vil trolig ikke være tilstrekkelig for å sikre god flyt
på Fv35 i fremtiden. Det utpeker seg som sagt et behov for å gjennomføre
trafikkmodellberegninger for å se på trafikksituasjonen i et større område, noe som
er planlagt i forbindelse med KVU for Hønefoss-området som Statens vegvesen
har igangsatt. Disse modellberegningene vil i større grad bidra med å finne en
løsning i Hønefoss sentrum enn kapasitetsberegninger av enkeltstående kryss.
«Fv241 Hadelandsveien x Tandbergmoveien» og «Fv163 Ole Thorkelsens vei x
Støalandet» påvirkes ikke av den store trafikkmengden på Fv35, og beregningene
tilsier at det er god trafikkavvikling i kryssene. I henhold til Håndbok 263 er det
likevel anbefalt etablering av venstresvingefelt (eller passeringslomme). Dette er
for å unngå forsinkelse for trafikk som ikke skal svinge av, og av
trafikksikkerhetsmessige årsaker. Det er foreslått følgende utforming:

›

Fv241 Hadelandsveien x Tandbergmoveien: venstresvingefelt

›

Fv163 Ole Thorkelsens vei x Støalandet: passeringslomme

5

Kostnader

Det er beregnet kostnader for de kryss og veistrekninger hvor det er vurdert at
utbygging av planområdet helt eller delvis medfører et behov for tiltak.
For T-kryssene «Fv241 Hadelandsveien x Tandbergmoveien» og «Fv163 Ole
Thorkelsens vei x Støalandet» er det ikke beregnet avviklingsproblemer. Men pga.
økning i venstresvingende trafikk inn mot planområdet er det et økende behov for
etablering i venstresvingefelt eller passeringslomme for å unngå forsinkelser på
hovedveien.
For rundkjøringen «E16/Fv35 Osloveien x Arnegårdsveien» og Fv35 inn mot
Hønefoss sentrum tilsier beregningene at den høye trafikkmengden kan føre til
avviklingsproblemer. Dette er imidlertid ikke et problem som oppstår som følge av
utbyggingen av Krakstadmarka. Det vil trolig bli problematisk uansett hvis man får
den generelle trafikkveksten som er lagt til grunn. Det er derfor ikke gjort videre
beregninger av kostnader for tiltak her.
I tillegg til tiltak i kryss er det beregnet kostnader for nytt internt veinett på
planområdet, og opprusting av eksisterende veinett som skal benyttes for å knytte
planområdet til overordnet veinett.
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5.1

Kryss

5.1.1 Fv241 Hadelandsveien x Tandbergmoveien
Foreslått krysstiltak er etablering av venstresvingefelt. Det er ikke gjennomført
prosjektering av tiltaket, slik at beregnet kostnad er å anse som et grovt anslag.
I og med at det ikke er gjennomført prosjektering av krysset, er det sett på
kostnadsberegninger gjennomført for et tilsvarende kryss. Det er anslått at hele
tiltaket med breddeutvidelse langs Fv241 blir på ca. 200 meter. Med en fartsgrense
på 60 km/t tilsier Håndbok 263 at det bør etableres fysisk kanalisering.
Ut fra sammenligning med tilsvarende kryss er det anslått at entreprisekostnad inkl.
mva. for dette tiltaket bør ligge på rundt 3 mill. kr. Prosjektkostnad, dvs. inkludert
grunnundersøkelser, prosjektering, byggeledelse og grunnerverv, er anslått å ligge
på ca. kr 4 mill. inkl. mva.
Noen usikkerhetsmomenter som kan føre til at dette krysset blir dyrere eller
billigere enn det som er anslått er listet opp nedenfor:

›

Belysning – det er behov for å belyse et fullkanalisert kryss, det er usikkert
hvor mye arbeidet som ligger i framføring av strøm.

›

Eventuell flytting av kabler og ledninger – det er ukjent om det er kabler i
bakken som må legges om

›

Geoteknikk – det er lite høydeforskjell på området, så det er vurdert som lite
sannsynlig at det blir geotekniske tiltak

›

Behov for sprengning og/eller konstruksjoner – antas å ikke være aktuelt

›

Rigg/adm-kostander

›

Eventuelle uforutsette ting

Figur 33:

Gatebilde fra kryssområdet (google.no/maps)
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5.1.2 Fv163 Ole Thorkelsens vei x Støalandet
Det er enklere å etablere passeringslomme enn venstresvingefelt på strekningen,
det er derfor foreslått utbygging av en passeringslomme. Det er ikke gjennomført
prosjektering av tiltaket, slik at beregnet kostnad er å anse som et grovt anslag.
Det er anslått at det behov for breddeutvidelse over ca. 90 meter. Som vist i
gatebilde fra krysset (Figur 13) er det en del høydeforskjell ned til parallell
lokalvei. Det er derfor anslått at det er behov for å sette opp mur på mesteparten av
den 90 meter lange strekningen. De ulike kostnadselementene er listet opp
nedenfor:
1

Mur: Det er lagt til grunn en 80 meter lang mur, som i snitt er 3 meter høy, blir
totalt murareal på 240 m². Med en m²-pris på kr 5 000,- blir det totalt kr. 1,2
mill. for muren. Det er her usikkerhet knyttet til grunnforholdene.

2

Rekkverk på topp mur: 80 meter a kr 2500,-, dvs. kr. 200 000,-.

3

Kabler og ledning: Dette er uavklart og umulig å si noe om

4

Belysning: Dagens belysning står på motsatt side av breddeutvidelsen og blir
ikke berørt av tiltaket

5

Dråpe i sekundærvei: Det er lagt til grunn at krysset er bredt nok til etablering
av dråpe, det anslått kr. 200 000,- til tiltak i sekundærvei. Hvis betydelig
breddeutvidelse blir nødvendig blir kostnaden høyere.

6

Nytt veiareal: Det er lagt til grunn 30 meter vei med bredde 3 meter og 2 x 30
meter vei med snittbredde ca. 20 meter, totalt blir dette drøyt 200 m². Det er
anslått en kostnad på ca. kr 200 000,-

7

Andre kostnader: Andre kostnader består av trafikkavvikling i anleggstiden,
vegetasjonsrydding, skilting, oppmerking, ivaretakelse av overvann langs
muren, oppmåling, teknisk kontroll mm. Anslått til totalt kr 200 000,-

Summen av post 1-7 er på kr. 2 000 000,-. Videre er det anslått at rigg, stikning,
teknisk kontroll, forsikringer mm. utgjør 20 % av postene ovenfor, dvs. kr.
400 000,-. Det gir en entreprisekostnad ekskl. mva. og uforutsette utgifter på kr
2 400 000,-.
Videre er det lagt inn en usikkerhetspost på 15 % av entreprisekostnaden, dvs.
totalt 360 000,-. Total entreprisekostnad er 2 760 000,- ekskl. mva. og 3 450 000,inkl. mva.
Byggherrekostnaden er anslått å utgjøre ca. 30 % av entreprisekostnaden, dvs. ca.
1 050 000,-.
Total prosjektkostnad er anslått å ligge på kr. 4 500 000,- inkl. mva.
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5.2

Internt veisystem

5.2.1 Oversikt kostnader
Prisanslagene er basert på erfaringspriser og må betraktes som grove estimat. En
oversikt over det veinettet som er beregnet er vist i Figur 34. Det er gjennomført
beregninger av det veinettet som er merket svart.

Figur 34:

Eksisterende og nye samleveier og kryssløsninger mot hovedveier.

Kostnader for veinettet, ekskl. mva., er vist nedenfor (se mer detaljert i vedlegg):
1

Samlevei Ringeriksgata – Støalandet, 250m (inkl. 180 m bru): kr 90 mill.

2

Samlevei Støalandet, 1500m: kr 28 mill.

3

Ny samleveiforbindelse gjennom Krakstadmarka, 2000m : kr 62 mill.

4

Samlevei Arnegårdsveien, 1400m: kr 20 mill.

5

Ny samlevei Tanbergmoen, 1300m: kr 14 mill.

Totalt er kostnadsanslaget på ca. kr. 214 mill. ekskl. mva.
Kostnader er eksklusiv merverdiavgift. Kostnader inkluderer 15 %
prosjektadministrasjon og 15-50 % påslag grunnet usikker utforming, uforutsette
forhold, geotekniske tiltak mv. Prosjektadministrasjon inkluderer prosjektledelse,
forundersøkelser, prosjektering og byggeledelse.
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5.2.2 Usikkerhet
Det er knyttet særlig usikkerhet til kostnadsberegning av:

›
›
›

Strekning 1 (Ny samlevei inkl. bru mellom Ringeriksgata og Støalandet)
Strekning 2 (Oppgradert veisystem for Støalandet)
Strekning 3 (Ny veiforbindelse gjennom Krakstadmarka)

For nevnte veistrekninger er det beregnet 50 % påslag begrunnet i usikkerhet i
forhold til endelig utforming, uforutsette forhold og mulig behov for geotekniske
tiltak. Gjennomførbarhet av forutsatte løsninger må kvalitetssikres av NGI /
geoteknisk rådgiver.
Dette prosentvise påslag kan nedjusteres gjennom skisseprosjekter som avklarer
plassering, utforming og valg av tekniske løsninger for de aktuelle
infrastrukturtiltak.
Forutsetning for bru

Ny samlevei mellom Ringeriksgata og Støalandet forutsetter en 180 meter lang bru
i 12 meter bredde. Følgende forutsetninger ligger til grunn ved kostnadsberegning
av brua:

›

Betongplatebru fundamentert med pilarer i elva. Det forutsettes at det er mulig
å etablere fundamenter på peler til fjell og at dybden til fjell ikke er spesielt
stor. Eventuelle geotekniske hensyn vedrørende spesielle tiltak med
fundamentering av søyler i elva eller brukar med hensyn til grunnforhold,
strømninger, islaster mv er ikke medtatt.

›

Maksimalt spenn mellom søyler er ca. 20 meter. Eventuell økning av bruspenn
som følge av restriksjoner fra NVE i forhold til etablering av konstruksjoner i
elva er ikke medtatt.

›

Prisen gjenspeiler prisnivået på normal betongplatebru uten spesielle
utformingsdetaljer og arkitektoniske tiltak.

Et skisseprosjekt for bru bør eksempelvis avklare bredde og lengde på bru, min.
seilingshøyde under bru, min. avstand mellom brupilarer, dybde til faste masser for
fundamentering av brukonstruksjon, arkitektonisk utforming mv. Det er ikke gitt at
bru bør plasseres med atkomst direkte til eksisterende veisystem for Støalandet –
stedlige grunnforhold og høydeforhold på bru kan tilsi at annen plassering lenger
sør er mer hensiktsmessig.
Det er påvist kvikkleire ved Vangen pumpestasjon, kfr. NGI-rapport datert
28.2.2012, Krakstadmarka Hønefoss - Stabilitetsvurdering. Det er et klart behov
for utredning av brualternativ, både med tanke på hensiktsmessig utforming og
plassering i terrenget.
Forutsetninger veinett

Veisystem langs Støalandet forutsettes lagt lett i terrenget uten fyllingstiltak.
Veitrase anses gjennomførbar, men er ikke endelig utredet i forhold til
gjennomførbar framføring. Det foreligger mulige konflikter, bl.a. knyttet til

Side 492 av 576
http://projects.cowiportal.com/ps/A032475/Documents/3 Prosjektdokumenter/Høst 2013/Trafikkanalyse kommunedelplan Krakstadmarka.docx

28/28 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA

passering av eksisterende bolighus. Erverv av tomtegrunn er ikke medtatt. Det er
kalkulert støytiltak for eksisterende bebyggelse.
Oppgradering av Arnegårdsveien og Tandbergmoveien er ferdig prosjektert. I
tillegg til veisystem er det kalkulert støytiltak for eksisterende bebyggelse. Det er
videre kalkulert veisystem uten støytiltak over til Hadelandsveien (Lisletta). Disse
veisystem forutsettes lagt lett i terrenget med minimale skjærings- og fyllingstiltak.
Ny veiforbindelse gjennom ravinelandskap i Krakstadmarka er en utfordring i
forhold til skjæring og fylling i område med leiregrunn. Over en strekning på ca. 1
km er det stipulert behov for fylling i størrelsesorden 90 000 m³ og skjæring 40 000
m³. Foreslått veitrase anbefales kvalitetssikret av NGI.
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1

Sammendrag

Dette notat gir en foreløpig status på finansiering av ny overordnet infrastruktur for vann og avløp i
Krakstadmarka, inkl en ny forsterket vannforsyning i området.
Det er identifisert behov for økt forsyningssikkerhet og brannberedskap knyttet til vannforsyning
mellom Hønefoss sentrum og Haugsbygd (Hønefoss øst).
Det er i den forbindelse beregnet en kostnad på ca kr 63 mill for utbygging av overordnet
infrastruktur vann for Hønefoss øst. Kostnad er eksklusiv merverdiavgift, men inkluderer 15 %
prosjektadministrasjon og 25 % usikkerhet/uforutsett.
Det anbefales utarbeidet skisseprosjekt med identifisering av framtidige forsyningsområder,
lokalisering av basseng og kartlegging av hensiktsmessige trykksoner ved behov for et mer presist
kostnadsanslag.
Oppgradering av vannforsyningen for Hønefoss øst er forholdsvis kostnadskrevende og kommunen
forutsetter at utbyggere i Krakstadmarka bidrar til å dekke prosjektkostnadene.
Av overordnet infrastruktur for avløp er det identifisert behov for oppgradering og utvidelse av
Monserud renseanlegg og enkelte pumpestasjoner for avløp. Eksisterende avløpsledninger som er
tilgjengelige for tilknytning anses å ha tilfredsstillende kapasitet til å ta imot den økte
spillvannsbelastning fra planområdet. Totalt ressursbehov knyttet til overordnet infrastruktur for
avløp er betydelig. Kostnadsberegning er etter avtale med oppdragsgiver ikke utført. Kommunen
forutsetter at kostnadene dekkes av de kommunale VA-gebyr.
Prosjektering og utførelse av infrastruktur for vann, spillvann og overvann innen planområdet i
Krakstadmarka forutsettes bekostet 100 % av utbyggere. Endelig utforming av slik infrastruktur vil
avhenge av framdrift for de enkelte delfelt, grad av samarbeid utbyggere i mellom, samt hensyn til
stedlige grunnforhold. Det er ikke foretatt kostnadsberegning av lokal infrastruktur for vann,
spillvann og overvann innen planområdet i dette notat.
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2

Bakgrunn

Kommunedelplan Krakstadmarka er til behandling i Ringerike kommune. I den forbindelse ønskes
blant annet kostnadskonsekvenser i forhold vann- og avløpssystem i planområdet klarlagt.
I forbindelse med forarbeid for ny barneskole i Hønefoss ble det våren 2013 konkretisert et krav fra
kommunen ved Teknisk drift om forsterkning av vannforsyning mellom Hønefoss sentrum og
Haugsbygd. Tidligere utførte beregning av kostnader for ny vannforsyning er medtatt i dette notat.
Det henvises for øvrig til notat Kommunedelplan Krakstadmarka - Vann og avløp, utarbeidet av
Cowi AS den 12.11.2012 (vedlagt). Vann- og avløpsløsninger er drøftet i nevnte notat, men
finansieringsmåter og kostnader er ikke omtalt. Dette nye notat er et supplement til opprinnelig
notat, dels for å gi en oppdatering av teknisk informasjon, og dels for å gi grunnlag for
kostnadsfordeling av overordnet infrastruktur vann.

Figur 2.1 Kommunedelplan Krakstadmarka – utkast datert 12.10.2012.
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3

Vannforsyning

Vannforsyningssystemet i Hønefoss øst må oppgraderes ved utvikling av
utbyggingsområdene i kommunedelplan Krakstadmarka. En viktig årsak er krav til
brannvannsforsyning i området. Teknisk drift i kommunen har signalisert behov for nytt
høydebasseng og forsterkning av ledningsnettet. Høydebasseng bør bygges på et nivå
mellom Tandbergmoen basseng (kote +184,9 - +189,0) og Harehaugen basseng (kote
+267,95 - +272,97). Disse anleggene er vist i skisse nedenfor.
Harehaugen basseng

Nytt basseng
Høyby basseng
Petersøya

Krakstadmarka

Monserud renseanlegg

Tandbergmoen basseng

Figur 3.1. Ny overføringsledning for vann fra trykksone Høyby til nytt basseng i Haugsbygd.

Det forutsettes at det i Krakstadmarka må bygges forsyningssystem som sikrer
brannvannsuttak på 50 l/s i fire timer. Det tilsvarer et bassengvolum allokert til brannvann
på 720m3. Teknisk drift anbefaler tilknytning til vannledning som krysser Storelva over
Petersøya. Framføring av vann herfra kan skje enten i fellesprosjekt med ny gangvei langs
Storelva eller ved etablering av ledning i selve Storelva.
Denne nye forsyningsledningen vil supplere eksisterende vannforsyning til Haugsbygd,
som i dag skjer via Tandbergmoen og Harehaugen basseng. En ny alternativ forsyning mot
Haugsbygd vil bedre sikkerheten i vannforsyningen (tosidig forsyning). Det er behov for
utjevningsvolum i nytt basseng. Det stipuleres herved et minimum bassengvolum på ca
1.000m3. Av hensyn til bl.a. vannkvalitet og stabilt driftstrykk anbefales et
gjennomstrømningsbasseng.
I forbindelse med utredning av nytt basseng bør det utarbeides en plan for hvilke områder
som skal forsynes av det nye bassenget. Det bør vurderes etablert en prognose for
befolkningsutvikling i nye forsyningsområdet. Dersom det forventes en større
befolkningsutvikling i forsyningsområdet, bør basseng lokaliseres i nærheten - og med
plass til utvidelse av bassengkapasitet.
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Det er stipulert en kostnad på kr 63 mill (ekskl mva) for utbygging av overordnet
infrastruktur for vann.
Grunnlag for kostnadsberegning er en gjennomsnittlig enhetskostnad på kr 4.000,-/m for
grøfter med en ledning, og med et tillegg på kr 1.000,-/m for strekninger med flere
ledninger. Total grøftelengde er satt til 7 000m. Det er dessuten inkludert to
pumpestasjoner og et høydebasseng på 1 000m3.
Angitt kostnad inkluderer dessuten 15 % prosjektadministrasjon og 25 % påslag for
usikkerhet i forhold til gjennomføring av prosjekt (vanskelige grunnforhold, konflikt annen
infrastruktur, offentlige krav mv.).
Øvrig bebyggelse og evt nye framtidige utbyggingsområder i Haugsbygd vil ha nytte av
skissert vannverksutbygging.

4

Spillvann

4.1
Monserud renseanlegg
Utbyggingsområdet i Krakstadmarka representerer en økt avløpsbelastning stipulert til
1870 personekvivalenter (pe). Nordre del av utbyggingsområdet er stipulert til 1110 pe,
mens søndre del er stipulert til 760 pe (kfr kartgrunnlag Kommunedelplan Krakstadmarka
– Boliger, personekvivalenter, årsdøgntrafikk, datert 13.09.2012).
Utbyggingsområdet ligger i Monserud rensedistrikt. Stadig økende belastning på Monserud
renseanlegg medfører behov for oppgradering og utvidelse av anlegget.
Teknisk drift har på et tidligere tidspunkt stipulert en investering på 100 – 150 mill kr for
neste trinn ved Monserud renseanlegg. Framdrift i prosjekt avhenger av
befolkningsutvikling i regionen.
Utvidelse av Monserud renseanlegg forutsettes finansiert gjennom kommunale
tilknytningsgebyr og vann- og avløpsgebyr.
4.2

Lokal tilknytning av spillvann

Avløpssituasjonen for nordre deler av Krakstadmarka er forholdvis enkel. Det ligger
kommunal hovedledning for spillvann med god kapasitet gjennom utbyggingsområdet.
Tilknytning til kommunal hovedledning vil kunne medføre ekstrakostnader knyttet til
oppgradering av en eller flere av pumpestasjonene som fører avløpsvannet til Monserud.
Kostnader knyttet til oppgradering av nevnte infrastruktur forutsettes dekket via
kommunale tilknytningsgebyr og vann- og avløpsgebyr.
I søndre del av utbyggingsområdet anses det mest hensiktsmessig å knytte seg til
eksisterende avløpsanlegg sør i området. Eksisterende ledninger ligger her i umiddelbar
nærhet til planområdet.
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Mest aktuell tilknytning av søndre delfelt etableres ved pumping av spillvann til
eksisterende avløpsledning i Tandbergmoveien. Det må uansett påregnes pumping av
spillvann fra deler av utbyggingsområdet. Ledning i Tandbergmoen har god kapasitet og
leder avløpsvann på selvfall (uten pumping) til Monserud renseanlegg.
For deler av søndre delfelt kan det søkes tillatt tilknytning til kommunalt nett i
Bredalsveien nedenfor HiBu. Tilknytning må vurderes i sammenheng med framtidig
utvikling på Eikli og ved HiBu. Denne løsning vil kunne medføre ekstrakostnader knyttet
til oppgradering av pumpestasjon i Barbroveien på Eikli. Kostnader forutsettes dekket via
tilknytningsgebyr og vann- og avløpsgebyr.
Det er teknisk mulig, men lite ønskelig, å lede spillvann fra søndre delfelt til eksisterende
ledningsnett i nord. Det er ikke ønskelig å oppta kapasitet i det sentrale avløpsnettet i
Hønefoss. Fellesskapet påføres dessuten unødige pumpekostnader.

Vangen pumpestasjon

HiBu

Eksisterende avløpsledning

Tandbergmoveien

Figur 4.2.1. Kartskisse - eksisterende avløpsledninger som kan tilknyttes.

Alle nyanlegg for spillvann forutsettes ivaretatt ved prosjektering og utbygging innen de
enkelte delfelt. Alle nye spillvannsledninger og pumpestasjoner innen planområdet
forutsettes bekostet av utbyggere. Utforming av infrastruktur avhenger av framdrift og grad
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av samarbeid innen de enkelte utbyggingsområder. Endelig utforming av spillvannsanlegg
er ikke klarlagt, og er derfor ikke kalkulert i dette notat.
Det pågår planarbeid for regulering av Tanberglia, som er delområdet lengst sør i
kommunedelplanen.
5

Overvann

Det er et viktig prinsipp at alt overvann skal disponeres lokalt. Det er ikke tillatt å føre
overvann til spillvannsnett.
Overvannsdisponering er omtalt i NGI-rapport Krakstadmarka – Stabilitetsvurderinger,
datert 28.02.2012. Følgende beskrives i kapittel 7.3 Lokalvannshåndtering:
"I utgangspunktet er det mulig å slippe lokalt overflatevann i flere av bekkene. Ved
utbygging øker en imidlertid avrenningshastigheten slik at de midlere flommene øker i
størrelse, og gir hyppigere forhold med stor erosjon. Det er viktig at det lages et eget
overvannsystem slik at en ved utbygging ikke slipper drensvann ut i skråninger. Dette vil
med stor sannsynlighet lede til grunne skred."
Alt overvann fra tette flater forutsettes tilbakeholdt i fordrøyningsmagasin, med senere
bortledning til terreng, lokale bekker eller eksisterende overvannsnett i området. Prinsippet
er at arealer nedstrøms utbyggingsområdet ikke skal belastes med større regnvannføring
enn det som er situasjonen i dag. Endelig utredning av prinsipp for overvannsdisponering,
herunder identifisering av flomveier på terreng, må utføres i samråd med geoteknisk
kompetanse.
Overvannsdisponering forutsettes ivaretatt ved prosjektering og utbygging av de enkelte
delfelt. Nødvendige tiltak forutsettes bekostet av utbyggere. Overvannsdisponering er ikke
kalkulert i forbindelse med utarbeidelse av dette notat.
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Infrastruktur – alternative løsninger og anbefalinger
Bakgrunn
Det vises til notat fra Faveo datert 2.09.2013 som ble diskutert på forrige møte i styringsgruppa. Jeg pekte
på at:
 Det er ikke gjort tilstrekkelig grundige vurderinger av infrastrukturkostnadene
 Fordelingen av infrastrukturkostnadene mellom utbyggerne i de ulike delområdene er ikke avklart
 Skolelokalisering er ikke avklart. Det skaper usikkerhet for utviklingen av området.
 Forholdet mellom den videre behandlingen av kommunedelplanen og reguleringsplan for Tanberglia
er ikke avklart, og skaper usikkerhet hos grunneierne i nord.
Jeg anbefalte at følgende prinsipper burde legges til grunn for den videre prosessen:
1. Kostnadene til infrastruktur må kvalitetssikres. Løsningen må være økonomisk realistisk.
Kostnadene til grunneierne må fordeles på en måte utbyggingen tåler. Det bør legges til grunn et
bidrag fra utbyggerne på i størrelsesorden kr 1.000 pr m2 BRA bolig og BTA næring. Forutsatt
gjennomsnittlig 90 m2 BRA pr boenhet og 600 boenheter, blir bidraget 54 mill.kr. I tillegg er det for
det offentlige området lagt til grunn et bidrag tilsvarende høy boligutnyttelse (200 boenheter). Samlet
gir disse forutsetningene et bidrag på ca 72 mill.kr.
2. Kostnadene til felles infrastruktur (hovedanlegg fram til området og fellesanlegg for hele området)
må være likt for alle grunneierne – inklusiv kommunen.
3. Viktig infrastruktur bør etableres tidlig
4. Kommunen bør være byggherre for infrastrukturen for å unngå kostnader til merverdiavgift. Det kan
løses ved at kommunen står for den praktiske gjennomføringen eller at det inngås avtale med
grunneier eller et infrastrukturselskap om å stå for arbeidet på vegne av kommunen.
5. Offentlige funksjoner, inklusiv skole, må avklares og tomtestørrelse tilpasses behovet.
Krakstadmarka skal være en bydel. Barnehage og skole er viktig for å gjøre området attraktivt.
Lokalisering av skole må også sees i et byutviklingsperspektiv.
På dette grunnlaget ble det igangsatt arbeid med kvalitetssikring av infrastrukturen. Arbeidet er utført av
Cowi.
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Kostnadskalkyler
I vurderingene fra Cowi er lagt til grunn at det etableres et nytt høydebasseng og det gjøres en forsterkning
av ledningsnettet. En slik løsning vil bedre leveringssikkerheten og være til nytte bla for framtidige
utbyggingsområder i Haugsbygd og øvrig bebyggelse i området.
Det er behov for utvidelse av Monserud renseanlegg. Det forutsettes finansiert gjennom kommunale gebyrer.
Avløpssituasjonen i området er relativt enkel, med en kommunal hovedledning gjennom området som
utbyggingen kan kople seg på. Det er forutsatt at denne tilknytningen finasieres via kommunale gebyrer.
Samlet er kostnadene til nytt høydebasseng og forsterkning av ledningsnettet estimert til 63 mill.kr. eks mva.
Det er gjort en grundig vurdering av behovet for tiltak på vegnettet, og på denne bakgrunn estimert
kostnader for de tiltak som helt eller delvis utløses av utbyggingen i Krakstadmarka. Det gjelder (vegnummer
som vist på kartet nedenfor):
1. Ny bro og samlevei Ringeriksgata – Støalandet
2. Samlevei Støalandet
3. Ny samleveiforbindelse gjennom Krakstadmarka
4. Samlevei Arnegårdveien
5. Ny samlevei Tanbergmoen
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Alternativ 1 - kostnadsdeling
Tiltak på VA området kan finansieres både gjennom bidrag fra utbyggere og ved kommunale gebyrer. En
tilsvarende løsning har en ikke på veg. Kostnadene her må enten tas av utbyggerne eller av kommunen.
Dersom det gjelder tiltak på fylkesveger kan også fylkeskommunen være med på finansieringen.
Cowi har estimert kostnadene for de aktuelle veganleggene. For tiltak 1,2 og 3 er det lagt inn en usikkerhet
på 50 %. Cowi er utfordret til å se nærmere på en så høy usikkerhet. Særlig pga krevende grunnforhold og
fordi disse anleggene ikke er prosjektert, opprettholder de usikkerheten.
Vi har i tabellen nedenfor likevel valgt å vise estimater både med 50 % usikkerhet (tallene fra Cowi) og hvor
usikkerheten er tatt ned til 30 %.
Deretter er det gjort en vurdering av hvem som har nytte av tiltaket. Nye veganlegg som bare er til nytte for
utbyggingen i Krakstadmarka, er forutsatt å ta hele kostnaden. Så er det gjort en skjønnsmessig vurdering
av hvordan tiltakene kan fordeles med kommunen, basert på en nyttebetraktning. Det presiseres at dette er
skjønnsmessig. Senere i notatet er vist konsekvensen av alternative fordelinger og andre grep for å få ned
kostnadene. Jeg legger også regnearket ved i samme versjon som nedenfor, slik at dere kan simulere selv
(nok å endre kalkyle eller nøkkel).
Til slutt er gjort en beregning av hva summen av felles infrastruktur vil medføre av kostnader for utbyggerne,
omregnet til pris pr m2 BRA.

Tiltak

Overordnet infrastruktur vann
Ny bro og samlevei Ringeriksgata - Støalandet
Samlevei Støalandet
Samlevei gjennom Krakstadmarka
Samlevei Arnegårdveien
Samlevei Tanbergmoen
Sum
Bidrag pr m2

Kostnad Cowi

Kostnad 30 %
usikkerhet

63,0
90,0
28,0
62,0
20,0
14,0
277,0

78,0
24,3
53,7

Kostnad
utbygger 30
Kostnad
Kostnadsandel %
Kostnadsandel andre 30 %
utbygger
usikkerhet andre
usikkerhet

0,5

31,5

0,5

0,7
1,0
1,0
1,0
1,0

54,6
24,3
53,7
20,0
14,0
198,1

0,3
0,0
0,0
0,0
0,0

Merknad
Nytt høydebasseng og forsterkning av
ledningsnettet. Viktig for økt beredskapssikkerhet
31,5 og nyttig for andre områder
Viktig for framtidig byutvikling og nyttig for andre.
23,4 Hvem kan betale?
0,0 Bare for området
0,0 Bare for området
0,0 Bare for området
0,0 Bare for området
54,9

2751,4

Dette alternativet gir et bidrag på kr 2.750 pr m2. Det tilsvarer 247.500 pr boenhet, gitt en gjennomsnittlig
størrelse på 90 m2. Bidraget er så høyt at prosjektet ikke vurderes som gjennomførbart. Dette selv om vi har
redusert usikkerheten på veganleggene til 30 %, utbyggingen tar 70 % av kostnadene til ny bro mv. og 50 %
av infrastruktur vann.
I dette alternativet vil mest sannsynlig bare Tanberlia bli realisert. Med ca 300 boenheter i sør, og et bidrag
på kr 1000 pr m2 BRA, gir det en inntekt på 27 mill.kr. Det er tilstrekkelig til å finansiere oppgradering av
Arnegårdsveien og andre behov knyttet til vann. Det gir ikke mulighet for å finansiere Tanbergmoen uten at
bidraget økes.
Skal hele utbyggingen være gjennomførbart, må andre alternativ vurderes. I det etterfølgende er vist noen
alternative løsninger.
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Alternativ 2

Tiltak

Overordnet infrastruktur vann
Ny bro og samlevei Ringeriksgata - Støalandet
Samlevei Støalandet
Samlevei gjennom Krakstadmarka
Samlevei Arnegårdveien
Samlevei Tanbergmoen
Sum

Kostnad Cowi

Kostnad 30 %
usikkerhet

63,0
90,0
0,0
62,0
20,0
0,0
235,0

78,0
0,0
53,7

Bidrag pr m2

Kostnad
Kostnad
utbygger 30
Kostnadsandel %
Kostnadsandel andre 30 %
utbygger
usikkerhet
usikkerhet andre

0,3

18,9

0,7

44,1

0,3
1,0
0,5
1,0
1,0

23,4
0,0
26,9
20,0
0,0
89,2

0,7
0,0
0,5
0,0
0,0

54,6
0,0
26,9
0,0
0,0
125,6

1238,4

Her legges opp et alternativt konsept, hvor det offentlige går inn med et større bidrag. Det baserer seg på at
deler av tiltakene inngår i Ringerikspakka. En slik pakke er bare realistisk dersom veksten i befolkningen tas
uten økning i biltrafikken. Det er mye lettere å realisere dersom en prioriterer å bygge ut områder tett på
sentrum, der folk i mindre grad blir avhengig av bil. Da er en avhengig av at broa blir realisert. Dette
konseptet inneholder:
 Broa legges også til rette for kollektivtransport og eventuelt for bilkjøring
 Samlevei Støalandet oppgraderes ikke. Ny bebyggelse knytter seg til byen med broa og veg i sør.
Samleveien stenges med bom slik at bare eksisterende bebyggelse kan bruke veien over
Støalandet. I tillegg kan det tilrettelegges for bruk av buss.
 Samlevei til Tanbergmoen etableres ikke, eller utsettes vesentlig i tid
 Ny bro og samlevei gjennom Krakstadmarka finansieres i stor grad av det offentlige, for eksempel
som en del av Ringerikspakka for å redusere biltrafikken.
 Kommunen tar en større del av infrastruktur vann.
Infrastrukturkostnaden pr m2 blir da ca 1240 kr pr m2 eller ca 112.000 pr boenhet. Det bør være akseptabelt.
En slik løsning er helt avhengig av ekstern offenlig finansiering. Tanberglia kan etableres og finansiere
nødvendige tiltak i sør slik at utbygging i området kommer i gang. Videre utbygging i nord gjøres avhengig av
større offentlige bidrag.
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Alternativ 3
I dette alternativet har jeg rendyrket løsningen ytterligere:
 Kommunalt bidrag til vann opprettholdes som i alternativ 1
 Broa finansieres 100 % av Ringerikspakka.
 Ny veg gjennom området finansieres 50 % av Ringerikspakka
 Veg til Støalandet og Tanbergmoen bygges ikke, eller utsettes vesentlig i tid.

Tiltak

Overordnet infrastruktur vann
Ny bro og samlevei Ringeriksgata - Støalandet
Samlevei Støalandet
Samlevei gjennom Krakstadmarka
Samlevei Arnegårdveien
Samlevei Tanbergmoen
Sum

Kostnad Cowi

Kostnad 30 %
usikkerhet

63,0
90,0
0,0
62,0
20,0
0,0
235,0

78,0
0,0
53,7

Bidrag pr m2

Kostnad
Kostnad
utbygger 30
Kostnadsandel %
Kostnadsandel andre 30 %
utbygger
usikkerhet
usikkerhet andre

0,5

31,5

0,5

31,5

0,0
1,0
0,5
1,0
1,0

0,0
0,0
26,9
20,0
0,0
78,4

1,0
0,0
0,5
0,0
0,0

78,0
0,0
26,9
0,0
0,0
136,4

1088,4

I dette alternativet blir bidraget fra utbyggerne ca 1100 kr pr m2 BRA. Det er akseptabelt. Denne løsningen
gjør at Tanberglia kan realiseres først, men at resten av området først kan realiseres gitt at de får annen
finansiering, fortrinnsvis Ringerikspakka.
Konklusjon
Beregningene viser at en er avhengig av annen ekstern finansiering dersom hele Krakstadmarka skal
realiseres. Dersom det skal utvikles en miljøvennlig bydel mener jeg at en også bør etablere boligområde i
nord, som er tettest på sentrum. Det er i denne delen en har de beste muligheter for å satse mye på sykkel
og gange til jobb i sentrum. Videre kan det lettest kombineres med et godt kollektivtransporttilbud. Her har
kommunen mulighet til å få fram en grønn og sentrumsnær bydel.Det er derfor god logikk i at broa og deler
av vegnettet inngår i Ringerikspakka.
Det vurderes miljø- og byutviklingsmessig også som det beste at skolen etableres i nord. Da kan en lett
bruke andre fasiliteter i sentrum, ikke minst idrettsanlegget som etableres nå rett over elva.
Skal Krakstadmarka bli en attraktiv bydel, er det helt klart viktig at det etableres barnehage og skole i
området.
Alternativet er at bydelstanken fjernes, og at Tanberglia realiseres og tar de kostnadene til infrastruktur som
de er avhengige av. Tanberglia kan i seg selv bli et attraktivt boområde.
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KS sak 91/14

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1821-7

Arkiv: D12

Sak: 127/14
RINGERIKE KULTURSENTER - ÅRSRAPPORT 2013
Vedtak i Formannskapet:
Ringerike kultursenter sin årsrapport for 2013 tas til orientering.
Behandling i Formannskapet 17.06.2014:
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedkomiteens (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
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RINGERIKE KULTURSENTER - ÅRSRAPPORT 2013
Arkivsaksnr.: 14/1821

Saksnr.:
25/14
127/14
91/14

Arkiv: D12

Utvalg
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
04.06.2014
17.06.2014
26.06.2014

Forslag til vedtak:
Ringerike kultursenter sin årsrapport for 2013 tas til orientering

Beskrivelse av saken
Årsrapporten fra Ringerike kultursenter for 2013 viser styrets beretning og utsiktene
framover. Totalt var det 32 000 besøkende på 123 arrangementer. Besøkstallet økte med
4000 og arrangementstallet med 15.
Driftsresultatet for 2013 viser overskudd på 59 000. Økonomien beskrives fortsatt som en
utfordring. Ringerike kommune økte i 2013 sin årlige økonomiske støtte til 970 000 kr etter
søknad fra Ringerike kultursenter. Det forventes at driften for 2014 både aktivitetsmessig
og økonomisk vil ligge omtrent på samme nivå som i 2013. Styret arbeider for å få til en
langsiktig økonomiske base for drift.

Rådmannens vurdering
Det er positivt at også 2013 var et nytt år med besøks- og arrangementsrekord, og at flere
lokale og nasjonale aktører vil bruke huset. Kultursenteret er viktig for kulturlivet i regionen,
og rådmannen ser positivt på den støtte kultursenteret har fra lokalsamfunnet både i form
av økonomisk tilskudd og dugnadsinnsats fra ”Kulturhusets venner”.

Vedlegg
Ringerike kultursenter: Årsrapport 2013
Ringerike kommune, 28.05.2014

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Magnar Ågotnes
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FS sak 127/14
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1821-5

Arkiv: D12

Sak: 25/14
RINGERIKE KULTURSENTER - ÅRSRAPPORT 2013
Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur:
Ringerike kultursenter sin årsrapport for 2013 tas til orientering
Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 04.06.2014:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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KS sak 92/14

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/279-7

Arkiv: 033 &17

Sak: 124/14
ÅRSMELDING 2013 - KRISESENTERET I HØNEFOSS
Vedtak i Formannskapet:
Årsmelding 2013 – Krisesenteret i Hønefoss tas til orientering.

Behandling i Formannskapet 17.06.2014:
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
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ÅRSMELDING 2013 - KRISESENTERET I HØNEFOSS
Arkivsaksnr.: 14/279

Saksnr.:
15/14
124/14
92/14

Arkiv: 033 &17

Utvalg
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Forslag til vedtak:
Årsmelding 2013 – Krisesenteret i Hønefoss – tas til orientering.
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Møtedato
10.06.2014
17.06.2014
26.06.2014
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LOVLIGHETSKONTROLL - FORNYET BEHANDLING
Arkivsaksnr.: 14/1499

Saksnr.:
93/14

Arkiv: A20

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
26.06.2014

Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak

Sammendrag
Ringerike kommunestyre behandlet i møte 22.05.14 sak 65/14 – skoleløsning Hønefoss
nord. Etter flere avstemmingsrunder fattet kommunestyret et enstemmig vedtak i saken.
Ringerike kommune har i ettertid mottatt et udatert brev, postført 12.06.15, der tre
kommunestyrerepresentanter anmoder om en lovlighetskontroll av vedtaket i denne saken.

Beskrivelse av saken
Kommunelovens § 59 omhandler lovlighetskontroll.
Det framsatte kravet oppfyller de betingelser § 59 i kommuneloven stiller.
Lovlighetskontroll var i kommunestyrmøtet 22.05.14 ikke noe tema knyttet til denne
saken . Kommunelovens § 59 annet ledd sier:
Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse.
Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet (fylkesmannen).
Sak 65/14 – skoleløsning Hønefoss nord legges derfor fram for kommunestyret til ny
behandling. Saksutredning med vedlegg følger denne saken som vedlegg.
I tillegg til anmodningen om lovlighetskontroll, har et brev fra samarbeidsutvalget ved
Hønefoss skole kommet. Dette brevet er formulert som en klage på det fattede vedtaket.
Både anmodningen om lovlighetskontroll og brevet fra samarbeidsutvalget ved Hønefoss
skole følger denne saken som vedlegg.

Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyret behandlet sak 65/14 i møte 22.05.14. Etter flere voteringsrunder der
framsatte forslag falt, samlet kommunestyret seg og fattet et enstemmig vedtak, protokoll
følger vedlagt.

Rådmannens vurdering
Vedtaket kommunestyret fattet i sak 65/14, forstås som et prinsippvedtak som staker ut
den videre veien for skoleløsning i Hønefoss nord. Når det har kommet en anmodning om
lovlighetskontroll fra tre kommunestyrerepresentanter, følges kommunelovens § 59.
Kommunestyret får anledning til opprettholde vedtaket fra 22.05.14, eller fatte annet
vedtak.
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Dersom kommunestyret opprettholder vedtaket som ble fattet i sak 65/2014, 22.05.14,
oversendes saken til fylkesmannen for lovlighetskontroll.

Vedlegg
* Saksframlegg til sak 65/14
* Protokoll med vedtak i sak 65/14
* Brev fra samarbeidsutvalget ved Hønefoss skole, journalnummer 14/1499 - 6
* Anmodning om lovlighetskontroll fra 3 kommunestyrerepresentanter, journalnummer
14/1499 – 7
Vedlegg som fulgte sak 65/14 til behandlingen 22.05.14
* Høringsbrev til samarbeidsutvalgene ved Hønefoss og Ullerål skoler
* Uttalelse fra samarbeidsutvalget ved Ullerål skole
* Uttalelse fra samarbeidsutvalget ved Hønefoss skole
* Uttalelse fra elevrådet ved Hønefoss skole

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

Ringerike kommune, 13.06.2014

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK OM NEDLEGGELSE AV
STRANDEN SKOLE
Arkivsaksnr.: 14/1085
Saksnr.:
94/14

Arkiv: A20 &20

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
26.06.2014

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyrets vedtak av 22. mai 2014 om nedleggelse av Stranden skole
opprettholdes.
2. Vedtaket gis ikke oppsettende virkning

Sammendrag
Kommunestyret fattet den 22. mai 2014 vedtak om å nedlegge Stranden skole fra august
2014. Vedtaket ble ikke gitt oppsettende virkning.
I det samme kommunestyremøtet fremmet 12 av kommunestyrerepresentantene krav om
lovlighetskontroll av vedtaket. Dette har rådmannen fulgt opp; alle dokumenter som hører
til saken ble oversendt fylkesmannen 26.05.14 for slik kontroll
På vegne av de 12 representantene som krevde lovlighetskontroll, ba Hans Petter Aasen i
brev av 17. juni ordfører sette saken opp som vanlig vedtakssak i førstkommende
kommunestyremøte. Dette har ordfører imøtekommet, og dette er bakgrunn for denne
saken.

Rådmannens vurdering
Etter vedtaket i kommunestyremøtet 22.05, startet umiddelbart rådmannen arbeidet med
å forberede aktuelle skoler på at de kunne få flere nye elever kommende skoleår. Alle
elevene ved Stranden skole har gjort sine valg. Alle har valgt Tyristrand skole, og besøksdag
og foreldermøte er gjennomført. Rådmannen fortsetter med å gjennomføre vedtaket av
22.05.14.

Vedlegg
* Saksframlegg til sak 66/14
* Protokoll til sak 66/14
* Oversendelsbrev til fylkesmannen av 25.05.14
* Brev fra ordfører til Hans Petter Aasen
* Svar fra Hans Petter Aasen på ordførers brev av 06.06.14
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
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Ringerike kommune, 18.06.2014
Tore Isaksen
Rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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