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KJELL B. HANSEN
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Sak 32/15
Temamøte
Arkivsaksnr.: 15/1129

Saksnr.: Utvalg
32/15
Kommunestyret

Arkiv: 033

Møtedato
26.03.2015

Forslag til vedtak:
Orienteringer om
 E16 og Ringeriksbanen v/Lars Christian Stendal, Jernbaneverket
 E16 Olum – Eggemoen - Nymoen
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Sak 33/15

Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - konsulentbruk i Ringerike kommune
Arkivsaksnr.: 15/693

Saksnr.: Utvalg
33/15
Kommunestyret
Forslag til vedtak:

Vedlegg
Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp), dat. 20.01.15.
Ordførers svar på interpellasjonen i KS-møte 29.01.15.
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Arkiv: 046

Møtedato
26.03.2015

Sak 34/15
Interpellasjon fra Viggo Elstad (Frp) - oppfølgingssystem for politiske vedtak
Arkivsaksnr.: 15/2631

Saksnr.: Utvalg
34/15
Kommunestyret
Forslag til vedtak:

Vedlegg
Interpellasjon fra Viggo Elstad (Frp), dat. 12.03.15.
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Arkiv:

Møtedato
26.03.2015

Sak 1/15
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 26.03.2015.
Arkivsaksnr.: 15/2875

Saksnr.: Utvalg
1/15
Kommunestyret

Arkiv: 033

Møtedato
26.03.2015

Forslag til vedtak:

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL
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Vegård skole
Arkivsaksnr.: 14/3682

Saksnr.:
8/15
29/15
35/15

Arkiv: A20

Utvalg
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.03.2015
17.03.2015
26.03.2015

Forslag til vedtak:
1. Vegård skole legges ned fra 01.08.15.
2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.15.
3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne
fram for politisk behandling tidlig høsten 2015.

Sammendrag
Ringerike kommunestyre vedtok i sak 152/14 følgende:
Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk sak
med sikte på vedtak i løpet av mars 2015.
Denne saken dreier seg om tidspunktet for nedlegging av Vegård skole. Alternativene er å
framskynde nedleggelsen til 01.08.15, eller vente til ny skole på Benterud står klar 01.01.19.
Utredningen viser at en nedleggelse av Vegård skole fra 01.08.15 tilsammen vil redusere
kostnadene med ca. kr 7 millioner kroner fram til ny skole på Benterud står klar.
Rådmannen mener en slik strukturell endring fortsatt vil gi elevene et godt skoletilbud,
samtidig som Ringerike kommune med anstrengt økonomi reduserer driftskostnadene med
ca. 2 millioner kroner årlig.

Beskrivelse av saken
Vegård skole i Åsa har inneværende skoleår 48 elever fordelt på trinn slik:
Elevtall Vegård skole pr. januar 2015
Trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
Elevtall
7
3
8

4. trinn
2

5. trinn
10

6. trinn
9

7. trinn
9

Elevtallet ved Vegård skole forventes de nærmeste årene å ligge mellom 40 og 50 elever.
Skolestruktur og løsninger på skolesteder i og rundt Hønefoss by har vært til behandling de
flere ganger siste10 årene. I 2008 fattet kommunestyret følgende vedtak i sak 135/08 punkt
3.:
3. Eikli skole, Vegård skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i
Hønefoss syd står klar.
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Våren 2014 ble et innbyggerinitiativ fra FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) ved Vegård skole
og oppsittere i Åsa behandlet. Dette innbyggerinitiativet krevde at sak 138/08 skulle tas opp
til ny behandling. Henvendelsen, innbyggerinitiativet, var fulgt av over 300 underskrifter.
Kommunestyret behandlet innbyggerinitiativet i sak 49/14, og opprettholdt vedtaket fra 2008.
1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole,
Kirkeskolen og Stranden skole legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud,
eller annen eiendom i dette området står klar.
Denne saken dreier seg derfor ikke om Vegård skole skal legges ned, men når en nedleggelse
skal skje.
Endelig valg av tomt for ny skole i Hønefoss sør ble gjort i sak 119/14 i september:
1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 med senere tillegg, og
kjøper tomt på del av eiendommen Benterud gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11.
Planlegging av den nye skolen og flerbrukshallen er i gang, og nytt skoleanlegg på Benterud
forventes å stå klart til bruk innen 01.01.19.
Sammenheng mellom skolestørrelse og kvalitet
Alle formålene (faktorene) i skolen representerer ulike mål på kvalitet. Dette dreier seg om:
 Elevenes faglige utbytte
 Elevenes sosiale kompetanse
 Elevenes motivasjon for læring
 Elevmedvirkning
 Tilpasset opplæring og like muligheter
 Samarbeid med hjemmene
 Samarbeid med lokalsamfunnet
Et spørsmål er hva som er en liten, og hva som er en stor skole.
Dette varierer mye fra land til land. I 2012 var det 2957 grunnskoler i Norge. Gjennomsnittlig
elevtall ved skolene var 208. Det har vært en betydelig nedgang i antall grunnskoler de siste
ti årene. I Norge viser SSBs statistikk at ca. 32 % av skolene i Norge har mindre enn 100
elever, ca. 32 % har mellom 100 og 300 elever og ca. 28 % av skolene har mer enn 300
elever. Over 50 % av elevene går på skoler med mer enn 300 elever.
Ulike forskningsprosjekter, faglige resultater og brukerundersøkelser viser at det er andre
faktorer enn størrelsen på skolen som har betydning for kvaliteten. Det eneste man med
sikkerhet kan si er at, små skoler har større utfordringer enn større skoler med å rekruttere og
utvikle faglig kompetanse.
Konklusjon
Man kan derfor konkludere med at andre faktorer i skolens rammebetingelser og virksomhet
har større betydning for kvaliteten i skolen enn størrelsen på skolene.

Forholdet til overordnede planer
Gjeldende kommuneplan (kortversjonen) sier under visjon og mål:
3.1 Opprettholde gode basistjenester
 Kommunen skal ha hensiktsmessige tilbud innen skole, barnehage, helse og omsorg.
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 Barn, unge og funksjonshemmede skal spesialt ivaretas.
3.3 Kommunens tjenester skal være forutsigbare og ha et godt omdømme.
Ringerike formannskap behandlet i sak 56/13 sak om livskraftige lokalsamfunn. Åsa ble ikke
vedtatt å være et av disse områdene i kommunen.
I soneplan Åsa er det regulert 3 områder for boligbygging slik:
 Tjyruhjellen 3 eneboliger
 Småbråten-Johnsrud 2 eneboliger
 Grenda 11 eneboliger
Til sammen er det regulert 16 boliger i de tre områdene.

Juridiske forhold
Nærskoleprinsippet, som opplæringsloven beskriver i § 8-1 sier i første ledd:
Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i
nærmiljøet dei soknar til.
Opplæringsloven § 7-1 omhandler skyss og innlosjering – første ledd gjengis under:
- Elevar i 2. – 10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis
skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa 2 kilometer. Elever som har særleg farleg
skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.
Barnekonvensjonen er en del av norsk lov og omhandler hensynet til barnets beste.
Fra artikkel 3:
- Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private,
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer,
skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
 Elevrådets høringsuttalelse er oppsummert under punktet informasjon og høringer.

Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyrevedtak i sak 135/08:
3. Eikli skole, Vegård skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i
Hønefoss syd står klar.
Formannskapet i sak 56/13 – livskraftige lokalsamfunn
Åsa er ikke av de 7 prioriterte områdene for utvikling og vekst i Ringerike kommune
Kommunestyrevedtak i sak 49/14:
2. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole,
Kirkeskolen og Stranden skole legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud,
eller annen eiendom i dette området står klar.
Kommunestyrevedtak i sak 119/14:
1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 med senere tillegg, og
kjøper tomt på del av eiendommen Benterud gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11.
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Økonomiske forhold
Ressursene følger i stor grad elevene når det gjelder drift av skolene. Det betyr at
elevkostnaden er tilnærmet den samme uavhengig av ved hvilken skole eleven mottar
opplæring. I tillegg har hver skole en basisressurs som særlig brukes til administrasjon og
ledelse. For inneværende skoleår er Vegård skole tildelt en basisressurs på kr. 1.220 000,-.
Elever som bor mer enn 2 kilometer fra skolen (elever på 1. trinn) og mer enn 4 kilometer fra
skolen (øvrige trinn) har rett til gratis skoleskyss.
Inneværende skoleår er 27 av de 48 elevene ved Vegård skole innvilget gratis skoleskyss.
Grunnen til at så mange av elevene har fri skoleskyss er at Åsaveien er vedtatt som særlig
trafikkfarlig skolevei, og elever som må ferdes langs denne får gratis skoleskyss uavhengig
av avstand. 19 av skyss- elevene får gratis skyss på grunn av særlig farlig skolevei, og 8 på
grunn av avstand. Skysskostnader for elever som bor nærmere skolen enn den offentlige
grensen for fri skyss, men som er innvilget gratis skyss på grunn av særlig trafikkfarlig
skolevei, belastes kommunen fullt ut. For skoleskyss innvilget etter rettigheter jf.
opplæringsloven § 7-1, betaler kommunen en takst, og fylkeskommunen (Brakar) dekker en
større andel.
Ved en nedleggelse av Vegård skole faller kostnadene til skoleskyss for elever med særlig
farlig skolevei bort, og samtlige av elevene vil ha rett til gratis skoleskyss på grunn av
avstand.
Brakar uttaler at en flytting av elevene til Vang skole vil bety ekstra buss både morgen og
ettermiddag og følgelig økte kostnader. Disse kostnadene har ikke Brakar beregnet, men dette
kan bli lagt inn som en justert egenandel for all skoletransport i Ringerike.
Det var slik Brakar agerte da Stranden skole ble lagt ned og alle elevene måtte transporteres
til Tyristrand.
Vang skole har kapasitet til å ta i mot alle elevene fra Vegård skole. Avstanden fra Vegård
skole til Vang skole er 11 kilometer. Elevene fra Vegård skole har Haugsbygd ungdomsskole
som sin nærskole på ungdomstrinnet.
Teknisk drift av skoleanlegget ved Vegård deles slik:
 Vedlikehold drift
 Renhold
 Vaktmester
Regnskapet de 2 siste årene viser følgende kostnader på disse områdene:
Ansvar
Regnskap 2013 Regnskap 2014
560002
Renhold
166 139
193 009
560003
Vaktmester
285 588
332 810
560006
Vedlikehold
158 150
283 418
Sum teknisk drift
609 877
809 237
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Ledelse og administrasjon - Vegård skole
Vegård skole har i 2015 en grunnressurs til blant annet ledelse og administrasjon på
kr. 1 220 000,-.
Kostnadsreduksjon ved å legge ned Vegård skole
År
2015
2016
Teknisk drift
350 000 840 000
Pedagogisk ledelse
505 000 1 220 000
Sum kostnadsreduksjon
855 000 2 060 000

2017
840 000
1 220 000
2 060 000

2018
840 000
1 220 000
2 060 000

Eventuelle merkostnader til skoleskyss er ikke kjent.
Kostnadsreduksjonen blir ca. 2 millioner kroner årlig og totalt ca. kr 7 millioner kroner fram
til 01.01.19.
Vegård skole og framtida på kort og mellomlang sikt
Når Vegård skole legges ned, er det viktig at Ringerike kommune som eier har en mening om
etterbruken av eiendommen og skoleanlegget.
Rådmannen vil komme tilbake med egen sak om etterbruk av skoleanlegget tidlig høsten
2015.

Behov for informasjon og høringer
I arbeidet med denne utredningen om Vegård skole, har både organer ved skolen,
lokalmiljøet, naboskoler og transportselskapet Braker blitt invitert til å avgi uttalelser.
Høringsbrev ble sendt ut 20.12.14, og høringsfristen satt til 20.02.15, en høringsperiode på 8
uker. Responsen har vært god. Ringerike kommune har mottatt 11 høringsuttalelser.
I uttalelsene blir særlig dette påpekt;
 Åsa har en fin plassering sør i Ringerike, og vil kunne bli et attraktivt bo og
vekstområde når ny E-16 og forkortelsen av Bergensbanen blir en realitet. Vann og
avløp til Åsa kommer på plass i løpet av 2015.
 Flere uttalelser påpeker at tidligere vedtak og beslutninger om når Vegård skole skal
legges ned må opprettholdes.
 FAU ved Vang skole forstår at beboere i Åsa synes det er tungt når skolen legges ned,
men de vil gjøre sitt beste for å ta godt i mot nye elever.
Rådmannen ønsker ikke å kommentere uttalelsene, - men alle følger saken som vedlegg.
Uttalelsen fra elevene, elevrådet oppsummeres i henhold til Barnekonvensjonen artikkel
12 og elevenes rett til å bli hørt
Artikkel 12 -2
- For dette formål skal barnet særlig gis anledning til bli hørt i enhver rettslig og
administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom
representant eller eget organ, på en måte er i samsvar med saksbehandlingsreglene i
nasjonal rett.
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Elevrådets høringsuttalelse er oppsummert under:
Elevrådet peker på flere positive sider ved å få begynne på en ny og større skole. De mener
det er lettere å få flere venner i et større elevmiljø, og at det er positivt at flere på samme
skole driver samme idrett. For SFO brukere, mener elevrådet det er fint å slippe å reise til
Kirkeskolen for å bruke SFO – tilbudet. Elevrådet mener videre at det er positivt for elevene
å bli kjent med de elevene de skal gå sammen med på ungdomsskolen.
Av negative sider trekker elevrådet fram:
Det er negativt med lengre skolevei og ikke kunne gå til skolen. Noen gruer for å ta buss.
Elevrådet uttrykker engstelse for at Vegård skole ikke kan brukes til aktiviteter på kveldstid,
videre at de mister kontakten med Åsatua barnehage. De mener det er negativt å miste det
flott uteområde med skog og fjord rett ved. Elevrådet ser på skolen som en del av bygda – og
påpeker at en nedleggelse vil ramme hele lokalsamfunnet. Elevrådet mener det blir
vanskeligere «å bli sett» på skolen, og til slutt at kommunen har ikke holdt det de har lovt; de sa at de skulle legge ned Vegård skole når den nye skolen stod klar.
Elevene tar i sin uttalelse opp både hvordan det enkelte barn kan oppleve et skolebytte til en
større skole, at de er engstelige for at bygdas bruk av skolen ikke kan fortsette som nå, men
stenges, noe de mener rammer hele lokalsamfunnet. Elevrådet trekker også fram det de mener
er et løftebrudd i forhold til kommunestyrevedtaket i sak 49/14
Ansatte i Ringerike kommune som har Vegård skole som arbeidsplass
Vegård skole har et stabilt godt utdannet personale. Ansatte vil få tilbud ved andre
grunnskoler i kommunen. Arbeidet med å rekruttere lærere til kommende skoleår har så vidt
begynt. Med en avklaring i denne saken om Vegård skole i løpet av mars, vil disse
medarbeiderne bli hensyntatt på en god måte i denne prosessen.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ønsker å framskynde nedleggelsen av Vegård skole av økonomiske grunner.
Elevene vil ved en overføring til Vang skole få et godt opplæringstilbud der. Selv om ny
skole på Benterud blir ferdig før flere av elevene fra Vegård har fullført barnetrinnet, vil disse
elevene få fullføre barnetrinnet ved Vang skole. Ansatte med arbeidsplass ved Vegård skole,
vil få overføring til andre skoler i Ringerike kommune. Rådmannen ønsker at Ringerike
kommune bruker denne muligheten til å redusere årlige kostnader på ca. 2 millioner kroner.

Vedlegg
Høringsbrev og høringsuttalelser fra:
 Høringsbrev til SU ved Vegård skole, lag og foreninger og naboskoler og RKFU
 Høringsbrev til Buskerud kollektivtrafikk (Brakar)
 Høringsbrev til elevrådet ved Vegård skole
 Uttalelse fra SU ved Vegård skole
 Uttalelse fra Åsa pensjonistforening
 Uttalelse fra Åsa Sanitetsforening
 Uttalelse fra elevrådet ved Vegård skole
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Uttalelse fra FAU og SU ved Kirkeskolen
Uttalelse fra FAU ved Vang skole
Uttalelse fra Steinsfjorden skole SA
Uttalelse fra Åsa utvikling
Uttalelse fra Brakar
Uttalelse fra arbeidsgruppa for nærmiljøet
Uttalelse fra 4 oppsittere i Åsa

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, 23.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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Kontrollutvalget - protokoll nr. 2/15
Arkivsaksnr.: 15/2424

Saksnr.: Utvalg
36/15
Kommunestyret

Arkiv: 216 &17

Møtedato
26.03.2015

Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets protokoll nr. 2/15 med vedlegg til orientering.

Vedlegg
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.03.15.

saksbehandler: Kari Skålien
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Sak 37/15
økonomirapportering i 2015
Arkivsaksnr.: 15/2397

Arkiv: 151 &14

Saksnr.: Utvalg
24/15
Formannskapet
37/15
Kommunestyret

Møtedato
17.03.2015
26.03.2015

Forslag til vedtak:
Formannskapet tar plan for økonomirapportering i 2015 til orientering.

Sammendrag
Rådmannen ønsker å videreføre praksis for økonomirapportering fra 2014 inn i 2015.
Forslaget som vedlegges denne saken viser at det vil bli rapportert hver måned fra og med
mars, med unntak av juli. Rapportering av resultater for november vil skje i første møte i
2016. I mai og september legges det frem tertialrapporter.
Rapportene legges frem muntlig for formannskap og kommunestyre så tidlig som mulig hver
måned. Dette for å sikre så «ferske» styringstall som mulig. Egen sak følger oppsatte
møtekalender for 2015.
Månedsrapportene vil gi en overordnet styringsinformasjon den enkelte måned, mens
tertialrapportene innrettes i en mer detaljert form.

Målsetting med rapporteringen
 Rapporteringen skal være av en slik kvalitet at den danner et godt grunnlag for å sikre
styring og kontroll med utviklingen.
 Rapporteringen skal fremstilles slik at den tilfredsstiller politiske og administrative
behov for informasjon.
 Rapporteringen skal være av en slik karakter at den er egnet til videre oppfølging i
organisasjonen.
 Arbeidet med rapporteringen skal legges opp rasjonelt og med bruk av et minimum av
ressurser.
Rapporteringen vil, ut over økonomiske sammenhenger, også omfatte fremdrift i prosjekter,
utvikling i sykefravær, utvikling i bemanning m.v.

Innhold i rapportene
Elementer i månedsrapporten:
 En oppsummering av hovedtrekk i utviklingen siden forrige rapport hvor det også
rapporteres om større endrede forutsetninger for driften
 En samlet økonomisk oversikt for kommunen sammenholdt mot periodisert budsjett
og forventet årsprognose.
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 En økonomisk oversikt for den enkelte sektor mot periodisert budsjett, forventet
årsprognose, brutto inntekter/ utgifter og netto resultat.
 Beskrivelse av korrigerende tiltak for å kunne nå budsjettet
 Utvikling i bemanning
 Utvikling i sykefravær
Tertialrapportene kan inneholde detaljer ned på den enkelte virksomhet, med tilhørende
utfyllende kommentarer.
Elementer i tertialrapporten:
 Innledning som oppsummerer og konkluderer i forhold til driften i første tertial, med
vurderinger av sentrale inntekter og utgifter, samt forventet årsprognose for
kommunen som helhet.
 En mer detaljert analyse av rammeområdene med tilhørende virksomheter.
Utviklingen i tjenesteproduksjonen.
 Beskrivelse av korrigerende tiltak for å kunne nå budsjettet
 Utvikling i bemanning
 Utvikling i sykefravær
 Status investeringsprosjekter
 Rapportering på status på mål fra Handlingsprogrammet for 2015-2018
Den politiske saken som følger tertialrapportene vil inneholde forslag om justeringer av
budsjett.

Organisering av rapporteringen
Rapporteringen involverer ledere på alle nivåer i organisasjonen. Dette for å sikre riktig
informasjon og best mulig beslutningsgrunnlag.
Bistand blir gitt av økonomirådgiverne for den enkelte sektor.

Rådmannens vurdering
Rådmannen mener rapporteringen til politisk nivå vil dekke behovet for informasjon, og være
av tilstrekkelig høy kvalitet til å sikre et godt grunnlag for politisk styring og kontroll.
Samtidig vil den være av utformet slik at den er egnet til videre oppfølging i organisasjonen.
Rådmannen mener at foreslått plan (rådmannens forslag) for 2015 ivaretar disse behovene.

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.
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Ringerike kommune, 05.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Sak 38/15
årsrapport 2014 for finansområdet
Arkivsaksnr.: 15/2328

Saksnr.: Utvalg
25/15
Formannskapet
38/15
Kommunestyret

Arkiv: 250

Møtedato
17.03.2015
26.03.2015

Forslag til vedtak:
Årsrapport 2014 for finansområdet tas til orientering.

Sammendrag
Faktiske netto finansutgifter ble svært lave i 2014 på grunn av ekstraordinære finansinntekter.
Positivt driftsresultat til tross, kommunens likviditetssituasjon blir stadig verre. Det er
bokføring av premieavvik som forårsaker «gapet» mellom driftsresultat og likviditet.
Likviditeten er svært bekymringsfull, og likviditetsgradene er altfor lave i forhold til anbefalt
nivå.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. I tråd med finansreglementet
skal det rapporteres hvert tertial, og årsrapporten skal utgjøre en separat rapport vedrørende
finansforvaltningen, adskilt fra den ordinære årsrapporten. Årsrapporten for finansområdet
skal inneholde en egen redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har blitt
forvaltet i det aktuelle regnskapsår. Herunder skal vesentlige endringer i finansporteføljens
sammensetning og risikoprofil presiseres særskilt.

Beskrivelse av saken
Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende. Kommunens
passiva i balanseregnskapet tilsvarer gjelden. Det vil si at kommunen ikke har egenkapital.
Som følge av ekstraordinære forhold, ble netto finansutgifter svært lave i 2014. Til tross for
positivt driftsresultat for 2014, er ikke det økonomiske handlingsrommet forbedret
tilsvarende. Det er ikke samsvar mellom bunnlinjen på resultatet og kommunens likviditet, og
årsaken er bokføring av premieavvik. Et scenario er at kommunen kan defineres som
friskmeldt fra ROBEK-lista og på samme tid ha negativ likviditet.
Kommunen kan selv gjøre noe for å vise et mer riktig årsresultat ved å velge kortere
amortiseringstid for premieavvik. Driftsresultatet vil da samsvare bedre med kommunens
virkelige finansielle stilling, og risikoen for å disponere et årsoverskudd som ikke er reelt,
reduseres.
Faktiske netto finansutgifter i 2014 ble 34,1 mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjett.
Årsaken er høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS på 13,1 mill. kroner og en
gevinstrealisering fra salg av Ringeriks-Kraft-aksjer på 13,9 mill. kroner. Det lave rentenivået
har også påvirket finansresultatet positivt.
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I budsjettet var det forutsatt en gjennomsnittlig flytende rente på 2,6 prosent på kommunens
investeringsgjeld i 2014. Faktisk gjennomsnittlig flytende rente ble på 2,25 prosent.
Året 2014 viser altså et ekstraordinært positivt finansresultat. Netto finansutgifter utgjør i
2014 om lag 1,6 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er godt under nivået på 6
prosent som holdes frem som en hovedregel for maksimale netto finansutgifter.
Samlet nettoverdi er mer positiv ved utgangen av 2014 enn 2013. Det skyldes salget av
Ringeriks-Kraft-aksjer. Salgsinntekten er foreløpig plassert som bankinnskudd og har sørget
for at nivået på kortsiktig plassering har vært relativt høyt gjennom året. Nye låneopptak til
investeringer og startlån i 2014 har ført til at gjelden netto har økt med om lag 55 mill.
kroner.
Styringsrenten har vært uforandret på 1,5 prosent siden april 2012 og helt fram til slutten av
2014. I hovedstyrets rentemøte 10. desember 2014 ble styringsrenten satt ned med 0,25
prosentenheter til 1,25 prosent.
Trekkrettigheten ble ikke benyttet i 2014. Hovedårsaken er en økning av ubrukte lånemidler
på grunn av forsinket investeringsfremdrift. Når investeringene etter hvert må finansieres
med ubrukte lånemidler, vil det etter all sannsynlighet oppstå behov for kassekreditt.
Likviditetsgradene er altfor lave i forhold til anbefalt nivå. Premieavviket er holdt utenfor
beregningen av likviditetsgrad 1 fordi premieavviket medfører ingen kontantstrømmer. For å
gi det beste bildet på likviditet burde også ubrukte lånemidler og plasseringen av midlene fra
Ringeriks-Kraft-aksjesalget vært holdt utenfor beregningen av likviditetsgrader. Disse
midlene skal ikke anvendes i driften. Likviditetsgrad 1 ville da ha vært 0,6 og likviditetsgrad
2 ville ha vært 0,14. Nøkkeltallene er langt under anbefalte nivåer og viser hvor alvorlig
likviditetssituasjonen er.
I 2014 solgte kommunen 15 prosent av sine aksjer i Ringeriks-Kraft AS til KLP. Aksjene ble
overdratt til KLP for en salgssum på 135 mill. kroner. En gevinstrealisering på 13,9 mill.
kroner kunne føres i driftsregnskapet. Tilbake står en salgsinntekt på 121,1 mill. kroner som
avsettes i investeringsregnskapet og medfører at verdien av langsiktige finansielle aktiva
øker.
Ringerike kommunes eierandel på 73 prosent i Ringeriks-Kraft AS ga et utbetalt utbytte på
21,9 mill. kroner i 2014.
Fylkesmannen godkjente ikke låneopptak til finansiering av alle budsjetterte investeringer i
2014. I første omgang ble kun låneopptak til rentable investeringer på 50,8 mill. kroner
godkjent, i tillegg til 35 mill. kroner i nye startlån i 2014. Senere godkjente Fylkesmannen
låneopptak på 27,8 mill. kroner til finansiering av spesifiserte ikke-rentable investeringer.
Årets lån til investeringsformål ble tatt opp i desember måned og inngått som et fastrentelån i
KLP Kommunekreditt med 5 års bindingstid til 1,94 prosent rente.
I 2014 fikk kommunen bevilget startlån på 28,2 mill. kroner av det omsøkte årsbeløpet på 35
mill. kroner. To beløp ble innvilget og utbetalt fra Husbanken i 2. tertial på til sammen 19,5
mill. kroner. I 3. tertial utbetalte Husbanken 8,7 mill. kroner.
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For å redusere risikoen knyttet til svingninger i rentenivået, samt å sikre forutsigbare tjenester
for
kommunens innbyggere, skal kommunen ha en fastrenteandel på minst 25 prosent. Ved
inngangen til 2014 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje om lag 37 prosent.
Årets låneopptak til godkjente budsjetterte investeringer ble inngått som et fastrentelån, mens
nye startlånsopptak har flytende rentebetingelser. Fastrenteandelen har økt litt i løpet av året og er
ved utgangen av 2014 om lag 39,6 prosent.

Rådmannens vurdering
Aksjesalget i Ringeriks-Kraft AS ga kommunen ekstraordinære finansinntekter i 2014 og var
en medvirkende årsak til det positive driftsresultatet i 2014.
Rådmannen mener likviditetsutviklingen er svært bekymringsfull. For å unngå videre tapping
av likviditeten må kommunen styrke sine økonomiske resultater. Styrkingen må skje ved
tilpasning av driftsutgiftene til driftsinntektene.

Vedlegg
Årsrapport 2014 for finansområdet

Ringerike kommune, 04.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser
Arkivsaksnr.: 14/3736

Arkiv: 614

Saksnr.: Utvalg
26/15
Kommunestyret
39/15
Kommunestyret

Møtedato
26.02.2015
26.03.2015

Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar vedtak fattet i møte den 26.2.2015 til etterretning, jf. møteprotokoll og
ordførers brev av 6.3.2015.

Beskrivelse av saken
Saken ble realitetsbehandlet i kommunestyrets møte 26.2.2015 sak 26/15 med følgende
enstemmige vedtak:
Ordføreren tar saken opp til avsluttende behandling i kommunestyret på et senere tidspunkt.

På denne bakgrunn ansees saken som ferdigbehandlet.
For ordens skyld vises til reglement for kommunestyre i Ringerike kommune § 31 –
anmodning om ny behandling av avgjort sak. Rådmannen opplyser at ny sak om etablering av
eldresenter, der de problemstillinger som framkom under behandling av sak 27/15 blir belyst
og utredet, blir fremmet i juni 2015.
Vedlegg



Brev fra ordfører til kommunestyret av 6.3.2015
Saksprotokoll sak 26/15 fra kommunestyrets møte 26.2.2015

Ringerike kommune, 19.03.2015
Kjell B. Hansen
Ordfører

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Side 22

Sak 40/15
Overføring av investeringsmidler fra 2014 til 2015
Arkivsaksnr.: 15/1729

Saksnr.: Utvalg
26/15
Formannskapet
40/15
Kommunestyret

Arkiv: 151

Møtedato
17.03.2015
26.03.2015

Forslag til vedtak:
1. Ubenyttede investeringsmidler på løpende prosjekter som hadde mindreforbruk i 2014
overføres til 2015, til sammen kr 26 122 416,59 (fordelt jf. tabell I).
2. Merforbruket på prosjekter i 2014 overføres til 2015, til sammen kr 12 166 786,95
(fordelt jf. tabell II) og dekkes av ny bevilgning i 2015 der slik forekommer.
Merforbruket kan også dekkes av vedtatte avsetninger i 2014.

Sammendrag
I 2014 ble det foretatt avsetninger av betydelige investeringsbeløp på bakgrunn av
realitetsvurderinger av investeringsfremdriften. Budsjettavviket ble betydelig mindre enn de
siste årene med om lag 14 millioner kroner i mindreforbruk.
Det søkes om overføring av ubenyttede investeringsmidler for å sørge for kontinuitet i
prosjektgjennomføringer og sikre bevilgning i 2015. Overføring av prosjektmidler fra 2014
til 2015 vil verken påvirke prosjektenes totalbudsjett eller finansiering av prosjektene. Men
det vil påvirke kommunens likviditet da midlene allerede er lånefinansiert. I tillegg søkes
merforbruket overført da det må vedtas inndekning av disse kostnadsoverskridelsene i
forhold til tidligere budsjettvedtak.

Innledning / bakgrunn
Felles for alle investeringsprosjektene er at budsjett og finansiering er vedtatt politisk
tidligere, men på bakgrunn av KRDs brev fra april 2010 som presiserer at
investeringsbudsjettet er å anse som ettårig og dermed årsavhengig, skal alle prosjektene
avsluttes pr 31.12 hvert år. Det vil si at prosjektene regnskapsmessig skal avsluttes årlig.
Prosjektene kan dog ikke stoppe opp på grunn av en regnskapsteknisk årsavslutning, og
derfor skal det bekreftes politisk en videreføring av restbudsjett til nytt budsjettår.

Beskrivelse av saken
Investeringsprosjekter skal anses som årsuavhengige, og det innebærer at
investeringsprosjekter som løper over flere år, må tas inn i investeringsbudsjettet kun med
den delen av prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettår. Investeringsbudsjettet anses
altså som årsavhengig, mens investeringsprosjektene drives i praksis som årsuavhengige.
Investeringsbudsjettet i Ringerike kommune blir vedtatt delvis på prosjektnivå, men også på
enkelte større samleposter. For 2015 ble investeringsbudsjettet vedtatt på et mer overordnet
nivå i forhold til tidligere.
Det kan av ulike årsaker oppstå endringer i prosjektfremdriften og andre endringer i
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budsjettforutsetningene. Det kan da bli et behov for å benytte bevilgning påfølgende år.
Mindreforbruket i 2014 må derfor overføres for at prosjekter skal få med seg ubrukt
bevilgning og ha dekning for prosjektgjennomføringen i 2015. I tillegg er det nødvendig å
overføre merforbruket på prosjekter med overskridelser fordi kommunen må finne
inndekning for disse investeringsutgiftene.
Kommunens midler til investering er som regel frie. Unntaket er midler som er bundet til
særskilte formål, dvs. øremerkede midler som følger av lov, forskrift eller avtale med giver.
De frie midlene i investeringsbudsjettet og -regnskapet bør i prinsippet anses som felles
finansiering av investeringsporteføljen. Hvis kommunen har udisponerte midler som ikke
lenger er tiltenkt noen prosjekter må det vedtas politisk om disse midlene skal avsettes til
ubundne investeringsfond eller brukes til ekstraordinær nedbetaling av investeringsgjeld.

Rådmannens vurdering
Rådmannen vil anbefale at mindre- og merforbruket overføres fra 2014 til 2015 for løpende
prosjekter. På den måten vil prosjekter med mindreforbruk sikres den finansiering som
tidligere er vedtatt selv om fremdriften ikke har vært som forutsatt. Det må i tillegg sørges for
inndekning av merforbruket slik at de totale investeringene ikke overskrider vedtatt
finansiering. Inndekningen må skje ved hjelp av ny bevilgning i 2015 der slik bevilgning
foreligger.

Vedlegg
Tabell I og II i vedlegget gir en oversikt over prosjektene med henholdsvis mindreforbruk og
merforbruk i investeringsregnskapet 2014.

Ringerike kommune, 16.02.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Pensjonsordning folkevalgte - KLP
Arkivsaksnr.: 15/1072

Saksnr.: Utvalg
28/15
Formannskapet
41/15
Kommunestyret

Arkiv: 084

Møtedato
17.03.2015
26.03.2015

Forslag til vedtak:
1. Punkt 4 i Kommunestyrets vedtak sak 39/14 endres til:
- De folkevalgte har rett til AFP fra 62-64 år
2. Alle folkevalgte med fast godtgjøring fra Ringerike kommune inkluderes i
pensjonsordningen uansett stillingsstørrelse.

Beskrivelse av saken
Våren 2014 behandlet formannskapet og kommunestyret sak om endret pensjonsordning for
folkevalgte med fast godtgjøring. I realiteten betyr det kun ordfører i Ringerike kommune når
kravet er satt til minst 1/3 av full godtgjørelse. For kommunens ansatte ble det fra 01.01.
2014 endret på kravet om 168 timer i kvartalet eller fast ansatte med minst 14 timer i uken for
å bli innmeldt i pensjonsordningen. Alle ansatte skal nå meldes inn i pensjonsordningen
uansett hvor mange timer de har arbeidet. For de folkevalgte må imidlertid stillinger med
mindre enn 1/3 godtgjøring bestemmes spesielt av kommunestyret før de kan meldes inn.
I kommunestyrets vedtak i sak 39/14 heter det i punkt 4:
«De folkevalgte skal ikke ha rett til AFP fra 62-65 år»
Dette vedtaket ble sendt KLP. I mai 2014 mottok kommunen et skriv fra KLP med
bekreftelse på at de har mottatt vedtaket fra kommunen. Der påpeker de følgende:
«Innlemmelse av de folkevalgte i pensjonsordningen for de øvrige ansatte i kommunen/
fylkeskommunen medfører at de inngår i alle premieelementer for denne ordningen, også
premie for utgjevningsfellesskapet for AFP 62-64 år. Premien for utgjevning av AFP 62-64
år vil derfor bli den samme uavhengig om folkevalgte hos dere gis rett til ytelsen eller ei. Om
dere på bakgrunn av dette ønsker at de folkevalgte likevel skal ha rett til AFP 62-64 år, ber vi
om rask tilbakemelding på det. Vi ber i så fall om at bekreftelse sendes oss på vedlagte
svarskjema så snart som mulig, og senest innen 01.07.2014.»
På bakgrunn av dette ble det på svarskjemaet, signert 16. mai, bekreftet at kommunen ønsker
å innlemme folkevalgte i AFP ordningen.

Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyrets sak 39/14 den 24.04.2014
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Økonomiske forhold
Forslag til vedtak punkt 1: Påvirker ikke kommunens økonomi så lenge kommunen er 100 %
del av utgjevnings-fellesskapet for AFP 62-64 år i KLP.
Forslag til vedtak punkt 2: Vil også inkludere varaordfører slik situasjonen er i dag.
Kommunens pensjonsutgifter vil årlig øke med ca. 25.000 kr.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at det er gått noe tid siden vedtaket i sak 39/14 ble fattet og svarskjema til
KLP ble sendt. Svarskjema er ikke i henhold til kommunestyrets vedtak, men
administrasjonen vurderte det slik at en innlemmelse i AFP-ordningen ville være det riktige
etter at opplysningene fra KLP var kommet. Dette har ikke hatt økonomiske konsekvenser for
kommunen, og rådmannen er fremdeles av den oppfatning at folkevalgte som inngår i
pensjonsordningen også skal være en del av AFP 62-64 år så lenge kommunen er 100 % del
av utgjevningsfellesskapet i KLP.
Rådmannen vurderer det som riktig at også alle folkevalgte med fast godtgjøring inkluderes i
pensjonsordningen uansett stillingsstørrelse. Dette på grunnlag av de endringer som ble gjort
i pensjonsordningen for øvrige ansatte i kommunen fra 01.01.2014.

Vedlegg
1. Brev fra KLP datert 7. mai 2014
2. Svarskjema til KLP innmelding i pensjonsordningen
3. Saksprotokoll KS sak 39/14

Ringerike kommune, 30.01.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Iverksatte tiltak knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporten fra Buskerud
Kommunerevisjon IKS arkivordningen - arkivering, journalføring og saksbehandling
Arkivsaksnr.: 14/2813

Saksnr.: Utvalg
42/15
Kommunestyret

Arkiv: 217

Møtedato
26.03.2015

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar statusrapporten vedrørende tiltak knyttet til arkivordningen,
journalføring og saksbehandling til etterretning.
2. Rådmannen gir en ny status rapport innen utgangen av august 2015.

Innledning / bakgrunn
Kontrollutvalget bestilte i møte den 16.11.13 et forvaltningsprosjekt fra Buskerud
kommunerevisjon IKS innen arkivordningen i Ringerike kommune. Den ferdige rapporten
gav kommunen noen anbefalinger, som det til nå er jobbet med. I kommunestyret den
11.12.14 ble det gjort vedtak om at rådmannen rapporterer tilbake til kommunestyrer om
iverksatte tiltak innen utgangen av mars.

Beskrivelse av saken
Buskerud kommunerevisjon IKS gav følgende anbefalinger;
1. Det utarbeides en arkivplan i henhold til gjeldende regelverk for offentlige arkiv.
2. Det innføres systematisk internkontroll på området.
3. Det vurderes om kompetansen på området er tilstrekkelig
Rådmannen har i sin uttalelse til rapporten uttalt hva som skal prioriteres;
 Det utarbeides en felles arkivplan for Ringerike kommune i henhold til gjeldende
regelverk Det utarbeides rutiner for restanseoppfølging og systematisk kvalitetssikring av
kommunens dokumenthåndteringssystem.
 Det skaffes nødvendig kompetanse slik at arkivarbeidet kan utføres på en forsvarlig
måte og i henhold til lov og forskrifter på området.
Det er ansatt ny arkivansvarlig som begynte 9. mars. Hun kom fra tilsvarende stilling i Sola
kommune og har både formell arkivutdanning og flere års relevant erfaring fra fagområdet.
Sola kommune benytter det samme arkivsystemet, ESA 8, som Ringerike . Sola kommune
gikk over til siste versjon 01.01.14 og Ringerike gikk over 26.09.14. Hun har utarbeidet
arkivplan med følgende rutiner i Sola som hun vil bringe videre i sitt arbeid her i Ringerike.
Status arkivplan
Arbeidet med å utarbeide en arkivplan med aktuelle rutiner er i gang. Selve strukturen i
arkivplanen ligger på intranettet og det er lagt inn flere lover og rutiner. Ny arkivansvarlig
har dette som prioritert oppgave sammen med de øvrige ansatte på dokumentsenteret når hun
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begynner. Forrige prosjektleder måtte prioritere implementering av ny versjon framfor å
sluttføre arbeidet med arkivplan.
Status systematisk internkontroll
Det har blitt utarbeidet flere rutiner på området og de finnes på kommunens intranett side
både innunder arkivplan og rutiner. Disse er også sendt ut til aktuelle saksbehandlere. Det
ligger også som en daglig arbeidsoppgave på avdelingen å føre kontroll på det som blir
produsert av saksbehandlere før det legges ut på postlisten. Ved feil bruk av koder og tekst,
så blir saksbehandler kontaktet. Det er flere rutiner som gjenstår, blant annet rutiner for
restanseoppfølging. Dette vil den nye arkivansvarlig ta tak i.
Status vedrørende om det er nok kompetanse på området.
De som er ansatt på avdelingen har utviklet god kompetanse gjennom flere år selv om de ikke
har den formelle utdanningen. I 2014 var det flere med reduserte stillinger/sykemeldinger. Pr
01.03.15 er det ingen sykemeldinger. Ringerike har ansatt ny arkivansvarlig og i tillegg har
rådmannen tilsatt en ekstra ressurs i en 80% stilling fram til 30.06.15 med tanke på at det blir
satt av nok tid til å få arkivplan med tilhørende rutiner på plass. Det er også prioritert å sende
medarbeidere på relevante kurs. Ny arkivansvarlig vil også bidra med intern opplæring innad
på avdelingen og ut mot saksbehandlere.

Tidligere behandlinger og vedtak
Saken har tidligere vært til behandling i kontrollutvalget og i kommunestyret 11.12.14. I
kommunestyret ble det fattet følgende vedtak;
1. rapporten fra Buskerud kommunerevisjon IKS, datert 3.9.2014, om arkivordningen i
Ringerike kommune og med anbefalinger tas til etterretning.
2. Rådmannen rapporterer tilbake til kommunestyret om iverksatte tiltak innen utgangen
av mars måned 2015.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har den oppfatning at arbeidet med å imøtekomme anbefalinger fra Buskerud
Internrevisjonen er godt i gang. Selv om avdelingen har stått uten en arkivansvarlig i ca. 10
uker, har det blitt jobbet med å lage aktuelle rutiner tilknyttet arkivplanen. Avdelingen har
også prioritert opplæring av saksbehandlere.
Rådmannen vil komme tilbake med en ny statusoppdatering innen utgangen av august måned
2015
Ringerike kommune, 12.03.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Merete Røst
saksbehandler: Merete Røst
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Endring av kommunestyrets reglement
Arkivsaksnr.: 15/1179

Saksnr.: Utvalg
43/15
Kommunestyret

Arkiv: 043

Møtedato
26.03.2015

Forslag til vedtak:
Kommunestyrets reglement § 17 endres i samsvar med fremlagte forslag

Sammendrag
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 30. januar til landets kommuner
gjort oppmerksom på at mange kommuner fortsatt har utdaterte kommunestyrereglementer
når det gjelder representantenes taushetsplikt. Det viser seg at Ringerike kommune har en
utdatert bestemmelse og det foreslås å endre ordlyden slik at reglementet bringes i samsvar
med gjeldende rett.

Beskrivelse av saken
I brev av 30. januar 2015 til landets kommuner og fylkeskommuner så opplyser Kommunalog moderniseringsdepartementet at de har blitt kjent med at en del kommuner har utdaterte
regler om taushetsplikt i sine reglementer. Departementet oppfordrer på den bakgrunn
kommunene til å gå gjennom sine reglementer og gjøre nødvendige endringer.
Rådmannen har undersøkt om Ringerikes kommunes reglement trenger oppdatering og
konstaterer at det trengs. I gjeldende reglement for kommunestyret i § 17, fjerde ledd andre
setning fremgår følgende om taushetsplikt (det relevante i denne sammenheng er
understreket)
«Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, skal alle som ikke har rett til å være til
stede forlate møtesalen. Kommunestyrets medlemmer, møtende varamedlemmer og
kommunale tjenestemenn som må være tilstede, plikter å bevare taushet om forhandlingene
og om de vedtak som gjøres i saken. Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt av
kommunestyret.»
Regelen gir uttrykk for rettstilstanden slik den var før år 2000. I det normalreglement,
«reglementsmal», om folkevalgtes innsynsrett, som ble utgitt av departementet i 2004
(Veileder H-2142), er det tatt inn bestemmelser om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av
møter. I normalreglementets punkt 4.2 står det følgende om taushetsplikten ved lukkede
møter:
«Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de folkevalgte å
bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt».
Rådmannen foreslår at kommunestyrets reglement endres på den måte at i kommunestyrets
reglement § 17 utgår setningen
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«Kommunestyrets medlemmer, møtende varamedlemmer og kommunale tjenestemenn som
må være tilstede, plikter å bevare taushet om forhandlingene og om de vedtak som gjøres i
saken»
Den ovenfor nevnte setningen erstattes av følgende setning:
«Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de folkevalgte å
bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt».
Endringen gjøres gjeldende med virkning fra og med vedtakelsen.
Endringen bringer Ringerikes reglement i pakt med gjeldende rett. For helhetens del påpekes
at når den nye regelen ikke nevner varamedlemmer og kommunale tjenestemenn spesifikt så
har det følgende årsak; Varamedlemmer er også å anse som folkevalgte og dekkes dermed av
regelen uten å være særskilt nevnt. Hva gjelder kommunale tjenestemenn så er de pålagt
taushetsplikt i henhold til lovgivningen og dessuten avgir de taushetserklæring ved inngåelse
av arbeidsforholdet. Det er derfor heller ikke nødig å nevne dem spesielt.

Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering følger av saksfremlegget

Vedlegg
Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 30. januar 2015

Ringerike kommune, 16.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Dag Erlend Reite
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Lokalisering av legevakt
Arkivsaksnr.: 14/3914

Saksnr.:
13/15
13/15
32/15
44/15

Utvalg
Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: 614

Møtedato
09.03.2015
10.03.2015
17.03.2015
26.03.2015

Forslag til vedtak:
1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering.
2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike
interkommunale legevakts arealbehov bør dekkes fra 2020.
3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger:
 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg.
 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til
Ringerike sykehus.
 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes:
a) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier
b) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier
4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale
tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget
av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de
statlige investeringstilskudd.

Innledning / bakgrunn
Ringerike interkommunale legevakt er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenfor
fastlegenes alminnelige åpningstid i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad,
Modum, Sigdal og Flå (fra april 2015). Det er ca. 63 000 innbyggere (fastboende) til sammen
i de 7 kommunene.
Ringerike kommune har det administrative ansvaret for tjenesten, som er inngått med
hjemmel i kommuneloven § 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b.
Den interkommunale legevaktordningen skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter
lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. § 3-2 første ledd
nr. 3 bokstav a, og skal sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenfor
fastlegenes alminnelige åpningstid.
Side 31

Sak 44/15
Med «nødvendig» forstås her først og fremst hjelp ved følgende situasjoner:
-

akutte, livstruende sykdommer og skader eller mistanke om slike
alvorlige sykdommer, eller mistanke om det
sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig
forverrelse/forlengelse om man venter til nesten dag før man blir undersøkt
sykdommer som medfører vesentlig smerter, angst eller andre vesentlig plager

Legevakten ligger i lokalene til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus i Hønefoss (heretter
kalt Ringerike sykehus) , og har umiddelbar nærhet til akuttmottak, røntgen og ambulanse.
Sykehuset planlegger å etablere et diagnostisk senter i tilknytning til akuttmottaket. Det skal
øke mulighetene for rask diagnostisk avklaring både for spesialist- og primær helsetjenesten
(inkl. legevakten). Legevakten i Ringerike er åpen for pasientene alle dager unntatt dagtid i
ukedagene.
Legevakten benytter en egen legevaktbil, som har hatt ca. 500 utrykninger i løpet av de siste
seks måneder. Legevaktbilen er bemannet med lege og sykepleier.

Beskrivelse av saken
Dagens leieavtale når det gjelder lokaliteter for legevakten ved Ringerike sykehus har en
varighet fram til 31.12.2019, og har allerede i dag marginale eller for små lokaler. Det
akuttmedisinske tilbudet i norske kommuner har gjennomgått en stor utvikling etter at
gjeldende forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus trådte i kraft i 2005. Med "kommunal
legevaktordning" menes en organisert virksomhet som gjennom hele døgnet skal vurdere
henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig.
Samarbeidsutvalget for Ringerike interkommunale legevakt/ Styringsgruppe KØH
(kommunal øyeblikkelig hjelp) har fått utarbeidet en rapport (vedlagt) som belyser de
utfordringer kommunene og sykehuset står ovenfor når det gjelder legevakt og legevaktens
rolle og plass i den prehospitale akuttmedisinske virksomhet. En viktig del av dette er
samspillet og bruken av de kommunale øyeblikkelighjelp plassene.
Arbeidet med rapporten har vært prosjektorganisert. Kommunenes ledelse og fagmiljø,
spesialisthelsetjenesten, representanter for tillitsvalgte og brukere samt medisinskfaglig miljø
har vært godt representert i prosjektgruppe og arbeidsgruppe. Prosjektet har vært ledet av
Marianne Holthe Hellestad.
Styringsgruppen for prosjektet ga 4. desember 2014 følgende anbefaling (enstemmig) når det
gjelder utbygging av ny legevakt:





Styringsgruppen anbefaler utbygging av ny legevakt
Utbygging av legevakt bør være på sykehusets område
Nye lokaler må ha en tilstrekkelig størrelse for å dekke fremtidige behov
Utbyggingen kan være
1. Utvidelse av eksisterende lokaler
•

Utvidelse av legevakt ut mot parkeringsplass med midlertidig
brakkeløsning eller permanent påbygg

2. Nytt bygg på ny tomt
•
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•

Bygget må gi muligheter for fleksibel bruk av lokalene på dagtid, som
eksempel utleie av kontor til fastlege, smittevern mv. for å redusere
leiekostnader

3. Kombinasjon av 1 og 2
 Styringsgruppen anbefaler at kommunene senest innen utgangen av mars tar initiativ
til samarbeid med Ringerike sykehus for kartlegging/avklaring knyttet til etablering
av legevakt i utvidede eller nybygde lokaler. Dette for å løse kortsiktige (1 år) og
langsiktige (20 år) utfordringer.

Rådmannens vurdering
Legevakt lokalisert i tilknytning til Ringerike sykehus oppleves som trygt og enkelt for
pasientene, siden all behandling av akutt sykdom og skade samles på ett sted. En slik
plassering forenkler kommunikasjon og samhandling med sykehuset for pasienter der
sykehusinnleggelse er nødvendig. I tillegg vil nærhet til sykehuset gi tilgang til supplerende
undersøkelser (laboratorium, røntgen o.a.) og fysisk nærhet til spesialistkolleger for legene på
legevakt. Rådmannen har hatt løpende dialog med sykehusets direktør, og en fortsatt
lokalisering av interkommunal legevakt i tilknytning til sykehuset er ønskelig og realistisk.
Rådmannen oppfatter også at det er stor faglig og politisk enighet om at den interkommunale
legevakten skal ligge i tilknytning til sykehuset, og annen lokalisering drøftes ikke i dette
saksframlegget.
Rådmannen vil anbefale at kommunestyret på dette tidspunkt ber om en mulighetsskisse
basert på vedlagte rapport i denne sak. Det vil være fornuftig at denne i vedtaks form
«spisses»/avgrenses, slik at man sikrer en felles forståelse for hvilke inngangsverdier som
skal legges til grunn for et videre forprosjekt.
Mulighetsskissen må ta høyde for den beregnede befolkningsframskriving i den
interkommunale legevaktsordningens «nedslagsfelt». Denne beskrives i rapporten som en
økning av innbyggertallet i løpet av 5 år på 3100 innbyggere, 10 år 6100 innbyggere og 15 år
9000 innbyggere. Da er ikke forventet effekt av vedtatte vei/jernbaneutbygging medregnet.
Befolkningsvekst vil medføre et økt forbruk av legevakt.
Mulighetsskissen må også legge inn nødvendig fleksibilitet for å kunne håndtere endringer
som kan komme som et resultat av bebudet kommunereform. Endringer av kommunegrenser
kan føre til endringer i legevaktens befolkningsgrunnlag. Likeens endrede trafikale forhold
som igjen endrer innbyggernes oppfattelse av «nærhet» og «avstand». Som eksempel utløste
den nye veien «Sokna-Ørgenvika» at Flå kommune ble en del av legevaktsamarbeidet.
Dagens 7-kommuners samarbeidsavtale om interkommunal legevakt er inngått fram til
31.12.2019.
Mulighetsskissen må koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Dersom legevaktens lokaliteter kan inngå fleksibelt i andre lokaler som
samhandlingsreformen betinger, og som utløser statlige investeringstilskudd (55 % av totale
anleggskostnader), vil dette ikke bare utløse faglig og administrativt samhandlingspotensial,
men også gi prosjektet en hensiktsmessig økonomisk plattform.
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Vedlegg
 «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp
døgnplasser (KØH)», rapport fra Samarbeidsutvalget for Ringerike interkommunale
legevakt/ Styringsgruppe KØH.

Ringerike kommune, 11.12.2014
Tore Isaksen
rådmann

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO
Arkivsaksnr.: 15/1003

Saksnr.:
10/15
30/15
45/15

Utvalg
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: C12

Møtedato
11.03.2015
17.03.2015
26.03.2015

Forslag til vedtak:
1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier.
2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra
skoleåret 2015/2016 og nåværende «Aktiv-tilbud» avvikles fra 1. august.
3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra nåværende
«Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til selvkost.

Innledning / bakgrunn
Bakgrunn:
Saken tas opp etter initiativ fra bl.a. FAU Hønefoss skole og RKFU med ønske om at det sees
på muligheten for at SFO er åpent flere uker ut over skoleårets lengde. Dette innebærer å
omorganisere «Aktiv» - tilbudene som er en del av oppvekstsektorens ordinære tilbud.
Rådmannen har bedt en sammensatt gruppe utrede dette og ta hensyn til at det skal gis et
fortsatt godt, variert og helhetlig tilbud til elever på småtrinnet også i skolefrie uker.
Utredningen har gitt grunnlag for denne saken.
Det pekes på tre ulike modeller som gir barn et aktivitetstilbud i skolefrie uker. Alle
modellene presenteres innenfor rammen av selvkost.
Forutsetninger som er hensynstatt:
- Kan i prinsippet gjennomføres ved alle skoler
- Rektor er ansvarlig for å gjennomføre tilbudet ved sin skole
- Det bør være minimum to ansatte til stede pr uke.
- Er det mindre enn 20 barn påmeldt en uke søker skolen samarbeid med naboskole.
- Det er tatt utgangspunkt i lønn til assistent med 10 års ansiennitet i de økonomiske
beregningene.
- Ekstra utgifter til renhold er innarbeidet.
- Åpningstiden vil være innenfor kl 07.00-17.00. Samarbeidsutvalget avgjør
åpningstiden ved den enkelte skole.
- For innhold og aktiviteter vises til kommunens SFO-plan 2011-2015.
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Beskrivelse av saken
Det er vurdert tre ulike modeller.
Modell 1: SFO utvider med seks uker.
Alle de seks «Aktiv ukene» legges inn i det ordinære SFO året. Det innebærer et tilbud alle
skoledager, høst og vinterferie, to uker etter skoleslutt i juni og to uker før skolestart i august.
Den enkelte skole er ansvarlig for organisering og gjennomføring av tilbudet.
Det vil være mulig å melde seg på disse ukene enkeltvis med bindende påmelding. Faktura
vil bli sendt på antall bestilte uker. Egenbetalingen vil være kr 1000,- per uke i 2015.
Modellen med ekstra påmelding til ferieukene gir foresatte muligheten til å velge private
aktivitetstilbud i feriene uten å betale dobbelt.
Nå det gjelder innhold, vil skolene har fokus på aktiviteter i tråd med kapittel 5 i Kommunens
SFO- plan: Fritidsaktiviteter – idretts og uteaktiviteter» Målet er da at barna ivaretas og får
gode opplevelser både innenfor og utenfor skolegården, at nærmiljøene tas i bruk og at det er
mulig å søke samarbeid med andre skoler for å organisere blant annet bussturer ut av byen og
ut i naturen i ulike deler av distriktet.
Når det er under 20 påmeldte barn ved en skole så søker skolen samarbeid med naboskolen
om et felles tilbud.
Modell 2: SFO utvider med to uker
«Aktiv Høst» og «Aktiv Vinter» legges inn i det ordinære SFO-året.
SFO-prisen legges flatt slik at høstferien og vinterferien inngår i den ordinære betalingen.
Kostnaden på SFO vil da være kr 2657,- per måned om en velger å ha betaling i 11 måneder
i stedet for 10 måneder som det er i dag.
Tilbudet «Aktiv Sommer» opprettholdes som nå, egen påmelding, ett oppmøtested og
aktiviteter utfra antall påmeldte og innenfor rammen av egenbetalingen på kr 1000,- pr uke.
Utfordringene ved valg av modell to kan være:
Økte årsbetaling kan føre til noe færre barn i SFO. (tilbudet blir for kostbart)
Noen foresatte vil likevel velge andre «ferietilbud» til barna sine. Tilbudene er mange;
håndballskole, basketskole, fotballskole, musikkskole, og andre kulturtilbud gjennom bla.
Showskolen.
Modell 3: Nåsituasjon
I dag er det 38 uker SFO i året. I tillegg er det Aktiv Høst, Aktiv Vinter og Aktiv Sommer
organisert under Barneverntjenesten sin leder. Dette gir et ferietilbud på til sammen 5 uker.
Det er i dag klubbansatt/ungdomskontakt som har hatt ansvar for gjennomføringen.
I dag går «Aktiv Sommer2 - tilbudet til alle barn i barneskolen (1.-7. klasse). «Aktiv Høst»
og «Aktiv Vinter» er tilbud til alle barn i 1-4 klasse. Oppmøtested er Hønefoss skole. Det
leies inn ansatte etter antall påmeldte barn. De ansatte er ungdom i høyere utdanning til yrker
som har med barn å gjøre; lærer, tannlege, barnevern, sosionom, barnehage o.l.
Oppmøtested er Hønefoss skole; SFO sine lokaler samt gymsal og utearealet benyttes.
Nærmiljøet brukes mye og det settes opp buss ut til distriktets fasiliteter et par dager i uken.
Barna skal være ute, oppleve skogen og naturen, padle kano, bade, plukke bær, ulike typer
ballspill, bygge trehytter, gå natursti og så videre.
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Ved denne organiseringen treffer barn andre typer voksne, de treffer barn fra andre skoler, de
kan treffe igjen venner fra tidligere «Aktiv ferier» Da det er mange barn påmeldt er det mulig
å lage grupper på tvers av alder og det er mulig å la de eldste få tilbud som passer de. Det kan
være å padle i strykene i Storelva, gå Mørkgonga og dra på lengre padleturer på Ringkollen.

Økonomiske forhold
Ulike betalingssystem ved de ulike modellene.
1. Det bestilles uker og betales enkeltvis som nå. Dette administreres av skolen.
Tilbudet vil koste 1000,- pr uke, fakturering på bakgrunn av påmeldinger
2. Ny ordinær betalingssats som dekker utvidet SFO-år. (eks morgentilbud)
SFO pris pr i dag er kr 2730,- per mnd i 10 mnd.
Model
l
1 og 3
2

Ant nye
uker
Bestille pr
uke
2 uker

1

6 uker

Pris
1000,- per uke
192,- pr mnd ekstra i 10
måneder
575,- pr mnd ekstra i 10
måneder

Mnd pris 10
mnd
2730.-

Mnd pris
11.mnd

2922,-

2657,-

3305

3005,-

Tabellen viser at dersom en utvider SFO-tilbudet med to uker for alle og beholder 10
månedlige innbetalinger, vil månedsprisen øke til kr 2922.Tabellen viser også at viss en øker tilbudet med 6 uker for alle, vil månedsprisen bli kr 3005,om en holder juli betalingsfri.

Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering er at i denne omgang overtar skolen ansvaret for å administrere 6 nye
SFO-uker fra skoleåret 2015/2016. Ukene legges inn i SFO året og bestilles enkeltvis.
Påmelding er bindende og faktura sendes for antall bestilte uker. Ved å opprettholde betaling
av bestilte uker unngås økte SFO satser. En gir ved denne modellen og foreldre mulighet til å
velge SFO eller aktivitetstilbud fra andre tilbydere uten å måtte betale dobbelt.
Rådmannen vurderer at en utviding SFO-tilbudet vil vi sikre at flere barn får et mer
likeverdig tilbud i feriene. En kan da tilby flere barn gode aktivitetstilbud i feriene, der de blir
inkludert i felleskapet, får gode ferieopplevelser, blir sett og ivaretatt av trygge og stabile
voksne.

Vedlegg
SFO- Skolefritidsordningen 2011-2015 ( K-sak 72/2011)
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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, 25.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg
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MC-kriminalitet 1%miljøene
Arkivsaksnr.: 15/1012

Saksnr.:
11/15
31/15
46/15

Utvalg
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: X49 &37

Møtedato
11.03.2015
17.03.2015
26.03.2015

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslag til strategi slik det framgår av saksframlegget.
2. Rådmannen bes å utarbeide handlingsplan for arbeidet i samråd med politirådet.

Sammendrag
Denne saken tas opp etter initiativ fra Politirådet. Rådmennene i Regionen har drøftet saken
med politiet og SLT-koordinator og er enige om å fremme likelydende strategi for de tre
kommunene.
Dette strategidokumentet vil være overordnet og vil danne grunnlag for de handlingsplaner
kommunene utarbeider. Disse handlingsplanene må av forståelige grunner unntas
offentlighet.
Rådmann i Ringerike kommune ønsker å iverksette "arbeid med felles strategi for
bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1% - klubbenes virksomhet og rekruttering til
disse miljøene."
Denne strategiplanen vil kort beskrive hvilke strategier som kommunen vil benytte for å nå
målene:
 Bekjempe nyetableringer av 1% MC-klubber i regionen.
 Bekjempe kriminell virksomhet knyttet til 1% - klubbenes virksomhet.
 Bekjempe rekruttering til disse miljøene.

Innledning / bakgrunn
I Norge er det hovedsakelig fire MC — klubber som er definert som kriminelle. Disse
klubbene anser seg som et brorskap, og mange av medlemmene er straffet.
Denne strategiplanen omhandler ikke det ordinære motorsykkelmiljøet.
Målgruppen er den del av motorsykkelmiljøet som selv har definert seg som 1% - klubber.
Målgruppen omfatter også motorsykkelklubber som er støttegrupper til 1% -klubbene og som
utfører gjentatte kriminelle handlinger.
Eksempler på klubber som regner seg selv som 1% -klubber, er Bandidos MC, Coffin
Cheaters MC, Hells Angels MC, Mongols MC, Outlaws MC, Gremium MC og Pagans MC.
Det finnes flere 1% -klubber.
Hva er 1% MC klubber?
1% begrepet sies å ha blitt innført etter et motorsykkeltreff i California i 1947 hvor det fant sted en
del ulovligheter. Den Amerikanske motorsykkelforeningen (American Motorcyclist Association—
AMA), som arrangerte motorsykkeltreffet skal ha uttalt at problemene ble forårsaket av den
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eneprosenten avvikere som sverter publikums syn på motorsykler og motorsyklister. Begrepet ble
adoptert av en liten del av motorsykkelmiljøet.

Beskrivelse av saken
Kriminelle MC — gjenger.
Her er en oversikt over 1% motorsykkelklubber i Norge, noen også forsøkt etablert i vår
region.
Hells Angels
"When we do right nobody remembers. When we do wrong nobody forget "
Under dette motto ble klubben grunnlagt i mars 1948 I California. I dag har Hells Angels 310
avdelinger fordelt på 32 land og er den største enprosentklubben. Hells Angels MC
Copenhagen betraktes i dag som den førende Hells Angels-avdelingen i Norden. Hells
Angels MC Trondheim ble fullverdig medlem av organisasjonen 1. august 1992. Over 90
prosent av de øvrige enprosentklubbene i Norge støtter Hells Angels. Norgesmodellen som
ble innført av Hells Angels gir ingen ny enprosentklubb anledning til å starte opp uten å ha
innhentet godkjenning fra den klubben som har regionsansvaret. På denne måten har Hells
Angels lagt mesteparten av enprosentmiljøet under seg.
Også det "ordinære" motorsykkelmiljøet har til en viss grad blitt presset til å være
støttegruppe for Hells Angels. I Norge, som i andre land med Hells Angels, har Hells Angels
opprettet støttegrupperinger som står for en stor del av den synlige kriminaliteten. Red &
White Support Crew er den offisielle støttegruppen til Hells Angels. I Norge har disse fått
navnet AK 81. ( Alltid klar Hells Angels, hvor 8 står for H og 1 for A ). I Trondheim heter
disse AKT 81, Alltid klar Trondheim Hells Angels. Støttegruppene er ikke medlem av Hells
Angels og er i stor grad rekruttert blant kriminelle unge menn. I Norge har Hells Angels
avdelinger i følgende byer: Trondheim, Oslo, Stavanger, Hamar, Skien, Tromsø, Drammen
og Bergen.
Hells Angels er alliert med andre kriminelle sammenslutninger som Aryan Brotherhood (en
hvit kriminell gjeng av tidligere straffedømte i USA) Cali- kartellet i Colombia, gjengen
Indian Posse i Canada og de kriminelle MC —klubbene Iron Horsemen og Warlocks i USA.
Bandidos
Motto " We are the people our parents warned us about".
Stiftet i1966 I Texas, USA med Hells Angels sin oppbygning som modell. Ekspanderte
betydelig i 1970 årene, hovedsakelig i de sørøstlige statene i USA. Kom til Europa i 1989
med en avdeling i Sør- Frankrike, Bandidos MC Marseilles. Fra 1992 ekspanderte Bandidos i
Europa og har i dag 246 avdelinger fordelt på 15 land. I 1997 ble det opprettet avdelinger i
Oslo og Drammen. Bandidos har siden etableringen i Norge styrket sin posisjon i MCmiljøet ved å rekruttere og bygge opp støttegrupperinger som Red & Gold Crew og Support
X-team. Støttegrupperingene er ikke nødvendigvis motorsykkelentusiaster og består i stor
grad av unge kriminelle menn. Det er etablert ca ti støttegrupperinger i forskjellige byer i
Norge.
Outlaws
Motto " God Forgives, Outlaws Don't —GFOD ".
McCook Outlaws Motorcycle Club ble etablert i 1935 ved den gamle motorveien Route 66 i
Illinois, USA. Klubben ekspanderte kraftig i de første etterkrigsårene i Chicago — området
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og etablerte seg i 1950 i Chicago og endret navn til The Chicago Outlaws. I 1963 ble Outlaws
offisielt medlem av enprosentbrorskapet av MC — klubber og fortsatte sin vekst i USA.
Første utenlandske etablering var i 1977 i Canada. Etablerte seg i 1993 i Frankrike og i
Australia i 1994. Det neste tiåret ekspanderte Outlaws kraftig. I dag er det ca. 264 avdelinger
og prøveavdelinger i USA, Canada, Europa, Australia og Sørøst Asia. I Norden er Outlaws
representert i Sverige og Norge. I Norge er Outlaws den klubben som har rekruttert flest
medlemmer de siste årene. Har avdelinger i Oslo, Drammen, Fredrikstad, Jessheim,
Stavanger, Trondheim, Sarpsborg og Eidsvoll. Norway North og Kristiansand er
prøvemedlemmer.
Outlaws er alliert med MC — gruppene Bandidos, Mongols, Pagans i USA og en gruppering
i den amerikanske mafia, The Chicago Outfit.
Coffin Cheaters MC
Coffin Cheaters ble etablert i byen Perth, Australia i 1970. Er en av Australias mest
veldrevne enprosentklubber med bra ressurser og god økonomi. I Australia er Coffin
Cheaters større enn Hells Angels. Coffin Cheaters er kun etablert i Australia og Norge.
Klubben finnes i Lillestrøm, Gjøvik og Stjørdal. Coffin Cheaters har ambisjoner om å
ekspandere.
Klubbenes medlemmer i et lovbryterperspektiv.
Medlemmene i de kriminelle MC — klubbene er ofte involvert i grov kriminalitet, særlig
narkotikainnførsel og narkotikaomsetning, torpedovirksomhet og vold. Det finnes ingen
opplysninger om at personer som har ønsket seg inn i de kriminelle MC — gjengene, har blitt
avvist med begrunnelse i vedkommende sin kriminelle bakgrunn. Til gjengjeld finnes det
flere eksempler på prøvemedlemmer som har oppnådd fullverdig medlemskap kort tid etter
domfellelse i alvorlige saker. Domfelte medlemmer forventes å ta sin straff uten å tyste.
Samtidig trer klubben støttende til økonomisk gjennom sine " Defence Funds" og moralsk
gjennom tildeling av egne merker for fengselsstraff. Av Hells Angels 113 medlemmer og
prøvemedlemmer i Norge er 75 % domfelt for straffbare forhold. Av Bandidos sine
medlemmer er 62 % domfelt, og for Coffin Cheaters er 56% straffet. I 2007 ble rullebladet til
184 medlemmer og prøvemedlemmer i Hells Angels, Bandidos og Outlaws undersøkt av
Kripos. 69 % av medlemsmassen var straffedømt. MC — kriminaliteten har i en årrekke
generert tilstrekkelig avkastning til å finansiere livsstilen. Kriminaliteten har nå et volum som
medfører at bare en del av avkastningen konsumeres, mens resten reinvesteres. Det er derfor
ikke holdepunkter for å anta at klubbene vil avstå fra å videreutvikle sine relasjoner med
legale aktører, blant annet næringslivet. En slik utvikling ivaretar klubbenes finanser og
fleksibilitet og utgjør derved en trussel mot samfunnet.
Bekjempelse av nyetablering av 1% MC-klubber i regionen.
Tett samarbeid med politiet er en forutsetning for å avdekke mulige nyetableringer av 1%
MC-klubber. Gjennom informasjon til aktuelle samarbeidspartnere om konsekvenser ved
nyetableringer ønsker kommunen å bekjempe mulighetene for at 1% MC- klubber får fotfeste
i regionen. Dette krever et tett samarbeid, og felles forståelse for utfordringene, både fra
befolkningen generelt, og næringslivet og kommunen spesielt. Rutiner for informasjonsflyt i
denne type saker må utarbeides, og kontinuerlig oppdateres. Bekjempelse av kriminell
virksomhet knyttet til 1% MC klubber vil følge samme mal som bekjempelse av
nyetableringer. Her vil samarbeid med politi, skatt, toll, NAV og næringslivet være relevante
aktører.
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Bekjempelse av rekruttering.
Det danske justisministeriets forskningsenhet i samarbeid med forskernettverket Eurogang,
har gjennomført en undersøkelse for å se på hvilke ungdommer som rekrutteres til de
kriminelle MC miljøene. Konklusjonene viser at unge som rekrutteres til MC-kriminalitet er
lik ungdom som rekrutteres til annen type alvorlig kriminalitet. En sterk og synlig kriminell
MC klubb i nærmiljøet er en drivende kraft til denne type rekruttering.
I Ringerike har vi gjennom mange år arbeidet forebyggende for å redusere
ungdomskriminalitet. SLT er valgt som strategisk modell for arbeidet i Ringerike kommune.
Utsatte barn og unge har fått individrettede tiltak for å snu en negativ utvikling. Den
registrerte ungdomskriminaliteten i Ringerike kommune har gått tilbake de senere år. Dette
viser at systematisk arbeid og en bred tiltaksvifte hvor unge opplever mestring, fungerer. Det
primærforebyggende arbeid foregår på skolene, av de ulike enhetene og tildels i samarbeid
med frivillige lag og organisasjoner.
For de mest utsatte ungdommer har Ringerike kommune ungdomskontakter som arbeider
individrettet. Ungdomskontakten samarbeider med relevante aktører innen kommune og
frivillighet.
Unge voksne som ikke har nyttiggjort seg bistand av barnevernets tilbud og tiltak, gis
oppfølging gjennom et samarbeid mellom Ringerike kommune, Kriminalomsorgen,
Konfliktrådet, Politiet og NAV. Dette samarbeidet vil bli satt i nytt og bedre system gjennom
innføring av Oppfølgingsteam. Ungdom som er i risikosonen for å bli rekruttert inn til
kriminelle MC miljø blir fanget opp av de ordinære samarbeidsfora, og tiltak iverksettes
raskt. Tiltakene vil variere etter alder og graden av bekymring. Målet er at ingen ungdommer
skal bli rekruttert inn til et kriminelt nettverk, uavhengig av det kriminelle nettverkets
tilknytning.
Forslag til tiltak som kan vurderes i en handlingsplan:
 Det bør/skal etableres et samarbeid med Næringslivsforeningen.
 Det bør/skal etableres et samarbeid med Skatteetaten, NAV og Tollvesenet.
 Opplæring til ansatte hos kommunen og samarbeidspartene om 1% MC kriminalitet.
 Gjennomgang av de etiske retningslinjene for ansatte i kommunen.
 Det vil bli laget interne rutiner ved byutvikling og eierskapsenheten i Ringerike
kommune for å nå målet.
 Fortsette med tiltak for barn og ungdom i risikogrupper for kriminell adferd.
 Fortsette med rehabilitering av personer som har kriminell adferd med formål å hindre
videre kriminalitet og tilknytning til negative miljøer.
Tiltakene vil kontinuerlig bli evaluert i samarbeid med relevante samarbeidspartnere.
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Forholdet til overordnede planer
I stortingsmelding 7 (2010 — 2011) "Kampen mot organisert kriminalitet - en felles innsats",
beskrives bekjempelse av MC — kriminalitet som en sentral del av innsatsen mot organisert
kriminalitet i Norge.
Politidirektoratet har i sin rapport " Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i
perioden 2011 til 2015" gitt bakgrunnsmateriale og strategiske føringer for hvordan dette
arbeidet skal videreføres.
Våren 2011 var det en KS-samling i København med deltakelse fra politisk nivå og
administrasjonen fra de største byene i Norge. Hensikten med møtet var å informere om 1% klubbene i Norge og få kjennskap til hvordan man jobber med problemstillingen i Danmark.
Ringerike kommune og Hole kommune deltok ikke på denne samlingen.
Der ar en samling på Gardermoen våren 2013 hvor Rådmannen og Ordfører deltok sammen
med SLT-koordinator og Politiet. Vi ble enige om å avvente videre arbeid til utgivelse av
«Håndboken for politi og kommunale myndigheter»
Håndboken; «Forebygge og bekjempe kriminalitet fra enprosentmiljøet og kriminelle MC –
gjenger» ble utgitt februar 2014.
Det ble på møte i Politirådet mars 2014 bestemt at SLT koordinator, politiker og politiet
deltok på lukket Regionalt tverrfaglig seminar - Kriminelle MC miljøer- i Sarpsborg april
2014.
Tiltak i arbeidet for å bekjempe 1% MC kriminalitet.
Formelt samarbeid med politiet, gjennom Politiråd.
Kunnskap om Politiloven. Plan- og bygningsloven, passloven og alkoholloven slik at disse
lovene brukes om nødvendig.
Unngå etablering og oppfølging i forhold til endringer i lovlig bruk av lokaler/eiendom.

Rådmannens vurdering
Rådmann i Ringerike kommune mener det bør i å iverksettes arbeid med felles strategi for
bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1% - klubbenes virksomhet og rekruttering til
disse miljøene."
Strategiplanen er overordnet og Ringerike kommune må lage egen handlingsplan for å møte
denne utfordringen.
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, 25.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg
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Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - vedtak av plan
Arkivsaksnr.: 14/1924

Saksnr.:
6/15
2/15
2/15
34/15
47/15

Utvalg
Råd for funksjonshemmede
Trafikkrådet
Ungdomsrådet
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: 141
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03.03.2015
10.03.2015
10.02.2015
17.03.2015
26.03.2015

Forslag til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 vedtas.

Sammendrag
Forslag til ny samfunnsdel for Ringerike kommune har vært på høring og offentlig ettersyn.
Det kom inn flere uttalelser i høringsperioden, og disse er gjennomgått og vurdert. Med
bakgrunn i dette er det gjort noen endringer i forslag til samfunnsdel, og planen legges nå
fram for politisk behandling og endelig vedtak i kommunestyret.

Beskrivelse av saken
Planforslaget
I tillegg til selve samfunnsdelen er det utarbeida en planbeskrivelse, som utdyper og
begrunner planforslaget. Tidsperspektivet i planen er 2015-2030. Samfunnsdelen er en
overordna plan, og behandler ikke tematisk de enkelte sektorene i kommunen.
Samfunnsdelen skal legges til grunn for arealdelen og annet plan- og utredningsarbeid i
kommunen.
Langsiktig satsing på vekst
Samfunnsdelen varsler en langsiktig satsing på befolkningsvekst, og det er foreslått følgende
målsetting: Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Dette er en
svært høy vekst, som må ses i sammenheng med planlagte samferdselsprosjekter.
Kommuneplanen skal vise at det er mulig å legge til rette for denne veksten innenfor det som
i dag er Ringerike kommune. I første 4-årsperiode 2015-2018 legges det opp til en vekst på i
underkant av 1 %, jf. vedtatt handlingsprogram. Kommunen skal bruke denne perioden til å
legge til rette for en høyere vekst videre fram mot 2030. Fra 2020 til 2030 kan det bli en
høyere vekst når samferdselsprosjektene blir realisert. Kommunen skal planlegge for en vekst
på om lag 2,5 % vekst i denne perioden.
Høringsuttalelser
Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 10.12.2014 - 09.02.2015.
Planforslaget ble sendt til regionale myndigheter, nabokommuner, organisasjoner samt
kommunens tjenesteområder til uttalelse. Det kom inn 11 uttalelser (se vedlegg 5 a-m).
Uttalelsene er oppsummert og kommentert i vedlegg 4. I tillegg til uttalelsene som kom inn i
høringsperioden, er innspill fra politiske partier høsten 2014 også kommentert. De viktigste
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temaene i innspillene har vært kommunens vekstambisjoner, ønske om konkretisering av mål
og strategier, samt en rekke konkrete forslag til endring i ordlyd.
Med bakgrunn i høringsuttalelsene er det gjort enkelte endringer i samfunnsdelen. Dette
framgår av rådmannens kommentar til de enkelte høringsuttalelsene. I tillegg er det gjort
mindre endringer og oppdateringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.
Etter høring og offentlig ettersyn har Regional analyse for Ringerike 2014 fra
Telemarksforskning blitt ferdigstilt. Se vedlegg 3. I den endelige versjonen er det tatt inn
noen nye kapitler som gjelder utdanning og næring, samt vurderinger knytta til
Ringeriksbanen.

Forholdet til overordnede planer
I kapittel 6 i planbeskrivelsen (vedlegg 2) er det beskrevet hvordan forslag til ny samfunnsdel
følger opp overordna planer og føringer.
Kommunal planstrategi fastslår at både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal
revideres. Satsingsområder skal være befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv
arealdisponering. Dette er fulgt opp i forslag til samfunnsdel.

Juridiske forhold
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument. Samfunnsdelen
tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet
og kommunen som organisasjon, jf. plan- og bygningsloven § 11-2. Samfunnsdelen danner
grunnlag for handlingsdelen, årlige budsjett og annet planarbeid. Kommuneplanens arealdel
skal følge opp føringene i samfunnsdelen.
Det er kommunestyret selv som skal vedta kommuneplanen, jf. plan- og bygningsloven § 1115. I gjeldende delegeringsreglement for Ringerike kommune har formannskapet delegert
myndighet fra kommunestyret til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og stå for
utarbeidelse av kommunedelplaner (pkt. 2.1.6). Med bakgrunn i dette legges forslag til
samfunnsdel fram for formannskapet, som vedtar en innstilling til kommunestyret.
Samfunnsdelen kan ikke påklages.

Tidligere behandlinger og vedtak

 Formannskapet vedtok i møte 12.03.2013, sak 31/13, oppstart av revidering av
kommuneplanen, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.
 Kommunal planstrategi for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret
20.06.2013, sak 75/13.
 Felles planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble
fastsatt av kommunestyret 20.06.2013, sak 76/13.
 Kommunestyret vedtok 26.06.2014 sak 85/14 at føringene i rapporten "Ringerike
2020" skal ligge til grunn for revisjon av kommuneplanen, handlingsprogram 20152018 og budsjett.
 Forslag til samfunnsdel ble lagt fram for 1. gangsbehandling i formannskapet
02.02.2014 sak 208/14, og det ble fattet følgende vedtak:
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1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune for perioden
2015-2015 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og
bygningsloven § 11-14.
2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert
innkomne høringsuttalelser, og foreslå justeringer ut fra dette.
3. Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp. Planarbeidet skal ta
utgangspunkt i kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til samfunnsdel.
4. Som en del av planstrategien som skal vedtas i 2016 skal det utarbeides et
visjonsprosjekt som tar for seg Ringerike og Hønefoss i 2060.
I tillegg ble det ved 1. gangsbehandling fremmet flere forslag til konkrete endringer i
rådmannens forslag til samfunnsdel. Det ble enighet om at disse skulle tas inn i høringsbrevet
(vedlegg 6).

Økonomiske forhold
Kommuneplanen har betydning for kommunens drift og tjenester, både på inntekts- og
kostnadssida. Kommuneplanen må derfor ses i sammenheng med kommunens økonomiske
handlingsrom. Denne sammenhengen skal framgå i kommuneplanens handlingsdel. I kapittel
3 i forslag til samfunnsdel er forholdet mellom kommuneplanens vekstmål og kommunens
økonomi nærmere omtalt.

Behov for informasjon og høringer
I kapittel 7 i planbeskrivelsen (vedlegg 2) er opplegg for medvirkning i planprosessen
beskrevet. I høringsperioden ble det avholdt møte i regionalt planforum, hvor representanter
fra fylkesmannen, fylkeskommunen, direktoratet for mineralforvaltning og Ringerike
kommune deltok. Referat følger som vedlegg 7.

Alternative løsninger
Dersom det er ønske om å endre noe av innholdet i forslag til samfunnsdel, må dette fremmes
som alternative forslag til vedtak.

Rådmannens vurdering
Høringsuttalelser
Rådmannen ønsker å takke for gode og konstruktive innspill til samfunnsdelen. Med
bakgrunn i innspillene er det gjort noen justeringer og tillegg i forslag til samfunnsdel.
Rådmannen viser til uttalelser fra lokale politiske partier. Uttalelsene inneholder flere
spørsmål og innspill som er av politisk karakter. Rådmannen går ikke inn i politiske
diskusjoner, men svarer på spørsmål og gir faglige anbefalinger der det er relevant. De
politiske vurderingene overlates til de folkevalgte. Rådmannens vurdering framgår av
kommentarer i vedlegg 4.
Slagord – Nærmest det meste
Enkelte av høringsuttalelsene påpeker at et nytt slagord må være offensivt og fokusere på
vekst og utvikling. Ett slagord er ikke en visjon som formidler hva vi ønsker å bli, eller har
satt oss som mål å bli en gang i framtida. Ett slagord må gjenspeile det vi er i dag, slik
nærmest det meste gjør.
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Slagordet fokuserer på noen av de verdiene og kvalitetene Ringerike har i dag, og som vi
ønsker å bli assosiert med. Slagordet nærmest det meste har en tosidig betydning. På den ene
siden indikerer det at vi geografisk ligger svært nære viktige ting som storby, flyplasser, fjord
og fjell. På den andre siden sier det noe om oss selv ved å indikere at her har vi nærmest det
meste, inkludert muligheter og entusiasme. I tillegg viser det en verdi. Vi er ydmyke, rause
og jordnære nok til å hevde at vi tross alt ikke har eller er absolutt alt.
Konkretisering
Flere av høringsinnspillene påpeker at samfunnsdelen bør være mer konkret når det gjelder
mål og strategier. Rådmannen minner om at samfunnsdelen er en overordna plan og et
visjonsdokument, som ikke vil inneholde detaljerte målsettinger for alle områder i
kommunen. Konkretisering av mål og strategier vil skje i handlingsprogram, økonomiplan og
sektorplaner. Det er gjort et unntak i samfunnsdelen, og dette gjelder mål om
befolkningsvekst (40 000 i 2030). Dette begrunnes med at vekstmålet gir sterke føringer for
alle sektorer i kommunen (dimensjonering av tjenester og infrastruktur), samt
kommuneplanens arealdel som skal følge opp samfunnsdelen.
Vekst i Ringerike – 40 000 i 2030
Samfunnsdelen foreslår vekstmål for Ringerike kommune mot 2030. Dette gir føringer for
hvilket befolkningsgrunnlag som skal ligge til grunn for planlegging og utvikling av
Ringerike kommune. Rådmannen ser optimistisk på Ringerikes muligheter for vekst, spesielt
med bakgrunn i samferdselsprosjektene som nå er nærmere en realisering enn noen gang
tidligere. Rådmannen anbefaler derfor å planlegge og legge til rette for en høy vekst over tid.
De første åra framover må brukes til å rigge kommunen for å ta i mot en høyere vekst, blant
annet med etablering av infrastruktur.
Samtidig må vi være forberedt på ulike nivåer av vekst. Kommunen kan legge til rette for
vekst, men vekst styres også av strukturelle forhold og avgjørelser som ikke kommunen har
særlig innvirkning på. Rådmannen presiserer at målet om 40 000 innbyggere i 2030
forutsetter en svært høy vekst. Rådmannen mener det er urealistisk å gå høyere.
Samfunnsdelen må ha et ambisiøst vekstmål, men som også er mulig å nå. Rådmannen mener
en har klart å balansere dette med foreslått vekstmål. Med bakgrunn i erfaringer fra andre
kommuner og en vurdering av hvilken vekst vi kan få hvis vi er knallgode – er dette et svært
ambisiøst mål. Denne kommuneplanen skal gjelde for dagens Ringerike kommune, og kan
ikke fastslå vekstmål for regionen.
Vekst i regionen
Rådmannen har tidligere sagt at når Ringeriksbanen og E16 er på plass er det realistisk at
Ringeriksregionen skal kunne ta i mot en vekst som vil gi 75 000 innbyggere i regionen (brev
til Jernbaneverket 15.09.14). Dette anslaget gjelder hvilken vekst som er mulig å ta i mot i
Ringeriksregionen, definert som kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike. Tidsperspektivet
her er 2043 som er dimensjonerende år i Jernbaneverkets planer.
I 2011 vurderte Rambøll fortettingspotensial for senterområdene i de tre kommunene i
Ringeriksregionen. Til sammen utgjorde dette ca. 8200 boliger, som kan utgjøre ca. 20 000
nye innbyggere. Fortettingspotensialet i Hønefoss sentrum ble vurdert til å være 6300 boliger,
som vil kunne romme ca. 15 000 nye innbyggere. Rambøll-rapporten tar kun for seg
senterområdene og er basert på en forsiktig fortetting.
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Prioriterte områder
I samfunnsdelen er det foreslått å planlegge for 70 % av befolkningsveksten i Hønefossområdet, og 30 % i de prioriterte lokalsamfunna: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i
Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand.
Dette er en oppfølging av sak om livskraftige lokalsamfunn som ble behandla i
formannskapet 14.05.2013, sak 56/13. Rådmannen mener dette er en god prioritering, og at
det er nødvendig å styre utviklingen for å oppnå effektiv arealdisponering og utvikling av
tjenester og infrastruktur.
Ringeriksbanen og E16
Disse store samferdselstiltakene skal gå som statlige reguleringer der prosessen om
kommunedelplaner skal kuttes ut. Ringerike må sørge for å samordne de store planprosessene
med kommuneplanarbeidene, jf. pbl. § 6-4. I gjeldende arealdel ligger ny jernbane via Åsa
inne som framtidig arealformål etter en forutgående kommunedelplanprosess. Denne linja
må, etter all sannsynlighet, tas ut av kommuneplanen ved nytt vedtak om endring av
banetrase. Dette er det Departementet som har myndighet til, men i føringene som har
kommet om Ringeriksbanen så forventer rådmannen at ny endret trase kommer og
kommuneplanen vil måtte ta hensyn til dette. Med bakgrunn i dette er det lagt inn i følgende
arealstrategi i kapittel 5, pkt. 1q: I arbeidet med kommuneplanen legger Ringerike kommune
til grunn at jernbanealternativet om Åsa vil bli tatt ut av planen og at linje via
Helgelandsmoen inn til Hønefoss stasjon er den som skal legges inn i arealdelen ved statlig
regulering.
Samla vurdering
Forslag til samfunnsdel er grundig gjennomarbeida og legger et godt grunnlag for
utfordringene Ringerike står ovenfor i åra som kommer. Med bakgrunn i dette anbefaler
rådmannen at planen vedtas. Dersom planen vedtas, vil rådmannen sørge for at vedtatt
samfunnsdel blir framstilt i tråd med kommunens grafiske profil (publisering på nett og trykt
hefte).

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Forslag til samfunnsdel, datert 03.03.2015.
Planbeskrivelse, datert 03.03.2015.
Regional analyse for Ringerike 2014. Telemarksforskning. TF-notat nr. 68/2014.
Oppsummering og vurdering av uttalelser
*Høringsuttalelser
a) *Buskerud fylkeskommune
b) *Fylkesmannen i Buskerud
c) *Jernbaneverket
d) *Statens vegvesen
e) *Ringerike Høyre
f) *Ringerike Kristelig Folkeparti
g) *Ringerike Venstre
h) *Ringerike Senterparti
i) *Ringerike Arbeiderparti
j) *Ringerike næringsforum
k) *AKA
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l) *Petersøyas venner
m) *Hole kommune
6. *Høringsbrev datert 10.12.2014
7. *Referat fra planforum 13.01.2015

Lenker
Saksprotokoll fra formannskapets behandling 02.12.2014, sak 208/14
Saksframlegg til formannskapets behandling 02.12.2014, datert 18.11.2014
Kommunal planstrategi
Planprogram
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 03.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes
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Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Høringsuttalelse til utredningene
Arkivsaksnr.: 15/1534

Saksnr.: Utvalg
33/15
Formannskapet
48/15
Kommunestyret

Arkiv: Q62 &13

Møtedato
17.03.2015
26.03.2015

Forslag til vedtak:
1) Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet
om Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør
for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som
Samferdselsdepartementet har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til
utredningene:
2) Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny
firefelts E16 og dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en
balansert måte kan tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø,
naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av Ringeriksbanen og ny
E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og
holdeplasser.
3) Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i
planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de
arkeologiske undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i
kommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av
lokalvegnettet som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for
Bergensbanen i Hønefoss vest, ombygging av dagens Hønefoss stasjon og
tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt nødvendige avklaringer om
avbøtende tiltak.
4) Framdrift og prosess. (delrapport 2)
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a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig
byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse
framdriften kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av
ansvaret for å håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi
grunnlag for.

Innledning
Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket mandat til å utrede
muligheten for en felles planlegging og bygging av ny 4 felts E16 Skaret - Hønefoss og
Ringeriksbane Sandvika - Hønefoss. Ref. brev av 20. desember 2013, mandatsbrev av 27.
januar 2014, fra Samferdselsdepartementet.
Etatene har svart ut dette gjennom 3 delrapporter(silingsrapporter) som nå er sendt ut på lokal
høring høringsfrist 27. mars. Dette er ikke en høring etter PBL, men en høring av etatenes
delrapporter om planlegging og bygging av Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
Rådmennene i Hole og Ringerike har samarbeidet om dette saksframlegget og er omforent
om forslag til vedtak. Rådmannen i Bærum vil parallelt legge fram forslag med tilsvarende
hovedinnhold som i vårt saksframlegg.

Mål
Det er fastsatt følgende mål for arbeidet med Ringeriksbanen og ny E16 Skaret – Hønefoss:
Ringeriksbanen som del av InterCity- utbyggingen


Målet for Ringeriksbanen er å utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte
Ringerike nærmere Oslo, og derigjennom la regionen bidra til å dempe presset på
de mest sentrale strøkene.
 En innkorting av Bergensbanen skal også gi et mer attraktivt tilbud på de lange
reisene mellom Østlandet og Vestlandet.
E16 Skaret- Hønefoss


Målet er å øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper, forbedre
framkommeligheten for alle brukere av vegen og redusere avstandskostnadene
ved å redusere kjøretiden.

Utredning
De tre delrapportene omfatter:
Delrapport 1, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Mulighet for felles korridor
for jernbane og vei, datert 13. juni 2014:
- Samordning av planprosesser for vei og bane, framdriftsplan.
Delrapport 2, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss , Korridorvalg, datert 31.
oktober 2014:
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- Korridorvalg, anbefaler å forkaste Åsa-linja.
- Revidert tidsplan som viser raskest mulige framdrift.
Delrapport 3, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Silingsrapport, datert 30.
januar 2015:
- Jernbaneverkets og Statens vegvesens anbefaling for felles trase og stasjoner.
- Oppdatert kostnadsoverslag.
Etatenes arbeid med delrapportene bygger i stor grad på tidligere omfattende
utredningsarbeid for vei og bane gjennom mange år som kommunestyret er kjent med fra
tidligere saker og orienteringer. Det foreliggende materialet har gjort det mulig å foreslå en
effektivisering av den videre planprosessen slik at en imøtekommer Stortingets forutsetninger
om byggestart i 2018/19.
De berørte kommunene har deltatt i arbeidet gjennom en referansegruppe og arbeidsgruppe
og kommet med faglige innspill og råd underveis. Etatene har hatt en egen prosess med
berørte direktorater for å få belyst konsekvenser slik at ulike lokale og nasjonale interesser
best mulig kan ivaretas.
Anbefalingene i silingsrapporten står for etatenes regning og framgår av utredningene. Se
spesielt silingsrapporten (delrapport 3): kap. 1 Sammendrag, side 7 og 8 og kap. 5.2 Anbefalt
samlet løsning side 148 og 149.

Den mest komprimerte prosessen for planleggingen ser slik ut:

Etatene konkluderer med å anbefale trasé via Helgelandsmoen:
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Stasjoner/stopp:
(Rustad)
Sundvollen (IC)
Hønefoss vest (Bergensbanen)
Hønefoss (IC)
Vegkryss:
Rørvik/Elstangen
Helgelandsmoen
Styggedalen
Ve
Brokryssinger:
Kroksund:
Rørvik –
Rudsødegarden (vei)
Sundøya (bane)
Storelva: Helgelandsmoen
(vei,bane)
Mælingen: (vei, bane)
Tunnel :
Sandvika – Rustad (bane)
Rustad – Sundvollen (bane)
Skaret (vei)
Nestunnelen (vei)
Kroksund – Kjelleberget
(bane)
Kroksund – Kjelleberget (vei)
Reisetid bane:
Sandvika - Hønefoss 00:20
Flere detaljer og kartgrunnlag framgår av vedlagte rapporter. Silingsrapporten viser en
prinsipplinje og detaljering vil skje i senere planfaser.

Rådmannens vurdering
Planlegging og bygging av Ringeriksbanen og sammenhengende firefelts E16 Sandvika –
Hønefoss har lenge vært høyt prioritert av kommunen, jfr. bl.a. arbeidet kommunen har
forestått i forbindelse med Nasjonal Transportplan.
I den videre planleggingen bør det legges opp til et tett samarbeid med kommunene selv om
dette gjennomføres som en statlig plan. Kommunen bør delta aktivt i den videre
planprosessen og bistå kommunens innbyggere. Kommunen plikter å gi departementet
nødvendig bistand jf § 6-4 i pbl.
Rådmannen viser til at løsning for vei og bane mellom Sandvika og Hønefoss har vært
utredet grundig i flere omganger gjennom mange år. Den løsningen Statens vegvesen og
Jernbaneverket foreslår framstår som en god løsning for kommunen og regionen.
Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret slutter seg til dette forslaget slik at vi kan
bidra til byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
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Vedlegg
De tre delrapportene og mer informasjon finnes på www.jernbaneverket.no/ringeriksbanen
og http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud :


Høringsbrev datert 11.02.15 *
 Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss , Mulighet for felles korridor for jernbane
og vei, 13. juni 2014 *
 Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Korridorvalg, 31. oktober 2014 *
 Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Silingsrapport , 30. januar 2015 *

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

Ringerike kommune, 03.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen
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388 og 389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum - vedtak av plan
Arkivsaksnr.: 14/1022

Saksnr.:
23/15
35/15
49/15

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: PLN 388/389

Møtedato
09.03.2015
17.03.2015
26.03.2015

Forslag til vedtak:
1. 0605_388 og 0605_389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. Før varsel om vedtak skal det foretas en teknisk kvalitetssjekk av plankartet. Det
delegeres til rådmannen å sørge for at dette blir gjennomført.

Sammendrag
Forslag til detaljregulering for ny E16 mellom Eggemoen i Ringerike kommune og Olum i
Jevnaker kommune legges nå fram for endelig vedtak. Planen er en oppfølging av vedtatte
kommunedelplaner for strekningene Olum-Kleggerud i Jevnaker, og Eggemoen-Kleggerud i
Ringerike og Jevnaker. Planforslaget er utarbeida av Statens vegvesen, i samråd med
kommunene Ringerike og Jevnaker. Vegtraseen er ca. 13 km lang, og planområdet omfatter
ca. 1800 daa. Formålet med planen er å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle
trafikantgrupper på strekninga. Se oversiktskart i vedlegg 1.
Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 12.04.2014-24.06.2014. Det ble
fremmet flere innsigelser til planforslaget. Statens vegvesen har hatt dialog med
innsigelsesmyndighetene, og forventer at innsigelsene vil bli frafalt. Planen omfatter arealer i
to kommuner. Ringerike kommune vedtar den delen av planen som ligger i egen kommune.

Beskrivelse av saken
Planprosess
Iht. plan- og bygningsloven § 3-7 har Jevnaker og Ringerike kommuner avtalt med Statens
vegvesen å overføre planforberedelse til regional myndighet. Dette innebærer at Statens
vegvesen selv har stått for høring og offentlig ettersyn av planforslaget. Ringerike kommune
ga en egen høringsuttalelse i høringsperioden. Se vedlegg 6 og 7, samt overskrifta "tidligere
behandlinger og vedtak" lenger ned.
Det har vært jevnlige møter mellom Statens vegvesen og kommunene. Vegvesenet har
avholdt flere åpne møter for beboere og grunneiere, samt egne møte med grunneiere som er
direkte berørt. Prosjektet er også presentert for regionalt planforum i flere omganger.
Statens vegvesen har vurdert høringsuttalelsene og bearbeida planforslaget. I
oversendelsesbrev datert 16.02.2015 ber Statens vegvesen kommunene om å vedta
planforslaget iht. plan- og bygningsloven § 12-12 (se vedlegg 5).
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Planforslaget
Planforslaget som legges fram for vedtak:
- Plankart, kartblad 1-4(vedlegg 2).
- Forslag til reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.02.2015 (vedlegg 3).
Plankart for hele strekningen er fordelt på 21 kartblad. Kartblad 1-4 berører arealer i
Ringerike kommune, og følger vedlagt. Kommunestyret i Ringerike kommune vedtar den
delen av planen som omfatter arealer i Ringerike kommune.
I tillegg er det utarbeida planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse, tegningshefte,
illustrasjonsplan, egne rapporter om ytre miljøplan, støyrapport og forprosjekt for
konstruksjoner. Disse dokumentene er tilgjengelige i Statens vegvesens dokumentarkiv.
Høringsuttalelser
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.04.2014-24.06.2014. I samme periode
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 41 uttalelser, hvorav 11 var fra offentlige instanser, 6 fra
lag og foreninger og 24 fra privatpersoner. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av
Statens vegvesen i vedlegg 4.
Innsigelser
Fylkesmannen i Oppland fremmet innsigelse til planforslaget ut fra forventa forbruk av dyrka
mark, og manglende bestemmelse for å sikre at midlertidige anlegges- og riggområder
håndteres på en slik måte at produksjonsevnen opprettholdes. Det er gjennomført en egen
utredning som belyser grunnlaget for bruk av dyrka mark. Med bakgrunn i utredninga har
Fylkesmannen trukket innsigelsen.
NVE fremmet innsigelse knytta til dimensjonering av kulverter og sikring av undersøkelser
før eventuell utfylling (midlertidig) i vassdrag.
Oppland fylkeskommune har fremmet innsigelse knytta til manglende gjennomførte
kulturminneregistreringer. Disse undersøkelsene er nå gjennomført, og det ble ikke funnet
verdifulle fornminner.
I etterkant av høringsperioden har Statens vegvesen gjennomført møter
innsigelsesmyndighetene. Det har vært god dialog, og vegvesenet forventer at myndighetene
vil frafalle innsigelsene slik at det ikke vil være behov for formell mekling.
Endringer i planforslaget
Høringsuttalelsene og innsigelsene har ført til noen endringer i plankart og bestemmelser. I
vedlegg 4 hvor uttalelsene er oppsummert og kommentert, er det markert med gul
bakgrunnsfarge der uttalelsene har medført endringer i planen.
Dyrka mark
I planarbeidet har det vært høyt prioritert å begrense beslag av dyrka mark. Tabellen nedenfor
viser arealbeslag i Ringerike kommune, fordelt på markslag, samt midlertidig og permanent
beslag. Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 24 dekar i Ringerike
kommune.
Midlertidig
Permanent
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Fulldyrka mark
28
24
Innmarksbeite
5
4
Produktiv skog
107
83
Uproduktiv skog
4
1
Annen jorddekt fastmark
8
5
Bebygd/samferdsel
5
5
Totalt
157
122
Kilde: Planbeskrivelse fra Statens vegvesen, s. 61. Areal oppgitt i dekar.

Forholdet til overordnede planer
Kommunedelplan
Detaljreguleringen er en oppfølging av kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud,
vedtatt av kommunestyrene i Ringerike og Jevnaker henholdsvis 31.01.2013 og 05.02.2013.
I kommunedelplanen er det vist en linje som kommer skrått inn på eksisterende veg ved
Eggemoen. Detaljreguleringen legger opp til en rundkjøring, i påvente av avklaringer knytta
til videreføring mot Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor planavgrensninga
(korridoren). Linja som er vist i kommunedelplanen er bare et eksempel på en trase. Med
bakgrunn i dette anses planforslaget for å være i tråd med kommunedelplanen. De delene av
planområdet som ligger i Ringerike kommune er i dag uregulert.
Nasjonal transportplan
Parsellen er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023.

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

Tidligere behandlinger og vedtak
Vedtak i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA)
HMA fattet følgende vedtak 05.06.2014 sak 71/14:
Det vises til oversendelse av planforslag for detaljregulering for E16 EggemoenOlum fra Statens vegvesen 11.04.2014. Ringerike kommune har følgende uttalelse til
planforslaget:
1. Ringerike kommune ser svært positivt på planene for E16 Eggemoen-Olum.
2. Ringerike kommune ber om at forholdet til planarbeid for framtidig forkortelse
mellom Nymoen og Eggemoen vurderes, og ivaretas på en hensiktsmessig
måte.
3. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere mulighetene for å etablere
en rasteplass i området mellom Eggemoen og Kistefos.
4. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere grundig om hensynet til vilt
og vilttrekk er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Det vises i den forbindelse
til kart som viser vilttrekk, samt egen uttalelse fra landbrukskontoret i
Ringerike og Hole. Dersom det ikke etableres viltgjerde, må det vurderes å
stille krav om opprettelse og vedlikehold av vegetasjonsfrie soner langs vegen
på Eggemoen. Slike krav må sikres gjennom reguleringsbestemmelser.
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5. Eggemoen har i dag stor aktivitet, med både skogsdrift, trening og friluftsliv,
næringsvirksomhet og regionalt skyteanlegg. I tillegg er det planer om
omfattende nærings utvikling, samt masseuttak. I den forbindelse ønsker
kommunen å se på muligheten for en framtidig ny atkomst til Eggemoen,
nordøst for flystripa. Dette vil bli øst for framtidig rundkjøring.
6. I forslag til reguleringsbestemmelser er det skrevet "Randselva bro".
Skrivemåte på navnet bør være "Randselva bru", som er mest brukt ellers i
distriktet.
Tillegg fra rådmannen
I tillegg til uttalelsen som ble vedtatt i HMA hadde rådmannen innspill på følgende punkter,
ut fra informasjon som kom fram etter at sakspapirene til den politiske behandlingen av
høringsuttalelsen var levert:
 Trafikksikkerhet og avkjørsler: Fv241 er sterkt trafikkert og tungtrafikk er en særlig
utfordring. Rådmannen ba om at trafikksikkerheten ved "Delet" vurderes nærmere.
Herunder om det kan etableres et nytt kryss vinkelrett på fv241 fra Gamleveien, og
om dette kan innarbeides i E16-prosjektet.
 Trafikkbelastning: I forbindelse med KVU Hønefoss er det gjort trafikkberegninger
for dagens og framtidas vegsystem. Foreløpige beregninger viser at ÅDT på fv241
blir redusert med ca. 50 i 2024, dersom Nymoen-Eggemoen blir utbygd (ingen andre
tiltak). Med forkorting Nymoen-Eggemoen, trafikantbetaling i Hønefoss-området og
økt kollektivfrekvens i Hønefoss øker ÅDT på fv241 fra rundt 1300 til ca. 6000.
Nullsituasjonen for 2040 viser ÅDT på ca. 4700. Beregningene tar ikke hensyn til
bompenger i forbindelse med utbygging av E16. Med bakgrunn i dette er rådmannen
opptatt av det gjøres tiltak for å sikre at nye vegforbindelser blir benytta, og at det blir
redusert trafikk på fv241 i framtida.
Statens vegvesens kommentarer til Ringerikes uttalelse
Videre følger en oppsummering av Statens vegvesen sine kommentarer til Ringerikes
høringsuttalelse:
 Nymoen-Eggemoen: Statens vegvesen fikk i 2014 bestilling på planlegging av
forkortelsen Nymoen-Eggemoen. Siktemålet er å legge til rette for at videreføringen
kan bygges ut rett etter at Eggemoen-Olum er ferdig.
 Rasteplass ved Eggemoen: Plassering av ny rasteplass for østgående trafikk på ny veg
er tenkt lagt til nytt kryss ved næringsområdet på Eggemoen. Vegvesenet har vurdert
alternativ plassering på grusryggen på nordsiden av Randselva, og kommet fram til at
det ikke er en gunstig plassering. For å få utsikt til Kistefos vil det være nødvendig å
hugge mye av vegetasjonen i den bratte skråningen ned mot Randselva. Det er ikke
ønskelig ut fra hensyn til å stabilisere skråningen.
 Vilt: Prosjektering av vilttiltak blir utført som en del av byggeplanleggingen.
Nødvendig kompetanse, herunder kommunene, vil bli trukket inn i arbeidet.
Vegvesenet mener det ikke er riktig å legge inn krav i reguleringsbestemmelsene.
Kommunen vil få byggeplanen til godkjenning. Vegvesenet foreslår at det etableres
en hensynssone for siktrydding langs deler av traseen på Eggemo-platået. Utvidede
soner er vist på revidert plankart.
 Adkomst Eggemoen: Vegvesenet har ingen prinsipielle motforestillinger til å etablere
et eventuelt nytt kryss øst for foreslått kryss mellom ny og avlasta E16. Detaljerte
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krav til plassering og utforming vil de komme tilbake til når dette arbeidet varsles på
vanlig måte.
 Trafikksikkerhet og avkjørsler: Vegvesenet skriver at de foreslåtte tiltakene i krysset
ved Delet synes fornuftige. En del av forslagene ligger utenfor planområdet.
Korridoren i oppstartsvarselet er såpass grov at vegvesenet foreslår å opprette en
hensynssone for gjennomføringssone med krav om felles planlegging. Dette gir rom
for detaljregulering på et senere tidspunkt. I reviderte bestemmelser er det foreslått en
ny bestemmelse som beskriver hensikten med sonen.
 Trafikkbelastning: Vegvesenet støtter kommunens ønske om å redusere
gjennomgangstrafikken på fv 241. Når hele strekningen Nymoen-Eggemoen-Olum er
utbygd, mener vegvesenet det vil bli mer attraktivt å kjøre rundt Hønefoss enn å velge
fv241. På fv241 kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak som for eksempel redusert
hastighet.

Økonomiske forhold
Bompengefinansiering
Prosjektet er budsjettert til kr 2,3 milliarder, hvorav 1,3 milliarder er foreslått finansiert med
bompenger. Etter at detaljreguleringen er vedtatt vil bompengesaken behandles i Jevnaker
kommune og Ringerike kommune. Det foreligger prinsippvedtak om bompengefinansiering i
begge kommunene. På bakgrunn av plan- og bompengevedtak utarbeider Vegdirektoratet en
stortingsproposisjon som går til Samferdselsdepartementet og videre til Stortinget.

Rådmannens vurdering
Plankart
Ved gjennomgang av plankartet er det funnet noen feil og mangler når det gjelder kartmessig
framstilling. Dette bør rettes opp for å bedre kartets lesbarhet. Det har ikke vært mulig å
gjennomføre dette før innlevering av saksframlegg. Statens vegvesen har behov for å få
vedtatt detaljreguleringen snarest mulig, av hensyn til videre framdrift i vegprosjektet.
Rådmannen legger derfor saken fram for vedtak, og foreslår at det før varsel om vedtak skal
foretas en teknisk kvalitetssjekk av plankartet (vedtakspunkt 2).
Kistefosveien
Planen omfatter Kistefossveien som tar av fra fv241 Åsbygda og går ned til Kistefos.
Kommunen er eier av grunnen, og veien er registrert som kommunal veg i vegbasen – fra
fv241 og nesten ned til jernbanen. Dette er ingen gjennomkjøringsvei per i dag, da veg videre
gjennom Kistefos-området er stengt. I forbindelse med oppstart av reguleringsplan for
Kistefos-museet har det kommet fram at det ikke er noe ønske om framtidig
gjennomkjøringsmulighet her.
I detaljregulering for E16 er det foreslått at Kistefosveien reguleres til felles kjøreveg til
Kistefos-museet og tilgrensende eiendommer. Kistefosveien skal legges om og fungere som
anleggsvei i byggeperioden for ny E16 og Randselva bru. Dette innebærer blant annet at
eiendomsgrenser vil bli noe endra. Se vedlagt plankart, kartblad 3 og 4. Det at vegen
reguleres til «felles kjøreveg» fastslår ikke eierform. Statens vegvesen tar sikte på å erverve
det areal som er nødvendig for omlegging av vegen. Eierform etter dette må løses når Statens
vegvesen skal overdra veien etter anleggsperioden er avslutta.
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Rådmannens foreløpige vurdering er at det i framtida kan være aktuelt å omklassifisere
Kistefosveien til privat veg.
Samla vurdering
Utbygging av E16 i retning Gardermoen er positivt for kommunen og regionen for øvrig, og
planforslaget er i tråd med tidligere vedtatte kommuneplaner. Med bakgrunn i redegjørelsen
ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.

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

Oversiktskart
Plankart, kartblad 1-4 (arealer i Ringerike kommune).
Forslag til reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.02.2015.
Oppsummering og vurdering av høringsuttalelser, datert 18.02.2015.
Oversendelsesbrev fra Statens vegvesen datert 16.02.2015.
*Saksframlegg høringsuttalelse fra Ringerike kommune, HMA 05.06.2014, sak 71/14.
*Saksprotokoll fra behandling av høringsuttalelse HMA 05.06.2014, sak 71/14.

Lenker
Se Statens vegvesens dokumentarkiv for planbeskrivelse, planforslaget slik det var ved
offentlig ettersyn, samt plantegninger, tekniske tegninger, illustrasjonsplaner m.m.
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, 23.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes
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Kommunens representant i konfliktrådets oppnevningsutvalg
Arkivsaksnr.: 15/655

Arkiv: X43

Saksnr.: Utvalg
50/15
Kommunestyret

Møtedato
26.03.2015

Forslag til vedtak:
Varaordfører Runar Johansen utpekes som Ringeriksregionens representant i konfliktrådets
oppnevningsutvalg.

Beskrivelse av saken
Kommunene er i brev fra Konfliktrådet i Buskerud datert 15.01.2015 anmodet om å
oppnevne representanter til konfliktrådets oppnevningsutvalg. Kopi av brevet følger som
trykt vedlegg.
Oppnevningsutvalget har som hovedoppgave å oppnevne meklere til konfliktrådet.
Det er anmodet om at kommunene i regionvis samler seg om hver sin felles representant.
Rådmennene og ordførerne i Ringeriksregionen er enige om at Ringerike kommunestyre
utpeker Ringeriksregionens felles representant.

Rådmannens vurdering
Ordføreren og rådmannen har drøftet saken og er enige om å foreslå at varaordfører Runar
Johansen utpekes som vår representant.

Vedlegg
1. Brev fra Konfliktrådet i Buskerud 15.01.2015: Kommunens representant i
konfliktrådets oppnevningsutvalg.

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, 11.03.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Lars Olsen
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Hønefoss Krisesenter, - årsmelding og årsrapport
Arkivsaksnr.: 15/2164

Saksnr.:
14/15
38/15
51/15

Utvalg
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: H43

Møtedato
10.03.2015
17.03.2015
26.03.2015

Forslag til vedtak:
Årsmelding og årsrapport fra Hønefoss krisesenter tas til orientering.

Beskrivelse av saken
Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud
(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner,
menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
Krisesentertilbudet er et interkommunalt tilbud som driftes etter vertskommunemodellen, et
samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2014, der Ringerike kommune er
vertskommune. Samarbeidsavtalen om drift av interkommunalt krisesenter er inngått med
hjemmel i kommuneloven § 28a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven § 28b.
De andre deltakerkommunene i 2014 er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker,
Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre
kommune.
Nedslagsfeltet omfatter 103 074 innbyggere per 3 kvartal 2014, jf. SSB.
Gudbrandsdal krisesenter kjøper tilgang til botilbudet til menn på Krisesenteret i Hønefoss
fra 01.09.12. Dette omfatter 19 kommuner med et nedslagsfelt på ca 90 000 innbyggere.
Dette er salg av enkelttjenester og består av en fast sum i året og en sum per beboer døgn.

Rådmannens vurdering
Samarbeidsavtalens pkt. 5.3.3. Årsmelding, pålegger Hønefoss krisesenter å presentere
årsmelding og årsrapport innen 15. mars påfølgende år, slik at deltakerkommunene kan få
med seg relevant informasjon i sine årsmeldinger. Dette er derfor en årsmelding som er langt
mer detaljert enn det som vil framkomme i vertskommunens og samarbeidskommunenes
årsmeldinger.
Samtidig gir krisesenterets årsmelding/årsrapport et godt og detaljert bilde av driften og de
daglige utfordringer. Rådmannen legger derfor fram senterets egen årsmelding og årsrapport
for politisk behandling på lik linje med samarbeidskommunenes praksis.
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Vedlegg



Årsmelding 2014
Årsrapport 2014

Ringerike kommune, 25.02.2015

Tore Isaksen
rådmann

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Årsmelding 2014
for
Ringerike Eldreråd

Eldrerådet har bestått av følgende medlemmer/varamedlemer.
valgt fra pensjonistforeningene
og de politiske partier:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:

Aase Moløkken:
Ole Einar Dalen:
Arild Reite:
Ellen Laugen:

Medlem:

Ingrid Svenskerud:

Sokna Pensjonistforeningene

Medlem:

Dag Haakon Henriksen:

Høyre

Medlem:

Nena Bjerke

Vara:
Vara:
vara:
Vara:
Vara:

Elin Helgesen
Mildrid P Hvalsmarken
Erik Nilsedalen
Steinar Larsen
Florence Kamara

Sekretær

Vegård Pensjonistforening
Ådal Pensjonist Forening
Seniorklubben Statens Kartverk
lngeniørvåpenets Seniorforening

Fremskritspartiet
Tyristrand Pensjonistforenin
Seniorklubben Statens Kartverk
Ådal Pensjonistforeningene
Arbeiderpartiet
Venstre

er Ingebjørg Flatin fra kommunens

sekretariat.

I leders fravær har nestleder fungert som leder etter påske. Ett av varamedlemmene har møtt fast på

rådets møter, ellers er det benyttet flere av varamedlemmene til møtene i 2014.

å

Rådet har god kontakt helse- og omsorgsavdelingen.

Kommunalsjef Christina Myhre Bråthen er på de fleste av våre møter.
Rådmann Tore Isaksen, Sveinung Homme, Kirsten Orebråten, Anne Thomle Brager, Enver Orucvic

og Ringerikes Brannvesen har stilt på våre møter for å informere oss i enkelte saker og
svart på våre spørsmål.
Rådet kunne ønske bedre kontakt med andre avdelinger hvor det behandles saker som
påvirker de eldre i deres hverdag, vi mener/tror at det her ligger flere saker som er av stor

interesse for eldrerådet.
Rådet har avholdt 6 møter.
Behandlet 23 saker og 22 Referat saker.
Protokoll fra eldrerådets
Rådet har under

møter blir sendt til alle pensjonistforeninger

eventuelt stilt spørsmål ved følgende saker.

l. Brannsikkerheten ved Tyribo Omsorgssenter.
2. Evaluering av Livsglede-uka 2014.

og seniorklubber.
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3. Utlevering avm edisiner til rusmisbrukere ved Hønefoss Omsorgssenter.
ester i kommunen, etter avisoppslaget fra
4. Samarbeidemellom NAV og helse/sosialtjen
Sosialhjelp til Jobb på sykehjem.

Befaringer-møter og kurs :
Rådet har medlem som møtte fast i Prosjektgruppa for utvikling av ny legevakt og
fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser(KØH)
Rådet har inøtt fast i arrangementskomiteen for Livsglede-uka 2014.
Rådet har arrangert Temamøtemed alle pensjonistforeningene/ Seniorklubbel' i Ringerike

kommune.
RådetharrepresentertmedettmedlempåJevnakereldrerådssin eldredag i2014
Rådetvarsammenmedhovedkomiteen( HOV) påbefaringav Schwartzgate bofellesskapi
Drammen.

i Drammenforkommunaleeldreråd.
Rådethardeltattpå dagskonferanse
Rådet har deltatt ved Eldreråds konferansenpå Tyfifjord hotell.
Rådet har deltatt på Konferanse om Folkehelse og Kultur for eldre på Tyrifjord hotell.

Hønefoss, 17. mars 2015

Ole Einar Dalen (sign.)
:nestleder

SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/1129-4

Arkiv:

Temamøte
Orienteringer om


E16 og Ringeriksbanen v/Lars Christian Stendal, Jernbaneverket



E16 Olum – Eggemoen - Nymoen

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/693-6

Arkiv: 046

Sak: 1/15
Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - konsulentbruk i Ringerike kommune
Vedtak i Kommunestyret:
Interpellasjonen ble besvart av ordfører:
Ordførerens svar på interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp)
Innledning
Ordfører viser til interpellasjon fra Hans-Petter Aasen datert 20.01.15, jfr. sak 1/15 til
Kommunestyret 29.01.15.
Ordføreren gir kun et foreløpig svar den 29.01.15 og vil til kommunestyrets møte i februar
2015 komme tilbake med et endelig svar. I det følgende gis en begrunnelse for hvorfor.
Foreløpig svar
Ordføreren har anmodet administrasjonen om grunnlagsinformasjon. Det viser seg at
spørsmålene som stilles av Hans-Petter Aasen strekker seg over 3 økonomisystemer og at det
vil ta noe tid før underlagsinformasjon foreligger. Dette har også sammenheng med at noe
arkivmateriell må hentes fra IKA Kongsberg, fellesarkivet og man må foreta en gjennomgang
av lister og bilagspermer i ERV. Det oppgis at det også er ført andre kostnader enn
konsulenthonorarer på samme kontoer.
Ordføreren mener likevel at hovedgrunnen til at endelig svar på interpellasjonen kan tillegges
det faktum at rådmannen bør prioritere arbeid med årsavslutning 2014. Det vises i den
forbindelse til Fylkesmannens kontrollarbeid i forbindelse med budsjett 2015. Årsavslutning
2014 vil være del av helhetsbildet.
Avslutning
Ordfører slutter seg til vurderingen om å prioritere årsavslutning og vil i februarmøte gi
representanten Hans-Petter Aasen endelig svar.
Ringerike, 29.01.2015
Kjell B. Hansen (sign)
ordfører
Behandling i Kommunestyret 29.01.2015:

SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/693-2

Arkiv: 046

Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - konsulentbruk i
Ringerike kommune

Vedlegg
Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen, dat. 20.01.15.

Ringerike kommune
v/ordfører

20.01.15
Interpellasjon

om konsulentbruk

i Ringerike kommune

Innen offentlig sektor har det de siste årene vaert en kraftig økning i kjøp av
konsulenttjenester. Offentlige etater søker råd, og konsulenter bistår med utredninger og
analyser.
På noen områder kan kjøp av slike tjenester være nødvendig for å supplere kommunens
kunnskap. Men samtidig er det viktig at slike tjenester ikke undergraver kompetansen i egen
organisasjon.
For Ringerike kommunes del har vi de siste årene hatt utstrakt bruk av konsulenter. Innen
helse~ og omsorgsektoren har det vært gjennomført utallige utredninger og evalueringer.
Innen miljø- og areal har også eksterne gjennomfør flere analyser og utredninger.
Et relevant spørsmål i så henseende er om disse utredningene/evalueringene har vært
nødvendige for å forme fremtidig utforming av tjenestene? Eller om kompetansen i egen
organisasjon ville kommet med tilsvarende løsninger?
I denne sammenheng er også det økonomiske perspektivet viktig. Er det alltid fornuftig bruk
av offentlige midler, og setter det i enkelte tilfeller egen fagkompetanse til side?
Undertegnede frykter at vi på sikt kan svekke kompetansen og evnen til kreative ideer i egen
organisasjon dersom temaet ikke debatteres. Det er uheldig om det utvikler seg en kultur hvor
en skaffer seg en ekstern utredning som "sikkerhetsventil" før politisk behandling, når en selv
kunne foreslått det samme.
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2) Kan ordfører angi for hvor mye Ringerike kommune kjøper eksterne

rådgivningstjenester/utredninger i året?
3) Br ordfører enig i at det bør skapes en kultur i kommunen hvor det nødvendigvis ikke
er innleide konsulter som har løsningene på hvordan kommunen skal utvikle seg på
sikt?
4) Vil ordfører ta initiativ til å fremme en politisk sak som belyser temaet?

Hans-Petter

Senterpartiet

Aasen

'lf

Ordførerens

svar på interpellasjon

fra Hans-Petter

Aasen (Sp)

Innledning
Ordfører viser til interpellasjon fra Hans-Petter Aasen datert 20.01.15, jfr. sak 1/15 til
Kommunestyret 29.01.15.
Ordføreren gir kun et foreløpig svar den 29.01.15 og vil til kommunestyrets møte i februar
2015 komme tilbake med et endelig svar. Idet følgende gis en begrunnelse for hvorfor.
Foreløpig svar
Ordføreren har anmodet administrasjonen om grunnlagsinformasjon. Det viser seg at
spørsmålene som stilles av Hans-Petter Aasen strekker seg over 3 økonomisysteiner og at det
vil ta noe tid før underlagsinformasjon foreligger. Dette har også sammenheng med at noe
arkivmateriell må hentes fra IKA Kongsberg, fellesarkivet og man inå foreta en gjennomgang
av lister og bilagspermer i ERV. Det oppgis at det også er ført andre kostnader enn
konsulenthonorarer på samme kontoer.
Ordføreren mener likevel at hovedgrunnen til at endelig svar på interpellasjonen kan tillegges
det faktum at rådmannen bør prioritere arbeid med årsavslutning 2014. Det vises i den
forbindelse til Fylkesmannens kontrollarbeid i forbindelse med budsjett 2015. Årsavslutning
2014 vil være del av helhetsbildet.
Avslutning

Ordfører slutter seg til vurderingen om å prioritere årsavslutning og vil i februarmøte gi
representanten Hans-Petter Aasen endelig svar.
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SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/2631-2

Arkiv:

Interpellasjon fra Viggo Elstad (Frp) - oppfølgingssystem for politiske
vedtak

Forslag til vedtak:

Vedlegg
Interpellasjon fra Viggo Elstad (Frp), dat. 12.03.15.

Ringerike kommune
v/ordfører

Dato, 12. mars 2015

Interpellasjon om oppfølgingssystem for politiske vedtak i Ringerike kommune.
Starten av dette året har gitt både politikere, kommunens administrasjon og kommunens innbyggere
et innblikk i hvilke rutiner, eller mangel på rutiner, som kommunen har for å sikre at politiske vedtak
blir iverksatt.
Saken som ga dette innblikket var en artikkel i Ringerikes Blad om Vesttangenten. Veien gjennom
byen som alle trodde var «lagt død». Den dukket plutselig opp som «troll av eske».
Politikere og utbyggere har i alle år, etter at et annet alternativ for trafikk gjennom Hønefoss ble
valgt, trodd at alle andre alternativer da var «dømt ut» og da ikke var gjeldende.
Det er da ganske utrolig at det nå blir antydet at, nei, slik er det ikke. Det er jo ikke noe vedtak på at
de andre alternativene skulle fjernes fra reguleringsplanene og da kan de jo tas frem igjen når det
måtte passe.
Slik kan vi ikke ha det og jeg stiller da spørsmål om hvorfor det er slik. Har ikke kommunen noe
system som ivaretar at politiske vedtak blir iverksatt og fulgt opp og bør vi ikke ha det?
Jeg mener at enhver kommune må ha et system der alle politiske vedtak blir ført i en
oppfølgingsprotokoll slik at politikerne får tilbakemelding når sakene er implementert / iverksatt.
I protokollen må det være rubrikker for sak, frist for gjennomføring, hvem som er ansvarlig, når
utført og når tilbakemeldt.
Dersom Rådmannen mener at han mangler personellressurser for å kunne gjennomføre dette så må
politikerne gi ham fullmakt til å ansette personell slik at dette blir ivaretatt.
Både politikere og utbyggere må ha tillit til at det som er bestemt, ja det er bestemt og vi slipper
omkamper for å sette ting på plass.

Viggo Elstad
Fremskrittspartiet
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Mildrid P Hvalsmarken
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Vegård Pensjonistforening
Ådal Pensjonist Forening
Seniorklubben Statens Kartverk
lngeniørvåpenets Seniorforening

Fremskritspartiet
Tyristrand Pensjonistforenin
Seniorklubben Statens Kartverk
Ådal Pensjonistforeningene
Arbeiderpartiet
Venstre

er Ingebjørg Flatin fra kommunens

sekretariat.

I leders fravær har nestleder fungert som leder etter påske. Ett av varamedlemmene har møtt fast på

rådets møter, ellers er det benyttet flere av varamedlemmene til møtene i 2014.

å

Rådet har god kontakt helse- og omsorgsavdelingen.

Kommunalsjef Christina Myhre Bråthen er på de fleste av våre møter.
Rådmann Tore Isaksen, Sveinung Homme, Kirsten Orebråten, Anne Thomle Brager, Enver Orucvic

og Ringerikes Brannvesen har stilt på våre møter for å informere oss i enkelte saker og
svart på våre spørsmål.
Rådet kunne ønske bedre kontakt med andre avdelinger hvor det behandles saker som
påvirker de eldre i deres hverdag, vi mener/tror at det her ligger flere saker som er av stor

interesse for eldrerådet.
Rådet har avholdt 6 møter.
Behandlet 23 saker og 22 Referat saker.
Protokoll fra eldrerådets
Rådet har under

møter blir sendt til alle pensjonistforeninger

eventuelt stilt spørsmål ved følgende saker.

l. Brannsikkerheten ved Tyribo Omsorgssenter.
2. Evaluering av Livsglede-uka 2014.

og seniorklubber.
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3. Utlevering avm edisiner til rusmisbrukere ved Hønefoss Omsorgssenter.
ester i kommunen, etter avisoppslaget fra
4. Samarbeidemellom NAV og helse/sosialtjen
Sosialhjelp til Jobb på sykehjem.

Befaringer-møter og kurs :
Rådet har medlem som møtte fast i Prosjektgruppa for utvikling av ny legevakt og
fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser(KØH)
Rådet har inøtt fast i arrangementskomiteen for Livsglede-uka 2014.
Rådet har arrangert Temamøtemed alle pensjonistforeningene/ Seniorklubbel' i Ringerike

kommune.
RådetharrepresentertmedettmedlempåJevnakereldrerådssin eldredag i2014
Rådetvarsammenmedhovedkomiteen( HOV) påbefaringav Schwartzgate bofellesskapi
Drammen.

i Drammenforkommunaleeldreråd.
Rådethardeltattpå dagskonferanse
Rådet har deltatt ved Eldreråds konferansenpå Tyfifjord hotell.
Rådet har deltatt på Konferanse om Folkehelse og Kultur for eldre på Tyrifjord hotell.

Hønefoss, 17. mars 2015

Ole Einar Dalen (sign.)
:nestleder

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/3682-19

Arkiv: A20

Sak: 29/15
Vegård skole
Vedtak i Formannskapet:
1. Vegård skole legges ned fra 01.08.15.
2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.15.
3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne
fram for politisk behandling tidlig høsten 2015.
Behandling i Formannskapet 17.03.2015:
Forslag fra Nena Bjerke (Frp):
«Vegård skole legges ikke ned fra 01.08.2015.»
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOK) innstilling og Bjerkes forslag,
ble hovedkomiteens innstilling vedtatt mot 3 stemmer (Frp, Sp og Sol).
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/3682-18

Arkiv: A20

Sak: 8/15
VEGÅRD SKOLE
Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur:
1. Vegård skole legges ned fra 01.08.15.
2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.15.
3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne
fram for politisk behandling tidlig høsten 2015.
Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.03.2015:
Forslag fra Frp v/Magnus Herstad og Nena Bjerke:
«Vegård skole legges ikke ned fra 01.08.2015».
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Frp`s forslag, ble rådmannens forslag
vedtatt mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Frp og Ruud (Ap).
Dette som hovedkomiteens (HOK) innstilling til formannskapet.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 14/3682-16

Arkiv: A20

Vegård skole – utredning
Forslag til vedtak:
1. Vegård skole legges ned fra 01.08.15.
2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.15.
3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne
fram for politisk behandling tidlig høsten 2015.

Sammendrag
Ringerike kommunestyre vedtok i sak 152/14 følgende:
Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk
sak med sikte på vedtak i løpet av mars 2015.
Denne saken dreier seg om tidspunktet for nedlegging av Vegård skole. Alternativene er å
framskynde nedleggelsen til 01.08.15, eller vente til ny skole på Benterud står klar 01.01.19.
Utredningen viser at en nedleggelse av Vegård skole fra 01.08.15 tilsammen vil redusere
kostnadene med ca. kr 7 millioner kroner fram til ny skole på Benterud står klar.
Rådmannen mener en slik strukturell endring fortsatt vil gi elevene et godt skoletilbud,
samtidig som Ringerike kommune med anstrengt økonomi reduserer driftskostnadene med
ca. 2 millioner kroner årlig.

Beskrivelse av saken
Vegård skole i Åsa har inneværende skoleår 48 elever fordelt på trinn slik:
Elevtall Vegård skole pr. januar 2015
Trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
Elevtall
7
3
8

4. trinn
2

5. trinn
10

6. trinn
9

7. trinn
9

Elevtallet ved Vegård skole forventes de nærmeste årene å ligge mellom 40 og 50 elever.
Skolestruktur og løsninger på skolesteder i og rundt Hønefoss by har vært til behandling de
flere ganger siste10 årene. I 2008 fattet kommunestyret følgende vedtak i sak 135/08 punkt
3.:

3.

Eikli skole, Vegård skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i
Hønefoss syd står klar.

Våren 2014 ble et innbyggerinitiativ fra FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) ved Vegård skole
og oppsittere i Åsa behandlet. Dette innbyggerinitiativet krevde at sak 138/08 skulle tas opp
til ny behandling. Henvendelsen, innbyggerinitiativet, var fulgt av over 300 underskrifter.
Kommunestyret behandlet innbyggerinitiativet i sak 49/14, og opprettholdt vedtaket fra
2008.
1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole,
Kirkeskolen og Stranden skole legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud,
eller annen eiendom i dette området står klar.
Denne saken dreier seg derfor ikke om Vegård skole skal legges ned, men når en
nedleggelse skal skje.
Endelig valg av tomt for ny skole i Hønefoss sør ble gjort i sak 119/14 i september:
1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 med senere tillegg, og
kjøper tomt på del av eiendommen Benterud gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11.
Planlegging av den nye skolen og flerbrukshallen er i gang, og nytt skoleanlegg på Benterud
forventes å stå klart til bruk innen 01.01.19.
Sammenheng mellom skolestørrelse og kvalitet
Alle formålene (faktorene) i skolen representerer ulike mål på kvalitet. Dette dreier seg om:
 Elevenes faglige utbytte
 Elevenes sosiale kompetanse
 Elevenes motivasjon for læring
 Elevmedvirkning
 Tilpasset opplæring og like muligheter
 Samarbeid med hjemmene
 Samarbeid med lokalsamfunnet
Et spørsmål er hva som er en liten, og hva som er en stor skole.
Dette varierer mye fra land til land. I 2012 var det 2957 grunnskoler i Norge.
Gjennomsnittlig elevtall ved skolene var 208. Det har vært en betydelig nedgang i antall
grunnskoler de siste ti årene. I Norge viser SSBs statistikk at ca. 32 % av skolene i Norge
har mindre enn 100 elever, ca. 32 % har mellom 100 og 300 elever og ca. 28 % av skolene
har mer enn 300 elever. Over 50 % av elevene går på skoler med mer enn 300 elever.
Ulike forskningsprosjekter, faglige resultater og brukerundersøkelser viser at det er andre
faktorer enn størrelsen på skolen som har betydning for kvaliteten. Det eneste man med
sikkerhet kan si er at, små skoler har større utfordringer enn større skoler med å rekruttere og
utvikle faglig kompetanse.
Konklusjon
Man kan derfor konkludere med at andre faktorer i skolens rammebetingelser og virksomhet
har større betydning for kvaliteten i skolen enn størrelsen på skolene.

Forholdet til overordnede planer
Gjeldende kommuneplan (kortversjonen) sier under visjon og mål:

3.1 Opprettholde gode basistjenester
 Kommunen skal ha hensiktsmessige tilbud innen skole, barnehage, helse og omsorg.
 Barn, unge og funksjonshemmede skal spesialt ivaretas.
3.3 Kommunens tjenester skal være forutsigbare og ha et godt omdømme.
Ringerike formannskap behandlet i sak 56/13 sak om livskraftige lokalsamfunn. Åsa ble
ikke vedtatt å være et av disse områdene i kommunen.
I soneplan Åsa er det regulert 3 områder for boligbygging slik:
 Tjyruhjellen 3 eneboliger
 Småbråten-Johnsrud 2 eneboliger
 Grenda 11 eneboliger
Til sammen er det regulert 16 boliger i de tre områdene.

Juridiske forhold
Nærskoleprinsippet, som opplæringsloven beskriver i § 8-1 sier i første ledd:
Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i
nærmiljøet dei soknar til.
Opplæringsloven § 7-1 omhandler skyss og innlosjering – første ledd gjengis under:
- Elevar i 2. – 10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis
skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa 2 kilometer. Elever som har særleg farleg
skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.
Barnekonvensjonen er en del av norsk lov og omhandler hensynet til barnets beste.
Fra artikkel 3:
- Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private,
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.


Elevrådets høringsuttalelse er oppsummert under punktet informasjon og høringer.

Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyrevedtak i sak 135/08:
3. Eikli skole, Vegård skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i
Hønefoss syd står klar.
Formannskapet i sak 56/13 – livskraftige lokalsamfunn
Åsa er ikke av de 7 prioriterte områdene for utvikling og vekst i Ringerike kommune
Kommunestyrevedtak i sak 49/14:
2. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole,
Kirkeskolen og Stranden skole legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud,
eller annen eiendom i dette området står klar.
Kommunestyrevedtak i sak 119/14:

1.

Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 med senere tillegg, og
kjøper tomt på del av eiendommen Benterud gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11.

Økonomiske forhold
Ressursene følger i stor grad elevene når det gjelder drift av skolene. Det betyr at
elevkostnaden er tilnærmet den samme uavhengig av ved hvilken skole eleven mottar
opplæring. I tillegg har hver skole en basisressurs som særlig brukes til administrasjon og
ledelse. For inneværende skoleår er Vegård skole tildelt en basisressurs på kr. 1.220 000,-.
Elever som bor mer enn 2 kilometer fra skolen (elever på 1. trinn) og mer enn 4 kilometer
fra skolen (øvrige trinn) har rett til gratis skoleskyss.
Inneværende skoleår er 27 av de 48 elevene ved Vegård skole innvilget gratis skoleskyss.
Grunnen til at så mange av elevene har fri skoleskyss er at Åsaveien er vedtatt som særlig
trafikkfarlig skolevei, og elever som må ferdes langs denne får gratis skoleskyss uavhengig
av avstand. 19 av skyss- elevene får gratis skyss på grunn av særlig farlig skolevei, og 8 på
grunn av avstand. Skysskostnader for elever som bor nærmere skolen enn den offentlige
grensen for fri skyss, men som er innvilget gratis skyss på grunn av særlig trafikkfarlig
skolevei, belastes kommunen fullt ut. For skoleskyss innvilget etter rettigheter jf.
opplæringsloven § 7-1, betaler kommunen en takst, og fylkeskommunen (Brakar) dekker en
større andel.
Ved en nedleggelse av Vegård skole faller kostnadene til skoleskyss for elever med særlig
farlig skolevei bort, og samtlige av elevene vil ha rett til gratis skoleskyss på grunn av
avstand.
Brakar uttaler at en flytting av elevene til Vang skole vil bety ekstra buss både morgen og
ettermiddag og følgelig økte kostnader. Disse kostnadene har ikke Brakar beregnet, men
dette kan bli lagt inn som en justert egenandel for all skoletransport i Ringerike.
Det var slik Brakar agerte da Stranden skole ble lagt ned og alle elevene måtte transporteres
til Tyristrand.
Vang skole har kapasitet til å ta i mot alle elevene fra Vegård skole. Avstanden fra Vegård
skole til Vang skole er 11 kilometer. Elevene fra Vegård skole har Haugsbygd
ungdomsskole som sin nærskole på ungdomstrinnet.
Teknisk drift av skoleanlegget ved Vegård deles slik:
 Vedlikehold drift
 Renhold
 Vaktmester
Regnskapet de 2 siste årene viser følgende kostnader på disse områdene:
Ansvar
Regnskap 2013 Regnskap 2014
560002
Renhold
166 139
193 009
560003
Vaktmester
285 588
332 810
560006
Vedlikehold
158 150
283 418
Sum teknisk drift
609 877
809 237

Ledelse og administrasjon - Vegård skole
Vegård skole har i 2015 en grunnressurs til blant annet ledelse og administrasjon på
kr. 1 220 000,-.
Kostnadsreduksjon ved å legge ned Vegård skole
År
2015
2016
Teknisk drift
350 000 840 000
Pedagogisk ledelse
505 000 1 220 000
Sum kostnadsreduksjon
855 000 2 060 000

2017
840 000
1 220 000
2 060 000

2018
840 000
1 220 000
2 060 000

Eventuelle merkostnader til skoleskyss er ikke kjent.
Kostnadsreduksjonen blir ca. 2 millioner kroner årlig og totalt ca. kr 7 millioner kroner fram
til 01.01.19.
Vegård skole og framtida på kort og mellomlang sikt
Når Vegård skole legges ned, er det viktig at Ringerike kommune som eier har en mening
om etterbruken av eiendommen og skoleanlegget.
Rådmannen vil komme tilbake med egen sak om etterbruk av skoleanlegget tidlig høsten
2015.

Behov for informasjon og høringer
I arbeidet med denne utredningen om Vegård skole, har både organer ved skolen,
lokalmiljøet, naboskoler og transportselskapet Braker blitt invitert til å avgi uttalelser.
Høringsbrev ble sendt ut 20.12.14, og høringsfristen satt til 20.02.15, en høringsperiode på 8
uker. Responsen har vært god. Ringerike kommune har mottatt 11 høringsuttalelser.
I uttalelsene blir særlig dette påpekt;





Åsa har en fin plassering sør i Ringerike, og vil kunne bli et attraktivt bo og
vekstområde når ny E-16 og forkortelsen av Bergensbanen blir en realitet. Vann og
avløp til Åsa kommer på plass i løpet av 2015.
Flere uttalelser påpeker at tidligere vedtak og beslutninger om når Vegård skole skal
legges ned må opprettholdes.
FAU ved Vang skole forstår at beboere i Åsa synes det er tungt når skolen legges
ned, men de vil gjøre sitt beste for å ta godt i mot nye elever.

Rådmannen ønsker ikke å kommentere uttalelsene, - men alle følger saken som vedlegg.
Uttalelsen fra elevene, elevrådet oppsummeres i henhold til Barnekonvensjonen
artikkel 12 og elevenes rett til å bli hørt
Artikkel 12 -2
- For dette formål skal barnet særlig gis anledning til bli hørt i enhver rettslig og
administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom
representant eller eget organ, på en måte er i samsvar med saksbehandlingsreglene i
nasjonal rett.

Elevrådets høringsuttalelse er oppsummert under:
Elevrådet peker på flere positive sider ved å få begynne på en ny og større skole. De mener
det er lettere å få flere venner i et større elevmiljø, og at det er positivt at flere på samme
skole driver samme idrett. For SFO brukere, mener elevrådet det er fint å slippe å reise til
Kirkeskolen for å bruke SFO – tilbudet. Elevrådet mener videre at det er positivt for elevene
å bli kjent med de elevene de skal gå sammen med på ungdomsskolen.
Av negative sider trekker elevrådet fram:
Det er negativt med lengre skolevei og ikke kunne gå til skolen. Noen gruer for å ta buss.
Elevrådet uttrykker engstelse for at Vegård skole ikke kan brukes til aktiviteter på kveldstid,
videre at de mister kontakten med Åsatua barnehage. De mener det er negativt å miste det
flott uteområde med skog og fjord rett ved. Elevrådet ser på skolen som en del av bygda –
og påpeker at en nedleggelse vil ramme hele lokalsamfunnet. Elevrådet mener det blir
vanskeligere «å bli sett» på skolen, og til slutt at kommunen har ikke holdt det de har lovt; de sa at de skulle legge ned Vegård skole når den nye skolen stod klar.
Elevene tar i sin uttalelse opp både hvordan det enkelte barn kan oppleve et skolebytte til en
større skole, at de er engstelige for at bygdas bruk av skolen ikke kan fortsette som nå, men
stenges, noe de mener rammer hele lokalsamfunnet. Elevrådet trekker også fram det de
mener er et løftebrudd i forhold til kommunestyrevedtaket i sak 49/14
Ansatte i Ringerike kommune som har Vegård skole som arbeidsplass
Vegård skole har et stabilt godt utdannet personale. Ansatte vil få tilbud ved andre
grunnskoler i kommunen. Arbeidet med å rekruttere lærere til kommende skoleår har så vidt
begynt. Med en avklaring i denne saken om Vegård skole i løpet av mars, vil disse
medarbeiderne bli hensyntatt på en god måte i denne prosessen.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ønsker å framskynde nedleggelsen av Vegård skole av økonomiske grunner.
Elevene vil ved en overføring til Vang skole få et godt opplæringstilbud der. Selv om ny
skole på Benterud blir ferdig før flere av elevene fra Vegård har fullført barnetrinnet, vil
disse elevene få fullføre barnetrinnet ved Vang skole. Ansatte med arbeidsplass ved Vegård
skole, vil få overføring til andre skoler i Ringerike kommune. Rådmannen ønsker at
Ringerike kommune bruker denne muligheten til å redusere årlige kostnader på ca. 2
millioner kroner.

Vedlegg
Høringsbrev og høringsuttalelser fra:
 Høringsbrev til SU ved Vegård skole, lag og foreninger og naboskoler og RKFU
 Høringsbrev til Buskerud kollektivtrafikk (Brakar)
 Høringsbrev til elevrådet ved Vegård skole
 Uttalelse fra SU ved Vegård skole
 Uttalelse fra Åsa pensjonistforening
 Uttalelse fra Åsa Sanitetsforening
 Uttalelse fra elevrådet ved Vegård skole
 Uttalelse fra FAU og SU ved Kirkeskolen
 Uttalelse fra FAU ved Vang skole
 Uttalelse fra Steinsfjorden skole SA
 Uttalelse fra Åsa utvikling
 Uttalelse fra Brakar
 Uttalelse fra arbeidsgruppa for nærmiljøet
 Uttalelse fra 4 oppsittere i Åsa

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, 23.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim

Samarbeidsutvalget ved Vegård skole

Ringerikekommune

Dato

Rådmannens stab
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OM VEGÅRDSKOLE,UTREDNINGAV FORTSATTDRIFT,ELLER
NEDLEGGELSE
FRA01.08.2015.
Samarbeidsutvalget ved Vegård skole (SU)viser til tidligere høringsuttalelse datert november
2014 hvor vi stilte spørsmålved og etterlyste en detaljert forklaring på den økonomiske
gevinsten ved å legge ned Vegård skole. Vi har fortsatt ikke mottatt en slik forklaring, og
holder fast ved våre egne beregninger som viser at den økonomiske gevinsten ved å legge
ned skolen vil bli negativ både på kort og lang sikt sett i forhold det samfunnsøkomiske
tapet. l tillegg vil et Åsa uten skole i mindre grad kunne bidra til kommunens langsiktige
målsettinger om næringsutvikling og befolkningsvekst i Ringerike.
Barnefamiliene trives i og har etablert seg i Åsa for å komme bort fra bymiljøet til omgivelser
som har andre verdier enn storbylivet, herunder naerhettil skolen, engasjement i
nærmiljøet, utendørs turnleplass for barna og ikke minst det at hvert barn blir sett både på
skolen og av «nabokjaeringa».Det viktigste kriteriet for trivsel og valg av bosted er nærhet til

skoleogbarnehage,et tilbud Åsahar i daggjennomVegårdskoleogÃsatua
Naturbarnehage.
Nedieggelseav Vegård skole vil være mest kritisk for de minste barna i Ãsa og deres familier.
Langreisevei medfører lange dager borte fra hjemmet og den sosiale basen som skal
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etableres og vedlikeholdes på hjemstedet. Belastningenfor en 6-9 åring med lengre reisevei
til og fra skole og SFOvil til daglig være borte fra hjemmet i rundt 10timer pr dag (071O1710). Dette medfører økt stress og vil på sikt kunne gi psykososialeproblemer og redusere
laeringsevnen. Samtidig vil det bli vanskeligere for barnefamiliene å få hverdagen til å gå i
hop med kjøring til og fra fritidsaktiviteter som ved en nedleggelse av skolen isin helhet vil
foregå i Hønefoss,Hole eller Haugsbygd.Her vil de minst ressurssterkefamiliene være de
største taperne.

i grender som Åsa,er barnas omgang med venner og naboer mye mer avhengig av foreldre
enn i by-områder fordi vi trenger å planlegge og ofte kjøre i forbindelse med vennebesøk og
fritidsaktiviteter. Denne planleggingen vil bli mye vanskeligere hvis elevene overføres til
Vang eller annen skole fordi det blir uoversiktlig for foreldre og det kan være vanskelig å

kommeinn i et miljø hvor du ikkebor.
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Enannen viktig faktor som må hensyn tas er skolens rolle som sosial møteplass og
rekreasjonslokalefor alle innbyggerne i Åsa uavhengig av alder. Skolen er møteplassen hvor
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barn, voksne og gamle møter hverandre, har sosial omgang og etablerer relasjoner for
gjensidig støtte og sosial omgang i hverdagen. Dette er spesielt viktig for barna og de eldre.
Av årlige aktiviteter som arrangeres med utgangspunkt i Vegård Skole som betyr mye for
både ung og gammel kan nevnes: 17 mai tilstelning, kulturuke med skuespill, fotball,
innebandy, basketball, frokost med sanitetsforeningen,

Det er ikke mulig å

kostnadsberegne hva dette betyr for ung og gammel i en bygd som Ãsa og man må trolig
oppleve samholdet som er etablert over generasjoner for å kunne forstå.
Byggopp ikke ned - det er en fremtid som skal bygges.
Åsa tok denne uken initiativ til et samarbeid med kommunen for utvikling av Ãsaog
Ringerikeog vi ber nå kommunen om å imøtekomme dette initiativet utover et folkemøte
gjennom å utsette nedleggelse av VegårclSkole inntil en bred samfunnsøkonomisk vurdering
er gjort og vi sammen har vurdert potensialet og muligheten for videreutvikling av bygda,
herunder nybygging og Åsa som rekreasjonsstedfor et nytt og mer folkerlkt Ringerike.
Tilflyttning før Ririgeriksbanen er på plass
Vi er ikke alle like og et mangfold i samfunnet er viktig for at folk flest skal kunne finne seg til
rette. Ãsa er i så måte et unikt alternativ i Ringerike hvor småbarnsfamilier kan bo landlig
samtidig som minst en av foreldrene kan jobbe i storbyen (les Oslo, Bærum, Asker). En av

grunnene til at ikke flere har funnet veien fra Oslo til Ãsa har trolig vært de strenge
restriksjonene for nybygging og de stadige truslene om nedleggelse av skolen. Med avklaring
på Ringeriksbanenog planer om ny kloakkledning til Ãsa vil kommunen sammen med
grunneiere og utbyggere lettere kunne legge til rette for nybygging og vekst i Ãsa og kunne
markedsføre tilbudet på en troverdig måte.
Tilførsel av kompetanse er viktig for nyetablering av næringsvirksomhet på Ringerike
Ãsa vil med sin nærhet til bussforbindeise på Sundvollen og Steinsletta kunne være et
attraktivt bosted for Oslo famiiier ogsåfør etablering av den nye Ringeriksbanen.Sammen
kan vi her skaffe en moderat tilvekst og økt kompetansebase til Ringerikesom igjen kan
være avgjørende for bedrifters interesse til nyetablering i Ringeriksregionen.
Et satsningsområde Sør vil være viktig for de allerede definerte satsningsområdene
Etablering av Ãsa som satsningsområde Sørvil kunne føre til raskere befolkningsvekst, bedre
vilkår for nyetablering av bedrifter og derved ogsågrunniag for de tettstedene (Tyristrand,
Sokna,Nes, osv.) som ligger lengre borte fra de folkerike områdene i og rundt Oslo og som
vii være langt mer avhengig av nyetablering av næringsvirksomhet før befolkningsvekst enn
Åsa som gjør det mulig å bo landlig og jobbe i byen inntil nye arbeidsplasserer på plass i eget
nærområde.
Åsa har som vist under folkemøtet vist interesse og vilje til å utvikle seg til et
satsningsområde sør for Hønefoss på lik linje med tettsteder som Haug,Haliingby og Sokna.

For å få dette til må vi ha kommunen som medspiller. Det viktigste kommunen kan gjøre nå
er å sikre at viktig infrastruktur som skole og barnehage består, videreutvikling av kloakk og
på sikt veier, gang- og sykkelsti.
Bli med å skape en vinn - vinn situasjon
SU mener denne vinn - vinn tilnærmingen

vil gi langt flere positive effekter enn en

konfronterende linje hvor politikere beslutter nedleggelse mot innbyggernes vilje for å
spare, iht Rådmannensregnestykke, 2,5 millioner kroner.
Konklusjon
Samarbeidsutvalget ber om fortsatt drift av Vegård Skoleog at det etableres en
samarbeidsgruppe med representanterfra interesseorganisasjoneni Åsa, Ringerike utvikling
og Kommunen for å oppnå ønsket utvikling og vekst i Åsa og Ringerike Kommune.

Vennlig hilsen
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Vegård Skole

Samarbeidsutvalget

Høringsuttalelse vedrørende nedleggelse av Vegård skole fra høsten 2015.
Nærmiljøskolen:
I Åsa har det den siste tiden vært stor aktivitet, folk i alle aldre har engasjert seg og de fleste er
opptatt av hvordan Åsa skal utvikle seg i fremtiden. Vi er enige om at det er viktig med en skole i
nærmiljøet for å få vekst og utvikling.







Å legge ned en skole er ikke det samme som å stenge en hvilken som helst annen
virksomhet. Kommunen kan stenge skole- bygget, men ikke «legge ned elevene» de
bor der de bor og skal ha sin lovfestegrunnskole-opplæring.
Skoletransport og andre kostnader øker. Fylkeskommunen betaler det meste av
transport regningen, men foreldre får nye, store kostnader. Derfor gir
skolenedlegging alltid store samfunnsøkonomiske tap. I de fleste kommuner utgjør
lærerlønn 85-90% av kostnadene av skole budsjettet. Således kan man grovt sett si
at kommunen kan spare på to måter: Nedbemanne – eller fylle opp ledig kapasitet
på andre skoler.
I slike saker kan man se at kommunen sparer på en skjult nedbemanning – mens den
ikke vinner stort på selve strukturendringen. De skolene som blir opprettholdt får da
flere elever med færre lærere. Med andre ord en kvalitets- senkning for alle.
Kommunen kan bare spare penger ved å fylle opp ledig kapasitet (plasere flere elever
inn i eksisterende klasser eller grupper) – uten å måtte tilsette flere lærere. Slike
sammenhenger er veldokumenterte – feks i Agder forsking sin rapport "Innsparing
ved skolenedlegging?" (1995).



Ledig kapasitet finnes oftest ved de mindre nærmiljøskolene. Men å sende elever fra
velfylte sentrums-skoler til mindre nær- miljøskoler med bedre plass, er for mange en
utenkelig tanke. En møter mindre motstand ved å foreslå å fjerne grendeskoler med
ledig kapasitet. Men penger sparer man ikke. Enten skaper man dårligere kvalitet på
mottakerskolen, med større klasser og mindre lærertetthet. Eller så vil flyttingen føre
til økt klassedeling. Da trenger man flere lærere, og kostnadene øker igjen.



I Ringerike kommune rigges det til vekst og det er fint, det blir sagt at den nye skolen,
Sentrum Syd blir fylt opp av de elevene som nå er regnet med skal gå der. Hvor
elevene som kommer med veksten i regionen skal gå, vet man ikke. De må gå der de
bosetter seg. Vi i Åsa vil gjerne ha flere innbyggere og vi vil beholde skolen vår for å
rigge til vekst i Åsa. Et Ringerike i vekst trenger gode etablerte nærmiljø til å ta i mot
ny innflyttere. Rådmannen uttalte i folkemøte den 17.2 2015 på Vegård skole at han
synes «det var bra å være rådmann i Ringerike kommune, og en av grunnene var at
det var så stort engasjement i lokalsamfunnene rundt om i kommunen.» Hvorfor
ikke ta vare på dette? Når man satser på utvikling skal man heller ikke glemme de
menneskene som alt bor i kommunen nå. De er viktige aktører for å skape attraktive
miljøer både for bolig og næringsutvikling.
Det har også blitt sagt at nye innbyggere er kresne og ikke vil ha gamle skolebygg.
Skolebygget til Vegård skole har slik vi ser det mange gode kvaliteter som vil være



gode argumenter for å få nye innbyggere til Åsa. Skolen har en unik plassering i
naturen og et godt og trygt nærmiljø. Den er bygget for å kunne utvides med en
etasje. Dugnadsånden og folks tilhørighet til skolen og viktigheten den der er stor.


Kjære kommune snu på tankene! Vi i Åsa er ikke bakststreveske og gammeldagse. Vi
er opptatt av utvikling, men samtidig å bevare det som er bra både for folk som bor i
kommunen og for fremtidige innbyggere. De voksne, høyt utdannede barnefamiliene
fra Bærum/ Oslo som vi ønsker oss skal flytte til Ringerike er nok mer opptatt av gode
nærmiljøer, trygge oppvekstvilkår, nærhet til naturen, og økologisktenkning, enn
flertallet av oss som er godt voksne nå. Vi mener Ringerike kommunen vil tjene på å
si ja til fortsatt drift av Vegård skole.
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Arbeidsgruppe for utvikling av nærmiljøet.
Lill-Ann Gulbransen.
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Høringsuttalelse vedrørende nedleggelse av Vegård skole fra høsten 2015

I argumentasjonen rundt nedleggelse av Vegård skole har det vært sagt at det først og
fremst er økonomi som er motivet, og forslaget om å fremskynne nedleggelsen fra høsten
2015 kommer som en del av budsjettforslaget. I etterkant av dette har vi hørt at det også er
et pedagogisk argument for nedleggelsen. Pedagogikk handler om læring og hva som skal til
for å lære. Det er mange faktorer som spiller inn og vi mennesker er forskjellige og har ulike
læringsstrategier. Argumenter som ofte blir brukt for å sentralisere skoletilbudet er ofte at
elevene må få:







gode lærere.
godt og variert utstyr
god organisatorisk differensiering
stor valgfrihet
for å kunne lære mest mulig og utvikle seg etter evner, og forutsetninger.
større grupper klasser fører til større stimulans. Elevene får bedre sosial trening.

Til dette har vi følgende kommentarer.
Alle lærere som i dag har godkjent utdanning er "like gode". At elever og foreldre er fornøyd
eller misfornøyd med en lærer kommer ikke ann på om skolen er liten eller stor. Selv om den
enkelte lærer «synes» mer på en liten skole kan dette være både positivt og negativt.
Gode hjelpemidler er viktige, men er ingen garanti for god undervisning. Hva er godt utstyr?
Lærere skal kunne bruke varierte arbeidsmåter for å fange opp flest mulig av elevene og vi
mener at et variert miljø, med undervisning, både ute, inne og ved hjelp av digitaleverktøy er
viktig. Dette kan like gjerne gjøres på en liten som på en stor skole, selv om det på en mindre
skole vil være lettere for elevene å prøve ut utstyr og få opplæring i dette.
Når det gjelder organisatorisk differensiering og valgfrihet, er de små skolene ofte mer
fleksible og kan lettere tilpasse seg elevene sine behov og interesser.
At elevene får bedre sosial trening på en stor skole er ikke riktig. Forskning når det gjelder
skoler i andre land, viser at elevene på en stor skole kun regner jevnaldrende eller
klassekameratene som sine venner, regner elevene ved en liten skolen alle elevene ved
skolen som sine venner. (Jfr. Adrian Bell & Alan Singsworth: The Small Rural School. A Matter
of Quality, Falmer Press 1987.) Møreforskning sin gransking av elevrelasjoner i friminutt viser
at på de små skolene leker man sammen alle sammen. Både små og store, jenter og gutter
er med i leken. Den sosiale gruppen er som regel større på en liten skole der alle er sammen,
enn på en stor skole der en ofte har grupperinger på noen få elever (jfr. Kvalsund: Elevmiljø i
oppløysing?, Møreforsking 1992.)
Forskning når det gjelder aldersblanede grupper viser videre at aldersblanding er en stor
fordel for den sosiale utviklingen . (Jfr. t.d. Dag Skram i "Kvifor aldersblanda grupper" i BARN,

Nytt frå forsking om barn i Noreg, nr.3 1986.) At elevene får bedre sosial trening ved en stor
skole er en tvilsom påstand.
Videre vil vi trekke frem noen fordeler vi mener nærmiljøskoler har:
1. TRYGT OG GODT MILJØ PÅ EN NÆRMILJØSKOLE.




elevgruppene er mindre totaltsett.
færre elever gir et mer oversiktlig miljø.
trygt miljø: en forutsetning for læring.

l en tid da det fra ulike hold blir pekt på at barn og unge har for liten voksenkontakt, er dette
et viktig argument. Å strebe etter å ha flest mulig barn pr voksen handler ikke om god
læring, men om misforstått god økonomi. Samfunnet opplever at barn og unges bruk av
krisetelefoner øker, og hovedproblemet er omsorgssvikt og mangel på voksenkontakt. Det er
økt fokus på mental helse og tiltak for barn og unge.
Ungene våre er levende unike mennesker som trenger å bli sett, bekreftet og likt for å kunne
like seg selv og utvikle seg til voksne som kan bidra i samfunnet. Det er i dag stort press på
disse ungdommene for å lykkes og mange streber etter høye mål, og for noen blir det for
mye press. De unge har behov for trygge gode voksne, et trygt miljø som kan gi dem den
balast som skal til for å takle livet.

2. OMSORG OG SAMARBEID




mer omsorg fra medelever
eldre elever kan hjelpe yngre på mange områder
samarbeid på tvers av klassetrinn er gir rom for å jobbe på flere nivåer.

Når elever jobber sammen på tvers av klassetrinn er det lettere for den enkelte elev å få
jobbe på det nivået den er. Det gir større rom for mestring og elevene kan strekke seg etter
de eldre eller føle mestring blant de som er yngre. Det blir større aksept for ulikheterheter
og det gjør at flere elever føler mestring, noe som er avgjørende for å kunne utvikle seg å
lære. Ved å jobbe sammen på tvers av alder får elevene trening i å samarbeide med ulike
elever på ulike trinn og får flere perspektiver på ting. De blir flinkere til å ta hensyn til andre
og får brukt ulike sider av seg selv i større grad.

3. LOKALORIENTERT UNDERVISNING
et kjent og fysisk avgrenset lokalmiljø gjør det lettere:





å hente lærestoff utenfor skolen
å la elevene gå ut alene og sammen med læreren
å gi elevene eksempler og konkretiseringer som de kjenner fra nærmiljøet.
Å la elevene bli glad i nærmiljøet for senere å ville ta vare på verdier både i naturen
og menneskene som bor der.

Det å ha mulighet til å ta turen ut av klasserommet og fysisk kunne bruke konkreter i
undervisningen er lettere på en nærmiljøskole som ligger der elevene bor. Vegård skole har
en unik beliggenhet slik at man har mulighet til å bruke naturen i undervisningen. Dette har
skolen praktisert til alle tider og er en viktig del av skolens fortrinn skolen. I fremtiden blir
det viktig å gi barna kunnskaper, ferdigheter og holdninger som fremmer det å ta vare de
rundt seg. Det er viktig både i et mennesklig-, samfunnsmessig-, og et globalt perspektiv.
Nærmiljøskoler som Vegård vil ha gode forutsettinger for å gi denne kompetansen.

4. FYSISK UTVIKLING





de elevene som kan gå til skolen, og har lengst vei å gå (ca. 3 km) er i best fysisk form
mange elever er direkte fysisk og psykisk plaget av skoletransport, (kvalme,
mageknip, hodepine, mobbing fra større elever, eller for å komme for sent til bussen
etter skoletid m.m.)
lang daglig skoletransport, (over 1 time) er med på å bryte ned den fysiske
kondisjonen til elevene.

Vi mener at Vegård skole er med på å gi elevene god fysisk utvikling, skolen bruker
nærmiljøet etter årstider og har mange fine opplevelser som er gode og varierte. Dette er
mulig fordi nærmiljøet er unikt og det er et godt samarbeid mellom skole, nærmiljø og
foreldre. Ved å sende barna på skolebuss ut av nærmiljøet vil elevene bruke mer tid på
transport noe som er uheldig både med tanke på tidsbruk og det at vi vet at skoletransport
er en faktor som mange ganger ikke er god for elevene.
5. FRITID OG FRITIDSAKTIVITETER




skolen blir brukt til forskjellige fritidsaktiviteter
barna bruker den etter skol tid, og de bruker aktivt nærmiljøet.
Ungdom og voksne har aktiviteter som høyner samhold og livskvaltitet i nærmiljøet.

Skolen blir brukt av folk i alle aldre og er med på å skape samhold og tilhørighet. Barna får ta
del i disse ulike aktivitetene og ser at ungdom og voksne trives. Dette gjør skolen til et viktig
treff punkt og et sentrum i nærmiljø. Skolen blir derfor noe positivt og viktig, og vi vet at et
positivt syn på skolen er en av de viktigste faktorene for læring.
6. SKOLE HJEM SAMARBEID


Skole i nærmiljøet gjør at læreren, foreldre og barn møtes på flere arenaer:, i
butikken, og i lag og foreninger, og denne uformelle kontakten er svært nyttig for
begge parter.

Vi kan vise til rapport 9107 fra Møreforsking: Relasjonar som raknar. Konklusjonene der er
helt klare: "Samarbeidet er tettest og mest slitesterkt i de små skolene. I de store skolene er
det tendenser til at relasjonene rakner." Det at man møter hverandre på forskjellige arenaer

og har forskjellige roller er en styrke i et miljø, for barn og unge oppleves dette som trygt.
Det er lettere å ta kontakt med skolen for foreldre og man tar vare på hverandre og stiller
opp for hverandre hvis det trengs. Skolen får hjelp av foreldre om de trenger det og man er
sammen opptatt av å skape et godt læringsmiljø.

7. SKOLEPRESTASJONER OG INTELLEKTUELL UTVIKLING



Aldersblanding gir fordeler.
Selvfølelse og motivasjon viktig for utvikling.

(Goodlad & Nissen) Barn som har gått i klasser som har aldersblanding viste seg på alle
område å være klart betre faglig enn barna de ble sammenlignet med.
Faglig virker det som både de flinke og svake tjente på aldersblanede grupper. De flinke fordi
de får stimulans fra de eldre elevene. De svake fordi, trass i at de er svake, kan noe som de
yngre ikke kan, og således kan være til hjelp for de. Dette hjelper på selvtilliten og
selvfølelsen. Forskning viser også at yngre kan lære mye av eldre elever. De dra nytte av
deres erfaringer og dermed raskere tilegne seg ny kunnskap, enn om de bare er sammen
med jevnaldrene eller voksne. Aldersblanding er nødvendig på små skoler, og forsking viser
at elevene tjener på være i aldersblanda grupper både når det gjelder faglig og sosial
utvikling. Barna blir ikke «snevre» fordi de går på skole i nærmiljøet. Tvert imot trenger de et
trygt ståsted med røtter for å ha evne til å bli gode verdensborgere.

KONKLUSJON
En skole i nærmiljøet er viktig. Den gir gode læringsmuligheter og gjennom forskjellige
aktiviteter skaper den samhold, trygghet, og rom for å bli sett og for å utvikle seg i
samhandling med andre.
Skolen er den viktigste forutsetningen for å skape vekst i et lokalsamfunn. Problemet i skole
nedleggings debatter er at humanverdiene ved å ha gode trygge og utviklende nærmiljøer
ikke er så lette å tallfeste. Det blir sagt at den viktigste kapitalen Norge har i fremtiden, er
humankapitalen. De unge skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er
viktige for å kunne gå ut å møte verden. Trygge gode nærmiljøer som base for læring og
utvikling har mye verdi. Ringerike kommune har netto ingen økonomisk gevinst av å legge
ned Vegård skole nå. Pedagogisk har den mange fordeler og det er en faglig og sosial god
skole.
Vi håper dette gir en dypere innsikt i våre argumenter for å ville beholde Vegård skole. Et «
levende Åsa» med Vegård skole har en høyere samfunnsøkonomisk verdi for Ringerike
kommune en andre alternativer.
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Høringsuttalelse
Vegård skole.

vedrørende

nedleggelse

av

Rådmannen

foreslår å legge ned Vegård skole fra høsten 2015.

Vi vil komme

med

I

noen

kommentarer

til dette:

Konnnunestyret
bestemte våren 2014 at Vegård skole skulle bestå
inntil ny skole står ferdig. Vi synes det er merkelig og gjøre
forandringer på dette nå.
Vi forventer at flere synes det blir enklere å søke og bosette seg i Åsa
når det nå er vedtatt å legge kloakk og vanniedning frem til nesten
hele Åsa. Dette løser jo et problem som har vært stort her.
Trasé for ny E 16 og Ringeriksbanen
er lagt frem. Det vil også gjøre
det naturlig at boligsøkende vil finne det attraktivt og se etter
bolig/tomt i Åsa.
Ringerike kommune ønsker vekst i befolkningen, den kan vi få til i
Åsa. Langs hele østsiden av Steinsfjorden ligger det solrike attraktive
tomter, som kan benyttes uten at berører dyrket mark.
Åsa har hatt et godt ord på seg når det gjelder dugnadsånd. Den har
hatt sitt utgangspunkt i skolen og dens aktiviteter blant annet. Blir
skolen borte mister vi mye av den kontakten som vi har der.
Til politikerne i Ringerike kommune, la oss beholde skolen inntil ny
skole står ferdig.

Med hilsen
Ve gård Pensj onistforening
Arild Myhre

Foreldre Arbeidsutvalget
Vang skole
19.februar 2015

Ringerike Kommune
Oppvekst
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

Foreldre Arbeidsutvalget (FAU) ved Vang Skole ønsker med dette å komme med følgende
høringsuttalelse til Høringsbrev, saksnr 14/3682-2 Løpenr 6942/14 Arkivkode A20
Sak: Vegård skole, utredning av fortsatt drift, eller nedleggelse fra 01.08.15

Samarbeidsutvalget har, i et høringsbrev fra kommunen, blitt invitert til å uttale seg om sitt
syn på en eventuell nedleggelse av Vegård skole. SU har bedt FAU om å komme med en
kommentar til dette. Som småbarnsforeldre har vi i FAU forståelse for at det er tungt for
beboere i Åsa at skolen legges ned. Men alle hensyn tatt i betraktning, støtter vi
kommunestyrets forslag om nedleggelse. Vi i FAU vil gjøre vårt beste for å ta godt imot de
nye elevene som eventuelt kommer. I tillegg mener vi at de elevene som kommer fra Vegård
må få valget om å fortsette på Vang eller bytte til den nye skolen på Benterud når den står
ferdig. Vi synes barna bør få slippe å bytte skole to ganger.

Mvh
Magnar Gåsland
Leder FAU
Vang Skole
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EspenHvai <Espen.HvaI@vestreviken.no>
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Sendt:

19. februar 2015

Til:
Kopi:

postmottak
'vigdis.meier@gmail.com‘;‘nancy.altier.amundsen@gmail.com';'amoloe@onIine.no'; 'ej-skau@on1ine.no';'tonerand@gmail.corn'; Anne
Brubråten; 'monsEvar@gmail.com'; ’eli@endrerud.net';

'stale.skjonhaug@hadeIand—energi.net';
'i-ranne@online.no'; ‘b~
karena@online.no‘;'kjelE.hansen@ringerike.kommune.no‘;
'frode.ostlund@online.no'; 'marit@bolstad.biz'; 'marit@admiedelse.no';
'daghaakon@rodnes.com';

'eIsa.lill.strande@hotmail.c-am‘;

'hjerpseth@me.com';'arbrob@online.no'; ‘b—karena@online.no';
'dag@fhr.no‘; ‘elise.loftheim@gmai¥.com';'runar.johansen@no.ey.com';'olegunnar.ohren@freeway.no';'anneiillesto@gmail.com'; 'pluss@online.no';
‘arnfinn.holten@hadeland-energi.net‘;

Emne:
Vedlegg:

'dag.sten@online.no';

'ol-

jande@online.no'; 'christinehovland@gmall.com'; 'alpha-cl@online.no';
'mherstad@yahoo.no';‘ulf.magnussen@gmail.com';
'kjersti_nyhus@hotmaif.com';'lise.kihie.gravermoen@bsfstudie.no';
'hpaasen@online.no’;‘Karl Petter Endrerudfi''zwaig@online.no'; Nanna
Kristoffersen;'steinarlarsen@hotmail.no'
HøringsutalelseVegård skole
høringsdokument utvikling 2015(2).doc

Setter pris på at dere leser hele høringsdokumentet,

samt de andre høringsdokumentene

som kommer

vedrørende skoleutviklingen i Ãsa og Ringerike. Dette legger et mer korrekt grunnlag for rette avgjørelser, og ikke
Eadeg bli behandlet som leiiending , men som selvstendig politiker for barn og eldre i heie Ringerike kommune.
Vi skjønner at Ringerikeer i vanskeiig økonomisk situasjon, men når vi begynner å tenke samfunnsøkonomisk,
utviklingspotensialer, pedagogiskeog Ievekårsrelaterte viktige momenter, forventer vi at dere ser på Ãsa som
dagens og fremtidens mulighet. Vi har blitt oppfordret på å ta grep i utviklingen iÃsa Fra Ordfører Hansen og
Rådmann lsaksen,og som mange vetjobber vi fortsatt med privat alternativ til skole. Dette kan innebære reduserte
inntekter til kommunen, uforutsigbare forhoid for skolestruktur i Ringerike.
Vi forventer ro rundt Vegård skole nå. Utvikling og utbygging i Åsa ville vært i full aktivitet hadde det ikke vært for at
dere valgte KURanlegg i Åsafor noen år siden, noe vi frarådet. Dere lovet å la Vegård bestå, inntil ny sentrum syd
skole sto ferdig.
Vijobber nå konstruktivt i fellesskap i Ãsa for utvikling, nå som godt dimensjonerte kloakkledninger og
vannledninger kommer i 2015.
Vi har fremtidstegninger på tegnebrettet og snakket med flere aktuelle utbyggere.
Mvh

ÅsaUtvikling/EspenHval

1

Innspill til høring, Vegård skole
Demokrati
Den prinsippielt sterkeste byggesteinen det Norske samfunnet er
bygget på, er demokrati.
Det er høring i Ringerikekommune der flere dyktige politikere skal legge
føringer for skole utviklingen av Ringerike kommune.
Ringerike kommune har mange flotte tettsteder og bygder som innbyggerne
bor i, og som innbyggerne ønsker å utvikle tii trygge steder for oppvekst og

leveområde. Mange dyktige iidsjeler legger inn hundrevis av dugnadstimer,
samholdet er godt utviklet og ait ligger til rette for videre fremtidig vekst med
litt velvilje fra politikere.

For å få til dette må vi lytte tii alle, barn og unge, voksne og gamle. Det er disse
som stemmer dere frem, noen stemmer i dag, andre i fremtiden.
Økning i befolkningen i Ringerike:
Resurssterketilflyttere fra Oslo, Bærum, Asker og andre steder flytter i dag til Hole
Kommune. De har større befolkningsvekst enn de pianla, hvorfor? Fordi de legger til rette så
folk kan bygge og bo der de vil. Landlig, men sentralt, ikke i bykjernen, men i nærheten til
Steinsfjorden og flotte tomter hvor de har et butikksenter i nærheten.
Hole bygger mye på dugnad, ref: skiløyper, fotbali, sykiing, håndball, sangog kultur samt
mye mer. Dette skjer også i Ringerike, men hvorfor skal vi fortsette, når vi ikke får noe
tilbake?
Ringerike bør også se at dette er noe av fasiten til å lykkes. Ønsker å dra en paralell: For noen
år siden ønsket sentrale aktører å bygge ned Ringerikesykehus,da de fjernet ledelsen og
splittet de ansatte. De ønsket å sentralisere. Men de ansatte sammen med venneforening og
politikerne mobiliserte, som resulterte i fullverdig sykehustilbud ti! innbyggerne i Ringerike
og nabokommunene. Dette samarbeidet var jeg med på, og var så flott å se. Vi ønsker nå
også at dere Iytter tii innbyggerne i hele kommunen.
i samarbeid bør vi bygge regionen på alle de gode resursene vi har.
Vi ønsker utvikling í Åsa med en levende bygd og en skote, ved at dere åpner for mer
utbygging, og at VEGÃRDSKOLEkan bygges ut når nye innbyggere flytter til.
De barna jeg har snakket med er storførnøyd med den skolen de har, og forventer å få
fortsette på Vegård skoie.
Vi Ønskerstabilitet i skoletilbudet for våre barn, barna Ønskerflere naboer og
lekekamerater. Det er vedtatt at offentlig infrastruktur skal komme i 2015 og dette åpner
mange muligheter tii mindre utbygginger i Åsa. Dette har vi sett frem til i mange år, og er
veidig bra.
Forslagettil iernbanetraseen som lå gjennom Åsa er lagt død og fjernet.

Utviklingi Åsa:
Det har gjennom mange år vært ønskelig med et enklere livsløpstandard / bo- alternativ, for
eldre og andre i Åsa. Det vil være flere som kan bo lenger hjemme, ved at de er i sitt

nærmiljø hvor de er trygge. Vi vil prøve å leggetil rette for dette med tanke på utbygging.
Det er i kommunens planer ønsket at eldre blir boende hjemme lenger, og med en slik
løsning vil det bli mulig.

Gruppe utnevnt fra ÅsaVel jobber med saken, og det er sendt inn innspill til
Kommuneplanen.
Det er fra rådmannen i Ringerikekommune antydet at det er ønskelig med befolkningsvekst
eller flere. For å få til dette, er det mange som ønsker å bo sentralt, men
opp i mot 40000
også flere som setter pris på å bo utenfor bykjernen. Gjerne i tilknytning til marka og fjorden,
med de fordeler dette har for helse og rekreasjon. Åsa er et yndet sted for denne
kombinasjonen.
Nå som nyjernbane og E-16 blir planlagt ved Sundvollen er alt lagt til rette for utvikling i
denne delen av Ringerikekommune. NHO konferansen sa ogsåsitt til at regionen vi bor i vil
bli et yndet sted for utvikling, og husk de sa ikke bare Hønefossby, men de sa
Ringeriksregionen..

Vi har hatt folkemøte og satt grupper som jobber med utvikling på oppfordring av
Ordfører Kjell Hansen og Rådmann Tore Isaksen,og vi har orientert om våre søknader til
USIR vedrørende etablering av privat skole.
Byfortetting

i Hønefoss er greit, men dere skal også vurdere ulempene ved stor fortetting.

Stor mennesketetthet gir problemer, klimaet blir påvirket av mye trafikk i byene, støy og
slik barnefamilier ønsker når vi tenker på
annen forurensing. Boforholdene bfirw
forebyggende fysisk aktivitet, frisk luft, bruk av naturen rundt seg, naturlig fysisk aktivitet

uteblir. Vi/ Ringerikekommune bør tenke både land og by, da vil Ringerike kommune bli
beriket til felles beste.
Her er noen momenter og muligheter for ”indrefileen” til Ringerike kommune ÃSA.
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø

Solrike tomter med fjorden, Krokskogen og bygda som rekreasjonsområdet.
Arealet ligger inntil eksisterende bebyggelse.
Vi har fått henvendelser fra resurssterke personer som ønsker å flytte til Åsa.
Muligheter for å starte opp igjen butikk og næringsvirksomhet Øker.
Livsstilsenter, hvor unge og gamle får veiledning/ kursing i forebyggende arbeid om god
helse, mat og kost, aktivitet, og arbeid med mer.
Sørvissenter for beboere og turister
Bebyggelsesentralt i bygda med eneboliger og boligtun.
Eldretun med pilking og aktiviteter
Galleri, maleri, kursvlrksomhet, førjulsaktíviteter
Aktivitetssenter i tilknytning til jord og skog.
Kjerraten, kjerrat sti, historie
Krokskogenshemmeligheter...
Vannsklie i rørgata fra Damtjern
Damtjern, Stubdal, Løvlia med en av Ringerikesstørste utfartartsstecler for ski, sykling, turer,
jakt, fiske og mye mer.
Aktiviteter i tilknytning til Steinsfjorden sommer: padling, fiske, svømming, båtliv, caiting,
seiling, dykking, krepsing,
Vinter: Skøyter, pilking, ísseílíng,isbading.
Marka med ski og sykling, turer og bærplukking, jakt.
Mørkgonga en solrik sommerkveld med utsikt over hele Ringerike

ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø

Lokal lysløype og yppelige treningsforhold
Klatrepark
Flere lag og foreninger
Aktiviteter rundt Steinsfjorden
Kulturinnslag med Ølbrygging,Kjentmannsturer, kjerratmuseet,
Flere lokale bedrifter, Tømrere og andre selvstendig næringsdrivende
Landbruk med aktivt dyrehold og mulighet for lokale produkter.
Unge og eldre som forebygger helseplager med naturlig livsløp og aktivitet.
Bygdeservice og Hjemmeservice for hjemmetjenester

ø

Ãsatangen med ballbaner, brygge, sandvollyball,

ø
ø

Beholde og Utvikling av Vegârd skole
Beredskapsbrygge for brannvesen og andre brukere ved den kommunale badeplassen

sosialt samvær, kjerratfest

Grantopp

ø

Opprustíng av Båtutsettingsplass for allmennheten på Grantopp, Lageuniversell utforming
for funksjonshemmet og gamle.

Vi ser frem til en positiv og konstruktiv tilbakemelding, da vi i samarbeid med utbygger og
eiendomsutviklingsfirma ser på dette som attraktive løsninger, for Ringerike kommune og
befolkningen.

PSrødt punkter kunsenteri Åsa.
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Sjorvolllangen

Med hilsen Fra Ãsa, en gruppe som jobber med naturlig utvikling i Åsa, som er en del av Ringerike
kommune.
Vi ønsker å bidra til å utvikle denne delen av Regionen bare vi får lov av Politikere og Rådmann....

MVH
Espen Hval, Hans Petter Erlandsen, Arild Myhre, Elin Andreassen Johnsrud.
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Uttalelse nedlegging

Vegard skole fra 01.08.15

Vi viser til mottatt høringsbrev datert 05.01
da. der kommunen bekrefter at elevene ved
nedlegging av Vegard skole vil ha krav pa daglig skoleskyss uavhengig av valg av videre
Skolested. l høringsbrevet kommer det fram at Kirkeskolen, som i avstand ligger nærmest
Vegard skole, neppe har kapasitet til ata imot særlig mange elever fra Vegard. Ansvar for
tilrettelegging av skoleskyss vil bli ivaretatt av oss.
Vi har uttalt oss til og forstått at bygging av ny skole på Benferud vil påbegynnes snarest mulig.
Av saksframlegget ser vi at elevene ved Vegard skole er tenkt flyttet til ny skole. Vi antar det vil
være til elevenes beste at de ved en eventuell nedlegging av Vegard, allerede na overføres til
en av skolene som senere skal overtlytte alle sine elever til den nye skolen. Nyskolen vil ta
ungdomstrinn 8-10 og elevene vil kunne fortsette på samme skole til de skal starte pa

videregåendeskole.Dersomeleveneflyttes til Vang skole,vil de fa skolebyttetil Haugsbygd
ungdomsskole senere.
Transportmesslg vil flytting av elever langs eksisterende hovedlinje i retning mot Hønefoss
sentrum være mest riktig sett ut fra naturlig trafikkstrøm og kombinasjonsmulighet med øvrig
trafikk. Vi ser for oss at flytting av elever til Kirkeskolen ogleller Eikli skole derfor vil gi mtnst
kostnad samt gi best utnyttelse av transportkapasitet.
Flytting til Vang skole: Vegard skole har per i dag ca 50 elever og kapasitet i transporten tilffra

Haugsbygdomradeter på bristepunktet.Det antasderfor å bli behovfor en ekstrabuss i bade i
morgen- og ettermiddagstransporten alle skoledager dersom elevene flyttes hit.
Med vennlig hilsen
Brakar as

Wuvziwifi
Aa(tørst/q
May Britt Andersen
Driftskonsulent

Brakar as
Bragernes torg 1, Postboks 3, Bragernes, 3001Drammen
Telefon: +47 32 B2 06 66 -org.nr.: 995 082 454 —Bank: 1503.13.7629-$
\'Mw.brakar.r1o
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Ringerike kommune
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Rådmannen

HØRINGSUTTALELSE
VDR. RÅDMANNENSUTREDNINGAV
VEGARDSKOLEMED SIKTEPA POLITISKBEHANDLINGI MARS

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Asa sanitetsforening.
Uttalelsen ble behandlet på vårt årsmøte 4. februar 2015.

Asa, 17.februar 2015

IVled hilsen
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Else W. Dahle

Leder i Asa Sanitetsforening

Høringsuttalelse
fraÃsaSanitetsforening.
Vi ber om at de som skal avgjøre Vegård skole sin skjebne, både om å se noen år lengre inni

fremtidensamtå overholdede vedtaksomer fattet tidligereom at skolenskalbeståinntil
ny storskoleer byggetsør i Hønefoss.

Deterfra rådmanneniRingerike
kommuneantydetat deter ønskeligmedbefolkningsvekst
20000eller fler i Ringeriksregionen.

opp i mot

Selvom man ønskerå fortette bebyggelsenei Hønefossog sentrelangsaksenefor
hovedveienesomHallingby,Sokna,Tyristrandog Neslar dette segikkegjøreå byggeså
mangeboenheteri Hønefossuten at man må byggei høyden- noe som ikkeer ønsket.
For å få til dette, er det nok av planer for de som ønsker å bo sentralt, men det er også

mangesomsetter prispå å bo utenfor bykjernenmed muligheterfor et aktivtfriluftsliv.
Når det nå høystsannsynligblir en stasjoni Sundvoldenerdet rimeligå anta at det vil
en fortetninghva bebyggelseangåri dette omrâdet.
Det er muligå byggesammenhengendefra Sundvoldentil Ãsakrysset,med tanke på
infrastruktur som vei, vann, kloakk og strøm, uten at dette vil berøre store områder med

dyrkbarjord. Terrengether passerbådetil eneboligermed romsligetomter samt
terrassehussomvil gli inn i landskapet.
Om dette skjervil det være behovfor skole. Vi ber derfor de somskalavgjøreVegårdskole
sinskjebneom ogsåå se litt lengerinn i fremtiden. Vi ønskerikkeher å gå inn i diskusjonen
om hvorvidtdet bestefor barnavil væreen mindreskoleeller en stor enhet. Der stridesselv
de lærde. Det vi derimot vet er at Ãsa/Vegårdkantilby et godt oppvekstmiljø,nærhettil
naturen,en mengdemed aktivitetersamt en bygdmed sterketradisjonerfor dugnadog
omtanke for sitt nærmiljø.

Vi ønskerutviklingi Ãsamed en levendebygdogen skole,ved at det åpnesfor mer
utbygging,og at VEGÅRDSKOLEbestårog kan byggesut når nye innbyggereflytter til.
Vi ønskerstabiliteti skoletilbudetfor bygdasbarn. Vi tillater osså minneom at det er blitt
vedtatt at VegårdskoleIKKEskalnedlegges,men opprettholdesinntilen nystorskoleer
byggetsøri Hønefoss.
Vi i ÃsaSanitetsforeningforventer at man overholderde løftene ogvedtakene som er
fattet tidligere.
Ovennevnteinnspillble behandletpå årsmøtetil ÃsaSanitetsforeningogvedtatt oversendt
kommunen.

Åsa,11.februar2015
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ElseWengaardDahle
Leder

Høringsuttalelse vedtak Vegård skole.
Steinsfjorden Skole SA

I forbindelse med utredningen om å legge ned Vegård Skole fra høsten 2015, ønsker
Steinsfjorden skole SA å påpeke hvor feil det blir å ta en slik forhastet avgjørelse.
Steinsfjorden skole SA har satt nytt styre og er i gang med en ny søknadsprosess for å starte
en Montessoriskole i Åsa.
Et samlet kommunestyre fattet vedtak i april 2014 å beholde Vegård skole fram til ny
storskole sto klar i sentrum. Vi fikk da arbeidsro og mulighet til å utarbeide en
gjennomarbeidet plan for søknad til Udir og oppstart av Montessoriskole på Ringerike. Ved
nå å endre dette vedtaket og gå imot deres egne beslutninger, fratar dere oss muligheten til
å åpne et fullverdig pedagogisk alternativ til den offentlige skolen i rett tid. Elevene fra
Vegård skole (barn mellom 6 og 12 år), vil i mellomtiden bli kasteballer mellom ulike skoler.
Som dere vet er søknadsfristen for privatskoler i april, og det er ett års svartid fra Udir. I
beste fall vil dette si ett og et halvt år før skolen kan stå klar. Enten vi overtar Vegård skole
eller velger andre alternativer.
Vi håper derfor ar dere vil holde fast ved vedtaket som dere fattet i april 2014. Slik at
demokratisk vedtak kan være forutsigbare for innbyggerne i Ringerike Kommune. Da dette
totalt tar ifra oss muligheten til å opprettholde ett kontinuerlig skoletilbud i Åsa.
15/2 2015 Styret Steinsfjorden skole SA
Leder Bent T Strindeberg
Ingeborg M Kihle
Magnus Arnesen
Thomas Røseth Hansen
Espen Hval
Inger Walbækken Tangen
Anne Mari W. Ottesen.
Jardar Johnsrud

Vegård skole
Elevrådet

1. februar

Høringsuttalelse

fra elevrådet

ana. evnt. nedleggelse

2015

ved Veaård skole

av skolen fra 1.8.15

I

Svnet nå, oa felqene av en evnt. nedleaqelse av Veaård skole fra 1.8.15

Positive/bra sider
v

Negative/dårlige sider

Vi kan få nye og flere venner som vi kan leke med

-

Vi får lang skolevei og gruer' oss til å ta buss

- større iniljo

v

Vi kan ikke gå til/fra skolen-bra å ha skole noer

=

v

Større lekeoinråder

v

At det kanskje kan bli mindrekrangling,fordi

v
v
o

huset vårt

`

v

Vi måstå opptidlig

det er flere å leke med, og flere som kan si fra

v

Vi er redd for at gymsalen - og skolerom- blir

til lcerer
Vi kangå på skole meddemsomdrivermed
sammeidrett somoss.

v
v

lagt nedpå kveldenogså
Trygt på Vegård- vi kjenner alle
g
Reddfor at flere kommertil å flytte fra Åsa når

Vi slipper å dro et annet sted når vi skal på SFO
Vi begynner på ungdomsskolen med dem vi har
gått på barneskolen med

v
v

v

det ikke er skole her
'
Vi mister kontakten vi her' med Åsatua
Naturbarnehage
Vi mister vårt flotte uteområde med skog og
vonn rett ved

Vi er knytta til Vegårdskole- vi liker oss her!

v

Det blir ikke like godt sanifunn i bygda - skolen

v

er en del av bygda
Det er flere somfår hjelp på en liten skole enn
på en stor

v
v

Det blir vanskeligere å bli sett
Kornmunenhor ikke holdt det de har lovt. De so

at de skulle leggenedVegårdskole nården nye
skolen stod klor.
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Hilsen Elevrådet ved Vegård skole
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Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss

FAU Kirkeskolen

v/FAU/ SU leder CeciliaBjerke

05.02.2015

FAUog SUved Kirkeskolenhar mottatt høringsbrevom Vegårdskole,utredningav fortsatt drift, eller
nedleggelsefra 01.08.15
FAUog SU Kirkeskolenstøtter Vegårdi sitt ønskeom å beholdeskoleni henholdtil tidligere
beslutningog at den nye storskolenskalvære på plassfør en beslutningom nedleggelsefattes.
Vi mener forslagetvitner om manglendehelhetstenkning.Kommunenmå forpliktesegtil en
helhetlig plan hvor sted, tid og skolegrenser for ny skole er fastlagt. Dette skaper en stor usikkerhet
og belastning for lærere, elever og forelder ved Vegård skole og er ikke i henhold til tidligere

beslutningom prosessenfrem til at storskolener på plass.
HvisVegårdblir lagt ned såønskervi dem velkomnetil Kirkeskolen.Vegårdhar per dagsdato SFOpå
Kirkeskolenog barna har med dette blitt kjent med skolen,ansatteog eleveneved Kirkeskolen.

Påvegne av FAUog SU Kirkeskolen
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CeciliaBjerke
Leder FAUog SU
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Ringerike kommune
Rådmannens stab

BRAKER
Bragernes torg 1,
postboks 3 - Bragernes
3001 DRAMMEN
Saksnr.
14/3682-4

Løpenr.
87/15

Unntatt offentlighet Offl. §14

Arkivkode

A20

Deres ref.

Dato

05.01.2015

Høringsbrev
Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok i sitt møte 11.12.14 at rådmannen skal utrede en
nedlegging av Vegård skole fra 1. august 2015. Det planlegges å legge fram utredningen
sammen med en politisk sak om framtida til Vegård skole i løpet av mars 2015.
I utredningen vil det bli skissert alternative skolesteder for elevene som nå får sin opplæring
ved Vegård skole til. Dette kan bli: Va ng skole, Eikli skole eller andre kommunale
grunnskoler. Kirkeskolen som ligger nærmest Vegård skole har neppe kapasitet til å ta i mot
særlig mange elever Fra Vegård.
En stor andel av elevene ved Vegård skole har dag skoleskyss hjemlet i opplæringslovens
§ 7-1 eller etter kommunalt vedtak om særlig trafikkfarlig skolevei.
Dersom Vegård skole i mars blir vedtatt nedlagt fra 01.08.15, betyr det at samtlige elever har
krav på fri skoletransport til ny skole.


Ringerike kommune ønsker en uttalelse fra Brakar der skoleskyss og økonomi knyttet til
framgår.

Høringsfrist er satt til 20.02.15.

Med hilsen
Geir Svingheim
Rådgiver
geir.svingheim@ringerike.kommune.no

Kopi: Kommunalsjef Ågotnes, førstekonsulent Ellevold

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Rådmannens stab

Elevrådet Vegård skole

Saksnr.
14/3682-3

Løpenr.
7183/14

Arkivkode

Deres ref.

A20

Dato

16.12.2014

Høringsbrev - elevrådet
Kommunestyret i Ringerike vedtok i sitt møte 11.12.14 at rådmannen skal utrede en
nedlegging av Vegård skole fra 1. august neste år.
Å utrede betyr å finne ut mest mulig om:
 Muligheten for at det er mulig å legge ned Vegård skole
 Hvilke følger det kan få for elevene som sokner til Vegård skole
 Ulike skoletransportalternativer
 Økonomiske forhold knyttet til en eventuell nedleggelse
 Følger for lokalsamfunnet i Åsa
Selv om elevrådet er representert i skolens samarbeidsutvalg, mottar dere eget høringsbrev.
Elevrådet gis muligheten til å fremme synspunkter på en eventuell nedleggelse av Vegård
skole fra 01.08.14.
Høringsfristen er satt til 20.02.14. Det betyr at uttalelse fra der må være Ringerike kommune i
hende innen 20.02.15. Uttalelser skal sendes til:
Ringerike kommune, oppvekst, postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss.

Med hilsen
Geir Svingheim
Rådgiver
geir.svingheim@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Rådmannens stab

Samarbeidsutvalget Vegård skole
Saksnr.
14/3682-2

Løpenr.
6942/14

Arkivkode
A20

Deres ref.

Dato

15.12.2014

Høringsbrev
Ringerike kommunestyre behandlet sak; Vegård skole, utredning av fortsatt drift, eller
nedleggelse fra 01.08.15.
Følgende vedtak ble fattet:
Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk sak
med sikte på vedtak i løpet av mars 2015.
Opplæringsloven § 11-1 omhandler organ for brukermedverknad i skolen.
I denne lovens annet ledd står det:
Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.
I henhold til barnekonvensjonen har barn rett til å si sin mening. Elevene (elevrådet) har
representanter i samarbeidsutvalget (SU), men mottar også eget brev der de inviteres til å
uttale seg.
Spørsmålet SU inviteres til å avgi uttalelse seg om er;
- synet på, og følgene av en eventuell nedleggelse av Vegård skole fra 01.08.15.
Elevene ved Vegård skole vil ved en nedleggelse få sin opplæring ved annen grunnskole med
barnetrinn - en ordning som vil vare fram til ny skole på Benterud er klar til å tas i bruk. Det
arbeides for at den nye skolen skal være ferdig innen 01.08.18.
Høringsuttalelse må være Ringerike kommune i hende innen 20.02.15, og skal sendes:
Ringerike kommune, oppvekst, postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss.
Høringsbrevet er også sendt til: Åsatua barnehage, Norderhov U&IL, Ringerike kommunale
foreldreutvalg RKFU, Åsa sanitetsforening, naboskolene – Kirkeskolen og Vang skole.

Med hilsen
Geir Svingheim
Rådgiver
geir.svingheim@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/2424-3

Arkiv: 216 &17

Kontrollutvalget - protokoll nr. 2/15
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets protokoll nr. 2/15 med vedlegg til orientering.

Vedlegg
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.03.15.

saksbehandler: Kari Skålien

KONTROLLUTVALGET
PROTOKOLL

02/15

fra møte i kontrollutvalget 12. mars 2015

Leder Jan L. Stub, Trond Hjerpseth, Kjersti Nyhus, Karsten Lien og
[ren Parthaugen.

Tilstede

Forfall

Audun Helleland, kontrollutvalgssekretariatet

Sekretær

i

Buskerud og omegn IS
Revisjonssjef Pål Ringnes,

Revisjonen

Buskerud Kommunerevisjon IKS
Administrasjonen

Kommunalsjef for økonomi, Gyrid Løvli, deltok under behandling av
sak 15/15.

Følgende saker ble behandlet i henhold til oppsatt sakskart:
Sak 14/15

Protokoll fra mote nr. 01/15 til endelig godkjenning

og underskrift

Behandling:

.

.

Det fremkom ingen kommentarer trl protokollen.

E!‘ El

i

r El

Vedtak i kontrollutvalget:

Sak 15/15

å

Protokoll fra møte nr. 01/ 15 godkjennes.

åg

Status for den økonomiske situasjonen pr. 28.0215
Redegjørelse v/kommunalsjefen for økonomi

gâ
gi*

Behandling:
Kommunalsjef for økonomi, Gyrid Løvli, opplyste innledningsvis at den økonomiske
oversikten pr. 28.02.15 ikke var ferdigstilt, og hun hadde derfor ikke informasjon om
resultatet.
Når det gjelder resultatet for 2014 viser regnskapet et mindreforbruk i størrelsesorden
25,6 mill. kroner. De økonomiske utfordringene er likviditetssituasjonen, spesielt
forårsaket av reglene om bokføring av pensjonskostnadene.
Vedtak

i kontrollutvalget:

Korrtrollutvalget tar kommunalsjeferrs redegjørelse til orientering.

KONTROLLUTVALGET

Sak 16/15

Årsrapport

2014 fra Skatteoppkreveren

og kontrollrapport

fra skatteetaten

Behandling:
Kontrollutvalget registrerte gode resultater hos Skatteoppkreveren og tok rapporten til

orientering. Kontrollrappoiten er adressert til kommunestyret og ble derfor også kun
tatt til orientering.
Vedtak

i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for 2014 samt kontrollrapport 2014
fra skatteetaten til orientering.
Sak 17/15

Sekretæren

informerer

Behandling:
Sekretæren hadde ingen relevant informasjon å meddele kontrollutvalget.
Vedtak i kontrollutvalget:
Sak 18/15

Revisor informerer
Behandling:
Revisjonssjef Ringnes opplyste at revisjonen er i rute med revisjon av årsoppgjøret for
2014. Han kjente ikke til at revisjonen så langt hadde avdekket spesielle
forhold/problemstillinger mndt årsoppgjøret.
Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering.

Sak 19/15

Forvaltningsrevisjon
- rapport fra Buskerud Kommunerevis jon IKS om
individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg
Behandling:
Saken ble behandlet i forrige møte i kontrollutvalget hvor utvalget ba revisjonen om
en avklarende undersøkelse av forhold knyttet til individuelle planer for LAR-brukere.
Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til denne avklaringen, og oversender
rappolten til kommunestyret.

Vedtak

i kontrollutvalget:

2

KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015,
om Imlividz.-elleplaner innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og oversender
denne til kommunestyret med følgende innstilling.
Kommunestyret tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015,
om Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og ber
rådmannen rette seg etter de anbefalinger som fremgår av denne.
Sak 20/15

Kontrollutvalgets

årsrapport

for 2014

Behandling:
Bortsett fra å påpeke ortografisk feil hadde kontrollutvalget ingen kommentarer til
utarbeidet forslag til årsrapport for 2014.
Vedtak

i kontrollutvalget:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 oversendes kommunestyret med følgende
innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering
Sak 21/15

Vurdering

av revisjonens uavhengighet

i forhold til Ringerike kommune

Behandling:
Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til revisjonens vurdering av egen

uavhengighet til Ringerike kommune.
Vedtak

i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar vurderinger fra Buskerud Kommunerevisjon IKS om
oppdragsansvarlige revisorers uavhengighet til orientering.
Eventuelt

Medlem Kjersti Nyhus henviste til spesielle forhold knyttet til underentreprenør benyttet av selskap
hvor Ringerike kommune har eierandeler.
Etter kontrollutvalgets vurdering hadde det ingen myndighet til å foreta noen nærmere avklaring av
dette forholdet.
Alle vedtak er enstemmige.
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KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 12. mars 2015

Jan L. Stub
Leder

Kopi

Trond Hj erpseth

Iren Parthaugen

Kjersti Nyhus

Karsten Lien

Ordfører og rådmann
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SAKSFREMSTILLIN

G

Til

:

Kontrollutvalget i Ringerike kornmune

Fra

:

Audun Helleland

Dato

:

05.03.15

Saksnr.

:

19/15

Sak

:

Forvaltningsrevisjon
- rapport fra Buskerud Kommunerevisjon
IKS om «Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg».

Vedlegg

:

Rapport fra Buskerud Kornmunerevisjon IKS, datert 05.03.15, inkludert
rådmannens kommentarer til rapporten.

Møtedato

:

12.03.15

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015, om
Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og oversender denne til
kommunestyret med følgende innstilling.
Kommunestyret tar rapport fra Buskerud Kornmurierevisjon IKS, datert 5. mars 2015, om
Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og ber rådmannen rette
seg etter de anbefalinger som fremgår av denne.
Behandling:
Saken ble behandlet i forrige møte i kontrollutvalget hvor utvalget ba revisjonen om en
avklarende undersøkelse av forhold knyttet til individuelle planer for LAR-brukere.
Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til denne avklaringen, og oversender rapporten til
kommunestyret.
Kontrollutvalgets

vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015, om
Individzrelle planer innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og oversender denne til
kornmunestyret med følgende innstilling.
Kommunestyret tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015, om
Individuelle planer innen psykisk lzelse og rusomsorg til etterretning og ber rådmannen rette
seg etter' de anbefalinger som fremgår av denne.

Saksfremstilling:

Kontrollutvalget bestilte i møte den 12.06.14 et forvaltningsrevisjonsprosjekt fra Buskerud
kommunerevisjon IKS innen psykisk helse og rusomsorg med utgangspunkt i system for og
bruken av individuell plan.
Rapport fra prosjektet ble første gang behandlet i kontrollutvalget den 6. februar 2015. Ved
denne behandlingen ba kontrollutvalget om en nærmere avklaring av forhold knyttet til

individuelle planer for LAR-brukere. Denne avklaringen er nå gjennomført og innarbeidet i
den opprinnelige rapporten.
Revisjonen konkluderer med «at kommunen på noen områder overholder lovkravene, mens
på andre områder har mangler og svakheter ut fra lovmessige krav til individuelle plan».
Ut fra konklusjonen anbefaler revisjonen at det:
- etableres et helhetlig kvalitetssikringssystem som sikrer ivaretakelse av lovverket,
- innføres rutiner som sikrer at pasientjournalbestemmelsene om mindreårige barn av
brukergruppen ivaretas og
-

sikres kontinuitet

i koordinator-rollen

for den enkelte bruker

Vi foreslår at kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene og oversender rapporten til
kommunestyret for endelig behandling.

A

BuskerudKommunerevision
IKS

Forvaltningsrevisjonsrapport
Mars 2015

Individuelle
planer innen
psykisk helse og rusomsorg
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DRAMMEN

, 3048 Drammen

Psykisk helse og rusomsorg

Sammendrag
Kontrollutvalget

i Ringerike kommune vedtok i møte den 12.6.2014, sak 29/14 at det skal

gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen psykisk helse og rusomsorg med utgangspunkt
i system for og bruken av individuell plan.
Basert på problemstillingene som skulle besvares ved gjennomgangen, oppsummeres som
følger:

Tilbys individuell plan til brukere innenfor psykisk helse og rusomsorg?
Kommunen tilbyr individuell plan (IP). Det kan imidlertid ikke sannsynliggjøres at alle som
har krav på IP innenfor brukergruppene rusomsorg og psykisk helse, får tilbud om plan.
Ut fra ”normale tall” på landsbasis, kan det synes som antall IPer er lavt. Deler av
biukergruppen med behov for IP antas å tå tjenestetilbudet fra andre enn kommunen i
perioder, slik som helseforetak, fengsel og private behandlingsinstitusjoner. Det er vanskelig
å anslå behovet eksakt ut fra tilgjengelig ekstern statistikk. Kommunen har ikke selv kunnet
fremskaffe slike tall. Derfor kan vi ikke tallfeste omfanget eller med stor sikkerhet si det er en
underdekriing i å tilby IP til brukergruppene.
Utarbeides den individuelle planen i henhold til lovverket?
Vår gjennomgang viser med unntak av dokumentasjon på at det er gitt saintykke, at
individuelle planer utarbeides i henhold til lovverket.
Er det innført rutiner for å følge opp/evaluere målsettinger for bruker i samsvar med
den individuelle planen?

Oppfølgingog evalueringav mål vil i stor grad avhengeav den enkelteIP-koordinator.Dette
gjelder liyppigheten på oppfølging/evaluering eller det å dokumentere årsak til at planen ikke
følges opp. Vi ser eksempler på at mange saker ikke er fulgt opp etter oppsatte frister. Det er
ikke etablert rutiner for å sikre slik oppfølging.
Felger konimunen

opp pasientjonrnalbestemntelseile

om brukere

med mindreårige

barn innenfor rnsomsorg/psykisk helse slik lovverket krever?
Vår gjennomgang viser at koinmuiien i inindre grad ivaretar pasientjournalbestennnelsene
som gjelder disse bmkergrnppene om de har mindreårige barn.
LAR-brukere

Opplysningene om antall LAR-brukere bekrefter at vi opprinnelig hadde fått oppgitt for lavt
antall brukere som var aktuelle for LP. Det at bare fire av 43 LAR-brukere

har en aktiv IP,

vurderer vi som lavt ut fra konimtinens tjenestetildelirig. For denne brukergruppen er det
primært spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for IP når bruker starter opp LARbehandlingen.
Konklusjon
Gjennomgangen av problemstillingene viser at kommunen på noen områder overholder lovkravene,
mens på andre områder har inangler og svakheter ut fra lovmessige krav til individuelle plan. Slik vi
ser det, har mange innen brnkergruppene psykisk helse og rusomsorg i perioder begrenset evne til å
koordinere sitt tjenestetilbud og tenke langsiktig for å endre sin livssituasjon. Det er derfor viktig at
en koordinator følger opp den enkelte bruker regelmessig. Hovedmålene til brukerne, ut fra vår
gjennomgang, er ofte å bli rusfrie og å gjøre seg uavhengig av hjelpeapparatets tiltak. Når slike mål

ikke blir koordinertsystematiskover tid, mener vi at brukernesnluligheterblir vesentligredusert.

Buskerud Kommunerevisjon

IKS

II

Psykisk helse og rusomsorg

Vi anbefaler at det:
-

etableres et helhetlig kvalitetssikringssystem som sikrer ivaretakelse lovverket,
innføres rutiner som sikrer at pasientjournalbestemmelsene om mindreårige barn av
brukergruppene ivaretas og

-

sikres kontinuitet i koordinatonrollen

ferden enkelte bruker.

Rådmannen har hatt utkast til denne rapporten til uttalelse. Uttalelsen datert 23.1.2015 er vedlagt
denne rapporten.

Buskerud

Kommunerevisjon

IKS
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Psykisk helse og rusomsorg

1. INNLEDNING

1.1.

Bakgrunn

for og formål

med prosjektet

Kontrollutvalget i Ringerike kommune vedtok i møte den 12.6.2014, sak 29/14 at det skal
gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt om individuelle planer innen psykisk helse og

rusomsorg.
Formålet med prosjektet er å vurdereom kommunen har rutiner og praksis knyttet til individuell
plan i henhold til lovmessige krav og egne rutiner for brukergruppene psykisk helse og rusomsorg.
Rådmannen har hatt utkast til denne rapporten til uttalelse. Uttalelsen datert 23.1.2015 er vedlagt
denne rapporten.
Ved første gangs behandling av denne rapporten i kontrollutvalget i møte den 6.2.2015, sak 7/15,
vedtok utvalget å utsette inntil revisjonen har avklart forhold knyttet til individuelle planer for
LAN-brukere og inkludert dette i rapporten. Vi har derfor innhentet flere opplysninger i saken.
Opplysningene om LAR-brukere fremgår av punkt 4.3 inngår som egne punkter under 4.4
Vurdering samt konklusjon og sammendrag.

1.2.

Problemstiliinger

Følgende problemstillinger er formulert for prosjektet:
ø Tilbys individuell plan til brukere innenfor psykisk helse og rusomsorg?
I Utarbeides den individuelle planen i ltenhold til lovverket?
o Er det innført rutiner for å følge opp/evaluere rnålsettiiiger for bruker i samsvar med
den individuelle planen?
o Etter-leverkommunen pasientjournalbesteinnielsene om brukere med :mindreårige barn?
Problemstillingen i fjerde kulepunkt over, er formulert som egen problemstilling etter at
prosjektplaneir ble behandlet av kontrollutvalget. Det er også gjort et par språkmessige endringer i
problemstillingene.
1.3.
Definisjoner
I rapporten har vi lagt til grunn følgende forståelse av faguttiykk, forkortelser' mv:
Individuell plan (IP): En individuell plan innebærer i første onigang en prosess for å samordne de
tjenester som brukeren har behov for, slik at de fremstår som helhetlige og koordinerte. En
individuell plan skal ta utgangspunkt i brukerens niål, behov og ressurser og være overordnet
eventuelle delplaner fra ulike tjenesteytere. Det er vedtatt egne forskrifter som omhandler
individuelle planer.
IP-koordinator: Person oppnevnt med hovedansvar for koordinering og dialog om IP med bruker.
Ofte ansatt i kommunen, men kan være fra andre forvaltningsnivåer eller pårørende.

' LegexniddemssistertRusbeliaiidliiig
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2. METODE
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt.
Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er basert på dokumentanalyse av mottatte rutiner
på området, gjennomgang av saksmapper for brukere og dialog med koinmunens kontaktpersoner
for prosjektet (IP - koordinator og leder for tjenestene psykisk helse og rusomsorg).
Vi mener dette gir oss et tilstrekkelig grunnlag for å kunne uttale oss om prosjektets
problemstillinger.
Gjennomgangeii er basert på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er vedtatt av Norges
Kommunerevisorforbund (NKRF).

3. REVISJONSKRITERIER

3.1.

Kilder til revisjonskriterier

Kilder til revisjonskriterier:
0 LOV 2009-12-18 nr 131: Lov om sosiale tjenester-i arbeidsog velferdsforvaltningen (Lov om sosiale tjenester i NAV).
0 LOV 201 1-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og
ornsorgstjenester

m.m. (l1else- og omsorgstjenesteloven)

0 LOV-l999-O7-O2-64 - Lov om helsepersonell mv.

(helsepersonelloven).

_

_

0 LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettighetei'

Revisjonskríterier er en
samlebetegnelse for krav
°9 f°’Ve”m'“,,99r50'“
benyttes for a vurdere
kommunens Virksomhet
økpnomiä produktivitet,
ma'°PP"'a9'5e OSV-

ââgflwfåtggàdågfiiíakta
reVi5jon5l.(ri[;erlene
ba5l5for

(pasientrettighetslovett)

de analyser 09 vurderinger

rehabilitei mg, individuell plan og koordinator

og ge er et Viktiggmnmag

o FORgot1-12-16iii-_
i256:(HOD)Forskriftomhabilitering
og
0 FOR 2010-1 1-19 nr 1462: Forskrift om individtiell plan i
arbeids-og velferdsforvaltningen
0 FOR 2002-12-20 nr 1731: (HOD) Forskrift om internkontroll

:g'r§‘kf3§0‘g:;‘;§m
trekkes'
for a kunnedokumentere

aVV“‘
9"‘?-"
5Vakhete'”-

i sosial- og helsetjenesten.
0 Rundskriv [S-5/2010 - Barn som pårørende

I vedlegg til rapporten er det gjengitt sentrale bestemmelser som vi har brukt som kilder til utledede
kriterier. Her er det også listet opp problemstillinger for prosjektet med utledede kriterier.
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4. Tmavs INDIVIDUELLPLANTIL BRUKERGRUPPENE?
Dette kapittelet er inndelt i fire underkapitler hvor 4.1 innholder problemstilliiig og kriterium som er
O
utledet for å besvare problemstillingen. Underkapittel
4.2 er beskrivelse av innhentet
dokumentasjon, 4.3 er et tiilegg ut fra høringsuttalelse og underkapittel 4.4 er vår vurdering av
dokumentasjon opp mot kriterium.

4.1.

Problemstiliing

og kriterium

Prohlemstiliingen:

Tiibys individuell plan til brukere innenfor psykisk helse og rusomsorg?
Utledet kriterium:

v

Bruker som har krav på individuell plan, får tilbud.

4.2. Beskrivelse
av dokumentasjon
mv
Kommunen har en koordinerende enhet som er underlagt leder for Tildelingskontoret ved Heise- og
omsorgstjenester (bestillerenheten i koinmurieii). Enheten har en planlagt bemanning på to årsverk.
Per desember 2014 var enheten beinannet med 1,4 årsverk fordelt på 3 stillinger inkludert en

fagleder i 40 % stilling. Tjenesten har de siste årene hatt forskjellig tilknytninger i
kommuneorganisasjonen.
Enheten Psykisk helse og rus gir veiledning og koordinerer det komniunale tjenestetilbudet for
brukerne innen psykisk helse og rusomsorg.
Ifølge lovverket skal en kommunen ha en koordinerende enhet med overordnet ansvar for det
systemmessige arbeidet med individuelle planer, samt oppnevning og opplæring av koordinator.
Koordinerende

enhet har fremlagt Prosedyre

ved henvendelse om IP (udatert). Denne rutinen

beskríveri 12 trinn saksbehandlingen ved lienvendeise om IP.
Kommunen har utarbeidet Ifêffederfoi' [P-kaordinator i Ringerike Irom.mzme(udatert rutine).
Veilederen beskriver blant annet;
o

koordinerende enhet
inøteareriaer, deltaker i disse
IP- koordinator rollen

bulk av SamProz
Det er fremlagt et eksempel på mal for å utarbeide individuell plan.
Vi har også niottatt søknadsskjemaer og skjema for registrering av brukeropplysninger fra andre
enheter. Av disse innholdt kun rusområdet eget felt for å vurdere behov for IP i forbindelse med
tildeiing av tjenester.
Utover ovenstående er det ikke fremlagt dokumentasjon på hvordan Koordinereiide enhet sikrer at
det ved tjenestetildeiing i andre deler av kornmunen vurderes retten til individuell plan for brukere
innen rusomsorg og psykisk helse.
Kontaktpersonene har ikke kunnet fremskaffet datalister innen psykisk heise og iusomsorg over
brukere med tjenestetilbud fra kornmunen og hvem av disse som har fått tilbud om IP, eventuelt
takket nei. Det er fremskaffet en liste på i alt 14 personer som har [P innen brukergruppen. Totalt er
2 Dalaprogram for å inarbeide og administrere iiidiifidiictl pian i sainarbcid incd bruker (tilgang via internett).
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det ca 200 brukere med IP i kommunen, hvorav ca I00 er aktive. Det er også brukere som har tått

oppnevnt en koordinator, uten å ønske IP. Det opplyses av leder for Koorditterettde enhet at det ikke
har vaertgitt avslag på søknad om individuell plan.
Det finnes ikke rutine/system for å sikre at personer med tett på IP, får et slikt tilbud.
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning har kartlagt at andel rusmisbrukere varierer
mye fra kommune til kommune. Ut fra en kartlegging av 49 koinmuner i 201i, går det frem at
andelen varierer fra 0,19 % til over to prosent. Hvis befolkningen i Ringerike konmtune har en
andel personer med et rusmisbruk på en prosent, vil dette utgjøre ca 300 misbrukere.
Helsedirektoratet ans1år3at det på landsbasis et' i underkant av 18 000 i kategorien mennesker med
alvorlige psykisk lidelse og som inottar eller har behov for et omfattende tjenestetilbud. Ut fra andel
på landsbasis burde Ringerike kommune ha over 100brukere med omfattende behov for tjenester i
denne brukergruppen.
Om LAR—brukere

4.3.

Det vises til rådmannens uttalelse av 23.01.2015 som er vedlagt denne rapporten, jf vedlegg 2.
Opplysningene om antall LAR-brukere var nytt for oss. Ut fra vår forespørsel i brev datert
10.2.2015 har vi fått følgende tilleggsopplysitittger.
LAR-

brukere

Aktiv IP

i kommunen

Takket nei
til IP

4

med IP

Ikke tatt
opp behov
for IP

21

E2

I prosess
om IP

4

Vurdert å
ikke ha
behov fot'
IP

Har IP,
men ikke
aktiv

I

Totalt
antall

1

43

Alle i brukerne har ett eller flere tjenestetilbud fra kommunen. I gjennomsnitt har LAR-brukerne tre
kommunale tjenester. Det varierer fra ett til åtte tjenestetilbud. Eksentpler på tjenestetilbud er
ruskonsulent, hjemtneltjelplbjettttttesykepleie, koinmunal bolig, støttekontakt. Eventuelle tjenester
fra NAV og andre er ikke oppgitt i oversikten over tjenester.
Følgende går frem av forskrift om legemiddelassistert reliabiliterittg (LAR-forskriften) § 6 om
individuell plan:
Når' en pasient har tslrtrferlegen:iddelaszslñrletut
rehabilitering, har speslalisrhelseUenesteri
ansvarfor så snart .sant mulig å utarbeide indiviclttell plan i sainsvar' med pasientens rett
eller pa.s'iem~ogl2mke1'.-‘efrigherslovan§ 2-5 ogfomlrrm am inc2’fvidueI{_p1an.
Urarbe1'del.s'enav ínclitfitlrrellplan skal skje i mar! smnarbeid med den komrmmaie ltelse- og
oriisorgslierzeirteii,allmennlege i pr‘imcezfreiseajenesren,barmeve.-‘rrzjenesren
og afrdre aktuelle
inslanser. Spas-ialisthelsegenesten .skal tariniriativ fil srmrarbeiclet.

4.4.

Vurdering

Kommunen tilbyr IP. Det kan imidlertid ikke sannsynliggjøres at alle som har krav på IP
innenfor brukergiuppene rusotnsorg og psykisk helse, får et slikt tilbud.

3 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud fra Mai

2008(Bestillingsnnnniter:

[S-123 54)
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Ut fra ”normale tall” på landsbasis kan det synessom at antall IPer er lavt. Deler av
brukergruppen med behov for IP antas å få tjenestetilbud fra andre enn kommunen i perioder,
slik som helseforetak, fengsel og private beliandlingsinstitusjoner. Det er vanskelig å anslå
behovet eksakt ut ifratilgjengelig ekstern statistikk. Kommunen har ikke selv kunnet
fremskaffe slike tall. Derfor kan vi ikke tallfeste omfanget eller med stor sikkerhet si det er en
underdekning i å tilby IP til brukergruppene.
Det vises for øvrig til vedlagte ttttalelse fra rådmannen om at konimnnen har 40 LARbrukere.
LAR-brukere

Opplysningene om antall LAR-brukere bekrefter at vi opprinnelig ltadde fått oppgitt for lavt
antall brukere som var aktuelle for IP. Det at bare fire av 43 LAR-brukere har en aktiv IP,
vurderer vi som lavt ut fra konmntiiens tjenestetildeliiig. For denne brukergiuppen er det
priniært spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for IP tiår bruker starter opp LARbehandlingen.

5. UTARBEIDESINDIVIDUELLPLANI HENHOLDTIL LOVVERKET?
Dette kapittelet er inndelt i tre underkapitler hvor 5.1 innholder problemstillingen og lcriteriene som
er utledet for å besvare problemstillingen. Underkapittel 5.2 er beskrivelse av innhentet
dokumentasjon

5.1.

og tmderkapittel 5.3 er vår vurdering av dokumentasjon

Problemstiiling

opp mot kriteriene.

og kriterier

Problemstillingen:

Utarbeides den individuelle planen i henhold til lovverket?
Utledede kriterier:

I

Samtykke til IP skal foreligge
Koordinator for IP skal dokumenteres

Planperiode for IP skal angis
Plan skal inneholde en oversikt over inål, ressurser og behov for tjenester

5.2.

Beskrivelse

av innhentet

dokumentasjon

Som onitalt i forrige kapittel fikk vi en liste på 14 brukere med IP. Denne listen er utarbeidet
nianuelt. Med utgangspunkt i kriteriene ble alle I4 saker vurdert ut fra fremlagt dokumentasjon i
arkivmapper. Det tas forbehold om dokumentasjon som finnes i arkivmappene, er fullstendige.
(Kommunen har ikke innført hel elektronisk arkiv og det er påvist svakheter på dette området i flere
tidligere forvaltningsrevisjoner).
0 Samtykke til IP skal foreligge
Kommunen har fremlagt mal for samtykke når det gjelder IP. Brukers samtykke fantes i 6 av 14
saker.
0 Koordinator for IP skal dokumenteres
I 2 av 14 saker var det ikke oppgitt hvem som var koordinator i planen, men da frerngikk dette av
annen dokumentasjon. Imidlertid gikk det frem av kartleggingen at en ikke har praksis for snarlig å
erstatte en koordinator ved fravær eller hvis denne slutter.
ø Planperiode for IP skal angis
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Gjennomgangeri av IPer viser at angivelse av planperiode mangler' i 5 av 14 planer. Praksis viser at
planer ofte revideres som et konibinert referat/ny plan ut fra ansvarsgruppemøter.

Gjennomgangeri viser også at eldre planer ikke er avsluttet. Det er flere år siden det forefinnes
dokumentasjon på at planen ble fulgt opp. I disse sakene foreligger ikke dokumentasjon på at bruker
har ønsket å slutte med iP.
Enkelte brukere benytter SamPro som hjelpeverktøy. Her settes mål og tiltak med frister. SamPro er
et relativt nytt system i kommunen. Selve planert i SamPro er ikke tidsbegrerrset. Det var to av 14
brukerne som hadde sin plan i SamPro. Ved bruk av SamPro er det en stor fordel at brukeren selv
har tilgang til SamPro via internett. Til dette kreves det teknologi, som ikke alle innen disse
brukergruppene har regelmessig tilgang til. Derfor er det et lavt antall brukere som har sin plan i
SaniPro.

0 Plan skat inneholde en oversikt over mål, ressurser og behov for tjenester
Alle IPer med unntak av en plan er etter vår vurdering tilfredsstillende. Den som ikke har det, er
foreløpig ikke plan utarbeidet.
Gjennomgangen viser at dokumentasjonen og detaljeringsgrad av IP samt dokumentasjon i
arkivmapper avhenger av hvem som er koordinator. Det gjelder både hyppighet på
evalueringsmøter og revidering av selve planen Det var fem planer som verken var evaluert eiler
revidert på flere år (helt tiibake til 2004).
Gjennomgangen av enkeltsaker viser også bruk av flere typer maler internt i kommunen (IP kan
være laget av andre enn kommunen selv, slik som helseforetak og behandlingsiaistittisjorier).
5.3.
Vurdering
Vår gjennomgang viser at med unntak av dokumentasjon på at det er gitt samtykke, at individuelle
planer titarbeides i henhold til lovverket. Det er imidlertid svakheter' tiår det gjelder å revidere eller
avslutte planene.

6. EVALUERES DEN INDIVIDUELLE PLANEN?
Dette kapittelet er inndelt i tre underkapitler hvor 6.1 innholder problemstillingen og kriteriene som
er utledet for å besvare problemstillingen. Underkapittel 6.2 er beskrivelse av innhentet
dokumentasjon og underkapittel 6.3 er vår vurdering av dokumentasjon opp mot kriteriene.

6.1.

Problemstilling

og kriterier

Problemstillingen:

Er det innført rutiner for å følge opp/evaluere niâlsettinger for bruker i samsvar med den
individuelle planen?
Utledede kriterier:
o Frist for evaluering av mål og tiltak foreligger
o Dokumentasjon på evaluering foretinnes

6.2.

Beskrivelse

av innhentet

dokumentasjon

ø Frist for evalueringav tiltak og mi! foreligger
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I de sakenevi har sett på innholderplanenedelmål.Fristerfor evalueringinanglei'i Sav 13planer
(et tilfelle der plan ikke utarbeidet, foreløpig).
0 Dokumentasjon på evaluering foreiinnes
Vi finner mangler/svakheter med evalueringen i 9 av 13 IPer. Dette innebærer, enten at IP
ikke er evaluert innen fristen som er satt i plan, eller at dokumentasjon på evaluering
mangler. Det er ikke innført rutiner for å påse at evaluering gjennomføres. Gjennonigangeii
viser at alte saker til en koordinator har blitt liggende i dennes fravær. Fravzeret var over ett
år. Når en person sluttet, tok det måneder før ny koordinator ble oppnevnt.
6.3.
Vurdering
Oppfølging og evaluering av mil vil i stor grad avhenge av den enkelte [P-koordinator. Dette
gjelder liyppigheten på oppfølgingfevaluering eller det å dokumentere årsak til at plan ikke følges
opp. Vi ser eksempler på at mange saker ikke er fiilgt opp i samsvar med fristene. Det er ikke
innført rutiner for å sikre slik oppfølging, Det var fem planer som verken var evaluert eller revidert
på flere år, helt tilbake til 2004.

7. IVARETAS MINDREÅRIGE BARN AV BRUKERGRUPPEN?
Dette kapittelet er inndelt i tre underkapitler hvor 7.1 innholder problemstillingen og kriteriene som
er utledet for å besvare problemstillingen. Underkapittel 7.2 er beskrivelse av innhentet
dokumentasjon og Linderkapittel7.3 er vår vurdering av dokumentasjon opp mot kriteriene.

7.1.

Problemstilling

og kriterier

Problemstillingen:
Etterlever konimunen pasientjournalbesterrnnelsene om brukere med inindreårige barn?
Utledede kriterier:

v Pasientjournal innholder opplysninger om mindreårige barn
0 Samtale om barns oppfølgings- og informasjonsbehov dokumenteres
o Forespørsei om saintykke til nødvendig oppfølging av barn dokumenteres

7.2.

Beskrivelse

av innhentet

dokumentasjon

o Pasientjournal innholder opplysninger om inindreårige barn
Leder for enhetene med ansvar rusomsorg og psykisk helse opplyser at dette er ikke satt i system og
er antagelig mangeifullt. Vi fikk opplyst at i to av de 14 sakene vi så på, hadde brukerne
inindreårige barn. Gjennomgangera viste at det var ytterligere tre saker der brukerne liadciebarn,
hvorav i to tilfeller fortsatt var mindreårige. (Opplysninger om barn fremkom i eksterne journaler i
a1'kiv1nappen.)Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at kommunens journaler inneholder
tilstrekkelige opplysninger om mindreårige barn og eventuelle tiltak.
o Samtale om barns oppfølgings- og informasjonsbehov dokumenteres
Det er ikke dokumentert samtaler om barns oppfølgings- og informasjonsbehov i noen av sakene.
Av en IP fremgikk det som et tiltak at bruker ønsker samvær med sine mindreårige barn. I en av
sakene som var uten dokumentasjon fra de siste årene, fremgikk det at det pågår en barnevernssak
(bekymringsmelding).

Buskerud Kommunerevisjon

IKS

7

Psykisk helse og rusomsorg

Leder for koordinerendeenhethar opplyst om at detfor cafire år sidenhaddevært samlingermed
barnav foreldremedbåderus- og/eller psykiatriproblemer.En har ikke hatt slike samlinger'siden
dette.

0 Forespørselom samtykketil nødvendigoppfølging av barn dokumenteres
Det forelåingendokumentasjoni saksmappeneom sarntykke.
7.3. Vurdering
Konnnunenivaretari tnindregrad pasientjournalbesternntelserre
for brukergruppermedrnirrtlreårige
barn.

8. KONKLUSJON
Ut fra problemstillingenegjør vi følgendevurderinger:
Tilbys individuell plan til brukere innenfor' psykisk helseog rusomsorg?
Kommunen tilbyr IP. Det kan imidlertid ikke sannsynliggjøres at alle som har krav på IP

innenfor brukergruppenerusornsorgog psykiskhelsefår et slikt tilbud.
Ut fra ”normale tall” på landsbasiskan det synessomantall [Per er lavt. Deler av
brukergruppenmedbehovfor IP antaså få tjenestetilbudetfra andreennkommuneni
perioder,slik somhelseforetak,fengselog privatebehandlingsinstitrisjoner.Det er vanskelig
å anslåbehoveteksaktut fra tilgjengelig eksternstatistikk.Kommunenhar ikke selv kunnet
frernskaffeslike tall. Derfor kanvi ikke tallfesteomfangeteller medstor sikkerhetsi det er en
underdekningi å tilby IP til brukergruppene.
Utarbeides den individuelle planen i henhold til lovverket?
Vår gjennomgangviser medunntakav dokumentasjonpå at det er gitt samtykke,at
individuelle planerutarbeidesi henholdtil lovverket.
Er det innført rutiner for å følge opp/evaluere niålsettiriger' for bruker i samsvar med
den individuelle planen?
Oppfølgingog evalueringav mål vil i stor grad avhengeav denenkeltelP-koordirrator.Dette
gjelderhyppigheteripå oppfølging/evalueringeller det å dokumentereårsaktil at planenikke
følgesopp. Vi sereksemplerpå at niarrgesakerikke er fulgt opp etteroppsattefrister. Det er
ikke etablertrutiner for å sikre slik oppfølging.

Følger kommunen opp pasientjournalbestemrnelserle

om brukere med niirrdreårige

barn innenfor rusomsorg/psykisk helseslik lovverket krever?
Vår gjennomgangviser at kommuneni mindre grad ivaretar pasientjourrtalbesternrnelserie
somgjelder dissebrukergruppeneom de harrnirrdreårigebarn.
LAR-brukere

Opplysningeneom antall LAR-brukere bekrefter'at vi opprinnelig haddefått oppgitt for lavt
antall brukere som var aktuelle for IP. Det at bare fire av 43 LAR-brukere har en aktiv IP,
vurderer vi som lavt ut fra kornmunens tjenestetildeling. For denne bmkergruppen er det

prirnærtspesialisthelsetjenesten
som har ansvaretfor IP når bruker starteroppLARbehandlingen.
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Konklusjon

Gjennomgangerr av problemstillingene viser at kommunen på noen områder overholder lovkravene.
mens på andre ornråder'har mangler og svakheter ut fra lovmessige krav til individuelle plan. Slik vi
ser det, har mange innen brukergnrppene psykisk helse og rusomsorg i perioder' begrenset evne til å
koordinere sitt tjenestetilbud og tenke langsiktig for å endre sin livssituasjon. Det er derfor viktig at
en koordinator følger opp den enkelte bruker regelmessig. Hovedmålene til brukerne, ut fra vår
gjennomgang, er ofie å bli rusfrie og å gjøre seg uavhengig av hjelpeapparatets tiltak. Når slike rnål
ikke blir koordinert systematisk over tid, mener vi at brukernes nruliglreter blir vesentlig redusert.

9. ANBEFALINGER
Vi anbefaler at det:
- etableres et helhetlig kvalitetssikringssysterrr som sikrer ivaretakelse lovverket.
innføres rutiner som sikrer at pasientjournalbesterrrrnelserre om rnirrdreårige barn av
brukergruppene ivaretas og
-

sikres kontinuitet i koordinator-rollen

for den enkelte bruker.

Drammen, 5. mars 2015.

Pål Ringnes
daglig leder

Gjermund Røren
forvaltningsrevisor

Denne rapporten er elektronisk' gozllgenr.

Refera nser
0

LOV 2009-12-18 nr 13 I : Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsfowaltrringerr

(Lov

om sosiale tjenester i NAV).
o

LOV 201 1-06-24 nr 30: Lov orn kommunale helse- og omsorgstjenester

0

0rnsorgstjenesteloven)
LOV—1999—07-02-64
- Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).

0

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettiglreter

m.m. (helse- og

(pasientrettighetsloven)

FOR 201 l. 12.16 nr 1256: (HOD) Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell
plan og koordinator
FOR 2010-1 1-19 nr 1462: Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen
FOR 2002-12-20 nr 1731: (HOD) Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
Rundskriv IS-5/2010 —Barn som pårørende
Prosedyre ved henvendelse om IP (udatert rutine)
Veileder for IP-koordinator i Ringerike konunurre (udatert rutine)

Vedlegg
l. Utdrag av kilder til kriterier
2. Uttalelse som er datert 2312015

Buskerud Kommunerevisjon
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Vedlegg 1
Utdrag fra kilder til kriterier og utledede kriterier
Nedenforfølgerettervårvurderingsentralebestemmelser
mndtrettentil individuellplanog kravtil
organisering
avdettearbeidet:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.n1. (lielse- og omsorgstjenesteloven)

Kapirrel7.Ii-idividiiell
plan, koordinaftor
ogkoordinerende
eiihet
§ 7-1.liidivicliiellplan
Kontinuitet:
skalutarbeideen incliifiiliiell
planfor pasienterogbrukeremed behov
for
langvarigeogkoordinertegeitestei'etterlovenher.Koninnirieii
skcilsaniailieitlemedaizdre
Uenesteyteie
omplanenfor å bidratil ethelhetligtilbndfoi'denenkelte.
Dersoinenpasienteller brukerhar'behovfor tilb-itdliårleetterlovenher og
spesialisthelseUenesteloveir
ellerpsykiskhelseveirnloveii,
skalkoininiinefi
seirgefoi'at detblir
iitarbeiclet
enindividuellplan, ogatplanarbeidetkoordineres.
§ 7-2. Koordinator

Forpasienterog brukeremed behov
for larigvarigeogkoordinertetjenesteretterlovenher,
skalkoiiirniiireii
tilbykoordinator.KoordiiiatoreirskalSargefor iiodveitdigopggfolgiiig
av den
erzkelte
pasientellerbritkei;.santtsikresafnordiiiiigav tjenestetilbudet
ogfietiiclrvjli arbeidetmed
individuellplan.
§ 7-3.Koordinerende
eiilzet
Kointniiiiei:skalha enkoordinelreiide
enhetfor hahiliteiriiigsogi-eliabiliteiririgsvirksoiiihet.
Denneeiiheteiiskalha overordnelansvarforarbeidet med individual!plaii, ogfoi'oppnevtiiitg.
opgilæiriiig
ogveiledningav koordinatoretter§§ 7-1 og 7-2.
Lov ompasient-ogbrukerrettigheter(pas1'enrogbrukerrettighetsloifen).
§ 2-5. Retttil imiividuellpfcrn
Pasientogbrukersomhar behavforlcmgvarige
ogkoordinertehelse-ogoiii.s'oig.stfeiiester,
har
retttil åfå titarbeidetindividual!plan i .saittsvar
med bestemmelsene
i helse-og
oiusriigstjetiestelotren,
spesialisthelsetjetzesteloven'
og lovometableringoggjeniioiiiføriiigav
psykiskhelsevern.
Lov om helsepersonell
m.v. (helsepersonell)
§ 38a.Meldingombeltovfot'iiidiitidziell
plan ogkoordinator'
Helsepersonell
skalsnares! nmlig gi itteldiiigomgiasieriters
og lirukeares
beliovfor iridividiiell
plan ogkoordinator,
jf pasient-og braker'rettighetsloveit
§ 2-5, lielse-ogontsorgsijeiiestelotfeii
§§
7-1 og 7-2,samtspesiellisthelsetjeiiesteloven
§ 2-5 a. Helsepersonell
somyter
spesialisthelsetjenester,
skalgi melding til koordinerende
erihetfoi'habiliterings»
og
i'ehabiliteriiigstfirksoiizltet
i .spesialisthelsetienesteri.
Annetlielsepei-soitell
skalgi iiieldiiigtil
koordinerer
ideerihetfoi'ltabiliteiiiigs-ogreliabiliteiiitgsviiulfsotiiliet
i koininiiiieti.
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Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen

(arbeids- og veiferdsforvaltningsioven)

[NAV-

lovenl.

§ l 5. Sarncrrbeidrned brukeren og irrdividrrellplan
Errlrver'sonr ltenverrcler'seg til kontoret, hat‘ rett til irjornrasjorr our arbeids- og
velkrdsforvaltrrirrgerrs tjenester' og ytelser.
Korrtoret .skal tidligst rrruligavklare brukerens lrellretlige beltov. Ijerrestetilbrrdet skal så langt
.somruulig utformes i sarrtarbeiclrued brukeren.
Den sorrrhar behovfor langvarige og koordinerte yenester, har rett til å få rrtctrbeidei
iritliiridrrellplan. Planen skal utformes i sarnarbeici rued brrrkererr.Korrtoret skal .varncrrbeiderned
arulre tjenesteytere om planen for å bialra til et helhetlig tilbudfor den det gjelder.
Depar-terrrer-rtet
kan gifoiaskriijfz'
med nærmere besterrrrrrelser'om hvern retten til ir-ulilricltrell
plan
gjeldeirfrrr' og onr planens irrnhold

LOV 2089-12-18 nr 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
§ 28. Renttil irrcliiridrrellplan
Den soru hat‘ behovfor lartgvarige og koordinerte yerrester, har rett til rift? utarbeidet
individuell plan. Planen skal utformes i scunarbeid med tjenesterrrottakererr,jf § 42.
Konrnnrrrertskal sanrarbeide med arrdre Uenesteyter-eom planenfor' å biclrcrtil et helhetlig
tillnrelfirr'den det gjelder.
Departementet kan iforskrrjt gi narirnrerebestenrrrrelser'our hvem rettigheten gjelderfor; og om
planens irrnhold
Lov ombarneverntjenester (barnevernloven).
3-2a. Plikt til å utarbeide irrdtvidrrellplan
Bairnevernigierresterr
skal utarbeide en individuell plan for' barn rued behovfor lartgvrtrige og
koordinerte tiltak eller Uerrester'dersom det anses nodverrdigfor å s-kcrpeet helhetlig tilbud for
barnet, og detforeligger .samtykke Barnetferngierresterrskal sarrrarbeide ornplanen med arnlre
irrstarrser'barnet mortar tiltak fra.
Deparrerrrerrtetkan gi nærmere besterrrrrrelrieriforskrift om hvilke grrnrper-av barn plikten
ornfcrtter,og om planens irrnholal.
tilføyd ved lov l 9juni 2009 nr. 45 (rkr. l jan 2010 iflg. res. 26jirni 2009 nr. 874).
Krav til internkontroll:
Nedenfor følger kommunens generelle krav til internkontroll og spesifikt for helse-, sosial-, og
omsorgsområdet:
Kommuneloven § 23 andre ledd lyder slik:
Acirnirristratgorrssieferr.skalpåse at de saker som legges fram for folke valgte organer,
er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Adnrirristrcrsjorrsgeferzskal surge for
at crdrrrirristrarnonerrdrives i sarrrsirar'med lover, forskrifter' og overordnede
irrstrrrkser, og at den er gjerrstfrrrclfor-betryggende korrtroll.
Av forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten fremgår følgende krav til internkontroll:
§ J. lnnholdeti internkontrollerr
Buskerud Kommunerevísjon
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liiternkoiittolleti

skal tihnisses' virks'on'1}:eten.s'storreise, egencirt, aktiviteter og

iitiikofoirliolclog ha det oiiifaiig som er iiodveiicligfiii'å etterleve krav fastsatt i eller i
iiiedliolclav sosial- og helseloxigiliiiiiigeii.
lnteriikoiitroll iiinebieier at deii/cleansvarlige for virksomlieteii skal:
a) beskrive virksiiiiiheteiis'hovedoppgaver og iiiål. lieriiiiilei'mt?!for forbedringsmrbeidet
sciintlivoirdaiivirksomheten er organisert. Det skal klart freingå hvordan aiisvar,
oppgaver og niyiidigltet erfordelt,
Bestemmelser i forhold til krav til prosess og innhold i den individuelle planen:
Forskrift om habilitering og reluibilitering, inrliviiliiell plan og koordinator
§ l 7. .Saintykke
lticlivikliiellplan skal ikke iitarbeides men samtykkefi'apasiem‘e:r eller brukeren eller den soni kan
sant/ykkepå vegne av vedkoniiiieiiite. Tilsvareiide gjelder ved oppnevning av koordinator.
For pcisieiitei'gjelder pasient- og brukerrettigheflsloven kapittel 4 oni saintjykketil helsehjelp.
§ 19. innholdet i iiidividiiell plan
Den iiidividiielleplanens iiinliold og oiigfiiiigskal tilpasses lielzoifenetil den enkelte pasient eller
lnuker. Det skal iinder iitai-beiilelsieiiav planen tas hensyn til veitkoiiiiiieiidesetniske, kulturelle og
.språkligeforiitsetiiiiiger. Plane» skal iiinelirildefolgeiide hovedp-iiiiktei'
a) en oversikt over pasienteiis og lirukeieiis' iiiål, ressiiisei' og beliov for tjenester

b) eii oversikt over liveni son: deltar i arbeidet iiiedjilaiieii
c) eii angivelse av liveni soiii er koordinator
a) en oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt jiårareiide vil
bidra med i planarbeidet
e) en oversikt over hvilke tiltak soni er aktuelle togoinjfaiigetav dein, og hvein son: ska! ha ansvaret
for ilisise
fi en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjeniioiiifores'
g) en angivelse av planperioden og tidspiinkiflfoi'eventnellejiisteringei' og revisJioiiei'av planen
h) ptonsieiiteiisog brukerens sctintykke til at ptlaneii iitfiirbeidesog eventuelt saintykke til at ileltakere i
planleggingen gis tilgang til ta-iislietslielcigteiipplysiiiiigei'
i) en oversikt over iiodveiidig eller onskeligs saniarbeid med (indre tjenesteytere, institusjoner og
etater.
§ 2l. Koordinator i kontinuitet:
For pasienter og lirukere iiied beliovjkii' langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og
oinsorgtrgfeiiesteloveii,.skalkoniiniiiieii tilby koordiiiatoruifi helse- oinsoi'gstjeiiestelomfeii§ 7-2. Dette
gjelder iiavheiigig av om pasienten eller biukeren onsker individual] plan.
Koorcliiicttoreiiskal sørge for iiodveiirlig cippfolgiiigav (len enkelte pasient eller bruker.
Koordinator ska! også sikre satnorafliiiiigav iyieiiestetilbiicletogfieiiicnvft i arbeidet med iiidividtiell
plan.
FOR 2010-11-19 m' 1462: Forskrift

om individuell

plan i arbeids-

og velferdsforvaltningen

(Ikke gjengitt jf nedfor).
Prop. 91 L (2010-2011)
Lov om koininuiiule helse- og oinsorgstjenester in.in. (lielse- og oinsorgstjenesteloiien)
Individuell plan er iinifort .soinet virkeiiiiddelfoi' å bidra til et helhetlig, koordinert og individual!
tilpasset yeiiestetilbiicl til pasienter og briikere. Reguleringen av ordningen i lielselovgiliiiiiigeii og
Buskerud Kommunerevisjon
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.sosiallovgiiiitiiigelter noeforslgellig, men det reelle innholder er i lrovetlsciklikt. En individltell plan
gir ikkepasienter: eller brukeren stormerett til lielse- ogfellei' .sosialtjenester em: det .solnfolger av
det ovrige regelverket, men planen vil være en iiilriigpiretitiiiswadtildeling av tienesfei-og kan bittra
til å tillatte tiodvemlig lijelp. I tillegg Iranplatieti være viktig ved gjennomføring av ljelperi, og :len
gir .storreforutsigbarhet for pasienten eller briikereii.
Barn rettighetter i forhold til brukergruppen:
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
§ 10 a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende
Helsepersonell skal bidra tilä ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging
som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddela vhengighet eller alvorlig
somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens tilstand.
Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som nevnt i første ledd, skal søke á avklare om
pasienten har mindreårige barn.
När det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet

blant annet

a) samtale med pasienten om barnets informasjons~ eller oppfølgingsbetiov og tilby
informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. innenfor rammene av taushetsplikten skal
helsepersoneliet også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta det i en slik
samtale
b) innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersoneliet anser som
hensiktsmessig
c) bidra til at barnet og personer

som har omsorg for barnet, i overensstemmelse

med

reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og
mulighet for samvær. informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens
individuelle forutsetninger.
Departementet kan gi forskrifter som utdyper innholdet i helsepersonellets plikter etter denne
bestemmelsen.
Forskrift om pasientjoiirnal
§ 8.(Krav tiljournalens innhold)
Pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er relevante og
nødvendige:
t) Opplysninger om hvorvidt pasient med psykisk sykdom, rusmiddela vhengigh et eller
alvorlig somatisk sykdom eller skade har mindreårige barn.

Krav i fold til Helsepersonelloven § 10 a er beskrevet tiærmere i [S S/2010 —Barn som pårørende
Dokumentasjon på vurdering av behov for individuell plan
Helse- og omsorgsdepartementet skriver i brev av 31. januar 2012 (til Nettverk for
storbykonlmuner) at avgjørelse om å tilby individuell plan må være skriftlig selv om det ikke er et
enkeltvedtak. Dette er en avgjørelse som kan påklages etter pasient og brukerrettighetsloven § 7-2.
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Utledede kriterier ut fra problemstillingene
Ut fraproblemstillingerog kildene harvi Litledetfølgende kriterier.

O

Problemstillingen:
Tilbys individuellplan til brukereinnenforpsykisk helse og rusomsorg?
Utledet kriterium:
0 Brukersom harkravpå individuell plan, får tilbud
Problemstillingen:
Utarbeidesden individuelle planen i henhold til lovverket?
Utledede kriterier:
Samtykke til LPskal foreligge

Koordinatorfor IP skal dokumenteres
Planperiodefor IP skal angis
Plan skal inneholde en oversikt over mil, ressurserog behov for tjenester
Problemstillingen:

Er det innførtrutinerfor å følge opp/evaluere niålsettingerfor brukeri samsvar med den
inclividueileplanen?
Utledede kriterier:
ø Frist for evalueringav :nål og tiltak foreligger
o Dokumentasjonpå evaluering forefmnes
Problemstillingen:
Følger kommunenopp pasientjournalbestemmelseneom brukeremed barn innenfor
rusomsorgfpsykiskheíse slik lovverket krever?
Utledede kriterier:

0 Pasientjournalinnholderopplysninger om barn
0 Samtaleom barnsoppfølgings- og informasjonsbehovdokumenteres
o Forespørselom saintykketil nødvendig oppfølging av barndokumenteres
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Ringerike kommune
stab

Rådmannens

Buskerud Kornmunerevísjon IKS

Postboks4197
3005 DRAMMEN

Saksnr.

Løpenr.

Arkivkode

14/4220-2

2077/15

217 8540

Svar - Forvaltningsrevisionsprosiekt

Dale

Dares ref

23.01.2015

- rapport til uttalelse

Viser til vedlagte forvaltningsrevísjonsrapportfor området Psykisk helse og rusomsorg.
Rapportenpeker päfanbefaler følgende mulige forbedringspotensial:
0 Det etableres et helhetlig kvalitetssikringssystemsom sikrer ivaretakelse lovverket.
I

Det innføres rutiner som sikrer at pasientjournalbestemmelsene
av brukergruppene ivaretas

om rnindreårige barn

0 Det sikres kontinuitet i koordinator-rollen for den enkelte bruker.
Rådmannen vil anføre følgende:
Forvaltningsrevisjonsrapporten bemerker at antall individuelle planer er lavt i forhold til på
landsbasis, men kan ikke med sikkerhet si at det er noen under-dekning. Revisjonens funn kan
ha sammenheng med at Ringerike kommune i mange tilfeller, feks. LAR-brukere har

etablerte ansvarsgrupper knyttet til seg og oppfølgingen. I slike tilfelle vil en individuell plan
kunne betraktes som overflødig. Kommunen hari dag 40 personer på slik oppfølging.
Rådmannen er litt undrende til påstanden om at kommunen ikke ivaretar
pasientjournalhesterrniielsene

når det gjelder mindreårige

barn av hrukergruppen.

Samarbeidet

til barnevernet, skole og helsestasjon er karakterisert som godt, og rådmannen forutsetter at

.
I.
l

i.

problemstillinger på dette omrâdet skyldes manglende dokumentasjon og formaíiserte rutiner.
Med bakgrunn i disse betraktninger og forvaltningsrevisjonsrapportens konklusjoner vil
rådmannen sørge for at et kvalitetssikringssystem etableres og at nødvendige dokumenterbare
rutiner etableres

i

i

I

fi@hilsen
f

I

i'

f' cf-”rfii”:7-f'r;'c’ 3'11/‘~.
'Tore [saksen
Rådmann
Sveinung Homme
Seniorrådgiver

' LegemiddelAssistert Rusbeliandling

Postboks I23, 3502 Hønefoss
Tlf; 32117400!

Fax: 32 12 50 30

posnnottak@ringen'ke.kommu.ne.uo
ww\v.ringerike.kommuna.no
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Konfr-ollufvalgssekrefariafef
í Buskerud og omegn IS (KsB)

SAKSFREMSTI

LLING

Til

:

Kontrollutvalget i Ringerike kommune

Fra

:

Audun Helleland

Dato

:

05.03.15

Saksnr.

:

20/15

Sak

:

Kontrollutvalgets

Vedlegg

:

Utkast til Kontrollutvalgets årsrapport for 2014

Møtedato

årsrapport

:

12.03.15

for 2014

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering
Behandling:
Bortsett fra å påpeke oitografisk feil hadde kontrollutvalget ingen kommentarer til utarbeidet
forslag til årsrapport for 2014.
Kontrollutvalgets

vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering
Saksfremstillíng:
Kontrollutvalget utfører sitt arbeid på vegne av kommunestyret og skal rappoitere til dette om
sin virksomhet. Sekretariatet har utarbeidet et foreløpig utkast til Årsrapport for 2013 som
derfor legges frem for utvalget til drøfting.

RINGERIKE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Årsrapport
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kontrollutvalgets

virksomhet

i
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1. KONTROLLUTVALGETS

OPPGAVER OG ANSVAR

Kommunestyret har etter kommuneloven (KL) § 76 det øverste ansvaret for tilsyn og kontroll
ikommunen. Kontrollutvalget skal etter KL § 77 forestå det løpende tilsyn med den
kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne.
Kommunestyret er kontrollutvalgets oppdragsgiver, og utvalget i Ringerike kommune vil
gjennom ärsmeldingen informere om sentrale forhold i kontrollutvalgets virksomhet i 2013.

2. KONTROLLUTVALGETS

SAMMENSETNING

Kommuneloven og Forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til hvem som kan velges
som medlemmer av kontrollutvalget. Det heter blant annet at et medlem av kontrollutvalget
ikke kan være medlem eller varamedlem av styre í kommunalt selskap eller nemnd med
beslutningsmyndighet eller være ansatt i kommunen.
Kontrollutvalget i Ringerike kommune har 5 medlemmer. I 2013 har utvalget hatt slik
sammensetning:
Faste

medlemmer:

Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Jan L. Stub (FrP)
Karsten Lien (Sol)
Kjersti Nyhus (Sp)
Trond Hjerpseth (H)
Iren Parthaugen (Ap)

Varamedlemmer:

Ulf Magnussen (FrP)
Anne Lien (Sol)
Eli Marie Hanseiud FrP)
Olav Bjotveit (H)
Mary Gravdahl (V)

3. KONTROLLUTVALGETS

VIRKSOMHET M.V.

- Meteaktivitet

I2014 har kontrollutvalget hatt 7 møter og behandlet 54 saker. Alle møtene er avholdt i
rådhuset.
3 av medlemmene deltok på landskonferanse for kontrollutvalgene på Gardermoen den 05. og
06.02.14.
- Sekretær for utvalget
Det interkommunale samarbeidet (etter kommunelovens § 27),
Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn IS, v/Audun Helleland, er
sekretær for utvalget. Sekretærens oppgave er å påse at de sakene som behandles av
utvalget er forsvarlig utredet og at dets vedtak iverksettes.
3

Sekreta=.rener direkte underlagt kontrollutvalget i forhold til dets virksomhet.
Administrativt er sekretæren underlagt et styre valgt av og blant
kontrollutvalgsledere/nestledere i de deltakende kommunene i samarbeidet.
- Forholdet til revisjonen
Ringerike kommune er deltaker i Buskerud Kommunerevisjon IKS og i samsvar med
selskapsavtalen er dette selskapet kommunens revisor.

Kontrollutvalget skal etter gjeldende bestemmelser blant annet gitt i Forskrift om
kontrollutvalg holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet, føre tilsyn med
revisjonsarbeidets framdrift og at revisjonen foregår i samsvar med gjeldende lover,
forskrifter og andre bestemmelser.
For øvrig er gjennomføringen av revisjonen et fagansvar som tilligger revisjonssjefen, og som
ikke kan instrueres av andre. Oppdrag ut over ordinær regnskapsrevisjon må bestilles og
godtgjøres separat.
Kontrollutvalget fremmer forslag til budsjettramme for revisjon av kommunens regnskaper,
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
- Utvalgets mater - Innkalling,

sakslister og protokoller

Kontrollutvalget innførte fra og med 18. august 2011 åpne møteri utvalget. F.o.m. 1. juli
2013 er også det sentrale lov- og regelverket endret slik at kontrollutvalgets møter skal være
åpne. Møtene er annonsert i lokalpressen, men så langt har ikke publikum benyttet seg av
muligheten til å ovewære møtene.
Ordfører og revisor har rett til å delta i utvalgets møter.
Innkalling med saksdokumenter til møter i utvalget skal med høvelig varsel sendes utvalgets
medlemmer, ordføreren og kommunens oppdragsansvarlige revisor, jf revisjonsforskiiftens §
19. Som hovedregel blir sakene sendt ut en uke før møtet skal holdes.
Protokoll fra møtene sendes de samme som får sakspapirene.
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS har etablert egne hjemmesider under
adressen www.kubis.no. På hjemmesidene publiseres alle dokumenter for kontrollutvalgene
innen det felles sekretariatet, så sant de etter gjeldende lov- og regelverk ikke er unntatt
offentlighet.

4. SAKER SOM ER BEHANDLET I LØPET AV 2014
- Uttalelse til kommunens

årsregnskap

for 2013

Revisjonen avgir revisjonsberetning til kommunestyret vedr. kommunens regnskap.
Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2013 ble lagt frem for kontrollutvalget i møte den
08.05.14 ved sak 16/14 ”Årsregnskapet til Ringerike kommune for 2013.”
Regnskapsleder deltok under behandling av saken.
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Kontrollutvalget vedtok enstemmig slik innstilling til årsregnskapet for 2013:
Kontrollutvalget zlttiykker' bekymring for kommzmen.s'økonomiske situasjon.
Koiztrolliitvalgers uttalelse til Ringerike kommzmes årsregnskap for 2013 sendes
kommzmesz‘yretmed kopi tilfimrrrzarirzskapet.
- Følgende forvaltningsrevisjonsrapport

ble behandlet av kontrollutvalget

i 2013:

Forvaltningsrevisjon —rapport fra Buskerud Kornmunerevisjon IKS om «Arkivordningeni
Ringerike kommune»
Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS om «Forvaltning av kunst i Ringerike
kommune»

Rapportene med kontrollutvalgets innstillinger er videresendt til kommunestyret for endelig
behandling.
- Andre

saker

Av øvrige saker som har vært behandlet kan nevnes:
0 Selskapskontroll i Veien Kulturininnepark AS —sluttbehandling

Kommunens deltakelsei utviklingsprosjekt

0

Innsynsrett knyttet til skolenes årsplaner - redegjørelse v/rädmannen
Undersøkelse om beboer-/pasientregnskap i Ringerike kommune
Fylkesmannen i Buskerud - gjennomførte tilsyn i Ringerike kommune
o Tilsyn med tjenester' etter helse- og omsorgstjenesteloven - praktisk bistand og
Omsorgslønn Ringerike kommune 2014.
o Tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel
4A, Ringerike kommune, Nes omsorgssenter 2014.
o Tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringen. (Ringerike
kommune Å/eiemnarka ungdomsskole).
Prosjektplaner for forvaltningsrevisjon

Redegjørelser fra rådmann/økonomisjef pâ kontrollutvalgsmøtene om utviklingen i den
økonomiske situasjonen
Skatteoppkreverens årsrapport for 2013
Plan for revisjon mv. 2014 for Ringerike kommune
Nummererte brev fra revisjonen
Finansreglement for Ringerike kommune - attestasjonsrapport fra Buskerud
kommunerevisjon IKS

0 Budsjett for tilsyn og kontroll 2015
5. KONTROLLUTVALGETS

RAPPORTERING

TIL KOMMUNESTYRET

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret blant annet gjennom sin Årsrapport.
I løpet av 2014 har kontrollutvalget også rapportert direkte til kommunestyret i enkeltsaker.
Protokollene fra kontrollutvalgets møter sendes til ordføreren, rådmannen og forelegges
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kommunestyret, og gjennomførte prosjekter i fowaltningsrevisjon behandles av
kommunestyret.

Ringerike kommune
Kontrollutvalget, 12. mars 2015

Jan L. Stub (sign)
leder

Karsten Lien (sign)
nestleder

Kjersti Nyhus (sign)

Trond I-Ijerpseth (sign)

Iren Parthaugen (sign)
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Arkivsaksnr.: 15/2397-1

Arkiv:

Økonomirapportering i 2015
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar plan for økonomirapportering i 2015 til orientering.

Sammendrag
Rådmannen ønsker å videreføre praksis for økonomirapportering fra 2014 inn i 2015.
Forslaget som vedlegges denne saken viser at det vil bli rapportert hver måned fra og med
mars, med unntak av juli. Rapportering av resultater for november vil skje i første møte i
2016. I mai og september legges det frem tertialrapporter.
Rapportene legges frem muntlig for formannskap og kommunestyre så tidlig som mulig hver
måned. Dette for å sikre så «ferske» styringstall som mulig. Egen sak følger oppsatte
møtekalender for 2015.
Månedsrapportene vil gi en overordnet styringsinformasjon den enkelte måned, mens
tertialrapportene innrettes i en mer detaljert form.

Målsetting med rapporteringen





Rapporteringen skal være av en slik kvalitet at den danner et godt grunnlag for å sikre
styring og kontroll med utviklingen.
Rapporteringen skal fremstilles slik at den tilfredsstiller politiske og administrative behov for
informasjon.
Rapporteringen skal være av en slik karakter at den er egnet til videre oppfølging i
organisasjonen.
Arbeidet med rapporteringen skal legges opp rasjonelt og med bruk av et minimum av
ressurser.

Rapporteringen vil, ut over økonomiske sammenhenger, også omfatte fremdrift i prosjekter,
utvikling i sykefravær, utvikling i bemanning m.v.

Innhold i rapportene
Elementer i månedsrapporten:
 En oppsummering av hovedtrekk i utviklingen siden forrige rapport hvor det også
rapporteres om større endrede forutsetninger for driften
 En samlet økonomisk oversikt for kommunen sammenholdt mot periodisert budsjett
og forventet årsprognose.
 En økonomisk oversikt for den enkelte sektor mot periodisert budsjett, forventet
årsprognose, brutto inntekter/ utgifter og netto resultat.
 Beskrivelse av korrigerende tiltak for å kunne nå budsjettet
 Utvikling i bemanning
 Utvikling i sykefravær
Tertialrapportene kan inneholde detaljer ned på den enkelte virksomhet, med tilhørende
utfyllende kommentarer.
Elementer i tertialrapporten:
 Innledning som oppsummerer og konkluderer i forhold til driften i første tertial, med
vurderinger av sentrale inntekter og utgifter, samt forventet årsprognose for
kommunen som helhet.
 En mer detaljert analyse av rammeområdene med tilhørende virksomheter.
Utviklingen i tjenesteproduksjonen.
 Beskrivelse av korrigerende tiltak for å kunne nå budsjettet
 Utvikling i bemanning
 Utvikling i sykefravær
 Status investeringsprosjekter
 Rapportering på status på mål fra Handlingsprogrammet for 2015-2018
Den politiske saken som følger tertialrapportene vil inneholde forslag om justeringer av
budsjett.

Organisering av rapporteringen
Rapporteringen involverer ledere på alle nivåer i organisasjonen. Dette for å sikre riktig
informasjon og best mulig beslutningsgrunnlag.
Bistand blir gitt av økonomirådgiverne for den enkelte sektor.

Rådmannens vurdering
Rådmannen mener rapporteringen til politisk nivå vil dekke behovet for informasjon, og
være av tilstrekkelig høy kvalitet til å sikre et godt grunnlag for politisk styring og kontroll.
Samtidig vil den være av utformet slik at den er egnet til videre oppfølging i organisasjonen.
Rådmannen mener at foreslått plan (rådmannens forslag) for 2015 ivaretar disse behovene.

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, 05.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli

Økonomirapportering – kjøreplan 2015
Regnskap
ved utgangen
av

Rapportering
starter
(uttrekk)

Frist
Rapportering

Frist
Rapport må
være ferdig

Muntlig
orientering

Muntlig
orientering

Politisk
behandling

FS

KS

FS

Politisk
behandling
KS

Pr 28.02.15

Mandag 9.
mars

Onsdag 11.
mars

Fredag 13.
mars

Tirsdag 17.
mars

Torsdag 26.
mars

Tirsdag 7.
April

Torsdag 30.
april

Pr 31.03.15

Onsdag 8.
april

Fredag 10.
april

Tirsdag 14. Tirsdag 21.
april
April

Torsdag 30.
April

Torsdag 28.
mai

Pr 30.04.15
1. tertital

Onsdag 6.
mai

Fredag 8.
mai

Mandag
11. mai

Tirsdag 12.
Mai

Torsdag 28.
Mai

Pr 31.05.15

Mandag 8.
juni

Onsdag 10.
juni

Fredag 12.
juni

Tirsdag 16.
Juni

Torsdag 25.
juni

Tirsdag 12.
Mai
Tirsdag 1.2. Juni? Evt
16. Juni
Tirsdag 18.
august

Pr 31.07.15

Mandag 10.
august

Onsdag 12.
august

Fredag 14.
august

Tirsdag 18.
august

Torsdag 27.
august

Tirsdag 20.
oktober

Torsdag 29.
oktober

Pr 31.08.15
2. tertital

Mandag 7.
september

Onsdag 9.
september

Fredag 11.
september

Tirsdag 20.
Oktober

Torsdag 29.
oktober

Tirsdag 17.
november

Torsdag 26.
november

Pr 30.09.15

Fredag 9.
oktober

Tirsdag 13.
oktober

Fredag 16.
oktober

Tirsdag 20.
oktober

Torsdag 29.
oktober

Tirsdag 17.
november

Torsdag 26.
november

Pr 31.10.15

Mandag 9.
november

Onsdag 11.
november

Fredag 13.
november

Tirsdag 17.
november

Torsdag 26.
november

Tirsdag 1.
Desember

Torsdag 10.
desember

Pr 30.11.15

Mandag 7.
Desember

Tirsdag 8.
desember

Onsdag 9.
desember

Torsdag 10.
desember

I 2016

I 2016

Torsdag 25.
juni
Torsdag 27.
august

Det er ikke satt opp rapportering pr 31.01.15 (januar), 30.06.15 (juni) og 31.12.15
(desember).
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Årsrapport 2014 for finansområdet
Forslag til vedtak:
Årsrapport 2014 for finansområdet tas til orientering.

Sammendrag
Faktiske netto finansutgifter ble svært lave i 2014 på grunn av ekstraordinære finansinntekter.
Positivt driftsresultat til tross, kommunens likviditetssituasjon blir stadig verre. Det er bokføring av
premieavvik som forårsaker «gapet» mellom driftsresultat og likviditet. Likviditeten er svært
bekymringsfull, og likviditetsgradene er altfor lave i forhold til anbefalt nivå.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. I tråd med finansreglementet skal det
rapporteres hvert tertial, og årsrapporten skal utgjøre en separat rapport vedrørende
finansforvaltningen, adskilt fra den ordinære årsrapporten. Årsrapporten for finansområdet skal
inneholde en egen redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har blitt forvaltet i det
aktuelle regnskapsår. Herunder skal vesentlige endringer i finansporteføljens sammensetning og
risikoprofil presiseres særskilt.

Beskrivelse av saken
Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende. Kommunens passiva
i balanseregnskapet tilsvarer gjelden. Det vil si at kommunen ikke har egenkapital.
Som følge av ekstraordinære forhold, ble netto finansutgifter svært lave i 2014. Til tross for positivt
driftsresultat for 2014, er ikke det økonomiske handlingsrommet forbedret tilsvarende. Det er ikke
samsvar mellom bunnlinjen på resultatet og kommunens likviditet, og årsaken er bokføring av
premieavvik. Et scenario er at kommunen kan defineres som friskmeldt fra ROBEK-lista og på
samme tid ha negativ likviditet.
Kommunen kan selv gjøre noe for å vise et mer riktig årsresultat ved å velge kortere amortiseringstid
for premieavvik. Driftsresultatet vil da samsvare bedre med kommunens virkelige finansielle stilling,
og risikoen for å disponere et årsoverskudd som ikke er reelt, reduseres.

Faktiske netto finansutgifter i 2014 ble 34,1 mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjett. Årsaken er
høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS på 13,1 mill. kroner og en gevinstrealisering fra salg av
Ringeriks-Kraft-aksjer på 13,9 mill. kroner. Det lave rentenivået har også påvirket finansresultatet
positivt.
I budsjettet var det forutsatt en gjennomsnittlig flytende rente på 2,6 prosent på kommunens
investeringsgjeld i 2014. Faktisk gjennomsnittlig flytende rente ble på 2,25 prosent.
Året 2014 viser altså et ekstraordinært positivt finansresultat. Netto finansutgifter utgjør i 2014 om
lag 1,6 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er godt under nivået på 6 prosent som
holdes frem som en hovedregel for maksimale netto finansutgifter.
Samlet nettoverdi er mer positiv ved utgangen av 2014 enn 2013. Det skyldes salget av RingeriksKraft-aksjer. Salgsinntekten er foreløpig plassert som bankinnskudd og har sørget for at nivået på
kortsiktig plassering har vært relativt høyt gjennom året. Nye låneopptak til investeringer og startlån
i 2014 har ført til at gjelden netto har økt med om lag 55 mill. kroner.
Styringsrenten har vært uforandret på 1,5 prosent siden april 2012 og helt fram til slutten av 2014. I
hovedstyrets rentemøte 10. desember 2014 ble styringsrenten satt ned med 0,25 prosentenheter til
1,25 prosent.
Trekkrettigheten ble ikke benyttet i 2014. Hovedårsaken er en økning av ubrukte lånemidler på
grunn av forsinket investeringsfremdrift. Når investeringene etter hvert må finansieres med ubrukte
lånemidler, vil det etter all sannsynlighet oppstå behov for kassekreditt.
Likviditetsgradene er altfor lave i forhold til anbefalt nivå. Premieavviket er holdt utenfor
beregningen av likviditetsgrad 1 fordi premieavviket medfører ingen kontantstrømmer. For å gi det
beste bildet på likviditet burde også ubrukte lånemidler og plasseringen av midlene fra RingeriksKraft-aksjesalget vært holdt utenfor beregningen av likviditetsgrader. Disse midlene skal ikke
anvendes i driften. Likviditetsgrad 1 ville da ha vært 0,6 og likviditetsgrad 2 ville ha vært 0,14.
Nøkkeltallene er langt under anbefalte nivåer og viser hvor alvorlig likviditetssituasjonen er.
I 2014 solgte kommunen 15 prosent av sine aksjer i Ringeriks-Kraft AS til KLP. Aksjene ble
overdratt til KLP for en salgssum på 135 mill. kroner. En gevinstrealisering på 13,9 mill. kroner
kunne føres i driftsregnskapet. Tilbake står en salgsinntekt på 121,1 mill. kroner som avsettes i
investeringsregnskapet og medfører at verdien av langsiktige finansielle aktiva øker.
Ringerike kommunes eierandel på 73 prosent i Ringeriks-Kraft AS ga et utbetalt utbytte på 21,9 mill.
kroner i 2014.
Fylkesmannen godkjente ikke låneopptak til finansiering av alle budsjetterte investeringer i 2014. I
første omgang ble kun låneopptak til rentable investeringer på 50,8 mill. kroner godkjent, i tillegg til
35 mill. kroner i nye startlån i 2014. Senere godkjente Fylkesmannen låneopptak på 27,8 mill. kroner
til finansiering av spesifiserte ikke-rentable investeringer.
Årets lån til investeringsformål ble tatt opp i desember måned og inngått som et fastrentelån i KLP
Kommunekreditt med 5 års bindingstid til 1,94 prosent rente.
I 2014 fikk kommunen bevilget startlån på 28,2 mill. kroner av det omsøkte årsbeløpet på 35 mill.
kroner. To beløp ble innvilget og utbetalt fra Husbanken i 2. tertial på til sammen 19,5 mill. kroner. I
3. tertial utbetalte Husbanken 8,7 mill. kroner.
For å redusere risikoen knyttet til svingninger i rentenivået, samt å sikre forutsigbare tjenester for

kommunens innbyggere, skal kommunen ha en fastrenteandel på minst 25 prosent. Ved inngangen til
2014 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje om lag 37 prosent. Årets låneopptak til
godkjente budsjetterte investeringer ble inngått som et fastrentelån, mens nye startlånsopptak har
flytende rentebetingelser. Fastrenteandelen har økt litt i løpet av året og er ved utgangen av 2014 om
lag 39,6 prosent.

Rådmannens vurdering
Aksjesalget i Ringeriks-Kraft AS ga kommunen ekstraordinære finansinntekter i 2014 og var en
medvirkende årsak til det positive driftsresultatet i 2014.
Rådmannen mener likviditetsutviklingen er svært bekymringsfull. For å unngå videre tapping av
likviditeten må kommunen styrke sine økonomiske resultater. Styrkingen må skje ved tilpasning av
driftsutgiftene til driftsinntektene.

Vedlegg
Årsrapport 2014 for finansområdet

Ringerike kommune, 04.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Kommunens
finansreglement ble sist vedtatt av kommunestyret 24. juni 2010 (sak 61/10) i
henhold til forskrift om kommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med
virkning fra 1. juli 2010.
Et nytt forslag til revidert finansreglement ble fremlagt for politisk behandling
høsten 2014. Vedtak om nytt reglement fattes i begynnelsen av 2015.
I tråd med finansreglementet skal det rapporteres hvert tertial, og årsrapporten
skal utgjøre en separat rapport vedrørende finansforvaltningen, adskilt fra den
ordinære årsrapporten. Årsrapporten for finansområdet skal inneholde en egen
redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har blitt forvaltet i det
aktuelle regnskapsår. Herunder skal vesentlige endringer i finansporteføljens
sammensetning og risikoprofil presiseres særskilt.

Overordnet finansiell strategi og stilling
Følgende finansielle strategi er lagt til grunn gjennom hele 2014, i tråd med
finansreglementet:
”Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av tilgjengelige
ressurser og med sikte på å kunne gi et best mulig stabilt tjenestetilbud, skal finansforvaltningen:




Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien skal bidra til
stabilitet og langsiktig finansforvaltning.
Finansforvaltningen skal forvaltes som en helhet hvor en søker å sikre en rimelig avkastning
samt stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer.
Kommunen skal ikke investere i kompliserte produkter som krever daglig oppfølging.”
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Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende.
Kommunens passiva i balanseregnskapet tilsvarer gjelden. Det vil si at
kommunen ikke har egenkapital.
I forbindelse med årets låneopptak har forutsigbarhet og risikorammer ligget til
grunn for vurderingene. Kommunen har ikke investert i kompliserte produkter.
Som følge av ekstraordinære forhold, ble netto finansutgifter svært lave i 2014.
Til tross for positivt driftsresultat for 2014, er ikke det økonomiske
handlingsrommet forbedret tilsvarende.
Det er ikke samsvar mellom bunnlinjen på resultatet og kommunens likviditet, og
årsaken er bokføring av premieavvik. Balansen viser drøyt 140 mill. kroner i
ubrukte lånemidler inkludert startlån og frie fondsmidler til investeringer. Det
finnes på langt nær midler i denne størrelsesorden på konsernkontoen, og det vil
etter hvert skape store likviditetsmessige utfordringer.
Årets resultat viser 25 mill. kroner i overskudd. Av dette overskuddet kan 45
mill. kroner tilskrives bokføring av premieavvik. Premieavviket er ingen reell
verdi, og har ingen medfølgende kontantstrømmer. Hvis premieavviket holdes
utenfor, ville kommunens virkelige resultat vist et underskudd på 20 mill. kroner.
Dette kan være vanskelig å forstå, men det er viktig å huske på at premieavviket
også budsjetteres. Hvis det i fremtiden skulle vise seg at regnskapsføring av
premieavvik er et brudd på kommuneloven, vil budsjettering av premieavvik
også være feil.
Kommunen kan selv gjøre noe for å vise et mer riktig årsresultat ved å velge
kortere amortiseringstid for premieavvik. Driftsresultatet vil da samsvare bedre
med kommunens virkelige finansielle stilling, og risikoen for å disponere et
årsoverskudd som ikke er reelt, reduseres.

Utviklingen i netto finansutgifter
Ved å bruke den overordnede finansielle strategien skal kommunens
finansportefølje forvaltes slik at en søker å oppnå lavest mulig netto
finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Målsettingen for avkastningen
og kommunens netto finansutgifter fastsettes av kommunestyret gjennom den
årlige budsjettbehandlingen.
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, gevinstrealisering og mottatte renter på utlån. Finansutgiftene består
av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld og renteutgifter på startlån.
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Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2011-2014:
(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)
Regnskap Regnskap Regnskap 1. tertial 2. tertial 3. tertial Regnskap
2014
2014
2014
Mill. kr
2011
2012
2013
2014
Renteinntekter og utbytte
-32
-29,3
-17,5
-2,6
-24,8
-4,6
-32
Gevinst fin. instrumenter
0
0
0
-13,9
0
0
-13,9
Sum finansinntekter
-32
-29,3
-17,5
-16,5
-24,8
-4,6
-45,9
Renteutg., provisjoner m.m
32,8
30,1
31,6
10,4
6,6
13,2
30,2
Tap finansielle instrumenter
0
0
0
0
0
0
0
Avdrag på lån
42,6
41
43,2
15,6
9,4
21,2
46,2
Sum finansutgifter
75,4
71,1
74,8
26
16
34,4
76,4
Netto finansutgifter
43,4
41,8
57,3
9,5
-8,8
29,8
30,5

Oppr.
Regulert
budsjett budsjett
2014
2014
-17,7
-17,7
0
0
-17,7
-17,7
35,3
35,3
0
0
47
47
82,3
82,3
64,6
64,6

Faktiske netto finansutgifter i 2014 ble 34,1 mill. kroner lavere enn opprinnelig
budsjett. Årsaken er høyere utbytte fra Ringerikskraft AS på 13,1 mill. kroner og
en gevinstrealisering fra salg av RIK-aksjer på 13,9 mill. kroner. Det lave
rentenivået har også påvirket finansresultatet positivt. Sammen med låneopptak
sent på året har det gitt lavere renteutgifter på drøyt 5 mill. kroner.
Gjennomsnittlig vektet flytende rente på investeringsgjelden har vært 2,25
prosent som ble noe lavere enn budsjettert rente på 2,6 prosent.
Budsjettet for avdrag på lån er et estimat på minimumsavdragsnivået.
Minimumsavdraget ble på 46,2 mill. kroner.
Som tabellen viser, er netto finansutgifter i 2014 betydelig lavere sammenlignet
med de tre foregående årene, og dette til tross for at investeringsgjelden har økt
i perioden. Netto finansutgifter var omtrent på samme nivå i årene 2011 og
2012. I 2013 økte netto finansutgifter som følge av lavere utbytte fra
Ringerikskraft. Lave netto finansutgifter i 2014 skyldes hovedsakelig
ekstraordinære finansinntekter. Finansutgiftene har vært på omtrent samme nivå
i årene 2011-2014. Utslagene som har gjort seg gjeldende de to siste årene
gjelder finansinntektene.
Året 2014 viser altså et ekstraordinært positivt finansresultat. Netto
finansutgifter utgjør i 2014 om lag 1,6 prosent av kommunens brutto
driftsinntekter. Dette er godt under nivået på 6 prosent som holdes frem som en
hovedregel for maksimale netto finansutgifter.

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.
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(Beløp i mill. kroner)
Kortsiktig plassering
(kasse, b ankinnskudd og
ob ligasjoner)

Regnskap 2013 1. tertial 2014 2. tertial 2014 31.12.2014

146,2

165,9

202,9

274,6

210,6
-1042,5
-685,7

186,6
-1 024,8
-672,3

191,2
-1 032,7
-638,6

193,5
-1097,5
-629,4

Langsiktig plassering
(aksjer og andeler i selskaper og
kommunale samarb eid)

Gjeld
Samlet nettoverdi

(Tertialtallene kan være noe endret fra tertialrapportene blant annet pga. korrigeringer i ettertid.)

For å betegne kortsiktig plassering er her brukt kasse, bankinnskudd og
obligasjoner, det vil si kap. 210 og 211 i kommunens balanse. Kommunen har
p.t. ingen langsiktige plasseringer i finansielle instrumenter, men kommunen har
en rekke aksjer og andeler i selskaper og kommunale samarbeid mv. Dette
tilsvarer verdien i kap. 221 i kommunens balanse. For å uttrykke samlet gjeld er
det brukt verdien av kap. 245-249 i balansen.
Samlet nettoverdi er mer positiv ved utgangen av 2014 enn 2013. Det skyldes
salget av RIK-aksjer. Salgsinntekten er foreløpig plassert som bankinnskudd og
har sørget for at nivået på kortsiktig plassering har vært relativt høyt gjennom
året. Nye låneopptak til investeringer og startlån i 2014 har ført til at gjelden
netto har økt med om lag 55 mill. kroner. Gjelden viser i 1. tertial en reduksjon
for siden å øke utover i 2014 som følge av nye låneopptak.
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Utviklingen i markedet
Figuren nedenfor viser utviklingen i styringsrenten og pengemarkedsrenten fra
januar 2011 til desember 2014.

Renteutviklingen 2011-2014
3,50
Styringsrente

Nominell 1 mnd NIBOR (pengemarkedsrente)

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Som figuren viser, falt rentene fra siste halvår av 2011 frem til april 2012.
Gjennomsnittlig styringsrente i 2011 var 2,14 prosent, mens den var 1,55
prosent i 2012, 1,5 prosent i 2013 og 1,48 prosent i 2014.
Styringsrenten har vært uforandret på 1,5 prosent siden april 2012 og helt fram
til slutten av 2014. I hovedstyrets rentemøte 10. desember 2014 ble
styringsrenten satt ned med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent. Beslutningen
er basert på at oljeprisen har falt kraftig og utsiktene for veksten i norsk
økonomi er svekket. Det kraftige fallet i oljeprisen vil trolig forsterke den
avtagende aktiviteten i petroleumsnæringen. Samtidig har kronen svekket seg
mye. Det demper utslagene på norsk økonomi og bidrar til å holde inflasjonen
oppe. Oppgangen i verdensøkonomien er fortsatt moderat, og usikkerheten om
utviklingen fremover er stor, særlig i euroområdet. Analysene i den
pengepolitiske rapporten fremlagt i desember, tilsier en styringsrente på 1¼
prosent eller noe lavere fram mot slutten av 2016. Sentralbankens hovedstyre
vedtok på sitt møte i desember at styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - 1¾
prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 19. mars 2015, med mindre
norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.
Pengemarkedsrenten følger normalt styringsrenten med et påslag. Som følge av
uro i finansmarkedene økte dette påslaget i andre halvår av 2011 og var relativt
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høyt utover i 2012. Siden har pengemarkedsrenten beveget seg noe ned og
gradvis nærmet seg styringsrenten.
I tillegg til styringsrenten og pengemarkedsrenten, påvirkes kommunens
finansutgifter av innlånskostnadene til sine låneinstitusjoner. I 2014 har
kommunen hatt gjeld i Husbanken, KLP Kommunekreditt og Kommunalbanken.
Gjennomsnittlig differanse mellom kommunens flytende pt-rente og
pengemarkedsrenten (1 mnd. NIBOR) var 0,56 i 2013 og økte til 0,63 i 2014.
Med andre ord har kommunens låneinstitusjoner hatt relativt gode marginer.
Rentenivået som nå påvirker kommunens finansutgifter er meget lavt
sammenlignet med historisk rentenivå. Det er vanskelig å vite hvor lenge det
lave rentenivået vil vedvare, men det ser ut til å kunne vare en stund. Likevel
bør kommunen planlegge for et høyere rentenivå på sikt.

Forvaltningen av finansielle aktiva
Aktiva betegner kommunens finansielle eierandeler som inngår i en investeringsportefølje. Det kan for eksempel være kontantinnskudd, verdipapirer, aksjer,
obligasjoner mv. Det skilles mellom langsiktige og kortsiktige aktiva. I
kommunens finansreglement er kortsiktige finansielle aktiva definert som ledig
likviditet og andre midler beregnet til driftsformål. Langsiktige finansielle aktiva
er midler adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, og skiller seg
fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse midlene ikke er utslagsgivende for
kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. I det følgende blir det rapportert på
kortsiktige og langsiktige finansielle aktiva hver for seg.

Kortsiktige finansielle aktiva
Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine
betalingsforpliktelser ved forfall. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre
midler beregnet for driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og
høy likviditet.
Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler:
 Driftslikviditeten: skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge
av tidsforskjell mellom inn- og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer
trekkrettighet i konsernkontosystemet.
 Overskuddslikviditet: kortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide
midler utover den nødvendige driftslikviditet.
Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos
hovedbankforbindelsen. Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan
gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen.
Overskuddslikviditet plasseres på høyrentekonti eller papirer med tilsvarende
sikkerhet.
Beløpet på 121,1 mill. kroner fra aksjesalget i Ringerikskraft er foreløpig plassert
som bankinnskudd i Ringerikes Sparebank og KLP og er pr definisjon likvide
kortsiktige aktiva. Denne delen av kommunens likviditet er plassert utenfor
konsernkontostrukturen i Danske Bank.
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Midlene er likevel å anse som langsiktige finansielle aktiva selv om det ikke ble
fattet et endelig vedtak i 2014, se nærmere beskrivelse under langsiktige
finansielle aktiva. Hvis det forutsettes et endelig vedtak om at denne
salgsinntekten skal plasseres langsiktig, vil den ikke inngå i kommunens
overskuddslikviditet og kan således ikke medregnes i kommunens likvide midler.
Med denne forutsetningen kan det hevdes at all likviditet har vært plassert i
konsernkontostrukturen hos kommunens hovedbank i hele perioden.
Ringerike kommune har til en hver tid i 2014 hatt likviditet til å dekke sine
betalingsforpliktelser ved forfall. Det er vanlig at store virksomheter, som
kommunen, har en trekkrettighet hos sin hovedbankforbindelse som kan brukes
ved behov for likviditet, dvs. når kommunen periodevis ikke har nok penger til å
betale regninger og lønn. Siden Ringerike kommune er i ROBEK registeret, må en
trekkrettighet godkjennes av Fylkesmannen. Det ble søkt om 150 mill. kroner i
trekkrettighet for 2014. Fylkesmannen godkjente dette, men anmodet
kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad.
Trekkrettigheten ble ikke benyttet i 2014. Hovedårsaken er en økning av ubrukte
lånemidler på grunn av forsinket investeringsfremdrift. Når investeringene etter
hvert må finansieres med ubrukte lånemidler, vil det etter all sannsynlighet
oppstå behov for kassekreditt.
Forholdet mellom omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige
fordringer) og kortsiktig gjeld indikerer kommunens betalingsevne/likviditet:
(Beløp i hele kroner)

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Kasse, bankinnskudd
Obligasjoner
Sertifikater
Aksjer og andeler
Sum omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
Kassakredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld

Regnskap 2013 1. tertial 2014 2. tertial 2014 Regnskap 2014
102 042 656
108 976 830
70 159 343
120 590 981
151 546 963
151 546 963
151 546 963
197 570 031
146 148 683
165 838 148
202 927 073
274 625 106
14 000
14 000
14 000
12 000
399 752 302
426 375 942
424 647 379
592 798 118

240 360 402
9 122 335
249 482 737

201 958 713
9 122 335
211 081 048

142 139 868
9 122 335
151 262 203

259 744 107
9 974 681
269 718 788

Likviditetsgrad 1

1,03

1,36

1,92

1,52

Likviditetsgrad 2

0,61

0,82

1,43

1,06

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom
omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
Likviditetsgrad 1 bør ikke være lavere enn tallet 2.
Det betyr at omløpsmidlene bør utgjøre mer enn
dobbelt så mye som den kortsiktige gjelden.

Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom
de mest likvide omløpsmidleneog
kortsiktig gjeld.
Bør ikke være lavere enn tallet 1. Det
betyr at de mest likvide omløpsmidlene i
sum bør være større enn den kortsiktige
gjelden.
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NB! Premieavviket er holdt utenfor beregningen av likviditetsgrad 1 fordi
premieavviket medfører ingen kontantstrømmer, selv om det er definert som
kortsiktige fordringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, se § 13-4
bokstav A. Problemet med at premieavviket er oppført som fordring i balansen,
er at det ikke finnes noe reelt krav der kommunen kan forvente å motta en
innbetaling. Videre kan kommunen selv velge at premieavviket skal amortiseres
over flere år, og det er da ikke lenger kortsiktig.
Som det fremkommer av oversikten over, har likviditeten variert gjennom 2014,
og generelt er likviditetsgradene altfor lave i forhold til anbefalt nivå. Høyest har
begge likviditetsgradene vært i 2. tertial.
Likviditetsgrad 2 ser tilsynelatende ut til å være på et tilfredsstillende nivå ved
utgangen av året. Men som nevnt tidligere er salget av RIK-aksjer foreløpig
plassert som bankinnskudd og er med i utregningen. Hvis midlene skal anses
som langsiktig, ville likviditetsgrad 2 vært lavere enn anbefalt nivå.
Likviditetsgrad 1 er under anbefalt nivå gjennom hele året, og det til tross for at
midlene fra RIK-salget er med i utregningen av nøkkeltallet.
For å gi det beste bildet på likviditet burde også ubrukte lånemidler og
plasseringen av midlene fra RIK-salget vært holdt utenfor beregningen av
likviditetsgrader. Disse midlene skal ikke anvendes i driften. Likviditetsgrad 1
ville da ha vært 0,6 og likviditetsgrad 2 ville ha vært 0,14. Nøkkeltallene er langt
under anbefalte nivåer og viser hvor alvorlig likviditetssituasjonen er.
Enda verre blir likviditetsgradene hvis fondsmidler på bank holdes utenfor. Da er
de mest likvide omløpsmidlene, beregnet ved likviditetsgrad 2, negative.
Den svake likviditeten skyldes flere år med driftsunderskudd, med underskuddet
i 2008 som det største. Betydelige bokførte premieavvik de senere årene
forbedrer driftsresultatet, men ikke likviditeten. Ved utgangen av 2014 er
akkumulert driftsunderskudd kun 2 mill. kroner, mens akkumulert premieavvik
inkludert arbeidsgiveravgift er 187,6 mill. kroner. Det er altså bare et lite beløp
igjen å dekke inn før kommunen er ute av ROBEK, men likviditetsutfordringen er
mer tilnærmet lik trekkrettigheten på 150 mill. kroner. Det er derfor nærliggende
å stille spørsmål ved hvor robust kommunen egentlig er den dagen den ikke er i
ROBEK lenger. Et scenario er at kommunen kan defineres som friskmeldt fra
ROBEK-lista og på samme tid ha negativ likviditet!
Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto
gjennom 2014 og periodisert likviditetsprognose. Konsernkontoen omfatter
samtlige likvide midler hos kommunens hovedbankforbindelse (Danske Bank).
Midlene inkluderer også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.
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Likviditetsutvikling 2014
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Periodevis har den faktiske likviditeten vært bedre enn periodisert prognose, men
det skyldes for det meste forsinket investeringsfremdrift. Låneopptaket i 2014
ble foretatt for alle godkjente investeringer, men de faktiske utgiftene til
investeringer påløper ikke like raskt som planlagt.
Likviditetsutviklingen er imidlertid bekymringsfull fordi det er et gap mellom
ubrukte lånemidler og det faktum at disse investeringsmidlene ikke er
tilgjengelige på konsernkontoen. Det kan ikke bety annet enn at deler av
låneopptak til investeringer har medgått til å finansiere driften, og som en følge
har kommunen unngått bruk av trekkrettighet.
Risikoen i nåværende plassering av driftslikviditeten vurderes som meget lav, da
midlene er plassert som innskudd i bank.

Langsiktige finansielle aktiva
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på
en slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både
dagens og fremtidige innbyggere til gode.
Ringerike kommune har i 2014 ikke hatt langsiktige finansielle plasseringer i
form av kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en rekke
eierandeler i selskaper.
I 2014 solgte kommunen 15 prosent av sine aksjer i Ringerikskraft AS til KLP.
Aksjene ble overdratt til KLP for en salgssum på 135 mill. kroner. En
gevinstrealisering på 13,9 mill. kroner kunne føres i driftsregnskapet. Tilbake
står en salgsinntekt på 121,1 mill. kroner som avsettes i investeringsregnskapet
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og medfører at verdien av langsiktige finansielle aktiva øker. Avsetningen av
midlene fra aksjesalget ble ikke endelig vedtatt i løpet av 2014, men forslaget til
vedtak er å plassere midlene langsiktig i fond.
Den balanseførte verdien av aksjeposten i Ringerikskraft AS er nedskrevet med
24 mill. kroner som følge av den solgte aksjeandelen på 15 prosent.
Av kommunens eierandeler i selskaper er eierandelen på 73 prosent i
Ringerikskraft AS den vesentligste. Denne eierandelen er oppført i kommunens
balanse til en verdi av 116,6 mill. kroner (730 aksjer). Aksjer har ikke noe avtalt
avkastning, men gir rett til utbytte fra foretaket når slikt blir besluttet utbetalt.
Ringerike kommunes andel av utbetalt avkastning utgjorde 21,9 mill. kroner i
2014.
Kommunen økte sin aksjeandel i Flerbrukshallen AS med 2 mill. kroner i løpet av
2014 til totalt 9 mill. kroner.

Forvaltningen av finansielle passiva
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler er å skaffe
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at den påføres
vesentlig finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng
usikkerhet mht. fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.
Det skal vurderes å bygge en låneportefølje med ulike rentebindingsperioder og
forfall, slik at kommunen ikke opplever et refinansieringsproblem dersom
rentenivået endres eller det er manglende kreditt i markedet.
Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. Styring
av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et
akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i
lånekostnader.
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:






Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for
renteregulering/forfall.
Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet
rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.
Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % (lån med
rentebinding 1 år frem i tid og over).
Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede
låneporteføljen.
Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den
samlede låneporteføljen.
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Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i
2014:
(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld
Per 31.12.2013
883,4
Årets avdrag
46,2
Ekstraordinære avdrag
Årets låneopptak
78,6
Per 31.12.2014
915,8

Startlån
Samlet gjeldsportefølje
159,1
1 042,5
5,6
51,8
28,2
106,8
181,7
1 097,5

(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)

Fylkesmannen godkjente ikke låneopptak til finansiering av alle budsjetterte
investeringer i 2014. I første omgang ble kun låneopptak til rentable
investeringer på 50,8 mill. kroner godkjent, i tillegg til 35 mill. kroner i nye
startlån i 2014. Senere godkjente Fylkesmannen låneopptak på 27,8 mill. kroner
til finansiering av spesifiserte ikke-rentable investeringer.
Årets lån til investeringsformål ble tatt opp i desember måned og inngått som et
fastrentelån i KLP Kommunekreditt med 5 års bindingstid til 1,94 prosent rente.
Låneopptaket ble gjennomført i tråd med inngått rammeavtale for kommunale
låneopptak.
I brev fra Husbanken av 5. mars 2014 står det at kommunen ikke kan påregne
og få innvilget hele beløpet som det søkes om. Begrunnelsen er at det er stor
etterspørsel etter startlån som medfører at Husbanken må foreta prioriteringer
innenfor årets låneramme. For å utnytte lånerammen best mulig blir rammen i
2014 delt opp i tre bevilgninger. I 2014 fikk kommunen bevilget 28,2 mill. kroner
av det omsøkte årsbeløpet på 35 mill. kroner. To beløp ble innvilget og utbetalt
fra Husbanken i 2. tertial på til sammen 19,5 mill. kroner. I 3. tertial utbetalte
Husbanken 8,7 mill. kroner.
I opprinnelig budsjett for 2014 ble det lagt til grunn 47,0 mill. kroner i avdrag på
investeringslån, noe som innebærer en avdragsutsettelse i forhold til inngåtte
låneavtaler. Beregnet minimumsavdrag i tråd med Kommunelovens § 50 nr. 7
for 2014 ble 46,2 mill. kroner, hvilket betyr en avdragsutsettelse på 10,0 mill.
kroner i forhold til ordinære nedbetalingsplaner. I 2013 var beregnet
minimumsavdrag 43,2 mill. kroner, i 2012 var det 41,2 mill. kroner og i 2011 var
det 42,6 mill. kroner. Det ble ikke betalt ekstraordinære avdrag på startlån til
Husbanken i 2014 som følge av netto mottatte avdrag startlån i 2013, da dette
ikke lenger er påkrevd.
I henhold til kommunens finansreglement skal gjeldsporteføljen ha en
fastrenteandel på minimum 25 prosent (lån med rentebinding 1 år frem i tid og
over). Ved inngangen til 2014 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje
om lag 37 prosent. Årets låneopptak til godkjente budsjetterte investeringer ble
inngått som et fastrentelån, mens nye startlånsopptak har flytende
rentebetingelser. Fastrenteandelen har økt litt i løpet av året og er ved utgangen
av 2014 om lag 39,6 prosent.
Økt fastrenteandel gir, med dagens rentenivå, lavere renteutgifter på kort sikt
enn flytende rente, noe som ikke er helt normalt. Det er ikke vanlig at fast rente
er lavere enn flytende rente, og det er sannsynlig at den flytende renten vil
reduseres noe.
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I henhold til finansreglementet skal kommunens gjennomsnittlige rentebinding
ha en durasjon på mellom 1 og 5 år. Graden av rentebinding ved inngangen til
2014 ga en durasjon på om lag 1,8 år. Durasjonen i porteføljen er ved utgangen
av 2014 på om lag 1,5 år ved samme beregningsmåte.
Dagens rentebinding har følgende forfall:
(Beløp i mill. kroner)
KLP Kommunekreditt

Kommunalbanken
Husbanken

Utestående pr
31.12.2014
114,0
43,4
44,6
78,6
91,4
9,0
9,2
21,3
22,9

Forfall neste
renteregulering
03.02.2018
19.11.2019
19.08.2021
12.12.2019
27.02.2023
01.07.2019
01.06.2018
01.06.2018
01.05.2021

Fastrentesats
4,48 %
4,98 %
4,27 %
1,94 %
3,86 %
4,40 %
1,99 %
1,99 %
4,20 %

Som tabellen viser har årets låneopptak på 78,6 mill. kroner en rentebinding på
5 år frem til forfall 12.12.2019. Fastrenten er under nivået for kommunens
flytende rentebetingelser. Ingen fastrentelån til investeringer har renteforfall
inntil 1 år frem i tid.
Tabellen nedenfor viser løpetiden for kommunens investeringsgjeld og startlån:

Balansekonto
2453951001
2453951003
2453951004
2453951005
2453951006
2453951007
2453951008
2453951009
2453951010
2453951011
2453951014
2453951200
2453951201
2453951202
2453951203
2453951204
2453951205
2453951206
2453551300
2453551301
2453551302
2453551303

Restgjeld Ferdig
Gjenstående
31.12.2014 nedbetalt i løpetid
Vekt
7 881 196
2027
13
0,01
9 017 990
2029
15
0,01
9 180 731
2030
16
0,01
13 113 810
2029
15
0,01
21 282 902
2035
21
0,02
22 866 804
2036
22
0,02
7 120 070
2036
22
0,01
8 074 638
2037
23
0,01
24 643 809
2037
23
0,02
29 620 359
2038
24
0,03
27 916 937
2044
30
0,03
133 241 400
2026
12
0,12
153 202 035
2027
13
0,14
83 750 120
2026
12
0,08
38 881 020
2029
15
0,04
62 251 560
2035
21
0,06
72 518 400
2037
23
0,07
91 439 010
2033
19
0,08
114 010 255
2027
13
0,10
43 352 580
2035
21
0,04
44 572 000
2036
22
0,04
78 560 000
2039
25
0,07
1 096 497 626
1,00

Vektet
gjenstående
løpetid (år)
0,093
0,123
0,134
0,179
0,408
0,459
0,143
0,169
0,517
0,648
0,764
1,458
1,816
0,917
0,532
1,192
1,521
1,584
1,352
0,830
0,894
1,791
17,53
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Vektet gjenstående løpetid er 17,53 år. Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av
låneporteføljen.

Figurene nedenfor viser henholdsvis utviklingen i kommunens investeringsgjeld
og startlån i Husbanken de seneste årene:
Utvikling i kommunens startlån i Husbanken
2007-2014

Utvikling i kommunens investeringsgjeld
2007-2014
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Utviklingen i kommunens investeringsgjeld og startlån viser en stigende tendens.
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SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 14/3736-8

Arkiv: 614

Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar vedtak fattet i møte den 26.2.2015 til etterretning, jf. møteprotokoll og
ordførers brev av 6.3.2015.
Beskrivelse av saken
Saken ble realitetsbehandlet i kommunestyrets møte 26.2.2015 sak 26/15 med følgende
enstemmige vedtak:
Ordføreren tar saken opp til avsluttende behandling i kommunestyret på et senere tidspunkt.

På denne bakgrunn ansees saken som ferdigbehandlet.
For ordens skyld vises til reglement for kommunestyre i Ringerike kommune § 31 –
anmodning om ny behandling av avgjort sak. Rådmannen opplyser at ny sak om etablering
av eldresenter, der de problemstillinger som framkom under behandling av sak 27/15 blir
belyst og utredet, blir fremmet i juni 2015.
Vedlegg



Brev fra ordfører til kommunestyret av 6.3.2015
Saksprotokoll sak 26/15 fra kommunestyrets møte 26.2.2015

Ringerike kommune, 19.03.2015
Kjell Hansen
Ordfører
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/3736-6

Arkiv: 614

Sak: 26/15
Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser
Vedtak i Kommunestyret:
Ordføreren tar saken opp til avsluttende behandling i kommunestyret på et senere tidspunkt.
Enstemmig bifalt.
Behandling i Kommunestyret 26.02.2015:
Forslag fra Einar Zwaig (Sol):
«Alt. forslag pkt. 1 istf. pkt. 1, 3 og 4:
RK opprettholder dagens tilbud om dagplasser, inkl. betalingsreglementet.»
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet:
«Rådmannen fremmer sak som belyser hvordan brukere kun skal betale for tjenesten når de
benytter den, og ikke som en abonnementsordning.
En slik sak må også belyse hvor mye en prisøkning vil utgjøre for hver enkelt bruker, herunder
om dette vil ha betydning for hvor mange som velger å benytte seg av tjenesten.»
Forslag fra Mons-Ivar Mjelde (Ap):
1. «Ringerike kommune avvikler, som en prøveordning, dagtilbudet ved Heradsbygda
omsorgssenter, Nes sykehjem og Tyribo, og erstatter disse med eldresentra i tråd med
saksframstillingen.
2. Ok
3. Ok
4. Ok
5. Hans-Petter Aasens forslag med tillegg: dette fremmes for politisk behandling innen
utgangen av mai 2015.»
Forslag fra Magnus Herstad (Frp):

«Nytt pkt:
Det utredes mulighet for redusert brukerbetaling for brukere med lav inntekt.»
Forslag fra Dag Henaug (H) p.v.a. H, Krf og V:
«Nytt punkt 5:
HOV sørger for at den nye ordningen evalueres.»

Voteringsrekkefølge:
Hans-Petter Aasens forslag opp mot FS forslag i fire punkter.
Einar Zwaigs forslag opp mot FS punkter nr. 1, 3 og 4.
Mons Ivar Mjeldes forslag opp mot FS punkt 1.
Formannskapets forslag punkt 1.
Deretter punktvis avstemming over FS’ innstilling i punktene nr. 2 , 3, 4.
Så nytt punkt 5 fra Dag Henaug og nytt punkt 6 fra Magnus Herstad til FS’ forslag.
Stemmeresultat
Aasens forslag oppnådde 7 stemmer (Sp, Sol og uavh) og falt.
Zwaigs forslag oppnådde 7 stemmer (Sol, Sp og uavh) og falt.
Formannskapets innstilling punkt 1 oppnådde 21 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp,
H, V og Krf).
Mjeldes forslag punkt 1 oppnådde 15 stemmer (Ap) og falt.
På bakgrunn av voteringsresultatet i punkt 1 ble det ikke stemt over øvrige punkter, og heller
ikke forslagene fra Henaug og Herstad.
Forvirring
Med bakgrunn i ovennevnte og den usikkerheten blant representantene tok ordfører opp
spørsmålet om det var stemning blant representantene for å utsette avslutningen av saken til
neste møte. Et flertall i salen gikk i mot dette og usikkerheten vedvarte i form av flere
innlegg.
Ordfører anmodet gruppelederne om et særmøte for avklaring av den usikkerhet som forelå.
Dette ble gitt enstemmig tilslutning. På grunnlag av drøfting og enighet med gruppelederne
fremla ordføreren til slutt følgende forslag:
Ordføreren tar saken opp til avsluttende behandling i kommunestyret på et senere tidspunkt.
Ordførerens forslag ble enstemmig bifalt.
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i Ringerike kommune —avvikling av dagplasser.

Ordfører viser til angjeldende sak som ble behandlet i Kommunestyret 26.02.15, og i den
forbindelse til vedlagt protokoll fra møtet.
Ordføreren viser til forslagene som ble fremlagt i møtet, til voteringsrekkefølge og til
steinmeresultat. Her fremgår at formannskapets forslag punkt 1 oppnådde 21 stemmer og falt.
Arbeiderpartiets forslag til punkt l oppnådde 15 stemmer og falt. Dette tolker ordfører dithen
at sak 26/15 ble avvist av kommunestyret i og med at begge forslag til sakens grunnleggende
punkt 1 falt.
Ordfører konkluderer dermed med at sak 26/15 Eldresenter i Ringerike kommune - avvikling
av dagplasser er avsluttet. På den bakgrunn og for ordens skyld vil ordfører sette saken opp til
på sakslisten til kommunestyrets møte den 26.03.15 med følgende forslag til vedtak:
Sak 26/15 Eldresenter i Ringerike kommune - avvikling av dagplasser ble realitetsbehandlet i
Kommunestyrets møte den 26.02.15, jfr. protokoll fra møtet. Ingen fremsatte forslag til vedtak
oppnådde flertall og saken ble denned avvist.
Det vil ikke bli åpnet for ny behandling av saken i møtet den 26.03.15 ut over at
kommunestyret inviteres til å stadfeste i tråd med det nevnte.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.:

l 413736-6

Arkiv: 614

Sak: 26! 15
Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser
Vedtak i Kommunestyret:

Ordføreren tar saken opp til avsluttende behandling i kommunestyret på et senere tidspunkt.
Enstemmig bifalt.
Behandling

i Kommunestyret

26.02.2015:

Forslag fra Einar Zwaig (Sol):
«Alt. forslag pkt. 1 istf. pkt. I, 3 og 4:
RK opprettholder dagens tilbud om dagplasser, inkl. betalingsreglementet»
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet:
«Rådmannen fremmer sak som belyser hvordan brukere kun skal betale for tjenesten når de
benytter den, og ikke som en abonnementsordning.
En slik sak må også belyse hvor mye en prisøkning vii utgjøre for hver enkelt bruker, herunder
om dette vil ha betydning for hvor mange som velger â benytte seg av tjenesten»
Forslag fra Mons-ivar
l.

Mjelde (Ap):

«Ringerike kommune avvikler, som en prøveordning, dagtilbudet ved Heradsbygda
omsorgssenter, Nes sykehjem og Tyribo, og erstatter disse med eldresentra i tråd med
saksframstillingen.

2. Ok
3. Ok
4. Ok
S. Hans-Petter Aasens forslag med tillegg: dette fremmes for politisk behandling innen
utgangen av mai 2015.»
Forslag fra Magnus Herstad (Frp):
«Nytt pkt:

Det utredes inulighet for redusert brukerbetaling for brukere med lav inntekt»
Forslag fra Dag Henaug (H) p.v.a. H, Krf og V:

«Nytt punkt 5:
HOV sørger for at den nye ordningen evalueres»

Voteringsrekkeffllge:
Hans-Petter Aasens forslag opp mot FS forslag i fire punkter.
Einar Zwaigs forslag opp mot FS punkter nr. 1, 3 og 4.
Mons Ivar Mjeldes forslag opp mot FS punkt 1.
Formannskapets forslag punkt 1.
Deretter punktvis avstemming over FS' innstilling i punktene nr. 2 , 3, 4.
Så nytt punkt 5 fra Dag Henaug og nytt punkt 6 fra Magnus Herstad til FS’ forslag.
Stemmeresllltat

Aasens forslag oppnådde 7 stemmer (Sp, Sol og uavh) og falt.
Zwaigs forslag oppnådde 7 stemmer (Sol, Sp og uavh) og falt.
Formannskapets innstilling punkt 1 oppnådde 21 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp,
H, V og Krf).

Mjeldes forslag punkt l oppnådde l5 stemmer (Ap) og falt.
På bakgrunn av voteringsresultatet i punkt l ble det ikke stemt over øvrige punkter, og heller
ikke forslagene fra Henaug og Herstad.
Forvirring

Med bakgrunn i ovennevnte og den usikkerheten blant representantene tok ordfører opp
spørsmålet om det var stemning blant representantene for ä utsette avslutningen av saken til
neste møte. Et flertali i salen gikk i mot dette og usikkerheten vedvarte i form av flere
innlegg.
Ordfører anmodet gruppelederne om et særmøte for avklaring av den usikkerhet som forelå.
Dette ble gitt enstemmig tilslutning. På grunnlag av drøfting og enighet med gruppelederne
fremla ordføreren til slutt følgende forslag:
Ordføreren tar saken opp til avsluttende behandling i kommunestyret på et senere tidspunkt.
Ordførerens forslag ble enstemmig bifalt.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/1729-2

Arkiv: 151

Sak: 26/15
Overføring av investeringsmidler fra 2014 til 2015
Vedtak i Formannskapet:
1. Ubenyttede investeringsmidler på løpende prosjekter som hadde mindreforbruk i 2014
overføres til 2015, til sammen kr 26 122 416,59 (fordelt jf. tabell I).
2. Merforbruket på prosjekter i 2014 overføres til 2015, til sammen kr 12 166 786,95
(fordelt jf. tabell II) og dekkes av ny bevilgning i 2015 der slik forekommer.
Merforbruket kan også dekkes av vedtatte avsetninger i 2014.
Behandling i Formannskapet 17.03.2015:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/1729-1

Arkiv:

Overføring av investeringsmidler fra 2014 til 2015
Forslag til vedtak:
1. Ubenyttede investeringsmidler på løpende prosjekter som hadde mindreforbruk i 2014
overføres til 2015, til sammen kr 26 122 416,59 (fordelt jf. tabell I).
2. Merforbruket på prosjekter i 2014 overføres til 2015, til sammen kr 12 166 786,95 (fordelt
jf. tabell II) og dekkes av ny bevilgning i 2015 der slik forekommer. Merforbruket kan også
dekkes av vedtatte avsetninger i 2014.

Sammendrag
I 2014 ble det foretatt avsetninger av betydelige investeringsbeløp på bakgrunn av
realitetsvurderinger av investeringsfremdriften. Budsjettavviket ble betydelig mindre enn de
siste årene med om lag 14 millioner kroner i mindreforbruk.
Det søkes om overføring av ubenyttede investeringsmidler for å sørge for kontinuitet i
prosjektgjennomføringer og sikre bevilgning i 2015. Overføring av prosjektmidler fra 2014
til 2015 vil verken påvirke prosjektenes totalbudsjett eller finansiering av prosjektene. Men
det vil påvirke kommunens likviditet da midlene allerede er lånefinansiert. I tillegg søkes
merforbruket overført da det må vedtas inndekning av disse kostnadsoverskridelsene i
forhold til tidligere budsjettvedtak.

Innledning / bakgrunn
Felles for alle investeringsprosjektene er at budsjett og finansiering er vedtatt politisk
tidligere, men på bakgrunn av KRDs brev fra april 2010 som presiserer at
investeringsbudsjettet er å anse som ettårig og dermed årsavhengig, skal alle prosjektene
avsluttes pr 31.12 hvert år. Det vil si at prosjektene regnskapsmessig skal avsluttes årlig.
Prosjektene kan dog ikke stoppe opp på grunn av en regnskapsteknisk årsavslutning, og
derfor skal det bekreftes politisk en videreføring av restbudsjett til nytt budsjettår.

Beskrivelse av saken
Investeringsprosjekter skal anses som årsuavhengige, og det innebærer at
investeringsprosjekter som løper over flere år, må tas inn i investeringsbudsjettet kun med
den delen av prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettår. Investeringsbudsjettet anses

altså som årsavhengig, mens investeringsprosjektene drives i praksis som årsuavhengige.
Investeringsbudsjettet i Ringerike kommune blir vedtatt delvis på prosjektnivå, men også på
enkelte større samleposter. For 2015 ble investeringsbudsjettet vedtatt på et mer overordnet
nivå i forhold til tidligere.
Det kan av ulike årsaker oppstå endringer i prosjektfremdriften og andre endringer i
budsjettforutsetningene. Det kan da bli et behov for å benytte bevilgning påfølgende år.
Mindreforbruket i 2014 må derfor overføres for at prosjekter skal få med seg ubrukt
bevilgning og ha dekning for prosjektgjennomføringen i 2015. I tillegg er det nødvendig å
overføre merforbruket på prosjekter med overskridelser fordi kommunen må finne
inndekning for disse investeringsutgiftene.
Kommunens midler til investering er som regel frie. Unntaket er midler som er bundet til
særskilte formål, dvs. øremerkede midler som følger av lov, forskrift eller avtale med giver.
De frie midlene i investeringsbudsjettet og -regnskapet bør i prinsippet anses som felles
finansiering av investeringsporteføljen. Hvis kommunen har udisponerte midler som ikke
lenger er tiltenkt noen prosjekter må det vedtas politisk om disse midlene skal avsettes til
ubundne investeringsfond eller brukes til ekstraordinær nedbetaling av investeringsgjeld.

Rådmannens vurdering
Rådmannen vil anbefale at mindre- og merforbruket overføres fra 2014 til 2015 for løpende
prosjekter. På den måten vil prosjekter med mindreforbruk sikres den finansiering som
tidligere er vedtatt selv om fremdriften ikke har vært som forutsatt. Det må i tillegg sørges
for inndekning av merforbruket slik at de totale investeringene ikke overskrider vedtatt
finansiering. Inndekningen må skje ved hjelp av ny bevilgning i 2015 der slik bevilgning
foreligger.

Vedlegg
Tabell I og II i vedlegget gir en oversikt over prosjektene med henholdsvis mindreforbruk
og
merforbruk i investeringsregnskapet 2014.

Ringerike kommune, 16.02.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/1072-2

Arkiv: 084

Sak: 28/15
Pensjonsordning folkevalgte - KLP
Vedtak i Formannskapet:
Saken går til kommunestyret uten innstilling.
Formannskapet endret ordlyden i punkt 2:
Alle folkevalgte med fast stillingsgodtgjørelse fra Ringerike kommune inkluderes i
pensjonsordningen uansett stillingsstørrelse.
Behandling i Formannskapet 17.03.2015:
Avstemming:
Etter forslag fra rådmannen ble ordlyden i punkt 2 enstemmig endret:
Alle folkevalgte med fast stillingsgodtgjørelse fra Ringerike kommune inkluderes i
pensjonsordningen uansett stillingsstørrelse.
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):
Saken går til kommunestyret uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/1072-1

Arkiv:

Pensjonsordning folkevalgte - KLP
Forslag til vedtak:
1. Punkt 4 i Kommunestyrets vedtak sak 39/14 endres til:
- De folkevalgte har rett til AFP fra 62-64 år
2. Alle folkevalgte med fast godtgjøring fra Ringerike kommune inkluderes i
pensjonsordningen uansett stillingsstørrelse.

Beskrivelse av saken
Våren 2014 behandlet formannskapet og kommunestyret sak om endret pensjonsordning for
folkevalgte med fast godtgjøring. I realiteten betyr det kun ordfører i Ringerike kommune
når kravet er satt til minst 1/3 av full godtgjørelse. For kommunens ansatte ble det fra 01.01.
2014 endret på kravet om 168 timer i kvartalet eller fast ansatte med minst 14 timer i uken
for å bli innmeldt i pensjonsordningen. Alle ansatte skal nå meldes inn i pensjonsordningen
uansett hvor mange timer de har arbeidet. For de folkevalgte må imidlertid stillinger med
mindre enn 1/3 godtgjøring bestemmes spesielt av kommunestyret før de kan meldes inn.
I kommunestyrets vedtak i sak 39/14 heter det i punkt 4:
«De folkevalgte skal ikke ha rett til AFP fra 62-65 år»
Dette vedtaket ble sendt KLP. I mai 2014 mottok kommunen et skriv fra KLP med
bekreftelse på at de har mottatt vedtaket fra kommunen. Der påpeker de følgende:
«Innlemmelse av de folkevalgte i pensjonsordningen for de øvrige ansatte i kommunen/
fylkeskommunen medfører at de inngår i alle premieelementer for denne ordningen, også
premie for utgjevningsfellesskapet for AFP 62-64 år. Premien for utgjevning av AFP 62-64
år vil derfor bli den samme uavhengig om folkevalgte hos dere gis rett til ytelsen eller ei.
Om dere på bakgrunn av dette ønsker at de folkevalgte likevel skal ha rett til AFP 62-64 år,
ber vi om rask tilbakemelding på det. Vi ber i så fall om at bekreftelse sendes oss på
vedlagte svarskjema så snart som mulig, og senest innen 01.07.2014.»

På bakgrunn av dette ble det på svarskjemaet, signert 16. mai, bekreftet at kommunen ønsker
å innlemme folkevalgte i AFP ordningen.

Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyrets sak 39/14 den 24.04.2014

Økonomiske forhold
Forslag til vedtak punkt 1: Påvirker ikke kommunens økonomi så lenge kommunen er 100
% del av utgjevnings-fellesskapet for AFP 62-64 år i KLP.
Forslag til vedtak punkt 2: Vil også inkludere varaordfører slik situasjonen er i dag.
Kommunens pensjonsutgifter vil årlig øke med ca. 25.000 kr.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at det er gått noe tid siden vedtaket i sak 39/14 ble fattet og svarskjema til
KLP ble sendt. Svarskjema er ikke i henhold til kommunestyrets vedtak, men
administrasjonen vurderte det slik at en innlemmelse i AFP-ordningen ville være det riktige
etter at opplysningene fra KLP var kommet. Dette har ikke hatt økonomiske konsekvenser
for kommunen, og rådmannen er fremdeles av den oppfatning at folkevalgte som inngår i
pensjonsordningen også skal være en del av AFP 62-64 år så lenge kommunen er 100 % del
av utgjevningsfellesskapet i KLP.
Rådmannen vurderer det som riktig at også alle folkevalgte med fast godtgjøring inkluderes
i pensjonsordningen uansett stillingsstørrelse. Dette på grunnlag av de endringer som ble
gjort i pensjonsordningen for øvrige ansatte i kommunen fra 01.01.2014.

Vedlegg
1. Brev fra KLP datert 7. mai 2014
2. Svarskjema til KLP innmelding i pensjonsordningen
3. Saksprotokoll KS sak 39/14

Ringerike kommune, 30.01.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 13/4031-5

Arkiv: 084

Sak: 39/14
NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014
Vedtak i Kommunestyret:
1. Ringerike kommune skal fortsatt ha en pensjonsordning for folkevalgte.
2. Ringerike kommunes folkevalgte skal innlemmes i den ordinære
tjenestepensjonsordningen for de ansatte.
3. Ordningen skal ikke omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse.
4. De folkevalgte skal ikke ha rett til AFP fra 62-65 år.
5. Spørsmålet om pensjonsordningen for folkevalgte tas opp igjen ved revisjon av
godtgjøringsreglementet.

Behandling i Kommunestyret 24.04.2014:
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) p.v.a. Ap, H, V og Krf til nytt punkt 5:
«Spørsmål om pensjonsordningen for folkevalgte tas opp igjen ved revisjon av
godtgjøringsreglementet.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Formannskapets innstilling med Holtens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret
Arkivsaksnr.: 14/2813-4

Arkiv: 217

IVERKSATTE TILTAK KNYTTET TIL
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN FRA BUSKERUD
KOMMUNEREVISJON IKS
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar statusrapporten vedrørende tiltak knyttet til arkivordningen,
journalføring og saksbehandling til etterretning.
2. Rådmannen gir en ny status rapport innen utgangen av august 2015.

Innledning / bakgrunn
Kontrollutvalget bestilte i møte den 16.11.13 et forvaltningsprosjekt fra Buskerud
kommunerevisjon IKS innen arkivordningen i Ringerike kommune. Den ferdige rapporten
gav kommunen noen anbefalinger, som det til nå er jobbet med. I kommunestyret den
11.12.14 ble det gjort vedtak om at rådmannen rapporterer tilbake til kommunestyrer om
iverksatte tiltak innen utgangen av mars.

Beskrivelse av saken
Buskerud kommunerevisjon IKS gav følgende anbefalinger;
1. Det utarbeides en arkivplan i henhold til gjeldende regelverk for offentlige arkiv.
2. Det innføres systematisk internkontroll på området.
3. Det vurderes om kompetansen på området er tilstrekkelig
Rådmannen har i sin uttalelse til rapporten uttalt hva som skal prioriteres;
 Det utarbeides en felles arkivplan for Ringerike kommune i henhold til gjeldende
regelverk Det utarbeides rutiner for restanseoppfølging og systematisk kvalitetssikring av
kommunens dokumenthåndteringssystem.
 Det skaffes nødvendig kompetanse slik at arkivarbeidet kan utføres på en forsvarlig
måte og i henhold til lov og forskrifter på området.
Det er ansatt ny arkivansvarlig som begynte 9. mars. Hun kom fra tilsvarende stilling i Sola
kommune og har både formell arkivutdanning og flere års relevant erfaring fra fagområdet.
Sola kommune benytter det samme arkivsystemet, ESA 8, som Ringerike . Sola kommune
gikk over til siste versjon 01.01.14 og Ringerike gikk over 26.09.14. Hun har utarbeidet
arkivplan med følgende rutiner i Sola som hun vil bringe videre i sitt arbeid her i Ringerike.

Status arkivplan
Arbeidet med å utarbeide en arkivplan med aktuelle rutiner er i gang. Selve strukturen i
arkivplanen ligger på intranettet og det er lagt inn flere lover og rutiner. Ny arkivansvarlig
har dette som prioritert oppgave sammen med de øvrige ansatte på dokumentsenteret når
hun begynner. Forrige prosjektleder måtte prioritere implementering av ny versjon framfor å
sluttføre arbeidet med arkivplan.
Status systematisk internkontroll
Det har blitt utarbeidet flere rutiner på området og de finnes på kommunens intranett side
både innunder arkivplan og rutiner. Disse er også sendt ut til aktuelle saksbehandlere. Det
ligger også som en daglig arbeidsoppgave på avdelingen å føre kontroll på det som blir
produsert av saksbehandlere før det legges ut på postlisten. Ved feil bruk av koder og tekst,
så blir saksbehandler kontaktet. Det er flere rutiner som gjenstår, blant annet rutiner for
restanseoppfølging. Dette vil den nye arkivansvarlig ta tak i.
Status vedrørende om det er nok kompetanse på området.
De som er ansatt på avdelingen har utviklet god kompetanse gjennom flere år selv om de
ikke har den formelle utdanningen. I 2014 var det flere med reduserte
stillinger/sykemeldinger. Pr 01.03.15 er det ingen sykemeldinger. Ringerike har ansatt ny
arkivansvarlig og i tillegg har rådmannen tilsatt en ekstra ressurs i en 80% stilling fram til
30.06.15 med tanke på at det blir satt av nok tid til å få arkivplan med tilhørende rutiner på
plass. Det er også prioritert å sende medarbeidere på relevante kurs. Ny arkivansvarlig vil
også bidra med intern opplæring innad på avdelingen og ut mot saksbehandlere.

Tidligere behandlinger og vedtak
Saken har tidligere vært til behandling i kontrollutvalget og i kommunestyret 11.12.14. I
kommunestyret ble det fattet følgende vedtak;
1. rapporten fra Buskerud kommunerevisjon IKS, datert 3.9.2014, om arkivordningen i
Ringerike kommune og med anbefalinger tas til etterretning.
2. Rådmannen rapporterer tilbake til kommunestyret om iverksatte tiltak innen
utgangen av mars måned 2015.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har den oppfatning at arbeidet med å imøtekomme anbefalinger fra Buskerud
Internrevisjonen er godt i gang. Selv om avdelingen har stått uten en arkivansvarlig i ca. 10
uker, har det blitt jobbet med å lage aktuelle rutiner tilknyttet arkivplanen. Avdelingen har
også prioritert opplæring av saksbehandlere.
Rådmannen vil komme tilbake med en ny statusoppdatering innen utgangen av august
måned 2015

Ringerike kommune, 12.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Merete Røst
saksbehandler: Merete Røst

SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/1179-2

Arkiv: 043

Endring av kommunestyrets reglement
Forslag til vedtak:
Kommunestyrets reglement § 17 endres i samsvar med fremlagte forslag

Sammendrag
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 30. januar til landets kommuner
gjort oppmerksom på at mange kommuner fortsatt har utdaterte kommunestyrereglementer
når det gjelder representantenes taushetsplikt. Det viser seg at Ringerike kommune har en
utdatert bestemmelse og det foreslås å endre ordlyden slik at reglementet bringes i samsvar
med gjeldende rett.

Beskrivelse av saken
I brev av 30. januar 2015 til landets kommuner og fylkeskommuner så opplyser Kommunalog moderniseringsdepartementet at de har blitt kjent med at en del kommuner har utdaterte
regler om taushetsplikt i sine reglementer. Departementet oppfordrer på den bakgrunn
kommunene til å gå gjennom sine reglementer og gjøre nødvendige endringer.
Rådmannen har undersøkt om Ringerikes kommunes reglement trenger oppdatering og
konstaterer at det trengs. I gjeldende reglement for kommunestyret i § 17, fjerde ledd andre
setning fremgår følgende om taushetsplikt (det relevante i denne sammenheng er
understreket)
«Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, skal alle som ikke har rett til å være til
stede forlate møtesalen. Kommunestyrets medlemmer, møtende varamedlemmer og
kommunale tjenestemenn som må være tilstede, plikter å bevare taushet om forhandlingene
og om de vedtak som gjøres i saken. Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt av
kommunestyret.»
Regelen gir uttrykk for rettstilstanden slik den var før år 2000. I det normalreglement,
«reglementsmal», om folkevalgtes innsynsrett, som ble utgitt av departementet i 2004
(Veileder H-2142), er det tatt inn bestemmelser om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av

møter. I normalreglementets punkt 4.2 står det følgende om taushetsplikten ved lukkede
møter:
«Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de folkevalgte å
bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt».
Rådmannen foreslår at kommunestyrets reglement endres på den måte at i kommunestyrets
reglement § 17 utgår setningen
«Kommunestyrets medlemmer, møtende varamedlemmer og kommunale tjenestemenn som
må være tilstede, plikter å bevare taushet om forhandlingene og om de vedtak som gjøres i
saken»
Den ovenfor nevnte setningen erstattes av følgende setning:
«Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de folkevalgte å
bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt».
Endringen gjøres gjeldende med virkning fra og med vedtakelsen.
Endringen bringer Ringerikes reglement i pakt med gjeldende rett. For helhetens del
påpekes at når den nye regelen ikke nevner varamedlemmer og kommunale tjenestemenn
spesifikt så har det følgende årsak; Varamedlemmer er også å anse som folkevalgte og
dekkes dermed av regelen uten å være særskilt nevnt. Hva gjelder kommunale tjenestemenn
så er de pålagt taushetsplikt i henhold til lovgivningen og dessuten avgir de
taushetserklæring ved inngåelse av arbeidsforholdet. Det er derfor heller ikke nødig å nevne
dem spesielt.

Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering følger av saksfremlegget

Vedlegg
Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 30. januar 2015

Ringerike kommune, 16.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Dag Erlend Reite

E F' E

Dokld.15010605(1511179-1)

E

:arrene-repair
ved high.: m, mm,

K°'”W"‘3"‘09 f)W"'.es!<ornn1una'e

Fefiementer c-m turne-mygg;
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Kommunene

Fylkeskonnnuneiie
KS

Deres ref

Kommunale
av rnøter

og fylkeskommunale

Vår ref

Dato

15/200 l

30.01.2015

reglementer

om folkevalgtes

taushetsplikt

ved lukking

I løpet av de siste månedene er det kommet flere Lindersøkelserog medieoppslag som viser at
en rekke kommunale og fylkeskommunale

reglementer på enkelte punkter ikke er i tråd med

gjeldende rett. Dette gjelder særlig regler om rekkevidden av de folkevalgtes taushetsplikt når
et folkevalgt organ behandler en sak i et lukket møte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil på denne bakgrunnen minne kommunene og
fylkeskommunene om departementets rundskriv som beskriver den rettslige adgangen til å
pålegge folkevalgte taushetsplikt om forhandlingene

i lukkede møter gjennom lokalt vedtatte

reglementer (såkalt instruksbasert taushetsplikt).
l mars 2000 ga departementet

ut rundskriv H-21 12 om taushetsplikt for folkevalgte. I

rundskrivet redegjøres det for gjeldende regler om taushetsplikten for de folkevalgte og
adgangen til å pålegge taushetsplikt om opplysninger som ikke er taushetsbelagt i lov eller i
medhold av lov. Når det gjelder forholdet til lukkede møter står det klart i rundskrivets punkt
3.3 at det kun er de taushetsbelagte opplysningene som fremkommer i et lukket møte de
folkevalgte har taushetsplikt om. Det at møtet er lukket innebærer i seg selv ikke at de
folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som fremkommer på møtet. Det spesifiseres

at det heller ikke er adgang til å innføre en slik taushetsplikt i et kommunalt reglement, jf.
rundskrivets punkt 5.5 og 5.6.
Kommunene og fylkekornintlnene ble i rundskrivet anmodet om å endre sine reglementer i
den grad de gikk lenger i å pålegge de folkevalgte taushetsplikt enn det som følger av lov.

Postadresse
Postboks Bl I2 Dep
N0-0032 Oslo
poslrnoltak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
htlp:/fwww.kmd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org nu.
972 417 858

Konununalavdelirigen

Saksbehandler
Edvard Aspclund
222417220

[departementets normalreglernent om folkevalgtes innsynsrett som ble utgitt i 2004 (Veileder
l-l-2142), er det også inntatt bestemmelser om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter.
l normalregleinentets punkt 4.2 annet ledd står det følgende om taushetsplikten ved lukkede
møter:

”Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de
folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt”

Det presiseres i merknadene til bestemmelsen at de folkevalgte kun har taushetsplikt om
opplysninger som er taushetsbelagte i lov eller i medhold av lov. Det er ikke anledning til å
pålegge folkevalgte en generell taushetsplikt om opplysninger selv om disse er tlnntatt

offentlighet etter offentlighetsloven. Det er heller ikke slik at opplysninger blir
taushetsbelagte kun fordi de er unntatt offentlighet eller gjelder saker som behandles i lukkede
møter.

Før rundskrivet fra 2000, var det i juridisk teori og tidligere rundskriv fra departementet, lagt
til grunn at kommunestyret

kunne vedta at de folkevalgte hadde taushetsplikt om

forhandlinger i lukkede møter. Ved ârtusenskiftet ble det på bakgrunn av nye juridiske
tttredrtingei'fastslått at kommunene likevel ikke har rettslig adgang til å pålegge de
folkevalgte en slik utvidet taushetsplikt.
Som nevnt er det fremdeles flere koinmuner og fylkeskommuner

som ikke har endret sine

reglementer slik at de er i samsvar med gjeldende rettsoppfatning. Disse kommunene og
fylkeskommunene har bestemmelser i sine reglementer som pålegger de folkevalgte
taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter, og dermed går lenger enn det som følger av
lov og rundskriv fra departementet. En slik reglementsbasert taushetsplikt som gjelder alle
forhandlinger i lukkede møter, vil da gjelde for opplysninger som ikke er omfattet av den
lovbestemte taushetsplikten

i for eksempel forvaltningsloven

§ 13 første ledd.

Departementet minner derfor om de ovennevnte rundskrivene, og oppfordrer koinmunene og
fylkeskommunene

om å ta en gjennomgang av sine reglementer og foreta de nødvendige

endringene. Rundskrivene er tilgjengelige på departementets hjemmeside
wwwregjeringcnno/kmd.
Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)

avdelingsdirektør
Edvard Aspelund
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes men signatur.

Side 2

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/3914-3

Arkiv: 614

Sak: 32/15
Lokalisering av legevakt
Vedtak i Formannskapet:
1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering.
2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike
interkommunale legevakt skal organiseres i forhold til arealbehov, kapasitet og
innhold fra 2020.
3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger:
 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg.
 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til
Ringerike sykehus.
 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes:
a) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier
b) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier
4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale
tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget
av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de
statlige investeringstilskudd.
Behandling i Formannskapet 17.03.2015:
Hovedkomiteens (HOV) innstilling:
1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering.
2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike
interkommunale legevakt skal organiseres i forhold til arealbehov, kapasitet og
innhold fra 2020.
3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger:
 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg.
 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til
Ringerike sykehus.
 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes:
c) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier
d) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier

4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale
tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget
av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de
statlige investeringstilskudd.
Avstemming:
Hovedkomiteens (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/3914-2

Arkiv: 614

Sak: 13/15
Lokalisering av legevakt
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd:
1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering.
2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike
interkommunale legevakt skal organiseres i forhold til arealbehov, kapasitet og
innhold fra 2020.
3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger:


Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg.



Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til
Ringerike sykehus.



Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes:
a) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier
b) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier

4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale
tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget
av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de
statlige investeringstilskudd.
Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 10.03.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til
formannskapet med følgende endring/tillegg i punkt 2 fremmet av Ståle Skjønhaug (Ap):
Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike interkommunale
legevakt skal organiseres i forhold til arealbehov, kapasitet og innhold fra 2020.

SAKSFRAMLEGG
Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 14/3914-1

Arkiv: 614

Lokalisering av legevakt
Forslag til vedtak:
1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering.
2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike
interkommunale legevakts arealbehov bør dekkes fra 2020.
3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger:


Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg.



Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til
Ringerike sykehus.



Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes:
a) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier
b) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier

4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale
tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget
av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av
de statlige investeringstilskudd.
Innledning / bakgrunn
Ringerike interkommunale legevakt er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenfor
fastlegenes alminnelige åpningstid i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad,
Modum, Sigdal og Flå (fra april 2015). Det er ca. 63 000 innbyggere (fastboende) til
sammen i de 7 kommunene.
Ringerike kommune har det administrative ansvaret for tjenesten, som er inngått med
hjemmel i kommuneloven § 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b.
Den interkommunale legevaktordningen skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter
lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. § 3-2 første ledd

nr. 3 bokstav a, og skal sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenfor
fastlegenes alminnelige åpningstid.
Med «nødvendig» forstås her først og fremst hjelp ved følgende situasjoner:
-

akutte, livstruende sykdommer og skader eller mistanke om slike
alvorlige sykdommer, eller mistanke om det
sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig
forverrelse/forlengelse om man venter til nesten dag før man blir undersøkt
sykdommer som medfører vesentlig smerter, angst eller andre vesentlig plager

Legevakten ligger i lokalene til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus i Hønefoss (heretter
kalt Ringerike sykehus) , og har umiddelbar nærhet til akuttmottak, røntgen og ambulanse.
Sykehuset planlegger å etablere et diagnostisk senter i tilknytning til akuttmottaket. Det skal
øke mulighetene for rask diagnostisk avklaring både for spesialist- og primær helsetjenesten
(inkl. legevakten). Legevakten i Ringerike er åpen for pasientene alle dager unntatt dagtid i
ukedagene.
Legevakten benytter en egen legevaktbil, som har hatt ca. 500 utrykninger i løpet av de siste
seks måneder. Legevaktbilen er bemannet med lege og sykepleier.
Beskrivelse av saken
Dagens leieavtale når det gjelder lokaliteter for legevakten ved Ringerike sykehus har en
varighet fram til 31.12.2019, og har allerede i dag marginale eller for små lokaler. Det
akuttmedisinske tilbudet i norske kommuner har gjennomgått en stor utvikling etter at
gjeldende forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus trådte i kraft i 2005. Med "kommunal
legevaktordning" menes en organisert virksomhet som gjennom hele døgnet skal vurdere
henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig.
Samarbeidsutvalget for Ringerike interkommunale legevakt/ Styringsgruppe KØH
(kommunal øyeblikkelig hjelp) har fått utarbeidet en rapport (vedlagt) som belyser de
utfordringer kommunene og sykehuset står ovenfor når det gjelder legevakt og legevaktens
rolle og plass i den prehospitale akuttmedisinske virksomhet. En viktig del av dette er
samspillet og bruken av de kommunale øyeblikkelighjelp plassene.
Arbeidet med rapporten har vært prosjektorganisert. Kommunenes ledelse og fagmiljø,
spesialisthelsetjenesten, representanter for tillitsvalgte og brukere samt medisinskfaglig
miljø har vært godt representert i prosjektgruppe og arbeidsgruppe. Prosjektet har vært ledet
av Marianne Holthe Hellestad.
Styringsgruppen for prosjektet ga 4. desember 2014 følgende anbefaling (enstemmig) når
det gjelder utbygging av ny legevakt:





Styringsgruppen anbefaler utbygging av ny legevakt
Utbygging av legevakt bør være på sykehusets område
Nye lokaler må ha en tilstrekkelig størrelse for å dekke fremtidige behov
Utbyggingen kan være
1. Utvidelse av eksisterende lokaler
•

Utvidelse av legevakt ut mot parkeringsplass med midlertidig
brakkeløsning eller permanent påbygg

2. Nytt bygg på ny tomt

•
•

Kan være i felles lokaler med andre etater/ambulanse mv.
Bygget må gi muligheter for fleksibel bruk av lokalene på dagtid, som
eksempel utleie av kontor til fastlege, smittevern mv. for å redusere
leiekostnader

3. Kombinasjon av 1 og 2


Styringsgruppen anbefaler at kommunene senest innen utgangen av mars tar initiativ
til samarbeid med Ringerike sykehus for kartlegging/avklaring knyttet til etablering
av legevakt i utvidede eller nybygde lokaler. Dette for å løse kortsiktige (1 år) og
langsiktige (20 år) utfordringer.

Rådmannens vurdering
Legevakt lokalisert i tilknytning til Ringerike sykehus oppleves som trygt og enkelt for
pasientene, siden all behandling av akutt sykdom og skade samles på ett sted. En slik
plassering forenkler kommunikasjon og samhandling med sykehuset for pasienter der
sykehusinnleggelse er nødvendig. I tillegg vil nærhet til sykehuset gi tilgang til supplerende
undersøkelser (laboratorium, røntgen o.a.) og fysisk nærhet til spesialistkolleger for legene
på legevakt. Rådmannen har hatt løpende dialog med sykehusets direktør, og en fortsatt
lokalisering av interkommunal legevakt i tilknytning til sykehuset er ønskelig og realistisk.
Rådmannen oppfatter også at det er stor faglig og politisk enighet om at den interkommunale
legevakten skal ligge i tilknytning til sykehuset, og annen lokalisering drøftes ikke i dette
saksframlegget.
Rådmannen vil anbefale at kommunestyret på dette tidspunkt ber om en mulighetsskisse
basert på vedlagte rapport i denne sak. Det vil være fornuftig at denne i vedtaks form
«spisses»/avgrenses, slik at man sikrer en felles forståelse for hvilke inngangsverdier som
skal legges til grunn for et videre forprosjekt.
Mulighetsskissen må ta høyde for den beregnede befolkningsframskriving i den
interkommunale legevaktsordningens «nedslagsfelt». Denne beskrives i rapporten som en
økning av innbyggertallet i løpet av 5 år på 3100 innbyggere, 10 år 6100 innbyggere og 15
år 9000 innbyggere. Da er ikke forventet effekt av vedtatte vei/jernbaneutbygging
medregnet. Befolkningsvekst vil medføre et økt forbruk av legevakt.
Mulighetsskissen må også legge inn nødvendig fleksibilitet for å kunne håndtere endringer
som kan komme som et resultat av bebudet kommunereform. Endringer av kommunegrenser
kan føre til endringer i legevaktens befolkningsgrunnlag. Likeens endrede trafikale forhold
som igjen endrer innbyggernes oppfattelse av «nærhet» og «avstand». Som eksempel utløste
den nye veien «Sokna-Ørgenvika» at Flå kommune ble en del av legevaktsamarbeidet.
Dagens 7-kommuners samarbeidsavtale om interkommunal legevakt er inngått fram til
31.12.2019.
Mulighetsskissen må koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Dersom legevaktens lokaliteter kan inngå fleksibelt i andre lokaler som
samhandlingsreformen betinger, og som utløser statlige investeringstilskudd (55 % av totale
anleggskostnader), vil dette ikke bare utløse faglig og administrativt samhandlingspotensial,
men også gi prosjektet en hensiktsmessig økonomisk plattform.

Vedlegg
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1 Bakgrunn og organisering av prosjektet
1.1 Bakgrunn for evalueringen
Denne rapporten

er skrevet på oppdrag av kommunene

som samarbeider

om

legevakten på Ringerike. Dette er kommunene Sigdal, Krødsherad, Modum, Hole,
Jevnaker og Ringerike. Data er hentet inn i tidsrommet september 2013 til desember
2014.
Det akuttmedisinske

tilbudet

i norske kommuner

har gjennomgått

en stor utvikling

etter at gjeldende forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus trådte i kraft i 2005. Med
"kommunal legevaktordning" menes en organisert virksomhet som gjennom hele
døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den
oppfølging som anses nødvendig.
Sitat Marit Hermansen, leder for Norsk forening for allmennmedisin, Dagens Medisin
nr. 10,22.

mai 2014.'

"Legevakt er organisert på samme v/set /' dag som for 30 år siden. Vi kan ikke fortsette
slik! Vi må' ut av myra, og da må vi endre kurs."
Denne utredningen

svarer ut noen av utfordringene

som er knyttet til legevakten

Ringerike, samtidig som den vurderer tilbudet til kommunalt øyeblikkelig hjelp
døgnopphold (KØH).

1.2 Prosjekfeis mandaf
Prosjektets mandat er å utrede følgende forhold:
Utvikling av ny legevakt
o Legevaktens plassering i den akuttmedisinske kjede
o Nasjonale krav til legevakt
-

Befolkningens

o

Dimensjonering

behov for legevakt
av legevakttjenester

og forhold

til fastlegenes

øyeblikkelig

hjelp plikt
o Noen kommuner har daglegevakt, andre ikke. Alternative
organiseringsmåter.
Koordinering opp mot interkommunalt arbeid om plan for legetjenesten
Fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)
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-

Organisering

av KØH senger fra 1.3.2015.

Avtalen med sykehuset om tre

o
o

plasser strekker seg i utgangspunktet over 1,5 år fra og med 01.09.2013
Evaluering KØH (ferdig 1.10.2014) påvirker organiseringen
Organisering av KØH i forhold til legevakten

på

Utvikling av ny Iegevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

l.3

Organisering

Arbeidet har vært organisert som et prosjekt med styringsgruppe, prosjektgruppe og
arbeidsgruppe. Mandat godkjent av styringsgruppen 13.02.2014.
Prosjektgruppen er komplementert med ressurspersoner der det har vært behov for
dette. Prosjektleder har ledet arbeids~ og prosjektgruppen og har rapportert til
styringsgruppen.

Prosjektorganisering
Organiseringen av prosjektet har vært som følger:
Prosjekteiere:

Ringerike,

Hole,Jevnaker,

Modum, Krødsherad og

Sigdal kommuner
Samarbeiclsutvalg Ringerike interkommunale

Oppdragsgiver:

legevakt/

Styringsgruppe

KØH

Prosjektansvarlig (PA):

Kommunalsjef Ringerike kommune

Styringsgruppe:

Samarbeidsutvalg Ringerike interkommunale
legevakt/ Styringsgruppe KØH

Prosjektleder (PL):

Marianne Holthe Hellestad

Slyringsgruppe
Styringsgruppen har bestått av følgende medlemmer:
Medlemmer
Kirsten Orebràten/
Christine Myhre Bråthen (l .9.20l4)

Stilling/

kommune

kommunalsjef Ringerike kommune

Marit S. Lorentsen

kommunalsjef Hole kommune

Cecilie Øyen

kommunalsjefjevnaker

Mette Jahr

Linda Torgersen

kommunalsjef Krødsherad kommune
virksomhetsleder Sigdal kommune

Gunnar Hjorth

kommuneoverlege

Vigdis Jægersborg
Karin Møller
Marianne Holthe Hellestad

kommune

Modum og Krødsherad

kommuner
virksomhetsleder Ringerike kommune
kommuneoverlege Ringerike kommune/
medisinskfaglig ansvarlig LV
prosjektleder

Prosjektgruppe
Prosjektgruppen

har bestått av følgende

medlemmer:

Medlemmer

Stilling/

Vigdis Jægersborg
Christine Myhre Bràthen

virksomhetsleder Ringerike kommune
virksomhetsleder Ringerike kommune

kommune

Karin Møller

kommuneoverlege
Ringerike kommune/
medisinskfaglig
ansvarlig LV

Geir Haukeland
Ester Nes Ramstad
Marianne Solheim

fagansvarlig Krødsherad kommune
institusjonssjef

Sigdal kommune

virksomhetslederJevnaker kommune
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Anne Marit Fuglum
Kari Larsen
Gunnar Hjorth

tjenesteleder Hole kommune
virksomhetsleder Modum kommune
Kommuneoverlege Modum og Krødsherad

Mayjanne

avdelingssjef kirurgi Ringerike sykehus
avdelingssjef medisin Ringerike sykehus

kommuner
Botha Pedersen

Oddmund Nestegård
Tahir Arshad

Angela Togea/
Anne Lill Hodnesdal (fra 1.9.201 4)

lege KØH
lege KØH

Lena Leren
Svein Lyngroth
Martin Prøven Bogsrud

fagutviklingssykepleier KØH
Agenda Kaupang
representant for Legeforeningen/fastlegene

Elly Marie Solberg

tillitsvalgt
tillitsvalgt

Monicajuverud
Sørstrøm
Ole Einar Dahlen

Marianne Holthe Hellestad

NSF
Fagforbundet

brukerrepresentant
prosjektleder

Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppen har bestått av følgende medlemmer:
Medlemmer
Vigdis jægersborg
Karin Møller

Stilling/

kommune

virksomhetsleder Ringerike kommune
kommuneoverlege

Ringerike kommune/

medisinskfaglig ansvarlig LV
Svein Lyngroth

fagansvarlig Krødsherad
Agenda Kaupang

Marianne Holthe Hellestad

prosjektleder

Geir Haukeland
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DELI
2 Utvikling av ny legevakt
Ringerike interkommunale legevakt er primærhelsetjenestens akutte Iegetilbud utenfor
fastlegenes alminnelige åpningstid i kommunene Ringerike, Hole,Jevnaker,
Krødsherad, Modum og Sigdal. Ringerike kommune har det administrative ansvaret for
tjenesten. Det er ca. 62 000 innbyggere til sammen i de 6 kommunene.
Legevakten skal sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenfor
fastlegenes alminnelige åpningstid.
Med «nødvendig» forstås her først og fremst hjelp ved følgende situasjoner
-

-

akutte, livstruende sykdommer og skader eller mistanke om slike
alvorlige sykdommer, eller mistanke om det
sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade eller
vesentlig forverrelse/forlengelse om man venter til nesten dag før man blir
undersøkt
sykdommer som medfører vesentlig smerter, angst eller andre vesentlig plager

Legevakten ligger i lokalene til Ringerike sykehus i Hønefoss, og har umiddelbar
nærhet til akuttmottak, røntgen og ambulanse. Sykehuset planlegger å etablere et
diagnostisk senter i tilknytning til akuttmottaket. Det skal øke mulighetene for rask
diagnostisk avklaring både for spesialist- og primær helsetjenesten (inkl. legevakten).
Bilde i viser inngangen til legevakten.
_

t "" I’!
I

_

'

'

4'

-1

2.1.1 Oppbygning av syslem for øyeblikkelig hjelp i kommunene
Kommunene har til enhver tid ansvaret for helsetilbudet til alle som bor i kommunen
eller som oppholder

seg der. Det fremgår

at kommunen

har et overordnet

ansvar for å

sikre at alle har tilgang til et allmenn medisinsk tilbud. Kommunene inngår avtale med
fastleger om å ivareta oppgaven. Legen kan ansettes på fastlønn i et kommunalt
Iegekontor. Alternativt kan legen drifte legekontoret som privat næringsvirksomhet
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drifter tilbudet etter spesifisert avtale med kommunen. For dette utbetales et fast
tilskudd pr pasient på listen.
Fastlegen har i sin åpningstid plikt til å ta i mot egne listepasienter som øyeblikkelig
hjelp. I tillegg har kommunene organisert akutt øyeblikkelig hjelp tilbud til pasienter
som ikke har fastlege i kommunen. Fastlegene er forpliktet til gjensidig kollegial
fraværsdekning ved kurs og ferier.
2.1.2

Bemanning ved legevakten

Administrative

ressurser

Ved legevakten er det tilsatt enhetsleder i 100 % administrativ stilling, medisinskfaglig
lege i 20% stilling og fagutviklingssykepleier i 20 % stilling.
Operative ressurser

Det er tilsatt sykepleiere og helsesekretærer i faste stillinger, som går i turnus ved
legevakten. I legevaktens mest hektiske mottaksperiode er det 4 sykepleiere, eventuelt
3 sykepleiere og i helsesekretær, til stede, hvorav to betjener legevaktsentralen (LVS)
og to står for mottak av pasienter og assisterer legevaktlegen. Legevakten er betjent av
leger mellom kl. 1500 og 0800 i ukedagene og døgnkontinuerlig

(kl. 0800 til 0800) i

helgene. Ved opprettelse av de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene i oktober 2013
ble legetjenestens

ressurser på legevakt økt. Legetjenesten

avvikles nå med tre leger i

vakt i hele åpningstiden, hvorav to leger har tilstedevakt, og en er hjemme i
beredskapsvakt

(tidligere:

kun to leger i vakt, hvorav en i aktiv vakt og en i beredskap

hjemme).
Legevakten benytter en egen legevaktbil, som har hatt ca. 500 besøk i løpet av de siste
seks måneder. Legevaktbilen er bemannet med lege og sykepleier.
2.1.3

Hvilke leger arbeider ved dagens legevakt?

Statistikk for 2013 viser at følgende legegrupper utgjør vaktgruppene:

I Ringerike

303,

31.

365,

749

Tabellen viser at fastleger har hatt 303 vakter (ca. 40 % av alle vakter). Turnusleger i
vakt har hatt 81 vakter. Vikarer og andre leger i vakt består av tidligere fastleger og
spesialister allmennmedisin (6), leger i spesialisering (5) og spesialister fra sykehus (3),
og har hatt 365 vakter.
Når det gjelder turnusleger, har legevakten fire i sitt distrikt. I perioden 1.9.20141.9.2015 er det fem turnusleger, fordelt på tre fra Ringerike kommune, en fra Hole
kommune

og en fra Sigdal kommune.

Legevakt er en obligatorisk

del av

turnustjenesten. Det er krav om deltakelse i minimum 10 vakter. Turnuslegene i vakt

går vakt sammenmed erfarne leger, det vil si at de ikke er alene på vakt.
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2.1.4

Diugnosfiske muligheter ved legevakten

Diagnostiske muligheter på legevakt i tillegg til klinisk undersøkelse, er som følger:
O O

EKG
Urin stix
Graviditetstest
Temp
02-metning
Streptokokktest
Mononukleosetest
Blodprøver:
O

CRP
Glucose

Hb
Andre blodprøver kan i spesielle situasjoner bli tatt av pasientene og sendt
laboratoriet

ved Ringerike sykehus for analyse.

Det rekvireres røntgenbilder, som primærtolkes av legevaktlege under vakttid. Bildene
blir beskrevet dagen etter av radiolog, og svarene sendes legevakt.
Legevakten har egen skadestue til sår-rensing og sutur.

2.2

Brukerundersøkelse

I brukerundersøkelsen er det gjennomført en kartlegging av pasienter som har møtt
direkte på legevakten. Undersøkelsen er gjennomført over l4 dager og har hatt som
hovedhensikt å undersøke årsakene til hvorfor pasientene oppsøkte legevakt.
Materialet omfatter over 400 pasienter som ble mottatt på legevakten i løpet av l4
dager i uke 20 og 2l i20l 4. Helgen omfatter dagene der legevakt er eneste tilbud og
pasientene dermed ikke har noen valgmulighet. Resultatene i denne undersøkelsen er
derfor todelt og viser forskjellig forbruksmønster på hverdager og for helger. For å gi
et helhetsbilde presenteres en samlestatistikk og de oppdelte resultater i forhold til
viktige variabler

som tid for kontakt,

kommunetilhørighet

og hastegrader

alder. Dette

er gjort for å se på samspillet mellom fastlegenes virksomhet og bruken av
legevakt. Denne undersøkelsen omfatter alle pasienter som fysisk kom til
legevaktlokalene. Det er i tillegg registrert de som ringte til legevakten.
Legevakten i Ringerike er åpen for pasientene alle dager unntatt dagtid i ukedagene.
Et hovedspørsmål i brukerundersøkelsen er om driften er i samsvar med målsettingen
om at legevakten skal være for pasienter med akutt sykdom eller skade som oppstår
kveld, natt eller helg.

Undersøkelsen retter seg mot pasienters bruk av legevakt, med spesielt ønske om
oversikt over årsaker til fremmøte på legevakt. I de seks kommunene er
fastlegekontorene

åpne på dagtid i hverdager (08-l

5) og ansvarlige

â få

for øyeblikkelig

hjelp tilbudet. Det er i tillegg gjort en kartlegging av legekontorene i kommunen,

herunderåpningstider for å få bedreoversikt over deresvurderinger og årsakenetil
frammøtet, samt at fastlegekontorene ikke ble benyttet i deres åpningstid. Det er
9
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foretatt en egen registrering av legekontorene i kommunene som tilhører den
interkommunale legevakten i 2014.

Oversiki over forbruk av legevakt på hverdag, helg og lid på døgnet
I forbindelse

med utredningen

er det foretatt

en kartlegging

av forbruk

av legevakt på

ulike tider av døgnet. Når på dagen legevakten kontaktes har betydning for
dimensjonering

av legevakten,

og kan samtidig være en markør på den enkelte

kommunes og fastlegenes øyeblikkelig hjelp tilbud. Kartleggingen er spesielt viktig for
spørsmålet om legevakten fungerer som en avlastning for fastlegekontorene på dagtid
og ettermiddag.

Neste tabell viser oversikt over henvendelsene som kom til legevakten i perioden
kartleggingen foregikk.
Henvendelse

Hverdag

Helg

Klokkeslett

Andel

Andel

Kl. 8-15

6,30 %

62,80 %

Kl. 15-16

17,70 %

6,40 %

Kl. 16-23

69,10 %

29,80 %

Totalsum

100 %

100 %

Tabellen viser at antallet henvendelser i tidsrommet 0800 til l500 er lavt i ukedagene
og høyt i helg. Andelen henvendelser i ukedagene er høyest på siste del av dagen.
Dette kan ha sammenheng med tilgjengelighet og telefontid på legekontorene.
Det er registrert lav andel på natt, og tallene er for tidspunktet mellom 2300 og 0800

ikke registrert på en korrekt måte. Derfor er tallene ikke vist i tabellen.
Neste tabell viser antall oppmøtte pasienter og når de kom til legevaktene i perioden
kartleggingen foregikk.
Inn

u'

^n.;

Klokkeslett

Andel

Andel

Kl.8-15

8,50 %

49,50 %

Kl. 15-16

8,10 %

8,30 %

Kl. 16-23

71,30 %

41,30 %

Totalsum

100 %

100 %

Tabellen viser at antall som møter opp på legevakten

samsvarer med tallene som er

vist under henvendelse.

Undersøkelsen viser at det var store forskjeller knyttet til tidspunkt og dag når det
gjelder tidspunkt for henvendelse og tidspunkt for oppmøte. I og med at Legevakten
på Ringerike ikke har daglegevakt

legevakt er lavt på ukedager.

er det naturlig at antall henvendelser

og oppmøte

på
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2.2.1

Forholdet mellom antall innbyggere
oppmøte pà legevakt

i den enkelle kommune

og

I neste figur viser vi forholdet mellom antall innbyggere i den enkelte kommune og
oppmøte på legevakt. Tabellen viser som følger:

FoflnfldetrneHon1antaflinnbyggereiden

enkelte kommune og oppmøte på LV
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Modum __ Ringerike

Slgdal i

Hole

Jevnaker

I Andel innbyggere

4%

6 “få

11%

10 %

22 %

48 %

.i Andel henvendelser

3%

3%

6%

10 96

18 %

60 %

—Kr¢dsherad(7

ÅGFNPÅ.
Tabellen viser forholdet mellom andel innbyggere og andel henvendelser til
legevakten. For de fleste kommunene er andelen innbyggere relativt lik eller høyere
enn antall henvendelser. For Ringerike kommune er andel innbyggere lavere en andel
henvendelser. Dette kan tyde på at andelen som benytter legevakten fra Ringerike
kommune

er høyere en andelen innbyggere

skulle tilsi.

2.2.2

Andel av henvendelser

lil legevakten

som lar kontakt før oppmøte

I neste tabell viser vi andel av henvendelser til legevakten som tar kontakt med
legevakten før oppmøte. Tabellen viser som følger:

Andel av henvendelsene

som tar kontakt

med legevakt på telefon før oppmøte

100%
90%
80% 70% ~
60%
50% 40%
30%
20%
10%
0%

A¢.N'?‘.‘_
Figuren viser andelen av som tar kontakt med legevakt pr. telefon før oppmøte på
legevakt. Kategorien
tar gjennomgående

annen er en samling av turister,
mindre kontakt

med legevakten

bostedsløse

mv. Denne grupper

enn de øvrige i utvalget før

oppmøte. Dette kan henge sammen med lokaliseringen av legevakten tett inntil
sykehuset.

Nårdet gjelder kommunenei utvalget ser vi at det er gjennomgåendeen høyandel
som tar kontakt med legevakt pr. telefon før oppmøte. Denne andelen ligger mellom
65 % og 90 %. Alle innbyggere fra Sigdal (som ligger lengst unna legevakten) tok
kontakt pr. telefon før oppmøte på legevakten.
2.2.3

Hvorfor oppsøkte pasientene

legevokl

I neste tabell viser vi en oversikt over årsakene til at pasientene som oppsøkte
legevakten i ikke ble behandlet hos fastlegen. Vi må imidlertid påpeke at
undersøkelsen omfatter også dager og tider av døgnet hvor fastlegekontorene var
stengt. Dette betyr at resultatene naturlig nok avspeiler det faktum at legevakten er
åpent l6 timer i døgnet, mens fastlegekontorenes åpningstid kun omfatter 29 % av
ukens timer. Det er derfor ikke uventet at ca. 60 %av svarene nettopp kommer i disse
kategoriene.

l
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Videre var det mulig å krysse av på mer enn én årsak, og når svaralternativene ikke er
gjensidig utelukkende vil tallene ikke bli helt sammenliknbare når tallmaterialet ikke er
omtrent

like store.

Tabellen viser pasientenes svar (antall avkrysnlnger) på spørsmålet om hvorfor de ikke
hadde oppsøkt fastlegen da de kom for å behandles ved legevakten. Undersøkelse
foretatt i 2014.
â.

HILJID
. fè '"én.31nDS§3Kfe;lé§eV§k'§eELI‘
. Tv
Ble syk/skadet utenom vanlig kontortid

121

Stengt fastlegekontor

“_

Annen årsak

j

gå
V; 36

Raskereå få hjelp på legevakten __
Tror ikke fastlegen tilbyr den hjelpen som jeg trengte akkurat nå
Praktiskvanskelig å gå til fastlegen pådagtid
i
Har fastlege í annet distrikt

_

23
14
12

9

_

5
5

Fikkikke time fort nok hos fastlegen
Fastlegekontoret ba meg oppsøke legevakten
Har ikke fastelege
Kom ikke gjennom på telefon til fastlegen
Dårlig erfaring fra tidligere med å få tak i fastlegen

4

Vil selv bestemme nârjeg skal gå til lege

2

3
3

En analyse av svarfordelingen viser at kun to årsaker hadde kvantitativ betydning for
forbruksmønsteret. Dette var "Stengt fastlegekontor" og "Ble syk utenom kontortid".
Her er det ikke unaturlig

å krysse av for begge alternativer.

Den tredje og mer interes-

sante årsak/svar, var "Raskere å få hjelp på legevakten". Dette svarte hele 23
respondenter.

2.3 Telefonhenvendelser

lil legevakt

Registrering av telefonhenvendelser til legevakt ble utført i to uker (uke 20~21, 2014).
Det ble registrert 84,1 henvendelser pr. døgn i gjennomsnitt, totalt 1177
henvendelser.
Sammenlignet med hvor mange pasienter som møtte opp på legevakt, at de fleste
pasienter ringer før de møter på legevakt, samt det vi vet fra tidligere
telefonundersøkelse,

så kan det synes som at det ikke er registrert

korrekt antall

telefonhenvendelser i denne perioden dvs. for få henvendelser. Vi vet at sykepleierne
gir mange sykepleierråd, andre råd og «siler» pasienter slik at det ikke blir en
konsultasjon.

Det ble gjennomført en ny registrering i tre uker (uke 39-41, 2014) for å få et riktig
bilde av antall telefonhenvendelser. Det er viktig for utvikling av legevakt at vi har
korrekte data og på basis av det kan ta de rette beslutningene. Det ble registrert 85,3
henvendelser pr. døgn i gjennomsnitt, totalt 1792 henvendelser. I denne
registreringsperioden kan vi med større sikkerhet si at alle telefonhenvendelser er
registrert.

Tallene fra den siste registreringen

registreringen

(84,1 kontra 85,3 henvendelser

er sammenfallende

med den første

pr. døgn i gjennomsnitt).

Vi velger

derfor å legge til grunn tallene fra den siste registreringen for våre beslutninger.
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Neste tabell viser antall telefonhenvendelser til Iegevakt i uke 39 til 41.
I'

‘

I

:‘

O

IG:

.'l."

Tidsrom for henvendelse

II'

In

Antall

Antall henvendelser kl. 00-08

12,8

Antall henvendelser kl. 08-15

24,8

Antall henvendelserkl. 15-16

10,47

Antall henvendelser kl. 16-24

37,23

Totalt antall henvendelser

85,3

Vi har også fremstilt tallene i en figur hvor vi viser antall henvendelser i gjennomsnitt
pr. døgn alle dager fordelt på tidsrom for henvendelse. Figuren viser som følger.

Antall henvendelser i gjennomsnitt

pr. døgn alle dager fordelt på tidsrom
for henvendelse
flAntall henvendelser kl 0008
I Antall henvendelser kl 08-

15
U Antall henvendelser kl 15-

16
HAntall henvendelser kl 1624

Anlall henvendelser

r'gjennomsnitt

pr. døgn alle dager fordelt på type henvendelser

I neste tabell viser vi antall henvendelser i gjennomsnitt pr. døgn alle dager fordelt på
type henvendelser. Tabellen viser som følger.
Antall henvendelser i gjennomsnitt pr. døgn alle dager fordelt på
type henvendelse
Type henvendelse

Antall

Settesopp til legekonsultasjon

37,42

Rådfra sykepleier

27,71

Andre henvendelser

20,19

Totalt antall henvendelser

85,32

Utvikling av ny legevakt
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Vi har også fremstilt tallene i en figur hvor vi viser antall henvendelser i gjennomsnitt
pr. døgn alle dager fordelt på tidsrom for henvendelse i en egen figur. Figuren viser
som følger.

Antall henvendelser i gjennomsnitt

pr. døgn alle dager fordelt på type
henvendelse
ElSettesopp til
Iegekonsultasjon
I Rådfra sykepleier
iiAndre

Antall henvendelser

henvendelser

pr. uke fordelt på hverdag og helg

Antall henvendelser pr. uke fordelt på hverdag og helg viser som følger.
Antall henvendelser pr. uke fordelt på hverdag og hel
Henvendelse

Antall

Hverdagerfra mandagkl. 08:00
til fredag kl. 15:00

309,66

Helgfra fredag kl. 15:00
til mandagkl.08:00

287,66

Totalt antall henvendelser

597,32

Vi har også fremstilt funnene over antall henvendelser pr. uke fordelt på hverdag og
helg i en egen figur. Figuren viser som følger.

Antall henvendelser pr. uke fordelt på
hverdag og helg

El Hverdager fra mandag kl.

08:00
til fredag kl. 15:00
309,66 henvendelser

H Helgfra fredag kl. 15:00
til
mandag kl 08:00- 287,66
henvendelser

2.4 Oversikt over legesenire
I utredningen er det gjennomført en egen kartlegging av tilgjengelighet og
organisering av øyeblikkelig hjelp-tilbudet hos legesentre og fastleger i
opptaksområdet.

Dataene fra denne registreringen

fylt ut et skjema om navn på legesenter,

kommer fra kommunene

som har

antall leger som jobber ved senteret,

listelengde, åpningstider og tidspunkt for tilgjengelighet.
Kartleggingen

viser at det er forskjeller

mellom kommunene

når det gjelder størrelse

på lister hos fastlegene, åpningstider på legesenteret, og telefontid mellom
kommunene.
o

I Ringerike varierer listelengdene mellom legene fra 870 til
Åpningstidene

ved legesentrene

1450.

varierer. De fleste legesentrene

åpner kl.

0800

og stenger mellom 1500til 1600.
Når det gjelder telefontid er det flere
kontorer som kun har åpent til 1400eller 1500.
o

I Hole er det ett legesenter med fem leger som har egen liste. Listelengden er i
snitt 1240.

Åpningstiden

på senteret er fra 0800 til 1530. Det samme er

telefontiden.
o

ljevnaker er det tre legesentre. Listelengden er i snitt ca.
lege. Åpningstidene på sentrene er fra 0800 til

1000pasienter pr.

1500.
Telefontiden ved sentrene

er fra 0830 til 1430.

o

l Sigdal er det et legesenter med to leger som har egen liste. Listelengden er i
snitt ca. 1500pasienter. Senteret har åpent fra 0800 til 1500.
Det samme er
telefontiden.

o

I Krødsherad er det et legesenter. Det er to fastleger med egen liste.
Listelengden er i snitt ca. 1000.
Legesenteret er åpent fra 0800til I 500. Det
samme er telefontiden.

o

I Modum er det fem legesentre. Listelengden varierer mellom legene fra 983 til
1746 pasienter pr. liste. Alle sentrene er åpne fra

0800 til 1500.Det samme er

telefontiden.

2.5 Sommenligning
Kompetanse-senteret

med andre legevcikier

for legevaktmedisin

har foretatt

en undersøkelse

i 2011-2012

for å registrere tilstanden i norske legevakter. Undersøkelsen viste at det var 203 lege~
vakter og

116 legevaktsentraler,

av disse var 88 interkommunale.

Det er stor variasjon

i størrelse og bemanning, og Arendal legevakt hører til blant de største legevaktene i
Norge. Det er derfor mest lærings- og utviklingseffekt ved å sammenholde driften med
tilsvarende store legevaktsentraler.
I arbeidet

med å evaluere legevakten

på Ringerike har vi innhentet

data fra fem

sammenlignbare legevaktområder. I den forbindelse er det gjennomført telefonintervju
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med leder ved den enkelte legevakt. Legevaktene er plukket ut i samråd med
oppdragsgiver.

Legevaktene som deltar i benchmarkingen, er legevakter som har et legevaktansvar for
flere kommuner

og/eller

er kommuner

med mange innbyggere.

Det er innhentet data fra følgende legevakter, utenom Ringerike:
o
0
o

Arendal legevakt
Tønsberg legevakt
Tromsø legevakt

c

Drammen legevakt
Kristiansand legevakt

Formâlet har vært å få data som kan benyttes i det videre arbeidet og som grunnlag for
sammenlikning i arbeidet med å evaluere legevakten i Ringerike. Data som er
innhentet,

er data knyttet til

o

bemanning i legevakt

o
.
o

Ieger som er tilknyttet legevakten
andel Ieger som går legevakter
tjenester i legevakt
forbruk av legevakttjenester
legevaktens beliggenhet

.

kostnader

pr. innbygger

Metode
Vi har innhentet data fra totalt seks legevakter. inkludert Ringerike legevakt. Det er
gjennomført kartleggingsintervjuer med sentrale personer i legevaktene for å innhente
dataene.

Vår gjennomgang viser at legevaktene har mange likhetstrekk, men at det også er
ulikheter

—både med tanke på organisering,

og ansvar for ulike tjenester.

l7

2.5.1 Årsverk og kompetanse
I tabellen under har vi sammenfattet antall faste årsverk og kompetansen som er
knyttet til den enkelte legevakt. Data er hentet for 2013.

Tabell- Årsverki legevakten2013
'

lt'

'-

I

"I.

.

I

'

i

I

s

Daglig leder legevakt

1,00

1,00

1,00

0,70

1,00

1,00

Legevaktsovcrlege

0,20

0,30

1,00

0.30

0,50

0,33

1,00

2,00

10,90

25,00

18,23

14,45

10,90

0,50

Fast ansatt legevaktslege dagtid
Fast ansatt legevaktslege natt
Avdelingssykepleier

1,00

Sykepleiere- tumus

10,74

Annet helsepersonell - turnus

1,00

I-‘agutviklingssyke-pleier

0,20

0,50

0,50

0,20

Merkantil] sekretær

0,50

1,00

1,80

1,00

0,10

0,30

0,10

Leder overgrepsmouak
Fagutviklingssyke-pleier overgrepsmoltak

1,10

0,30

Renhold

0,80

Teknisk ansvarlig (IKT, vaktmester mv)

0,40
1,00

KØH personale

1,50

Annet personale

0,35

5,60
1,00

1,00

Sum fast ansatte årsverk

15,49

15,60

39,50

21,93

16,45

14,33

Sum fast ansatte årsverk, minus KØH

13,99

15,60

33,90

21,93

16,45

14,33

Tabellen viser at antall årsverk og hvilke kompetanser som er tilknyttet de ulike
legevaktene, varierer.
Tabellen viser
at alle legevaktene,

o

deltar daglig Ieder i den øvrige legevakten tilsvarende 15 % stilling (helg)
at flertallet av legevaktene har avsatt ressurser til fagutviklingssykepleier. Andelen
varierer fra 0,5 til 0,2 årsverk. Tromsø oppgir ikke å ha denne funksjonen

o

minus Tønsberg,

har avsatt 1 årsverk til daglig Ieder. I Tromsø

o

at andel legevaktoverlege

varierer mellom legevaktene,

fra 1 til 0,2 årsverk.

Drammen har en legevaktoverlege i 100 % stilling, Ringerike har lavest andel med

o

o
o
o

o

20 % stilling. I Ringerike er imidlertid
overlegens stilling
at Drammen har avdelingssykepleier

denne stillingen
tilsvarende

en del av kommune~

100 % stilling

at hovedandelen av årsverk er knyttet til sykepleiere i turnus
at ingen av legevaktene har legevaktlege i fast stilling på natt
at Arendal, Drammen og Kristiansand har avsatt ressurser til leder for
overgrepsmottak. Drammen har i tillegg 0,3 årsverk fagutviklingssykepleier knyttet
til overgrepsmottaket
at Ringerike og Drammen har avsatt årsverk til å ivareta tilbud om kommunal

øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH).
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I tabellen under har vijustert årsverk i den enkelte legevakt i forhold til innbygger

grunnlaget i opptaksområdet.
Tabell ~ Oversikt over årsverk i legevaktjustert for antall innbyggere i opptaksområdet

Dagligleder legevakt

1,00

1,00

1,00

0,70

1,00

1,00

Legevaktsoverlege

0,20

1,00

0,30

0,30

0,50

0,33

Sykepleiere -turnus

10,74

25,00

10,90

18,23

14,45

10,90

Andre
Sum årsverk

Antall innbyggere
Andel årsverkpr. innbygger

3,55

6,90

3,40

2,70

0,50

15,49

33,9

15,6

21,93

16,45

2,10

62 090

93 142

92 332

109 894

61 505

70 358

2,49

3,64

1,69

2,00

2,67

2,04

14,33

Det kan være noe variasjon i opptaksområdene i de interkommunale legevaktene
knyttet til ulike tider på døgnet. Eksempelvis

har legevakten

i Kristiansand

ansvar for

blant annet Søgne og Songdalen på natt. Vi har i sammenligningen tatt med antall
innbyggere i opptaksområdet på kveld og helg.
Tabellen viser at det er Arendal som har den laveste andelen årsverk pr. innbygger i
opptaksområdet, mens Drammen har det høyeste. Snittet for andel årsverk pr.
innbygger er ca. 2,4. Det vil si at legevakten på Ringerike er kun like over
gjennomsnittet når det gjelder bemanning.

Sammenligning av bemanningsplaner i legevaktene
I tabellen under viser vi oversikt over bemanningsplan for legene og annet
helsepersonell i de ulike legevaktene på dag, kveld og natt, skilt mellom ukedager og
helg.
Tabell-

Oversikt over bemanningsplaner

Ringenkfl

Leger til stede

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Leger bakvakt

0,0

1.0

1,0

1,0

1.0

1,0

Syk pl

2,0

4,0

2,0

3,5

3.5

2,0

Totalt
Innbyggere

2,0
1,0
61 505

5.0

6,5

6,5

5,0

Legertil

1,0

3,0

1,0

2.0

3.0

1,0

0,0

0,0

1.0

0,0

0,0

1.0

2,0

5,0 2,0 5,0

stede

Leger bakvakt

Kristiansand Sykpl

TFOInSØ

4,0

2,0

5,0 3,0 3,0

5,0 3,0

3,0
0,0
109 894

4.0

1.0

0.0

5,0

5.0

9,0

5,0

Legertil stede

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Legerbakvakt

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1.0

4.0

4,0

3,0

2,0

1,0

1,0

2.0
3,0
93 142

3,0

5.0

0.0

5,0

4.0

3.0

3,0

2,0

1,0

1,0

1.0

1,0

Totalt
Innbyggere

Arendal

2.0

Totalt
Innbyggere

TØnSUGFQ Syk pl

Drammen

2,0

Leger til stede

2,0

4,0

1.0

5,0

5,0

Leger bakvakt

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

Syk pl

4,0

1,0

3,0

7,0

5.0

3,0

Totalt
Innbyggei

0.0
11.0
129 281

5,0

12,0

11,0

5,0

Legertil stede

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

Legerbakvakt

0,0

1,0

Sykpl

2.0

3,0 2,0 3,0

1,0

1,0

3,0

1.0 2,0

3,0 2,0

Totalt
Innbyggere
Leger til stede

3,0
6,0
92 332
1,0
2,0

4.0

0,0

5,0

3,0

5,0

Leger bakvakt

0,0

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1.0

Syk pl

2,0

1,0

3,0

2,0

2,0

3,0

2,0

Totalt
Innbyggere

3,0
5.0
70358

4,0

5.0

0.0

4,0

5,0

4,0

Tabellen viser ulike legers bemanningsplan, og det fremgår at legevaktene i stor grad
er sammenfallende

organisert

på natt. De største utslagene i legebemanningen

finner

vi på kveld i ukedagene og på dag og kveld i helg. Vi har tidligere pekt på at antall
sykepleiere og årsverk i legevakten er på et gjennomsnittlig nivå. Nivået pâ antall leger
i legevakten er høyere enn gjennomsnittet når vi justerer for antall innbyggere i
opptaksområdene for legevaktene.
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2.5.2

Leger i legevokl

I tabellen under viser vi fastleger i opptaksområdet til den enkelte legevakt. Videre
hvor mange fastleger som deltar i den enkelte legevakts vaktplan, antall fastleger som
har tatt vakter, turnusleger som har tatt vakter i vaktplan, og vikarer som har tatt
vakter.
Tabell - Antall leger pr. legevakt i 20l 3'

__
___
___'____
_W_
§_
_
-..__

_____ _ _
__ __
__
Z
___

_ _4___
__Æ__
_ _lz_
»_
gt
_
"____ __, _
s
_

.
19'
W152
76
7'5
61

Tabellen viser at andel fastleger som deltar i vaktplan, varierer mellom legevaktene.
Ringerike og Tromsø har høyest andel fastleger som deltar i vaktplan. Andelen er
lavest i Tønsberg og Arendal.
Når vi ser på antall fastleger som har tatt vakter i legevakt, varierer også dette.
Ringerike har lavest andel fastleger som har tatt vakter i legevakten. Kristiansand har
høyest andel fastleger som har tatt vakter i legevakten.
Bruk av turnusleger som tar vakter i legevakten, varierer mellom legevaktene. Andelen
var høyest i Tønsberg (l 6 turnusleger), og lavest i Ringerike og Tromsø (henholdsvis 4
og 5 turnusleger).

Kristiansand har oppgitt å ha hatt 40 vikarer som har tatt vakter ved legevakten.

' Kristiansand oppgir at flere med fritak på alder tar enkeltvakter i legevakten. Tromsø oppgir at
bare de som står på vaktliste hos dem, kan ta vakter. De har fire faste som står på vaktlisten, tre
av dem er allmennleger i kommunen.
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2.5.3

i legevakt

Fasllegens deltakelse

I tabellen under fremkommer fastlegenes deltakelse i den enkelte legevakt.
Tabell- Fastlegenes deltakelse i legevakten 2013
1

_

_

I-

.:.

l
I

l

Ringerike

57

I..
I‘

I

17

293 %
39,2 %

Tromsø

55

58

Kristiansand

114

100

Tønsberg

72

25

35,1 %

Arendal

88

49

55,7 ly,

Drammen

97

35

36,1 %

37,7 %

Tabellen viser at deltakelse fra fastlegene varierer mellom legevaktene.
høyest fastlegedeltakelse

Tromsø har

i legevakten (89,2 %). Ringerike har lavest andel (29,8 %).

Arendal har en deltakelse på 55,7 %.
2.5.4

Fordeling ctv lololl ctnlctll vakler mellom fastleger, turnusleger og vikarer

I tabellen under har vi fordelt antall vakter i 2013, mellom fastleger, turnusleger og
vikarer. Tabellen viser som følger:
Tabell - Fordeling av vakter i legevakten 2013

Ringerike
..

..

_

.

..

.

.

.

..

Tønsberg

303

...._

_!

.__

40%l

__.

604

_

Kristiansand
gg
_
Dramme"
g g

_

.

365

..._.__.______.

49%_
115

145

1127
338
54%]
g 16%
1290
110
44g%;g g 4%

53%
1265

Tr°m5¢

31

_._____i_..._.

__

__

..

__79%___
_ _1z°4=___
__ 1%- _ _

1321I

Brenda'

_._

_ _11%§

74_%l_

639
30%
1513
52%

6¢_17

21%É
37I

21%

864

2104

g 100%
2913
g

51Q

26%
364

749

_.__..

100%]

____s_%l _

100%;
2478l

100%l
1716

100%]

Fordeling av hvem som tar de ulike vaktene i legevakten, varierer mellom de ulike
legevaktene.

Tromsø har høyest andel fastleger

som tok vakter i 2013 (74 %). Ringerike

har lavest andel fastleger som tok vakter i 2013 (40 %).
Tabellen viser videre
ø

at Ringerike har andel vakter ivaretatt av fastleger

o

at Ringerike har nest lavest andel turnusleger
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at Ringerike har lavest andel turnusleger

o

at Ringerike har nest høyest andel vakter ivaretatt av vikarer med 49 %

2.5.5

i vakt, med

16%

o

20132

Pcsienihenvendelser

Vi har kartlagt henvendelsene til legevakten. Arendal, Tønsberg og Kristiansand
benytter et triagesystem for registrering og prioritering av pasientene. "Triage" er
klinisk risikostyrings~

og prioriteringssystem

som brukes innen akuttmedisin

for å

styre pasientflyt når behovene/etterspørselen overstiger kapasiteten. Dette innebærer
at man deler pasienthenvendelsene inn i fargene: grønn, gul/oransje og rød. Fargene
benyttes for å avgjøre i hvilken rekkefølge pasienter skal prioriteres, og hvor raskt de
vil trenge medisinsk behandling. Drammen, Ringerike og Tromsø benytter ikke triagesystem for vurdering og prioritering.
I kartleggingen har vi videre funnet følgende:
o

Hovedvekten av henvendelser for legevakten i Arendal er telefonhenvendelser.
Kristiansand har lavest andel telefonhenvendelser.

o

Arendal, Drammen og Ringerike har legekonsultasjoner i legebil.

.

Alle legevaktene

o

Legevakten i Drammen og Arendal har registrert antall sykepleiekonsultasjoner for
2013.Drammen har en høy andel sykepleiekonsultasjoner, med i underkant av
18000 konsultasjoner.

o

Tre av Iegevaktene har system for å registrere

har gjennomført

sykebesøk, Arendal legevakt har høyest andel

sykebesøk, med i overkant av 2 000 sykebesøk i

2013.

henvendelser

med andre deler av

helsetjenesten. Kristiansand har høyest forekomst (registrering) av slike
henvendelser, med i overkant av 1 800henvendelser.
For de legevaktene som har et triagesystem, viser tabellen
o

at hovedvekten av henvendelsene varierer mellom legevaktene, men at andelen
grønne responser dominerer. Arendal har høyest andel grønne responser (78 %)
responser er høyest i Kristiansand

(i overkant av

40 %)

o

at andel gule/oransje

o

at andel responser vurdert som røde, er lav, og ligger mellom 0,6 % (Arendal) til
1,8 % (Kristiansand)

2.5.6

Lokalisering og organisering

legevcikl

Tabellen under viser hvor legevaktene er lokalisert, og hvilke funksjoner de eventuelt
er samlokalisert med. Videre har vi innhentet data knyttet til eiermodeller.
Tabell-

Lokalisering

og organisering

Lokalisert!
sykehusmcd
røntgen, lab,
skadepol,
ambulanse

i

[Arendal

__

_ _

Am

lTr°m:°___ IA

I

Samlokansl
erlng med
ronlgcll

M

Samlokalisering

___

è

NH

2 Noen legevakter har oppgitt tall fra

i t;

_

i

Samloknllserlug

_

sammkahse“
ug med skadepoliklinikk

M

__ _ NH

JL

l

_g

Verls-kommune-

IA

l

_N_E1__
JL_
Æ*
_ _lA_
NE]

NHL
___ le _,_J,_r§1,

2012-dette fremkommer da eksplisitt i teksten
23

Tabellen viser
o

at tre av seks legevakter

ligger i eller i nærheten av et sykehus. Flere har felles

inngang med andre funksjoner

på sykehuset (blant annet Ringerike). Tromsø leier

lokale av sykehuset på sykehusornrådet,

o

med direkte tilgang til akuttmottaket

at legevakten i Ringerike og Arendal er samlokalisert med røntgen, laboratorium,
sambulanse

og skadepoliklinikk

(sykehus)

Eierskap
Tabellen viser at legevakten

iArendaI

og Ringerike har vertskommunemodell.

seks legevakter (Tønsberg og Drammen) er organisert

To av

som IKS (interkommunale

samarbeid).
2.5.7

Tjenester i legevakten

Vi har også kartlagt funksjoner/tjenester

i den enkelte legevakt. Denne gjennom-

gangen viser

o
o

at Drammen legevakt er eneste legevakt som drifter KØH-senger
at Ringerike legevakt er eneste legevakt som vurderer røntgenbilder ved spørsmål
om brudd

o

at fire av seks legevakter oppgir å ha legevaktbil
Tromsø)

o

at Ringerike legevakt ikke har daglegevakt —de øvrige legevaktene har dette

o
o
o
o

at
at
at
at

2.5.8

(Ringerike,

Drammen, Arendal og

alle legevaktene har legevaktsentral
Tønsberg og Ringerike ikke har eget overgrepsmottak
Tromsø legevakt ikke har alarm for ansatte tilknyttet vaktselskap
fire av legevaktene har egen sommerturnus

IKT i legevakt

Tabellen under viser hvilke legevakter
WinMed 2. Alle legevaktene

som er tilknyttet

i vår sammenlikning

nødnett, og som benytter

har elektronisk

meldingsutveksling

med alle fastlegene.
Tabell - IKT i legevakten

Bnfgfffilíe, i

Tansbeig I

NEI,

i

NEI

l

JA

l

NE,‘

ZJA

A¥em:1‘_;”“
if NEI7ff‘I‘j
LIA
I

ífisiiisø

Tl

l

Æ.el.

.lå . _

(JA

__,Jel

Drammen er eneste legevakt i vår sammenlikning

TI.iii
---[A

som har installert

nødnett. Ringerike

er eneste legevakt i vår sammenlikning som ikke benytter WinMed 2.
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2.5.9

Neliodrlfisufgiffer

Vi har hentet inn nettodriftsutgifter for den enkelte legevakt. Det er viktig å presisere at
de ulike legevaktene ivaretar ulike funksjoner. For eksempel har legevakten i Drammen
et ansvar for kommunal øyeblikkelig hjelp i 20133. Flere av Iegevaktene har også ansvar
for overgrepsmottak. Drammen har en kostnad på i overkant av 3 millioner kroner til
overgrepsmottaket. Kostnader til dette ligger også inne i oversikten gitt i tabellen under.
Tabell - Netto driftsutgifter

Ringerike

61505

vnsberg
"1 Z
Il-(rislziansandif W

1.

L r

T"°‘}‘5"’

l 1

P;-ammen
Mi _ø

fag'
199

17oooooo

18500

19GEE i _7262374
ooo
19 ggfilg

_ i

229%

W

V

_

1953;. 132_8:59%8l
1889917.5
f
1_.__

píäril
7Él,

36295oool Z “aa470os1l

281_____ 2%

14?:’—3_°.°9l 151‘§_7_"°_°l_,, 312l__,_,

315.

Som vi presiserte innledningsvis, er det flere ulike variabler som påvirker kostnaden i
den enkelte legevakt. I tillegg vil større legevakter kunne hente ut stordriftsfordeler i
sin organisering av legevakten. Dette kan også påvirke kostnadene pr. innbygger.
Dette ligger ikke inne i tabellen over. Ã sammenlikne

pris pr. legevakt må derfor gjøres

med forsiktighet. Tabellen viser at det er store forskjeller på kostnad pr. innbygger for
legevakt. Drammen legevakt og Ringerike legevakt er de legevaktene

som både i 2012

og 2013 hadde høyest kostnader pr. innbygger til legevakt. Kristiansand legevakt har
lavest kostnad pr. innbygger for legevakt både i 2012 og 2013. Arendal har nest Iavest
kostnad pr. innbygger for legevakt i 2012 og 2013.

2.6 Demografi og utvikling i cmloll innbyggere
I opptaksområdettil legevaktenpå Ringerikevar det 1.januar 2014 samletfor alle
kommunene

62090 innbyggere.

Neste tabell viser utvikling

i antall innbyggere

samlet

og individuelt for hver enkelt kommune frem til år 2039.

Ringerike

29624

30983

32286

33546

34593

35427

Hole

6595

7318

7981

8628

9233

9773

Jevnaker

6516

6781

7091

7401

7669

7910

Sigdal

3509

3462

3454

3443

3422

3388

13581

14175

14731

15242

15640

15953

Modum
Krødsherad
Sum totalt

2265

2460

2636

2809

2953

3085

62090

65179

68179

71069

73510

75536

3 Avsatt 5,6 årsverk til KØH i 2013, i tillegg til driftsutgifter.
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Framskrivingen viser at alle kommunene utenom Sigdal har en forventet vekst i
innbyggergrunnlaget. Hole har i følge framskrivingen den høyeste andelen av veksten i
forhold til innbyggergrunnlaget, Krødsherad den nest høyeste. Ringerike, Jevnaker og
Modum har en forventet økning i befolkningen på et mellomnivå blant kommunene.

2.7 Alternative fremtidige løsninger
I utredingen er fremtidens behov for legevakt et sentralt spørsmål. For å svare
spørsmålet

viser vi i dette kapitlet ulike alternativer

til organisering

av legevakten

i

Ringerike. I kapitlet er det gjennomført en vurdering av følgende alternativer:
o
o

Legevakt lokalisering
Legevakt samlokalisert (forutsetter nybygg)

o
o

Legevakt - Daglegevakt
Legevakt med fast felles base og fastlegebetjente satellitter

2.7.1

Legevakt lokalisering

I dette kapitlet gjennomgår vi tre ulike alternativer for lokalisering.
o

o

Legevakt i eksisterende

Iokaler

Legevakt i nybygg - på tomt i tilknytning til sykehuset m/ direkte inngang inni
sykehuset

o

Legevakt i nybygg —på tomt utenfor sykehusornrådet

Legevakl i eksisterende

lokaler

Alternativet innebærer at en viderefører drift og organisering av legevakten i
eksisterende lokaler uten tilpasninger knyttet til bygningsmessige forhold.
Fordeler - fag og pasient:

o
o
o

Nærhet til sykehus, akuttmottak, laboratorium og røntgen
Etablerte rutiner innen legevakt og i samhandling med sykehuset videreføres
som i dag
Kjent lokasjon av legevakt for pasienter og samhandlingspartnere

o

Dagens legevakt fungerer og har godt omdømme

Ulemper - fag og pasient:
o
Kan bidra til videre høyt forbruk av sykehustjenester (ved nærhet til sykehus)
o
Ulikt lovverk å forholde seg til- spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten
Fordeler - organisasjon/fysiske

o
o
o
o
o

rammer:

Organisasjonen er allerede etablert
Kjent økonomisk bilde/ driftsramme
viderefører fokus på faget (Iegevaktsarbeid) rendyrker tjenesten
Samhandling med sykehuset funger bra og vil videreføres
Unngår omorganisering og flytting

Ulemper - organisasjon/fysiske rammer:
o
Lokalene har begrensninger og liteñfleksibilitet
26
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ø

-

ikke fysiske rammer for den driften man har i dag

-

Mangler behandlingsrom/observasjonsrom

- Mangler garderobe, vaktrom, møterom, overnattingsmuligheter, lager
- Begrenser utviklingsmulighetene
Lokalene har begrensninger og legger ikke til rette for samvirke med andre
etater

ø

Ugunstig arbeidstid

ø

Mange deltidsstillinger

-

stillingsprosenter
Kommunen eier ikke Iokalene —Leiekontrakt frem til 2019

o

Sykehuset har et annet opptaksområde

Legevakt i eksislerende

(kun kveld, natt, helg) for både leger og sykepleiere
grunnet

liten turnusgruppe

og flere ansatte med små

enn legevakt

lokaler med påbygg

Alternativet innebærer at en viderefører drift og organisering av legevakten i
eksisterende

lokaler med tilpasninger/utbygging

i forhold til dagens lokaler

Fordeler ~ fag og paslenr:
ø

Utvidede lokaler gir mulighet
-

for samlokalisering

Eksempel: KØH, nødetater,

rehabilitering]

med andre tjenester

utskrivningsklare/

korttid,

fastleger
-

Øker muligheten

for å rekruttere

høyt kvalifisert

personale

ø

Legge andre oppgaver til legevakt

ø

Nærhet til sykehus, akuttmottak,

ø

videreføre

etablerte rutiner

ø

videreføre

etablert samhandling

ø

Ansatte vil kunne dra nytte av hverandre

ø

Kjent lokasjon av legevakt for pasienter og samhandlingspartnere

-

Eksempel: LAR behandling,
sikkerhetsrisikojf.

smittevern/

fastlegeforskriften

vaksine, pasienter som utgjør en
§ 5, papirløse innvandrere

laboratorium,

røntgen

innen legevakt
med sykehuset

Ulemper - fag og pasient:

ø
ø

Kan bidra til videre høyt forbruk av sykehustjenester (ved nærhet til sykehus)
Ulikt lovverk å forholde seg til- spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten

Fordeler ~ organisasjon/fysiske rammer:
ø

Organisasjonen

er allerede etablert

ø

Kjent økonomisk

ø

Viderefører

ø

Samhandling

bilde/ driftsramme

ø

Unngår omorganisering

fokus på faget (legevaktsarbeid)

Ulemper - organisasjon/fysiske

ø
ø

rendyrker

tjenesten

med sykehuset funger bra og vil videreføres
og flytting
rammer:

Ugunstig arbeidstid (kun kveld, natt, helg) for både leger og sykepleiere
Mange deltidsstillinger grunnet liten turnusgruppe og flere ansatte med små
stillingsprosenter
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o

Kommunen eier ikke lokalene - Leiekontrakt frem til 2019

o

Sykehuset har et annet opptaksområde

enn legevakt

Legevakt i nybygg - på ioml i tilknytning lil sykehuset
Alternativet

innebærer

legevakt i nytt bygg på tomt i tilknytning

til sykehuset

med

direkte inngang til sykehuset.
Fordeler - fag og pasient."

o

Nye lokaler gir mulighet for samlokalisering med andre tjenester
-

Eksempel: KØH, nødetater,

rehabilitering/

utskrivningsklare/

korttid,

fastleger
-

Øker muligheten

forå

rekruttere

høyt kvalifisert

personale

o

Legge andre oppgaver til legevakt

o

Nærhet til sykehus, akuttmottak,

o

Videreføre

o
o
o

Videreføre etablert samhandling med sykehuset
Ansatte vil kunne dra nytte av hverandre
Kjent lokasjon av legevakt for pasienter og samhandlingspartnere

-

Eksempel: LAR behandling,
sikkerhetsrisikojf.

smittevern]

fastlegeforskriften

vaksine, pasienter som utgjør en
§ 5, papirløse innvandrere

laboratorium,

røntgen

etablerte rutiner innen legevakt

Ulernper - fag og pasient:

o

Ressurskrevende prosess ved å bygge nytt og etablere nye arbeidsmønstre
-

Risiko for mindre fokus på faget (legevaktsarbeid)

-

Risiko for mindre fokus på samhandling

-

Mindre tid til å utvikle telemedisin

under byggeprosessen

med sykehuset

o

Kan bidra til videre høyt forbruk

av sykehustjenester

o

Ulikt lovverk å forholde

spesialisthelsetjenesten

seg til-

(ved nærhet til sykehus)
og

kommunehelsetjenesten
o

Kan gi ansvarsskyving

mellom forvaltningsnivâene

- hvem har ansvar for hva?

Fordeler - organisasjon/fysiske rammer."
o
Samlokalisering med andre tjenester
o

Kan gi flere ansatte i grunnturnus

o

for både leger og sykepleiere, samt deltidsstillinger
Lokalene tilpasset ønsket drift - utviklingspotensiale

o

God mulighet

til langsiktig

Ulemper - organisasjon/fysiske
o

som igjen kan redusere ugunstig

planlegging

og utvikling

rammer:

Det kreves ressurser til avklaring

av eierskap, organisering

mv (byggherre

leie lokalene)
o

Usikkerhet

knyttet til økonomi.

investering

og drift krever utredning

o

Usikkerhet mht. tomtestørrelse - samvirke med andre

o

Sykehuset har et annet opptaksområde

o

Begrenset mulighet
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arbeidstid

av LV

for framtidig

enn legevakt

utvidelse/tilpassing

av LV

- eie/

Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

legevakt i nybygg - på fom! utenfor sykehusområdef
Fordeler - fag og pasient:
o

Legge andre oppgaver til legevakt

.

Nye Iokaler gir mulighet

-

Eksempel: LAR behandling,

smittevern/

vaksine, pasienter

som utgjør en

sikkerhetsrisiko jf. fastlegeforskriften § 5, papirløse innvandrere
for samlokalisering

med andre tjenester

-

Eksempel: KØH, nødetater, rehabilitering] utskrivningsklare/
fastleger

-

Rekruttere

høyt kvalifisert

o

videreføre

o

Fokus på primærhelsetjenesten,
utvikling

etablerte

rutiner innenfor

av den prehospitale

korttid,

personale
legevakt

samarbeid

i kommunehelsetjenesten,

og

akutt kjede

o

Tydeligere

for pasienten om de er på legevakt eller sykehus

o

Større fokus på utvikling av telemedisin

Ulemper - fag og pasient:
o

Ressurskrevende

prosess ved å bygge nytt og etablere nye arbeidsmønstre

-

Risiko for mindre fokus på faget (legevaktsarbeid) under byggeprosessen

-

Risiko for mindre fokus på samhandling

-

Mindre tid til å utvikle telemedisin

med sykehuset

o

Utvikle nye/tilpassede

rutiner for samhandling

o

Lenger avstand til spesialisthelsetjenesten
- Diagnostiske undersøkelser (Iab, rtg). Må etablere disse tjenestene]
etablere avtale med sykehus
- lnnleggelser av alvorlige tilfeller

med sykehuset

Fordeler —organisasjon/fysiske rammer:
o
Samlokalisering med andre tjenester
-

Kan gi flere ansatte i grunnturnus

som igjen kan redusere ugunstig

arbeidstid for både leger og sykepleiere, samt deltidsstillinger
o

Tydeligere

ansvarsdeling

mellom forvaltningsnivåene

- hvem har ansvar for

hva?
o

Lokalene kan tilpasses ønsket drift - utviklingspotensial

o

Riktig lokalisering

o

God mulighet

kan gi god tilgang til velnett og parkering

til langsiktig

planlegging

og utvikling

av LV

U/ernper ~ organisasjon/fysiske rammer:
o
Etablere ny informasjon til pasienter og samhandlingspartnere
o

Eksterntransport

o

kostnader til dette
Usikkerhet knyttet til økonomi. Investering og drift krever utredning

o

- må etablere avtale med transport,

Det kreves ressurser til avklaring

samt påfølgende

av eierskap, organisering

mm (byggherre

-

eie/ leie lokalene)
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2.7.2 Legevakt samlokalisert (forutsetter nybygg)
I dette kapitlet gjennomgår vi fire ulike alternativer for samlokalisering
o
o
o
o

Legevakt i nybygg
Legevakt i nybygg
Legevakt i nybygg
korttid
Legevakti nybygg

Legevakt i' nybygg

—samlokalisert med KØH plasser/ observasjons plasser
- samlokalisert med nødetater
- samlokalisert med rehabilitering/ utskrivningsklare/
- samlokalisert med fastlegekontor

- samlokalisert

med KØH plasser/ observcrsjons plasser

Alternativet forutsetter at det etableres legevakt i nye lokaler og at legevakten er
samlokalisert

med KØH plasser/observasjonsplasser.

Fordeler f fag og pasient:
Samlokalisering med KØH plasser/ observasjonsplasser
o
- Øker muligheten for å rekruttere høyt kvalifisert personale, bygge fagmiljø
Forhindre innleggelser (Samhandlingsreformens mål)
o
Øker muligheten for at fastleger og LV leger har tiltro til tilbudet
o
~ legene legger inn/benytter KØH tilbudet
Bedrer muligheten for å observere pasienter med kvalifisert personale så lenge
o
slik at riktig avgjørelse fattes for videre forløp
Bedre samhandling med helse-omsorgstjenester i kommunen.
o

o

Observasjonssengerpå legevakt,rett pasient på rett nivå

Ulemper - fag og pasient:
Ressurskrevende prosess ved å etablere nye arbeidsrnønstre, i en
o
overgangsperiode
- Risiko for mindre fokus på faget (legevaktsarbeid) under byggeprosessen
- Risiko for mindre fokus på samhandling med sykehuset

o

- Mindre tid til å utvikle telemedisin
Redusereinnleggelserog ventetid på sykehusbehandling,et nivå

Fordeler - organfsasjon/fysiske

rammer;

med KØH plasser]

observasjonsplasser

o

Samlokalisering

o
o
o

Kan gi flere ansatte i grunnturnus som igjen kan redusere ugunstig
arbeidstid for både leger og sykepleiere, samt deltidsstillinger
Organisasjonen er delvis etablert
Lokalene kan tilpasses ønsket drift
God mulighet til langsiktig planlegging og utvikling av LV
-

Ulemper - organisasjon/fysiske

o
o

eie/ leie lokalene)
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rammer."

Usikkerhet knyttet til økonomi! drift krever utredning
Det kreves ressurser til avklaring av eierskap, organisering mm (byggherre -

l

Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

Legevakt i nybygg - somlokoliserl med nødeloier
Alternativet forutsetter at det etableres legevakt i nye lokaler og at legevakten er
samlokalisert med nødetater.
Fordeler - fag og pasient:
.
Bedrer muligheten for sammenhengende prehospital akuttkjecle
o
o

Tydeliggjøre legevaktens rolle i kommunehelsetjenesten
En robust beredskapsorganisasjon

o

Mulighet for utvikling av akutt pleie- og omsorgstjenester
- For eksempel vaktsentral for trygghetsalarmer
Nye lokaler kan bygges slik at en redusert fare for vold og trusler på legevakt
Legger til rette for felles trening
Trygg legevakt og samkjørte nødetater

o
o
o

Ulemper - fag og pasient:
o

Ressurskrevende

o
o

prosess ved å bygge nytt og etablere nye arbeidsmønstre

Risiko for mindre fokus på faget (legevaktsarbeid) under byggeprosessen
Risiko for mindre fokus på samhandling med sykehuset
Mindre tid til å utvikle telemedisin

Avgrensning/ tydeliggjøring mht. taushetsplikt
Utfordringer mht. å holde fokus på kommunehelsetjenesten

Fordeler ~ organisasjon/fysiske rammer:
o
Mer fleksibel bruk av arealer
.
Mer fleksibel bruk av støttefunksjoner
Ulemper - organisasjon/fysiske

o
o

rammer:

Usikkerhet knyttet til økonomi] drift krever utredning
Det kreves ressurser til avklaring av eierskap, organisering mm (byggherre eie/ leie lokalene)

Legevakt i nybygg - samlokalisert med rehabilitering! ulskrlvningskiore/ korilid
Alternativet forutsetter at det etableres legevakt i nye lokaler og at legevakten er
samlokalisert

med avdeling for utskrivningsklare

paslenter/rehabilitering/korttid.

Fordeler - fag og pasient."

o

Øker muligheten for å rekruttere høyt kvalifisert personale

o

Legetilstede 24/7, høgt faglig nivå

Ulemper - fag og pasient:

o

Interkommunal enhet, ikke en del av hverdagens tjeneste i kommunene sentraliserer faglige utfordringer*

4Alle kommunene MÅ ikke delta i denne ordningen. Kommunene i nærheten av
legevakt vil kanskje være mest aktuelle
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o

Avstand fra hjemmet ved interkommunal

ordningfi

o

Manglende fokus på kjerneoppgaver (akuttmedisin, geriatri, rehab)

Fordeler ~ organisasjon/fysiske rammer:
o
Lokalene kan tilpasses ønsket drift
o
Samlokalisering med rehabilitering/ utskrivningsklare/
-

Kan gi flere ansatte i grunnturnus

korttid

som igjen kan redusere ugunstig

arbeidstid for både leger og sykepleiere, samt deltidsstillinger
Ulemper - organisasjon/fysiske

o
o
o

rammer:

Usikkerhet knyttet til økonomi/ drift krever utredning
Det kreves ressurser til avklaring av eierskap, organisering mm (byggherre - eie/
leie lokalene)
Administrativt krevende, da man har en interkommunal legevakt

Legevakt i nybygg

- samlokalisert

med lasllegekonlor

Alternativet forutsetter at det etableres legevakt i nye lokaler og at legevakten er
samlokalisert

med fastlegekontor.

Fordeler ~ fag og pasient:
o

Samlokalisering med fastlegekontor gir større og bedret samkjøring av leger og
legevakt

o

Lege tilstede 24/7

Ulemper - fag og pasient:

o

Fastlege kontra daglegevakt

Fordeler - organisasjon/fysiske rammer:
o
Lokalene kan tilpasses ønsket drift
o
Rasjonell drift av KØH/observasjonssenger ved samlokalisering
Ulemper - organisasjon/fysiske

ranrmer:

o
o

Usikkerhet knyttet til økonomi/ drift krever utredning
Det kreves ressurser til avklaring av eierskap, organisering mm (byggherre eie/ leie lokalene)

2.7.3

Legevakl - Daglegevakl

Alternativet innebærer etablering av daglegevakt i tilknytning til eksisterende legevakt.
Fordeler ~ fag og pasient:
o
Raskere å komme til lege dersom en bor nær legevakten
o
Lege tilgjengelig for ØHj

5Alle kommunene MÃ ikke delta i denne ordningen. Kommunene i nærheten av
liegevaktvil kanskje væriewmestaktuelle
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Ulemper - fag og pasient:
o

Fastlegen mister ØHJ kompetanse

o

Overfører oppgaver fra fastlegen til daglegen

o

Gir ikke (i dag) spesialistkompetanse

og oppgaver

o

Lang reisevei og lite attraktiv

o

Uthuling av fastlegeordningen

o

Daglegen har ikke samme kjennskap

for de med reiseavstand
til pasientene som fastlege

Fordeler - organisasjon/fysiske rammer:
o
Lege tilgjengelig på dagtid som kan samkjøres med andre type tjenester
Ulemper —organfsasjon/fj/sfske rammer;
o
o

Usikkerhet

knyttet til økonomi/

drift krever utredning

Det kreves ressurser til avklaring

av eierskap, organisering

mm (byggherre

—

eie/ leie lokalene)

o

Skjev forbruk mellom kommunene

o

Kan bli en svært stor tjeneste

o

Vanskelig å rekruttere

2.7.4

Legevcikl med fast felles base og fusllegebeljenle

kvalifiserte

og stabile leger

saielliller

Alternativet innebærer at det etableres satellitter i tilknytning til felles sentralisert
legevakt. Base kan eksempelvis være i Modum eller Krødsherad.
Fordeler e fag og pasient:
o
Kortere reisevei for pasienter i Krødsherad, Sigdal og Modum
o
Øker sannsynligheten for at aktuell lege er fastlege og kan treffe sin pasient
Ulemper - fag og pasient:

o

Øker sannsynligheten for samtidskonflikter

o

Reduserer tilgang til fastleger på dagtid

Fordeler - organisasjon/fysiske rammer:
o

Satellittbasene

o

Kan medføre at fastlegene

kan fysisk integreres

i sykehjem

blir mer delaktige

Ulemper —organisasjon/fysfske

rammer:

o

Utfordrende

leger til alle vaktene

o
o

Høye driftskostnader
Svært sårbart helg og høytider

å rekruttere

for fastlegene

i legevaktsordningen

o

Øker vaktbelastningen

o

Administrativt krevende i forhold til enhetlig legevakt koordinering/økonomi]

og fjerner fastleger

fra dagtid

faglig
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2.7.5

Koslnadsbilder

ved ulike alternativer

I utredningen er det foretatt en beregning av kostnader knyttet til leie av dagens
bygningsmasse, med eller uten påbygg, samt stipulerte kostnader ved å bygge nytt.
Tall for de ulike alternativene

vises i neste tabell.
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På nåværende tidspunkt i utredningen er det problematisk med en eksakt skisse.
Tabellen er basert på teoretiske
energi, renovasjon,

kostnadsoverslag.

renhold mv. Det er stipulert

m2 og at en disponerer

Dagens leie inkluderer

kostnader

til

at dagens legevakt benytter ca. 150

ca. l00 m2 fra felles venterom

og garderobe.

Det er lagt til grunn en rnZ-pris på kr. 50.000 (inkl. mva.) for utbyggingen i begge
alternativene. En mer eksakt m2~pris på utbyggingsalternativene vil også måtte
omfatte valg av bygningsmessig
Når det gjelder driftskostnader

kvalitetsnivå

på de planløsninger

relatert til innhold/virksomhet

beste skjønn, men disse kan inneholde "feilvurderinger".
vann/vannforbruk

og renovasjon

bør kvalitetssikres

betaler pr. m2 på disse driftselementene

som velges.

er de satt opp etter

Særlig in2~pris

opp mot virksomhet

på varmt
og hva de

idag.

Eventuell omfang av tilskudd fra husbanken i forhold til antall nye
sykehjemsplasser/boenheter vil variere etter om en får tilskudd og trolig kun i forhold
34

Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

til alternativ med nytt bygg gitt at en samkjører en utbygging med sengeplasser i form
av korttidsplasser eller lignende.
De maksimale tilskuddssatsene fra Husbanken som investeringstilskudd til
omsorgsboliger og sykehjem er følgende (pr. 201 5): For omsorgsboliger: kr 1 337
400, og kr 1 634 600 for sykehjemsplasser og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig
hjelp innenfor en maksimal anleggskostnad

på kr 2 972 000. Tilskudd

fra Husbanken

vil styrke økonomien i eventuell utbygging og kunne redusere estimerte
husleiekostnader vist i tabellen over.
Dersom utbygging ikke blir i kommunal regi kan en anta at leieprisen samsvarer med
estimert

husleie.

Dersom en bygger nytt og dette gir rom for utleie av lokaler til andre formål som
fastlegekontorer mv. vil en kunne stipulere en noe lavere leiesum.

2.8 Oppsummering

og vurdering

Gjennomgangen av Ringerike interkommunale legevakt tyder på at kommunene har en
legevakt som fungerer etter hensikten. Legevakten har en gjennomsnittlig bemanning
av sykepleiere, men en noe høyere tetthet av leger i vakt enn andre kommuner i
sammenligningen.

Kommunene er pliktig til å sikre et allmennmedisinsk tilbud til innbyggerne hele
døgnet alle dager i året. Det organiseres som legevakten. Legevakten skal ta seg av
akutt oppstått
kommunale

sykdom/akutt

forverring

i kjent sykdom. Legevakta inngår i det

beredskap.

Føringer fra staten tyder på at legevakten også i fremtiden kommer til å ha en sentral
rolle i den akuttmedisinske kjeden. Legevakten vil dermed ha en viktig rolle i
beredskap og akuttmedisin. Det betyr et behov for å bygge en stor og sterk
organisasjon som kan håndtere denne typen utfordringer.
Gjennomgangen har pekt på at forbruksmønsteret i legevakten varierer mellom
kommunene. Det samme gjør fastlegenes tilgjengelighet. Her er det systematiske
variasjoner

mellom kommunene.

Det at Ringerike kommune har kommuneoverlege i full stilling, som også er ansvarlig
for legevakten bidrar trolig også til stabilitet og drift av legevakten i et helhetlig og
integrert perspektiv. Kommunenes organisering av samarbeidsutvalget for legevakten i
med representanter

fra kommunenes

ledelse innen helse- og omsorg er trolig også et

forhold som sikrer en stabil drift av legevakten.
Kommunene står fremfor en stor utvikling i antall innbyggere. Framskrivningen viser
en samlet utvikling i løpet av S år på 3100 innbyggere (5 %), 10 år 6100 innbyggere
(10 %) og 15 år 9000 innbyggere

(14,5 %). Dette vil trolig medføre et økt forbruk

legevakt. log med at dagens lokaler gir begrensinger

av

for drift av legevakten vil det

trolig værebehovfor å utvide lokalenei fremtiden.
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Legevakta må ses sammen med utvikling av fastlegeordningen, de kommunale helseog omsorgstjenestene og kommunereformen. I tillegg må den ses sammen med
utvikling av Ringerike sykehus og øvrige tjenester i den akuttmedisinske kjeden.
Organisering

av legevakt og fastlegeordningen

helhetlig tjeneste (komplementære

må i større grad betraktes

som en

tjenester)

o

Kommunene bør arbeide videre for en tydeligere arbeidsdeling mellom legevakten
og fastlegene der den interkommunale legevakten kun ivaretar behovet for
beredskap og tilbud om øyeblikkelig hjelp

o

Kommunene bør sørge for at fastlegene yter øyeblikkelig hjelp til sine listepasienter på en fleksibel og tilgjengelig måte i fastlegekontorets åpningstid, som
er kl. 08-15 alle hverdager
Legevaktene bør primært dekkes av fastleger, eller andre leger med
allmennmedisinsk

kompetanse.

I arbeidet med fremtidens legevakt kan en se for seg tre hovedmodeller.
o

Begrenset modell, som kun ivaretar behovet for beredskap

og supplement

til

fastlegens oppgaver.
o

Utvidet modell, der legevakten

ivaretar flere av fastlegens

oppgaver via daglegevakt

o

og har et aktivt "lavterskeltilbud"
Integrert modell, der en kombinerer legevakten med helsehus/KØH, hjemmebasert
omsorg eller lignende

Ringerike interkommunale legevakt har en "begrenset modell", som etter planen kun
skal ivareta behovet for beredskap og være et supplement til fastlegens oppgaver. For
å ivareta en best mulig drift videre er det viktig at sykepleiernes rolle og funksjon i
legevakten er tydelig. Ã videreføre en god rådgivingstjeneste pr. telefon vil være en
kritisk suksessfaktor for å sikre bærekraftig legevakt.
Dagens lokaler er for små i forhold til dagens aktivitetsnivå i legevakten. Dette har
blant annet ført til noen utfordringer

knyttet til integrering

av KØH plassene som for

tiden kjøpes av sykehuset. En bedre integrering av KØH plassene, i form av mer
fleksible

plasser som observasjonsplasser,

ville trolig bedret utnyttelsen

av disse

plassene. Dette ville igjen medføre en økt bruk av plassene, og
KØH/observasjonsplassene

i legevakten ville i større grad kunne inngå som et nav i

tiltaket.

Når det gjelder plassering av legevakten, må denne ses i forhold til beliggenhet og
lokalenes funksjonalitet. En kan velge å bygge på eksisterende legevakt ut mot
parkeringsområdet, men dette har tidligere vært avslått. En utbygging ville imidlertid
løst problemene knyttet til arealbehov på kort sikt. Alternativt kan en bygge ny
legevakt på et egnet område.
Fortrinnet ved legevakt i tilknytning til sykehuset er at det er trygt og enkelt for
pasientene,

siden all behandling

av akutt sykdom og skade samles på ett sted. En slik

plassering kan forenkle kommunikasjon og samhandling med sykehuset for pasienter
der sykehusinnleggelse er nødvendig. I tillegg vil nærhet til sykehuset gi tilgang til
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supplerende undersøkelser og fysisk nærhet til spesialistkolleger for legene på
legevakt.
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DELll
3 Evaluering KØH
3.1 Generell om kommunale
plasser)

øyeblikkelig

hjelp døgnplasser (KØH

Målet med å opprette kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold (heretter kalt KØH),
er å dempe presset på spesialisthelsetjenestens

døgnplasser

ved å redusere antall

øyeblikkelig hjelp innleggelser, og i tillegg bidra til et bedre forløp for de aktuelle
pasientene, som da kan motta hjelp nærmere der de bor. Tilbudet som etableres, skal
av pasientene vurderes som bedre eller like godt som et alternativt tilbud i
spesialisthelsetjenesten.

Den nye ordningen

innebærer at en del akuttpasienter

med

behovfor døgntilbud kan tas håndom i kommunenistedenforå bli innlagt på sykehus.
Som ledd i samhandlingsreformen får kommunene fra l.l .20i 6 i henhold til helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-5 ansvar for å gi innbyggerne sine tilbud om døgntilbud for
øyeblikkelig hjelp. Tilbudet fases inn i alle landets kommuner i løpet av de fire årene
2012~2015.

I 2012 ble det etablert en tilskuddsordning for å støtte opp om etablering av det nye
kommunale tilbudet. Kommunenes utgifter til øyeblikkelig hjelp døgntilbudet
fullfinansieres. I innfasingsperioden vil kommunene få midlene etter hvert som
tilbudene etableres. Halvparten av midlene gis som øremerket tilskudd fra
Helsedirektoratet,

og resten som overføring

fra de regionale helseforetakenes

basisbevilgninger. Kravet for å utløse tilskuddet er at kommunen har inngått
samarbeidsavtale med helseforetaket. Avtalen må inneholde forpliktende og konkrete
planer om etablering av tilbudet i det året det søkes midler for. Det er kun i
etableringsåret kommunene søker om midler. Fra 2016 tas det sikte på at midlene i sin
helhet innlemmes i rammetilskuddet til kommunene.

3.2 Bakgrunn for evalueringen
Da ordningen
organisatoriske

med KØH senger ble etablert høsten 2013, var det vurdert syv ulike
modeller,

hvorav en ble vurdert

som aktuell og seks som mindre

aktuelle. Ved etableringen ble det bestemt at ordningen skulle evalueres innen et års
drift for å se på fremtidig bruk av KØH plassene. Mandat ble godkjent l 3.02.2014 av
Samarbeidsmøte Ringerike interkommunale legevakt/ Styringsgruppe KØH. Se vedlegg
«Prosjekt utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av KØH plasser - mandat godkjent
13.02.2014».
Fremtidig
o

bruk av KØH plassene:

Organisering

av KØH senger fra l.3.20l

5 (avtalen med sykehuset om tre

plasser strekker seg i utgangspunktet over 1,5 àr fom. 01.09.2013)
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a

Evaluering KØH (ferdig 1.10.2014)

o

Organisering av KØH i forhold til legevakten

påvirker organiseringen
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3.2.1
o

Anbefall løsning

Sykehuset drifter tre av døgnplassene for kommunene, kombinert med
desentraliserte

tilbud i kommunene

3.2.2 Alternative løsninger som har blilf ulredef og vurdert
o Legevakten drifter fire av døgnplassene, kombinert med desentraliserte tjenester i
kommunene
o

Alle døgnplassene

o

Samlokaliserte døgnplasser for Ringerike, Hole og Jevnaker, og desentraliserte
senger i Modum, Krødsherad og Sigdal
Døgnplasser desentralisert i alle kommunene
Samlokaliserte døgnplasser for østkommunene og vestkommunene
Sykehuset drifter alle døgnplassene for kommunene

o
o
o

for kommunene

lokalisert

sammen med legevakt

3.3 Slcllus KØHfilbudef
3.3.1

Tilbud for kommunene

Kommunene Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum, Krødsherad og Ringerike
sykehus har etablert et samarbeid om en todelt løsning for øyeblikkelig hjelp
døgnopphold i kommunene.
Den ene delen av tiltaket

baserer seg på at kommunene

kjøper tre døgnplasser

av

sykehuset, som samlokaliseres med sykehusets observasjonspost (oppstart
Ol .09.20i 3). Sykehuset stiller lokaler, medisinske støttefunksjoner, senger og
pleiepersonell—a til disposisjon,

samt medisinsk

personale.

Det er utarbeidet

en avtale på

dette som gjelder frem til 01.03.2015. De øvrige ressursene/døgnplassene er
lokalisert i kommunene, sammen med andre korttidsplasser (oppstart Ol .i 0.201 3).
Tilbudet

er fullfinansiert,

ved at 50 % av midlene overføres fra regionalt

helseforetak

og resterende 50 % fra Helsedirektoratet frem til 2016. Etter 2016 overføres hele
beløpet over kommunenes

rammer.

Det er opprettet følgende antall KØH plasser:
Kommune

Plassering/lokalitet

Ringerike sykehus

Obs. posten

Antall
plasser
3

Ringerike kommune

Austjord,

3

Jevnaker kommune

Jevnaker omsorgs~

Hole kommune

Hole bo- og rehabiliteringssenter

l

korttidsavdeling
og rehabiliteringssenter

i

Modum kommune

Modumheimen

2

Sigdal kommune

Sigdalsheimen

i

Krødsherad kommune

Kryllingheimen

Pasienlgrupper
I prosjektet er det vedtatt at det må avklares om pasientene har behov for behandling
og oppfølging

i spesialisthelsetjenesten.

Det betyr at det medisinske

ansvaret må være
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avklart. Dersom pasientene ikke har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten,
har sykdom som er kjent eller diagnose som er avklart, ikke har betydelig redusert
allmenntilstand eller funksjonsnivå, kan pasienten følges opp i døgnopphold knyttet til
kommunal øyeblikkelig hjelp.
Forutsetninger

for :innleggelse

Pasienten er vurdert av lege til ikke å ha behov for øyeblikkelig

hjelp i

spesialisthelsetjenesten
Forverring

av kjente tilstander,

med avklart diagnose og funksjonsnivå

som

kommunen er i stand til å behandle, og hvor risikoen for akutt forverring under
oppholdet er liten.
LV leger, fastleger og institusjonsleger i kommuner tilknyttet Ringerike
interkommunale legevakt kan legge inn pasienter 24 t/døgn hele uka
Pasienten kan være innlagt i 72 timer

Pasienten må være tilsett av lege
lnnleggende

lege og ansvarlig sykepleier ved KØH må ha vurdert at tilbudet

KØH er forsvarlig
«lnnleggelse/behandlingsplan

- KØH» skal følge med pasienten

-

Plan for observasjon/

-

Behandhng

-

Plan som viser hvordan forverring skal håndteres (bl.a. når skal lege
kontaktes?)
Medikamenter skal være ordinert (preparat, dosering og doserings
intervall)
Oppdatert medikamentliste skal følge pasienten

-

tidspunkter

Pas/enter som ikke egner seg
Pasienter med psykiatrisk

lidelse eller som er ruspåvirket

Pasienter under 16 år
Telemetripasienter

Pasienter med ukjent diagnose eller uavklart problemstilling
Pasienter med commotio med bevissthetstap og/eller amnesi
Pasienter som ikke er innbyggere

i en av de seks samarbeidskommunene

Kvclilelshàndbok
Det er utarbeidet kvalitetshåndbok for tilbudet som gjelder for og er tilgjengelig for
alle involverte i arbeidet på kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold (leger og
sykepleiefaglig
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personale).

ved
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3.3.2

Overslkl over bruk av plassene i perioden

Antall innleggelser

eller hvor pasienlen

1.9.2013 lil 31.12.2014

kom fra

De fleste pasienter dvs. 97 % innlegges fra eget hjem. Dette er sammenfallende

med

nasjonale tall.
Tabell - Antall innleggelser etter hvor pasienten kom fra (pr. 31.12.2014)

Modum

45

1

1

1

48

Sigdal

61

0

1

0

62

Krødsherad

7

0

0

0

7

Ringerike

150

2

2

1

155

Jevnaker

25

0

1

0

26

Hole

21

0

0

O

21

Annen kommune

13

0

0

0

13

Totalt
322
3
5
2
332
* Enpasient fra omsorgsboligmed heldøgnsbemanning
**En pasient kom fra Kildevangenbehandlingssenteretter avtale med Karin Møller. Den andre kom fra
omsorgsboligmed heldøgnsbemanning.
***En pasient uten fast bopel ble innlagt KØH - casus sos. kom fra Krisesenteret.
Modum.

Siste kjente adresse i

****En pasient innlagt for mobilisering etter fall fra akuttmottak, etter avtale med legevaktslege.

Anlall innleggelser eller hvem som har henvisl pasíenlene
Totalt sett blir den største andelen pasienter henvist fra legevaktslege 58 %, mens
fastlegen står for 40% prosent. Den samme trenden vises i nasjonale tall som viser 63
% (legevaktslege) kontra 26 % (fastlege) per 1.9.20l4.
Erfaringer viser at det er variasjon i henvisningspraksis mellom legene og fra de ulike
kommunene som sogner til tilbudet. Reiseavstand for pasienten og legenes erfaring
har betydning for hvordan legene håndterer pasienter med behov for øyeblikkelig
hjelp. I kommunene Ringerike og Jevnaker blir de fleste pasienter henvist fra
legevaktslege. I kommunene Modum og Hole legger fastlegene inn pasienter like
hyppig som legevaktslegene. Unntaket er Krødsherad og Sigdal kommuner, hvor det er
fastlegene som legger inn de fleste pasientene. Sigdal utmerker seg med at 79 % av
pasientene legges inn av fastlege.
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Tabell- Antall innleggelser etter hvem som har henvist pasientene (31.12.2014)
7

Hvem har henvist pasienten

250 ——T
zoo eí-Yí»
150

—~

100

im

ll Legevaktslege

f f

I Fastlege

so — f
0

l l Annet

__

‘$0

,1.

-

29° -03? åt)
a)

`§>

Antall innleggelser

ettertid

på døgnet pasienten innlegges

Det er bare 31 prosent av innleggelsene

som er foretatt

på dagtid på hverdager.

Dette

er sammenfallende med nasjonale tall. De fleste pasienter dvs. 69 % innlegges på
kveld/natt/helg/høytid.
Tabell- Antall innleggelser etter tid på døgnet pasienten innlegges (31 .i 2 20i4)
140

120--———~—
—

-

—

i

100

so -——-so -—

e

~

40———~
20

o ---- ——
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e.—

Dagtid hverdager

Kveld hverdager

(08.00-15.30)

(15.31-23.00)

[r ie
Natt hverdager

Helg og

(23.01-o7.59) høytidsdager
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Antall pasienter etter kjønn og older
Det er i hovedsak eldre pasienter som benytter det kommunale døgntilbudet for
øyeblikkelig hjelp. 76 % av de innlagte pasientene er 67 år eller eldre. Dette er
sammenfallende med nasjonale tall som viser 76 % per 31 .8.20i4.
67 %av brukerne er kvinner, mens 33 % er menn. Den samme trenden vises i nasjonale
tall.
Tabell- Antall pasienter etter kjønn og alder (31.12.2014)

250

Totalt antall innleggelser forde_lt på kjønn og alder

200

150 --

100

50

0-17 år

18-49 âr

67-79 år
50-66 år
[II Menn I Kvinner

80-89 àr

90 àr og eldre

Totalt

Antall innleggelser fordelt på innleggelsesdiagnose (kapitler ICPC)
Det rapporteres til Helsedirektoratet på 17 diagnosegrupper (ICPC-Z) årlig per
september. Med "innleggelsesdíagnose" mener vi den diagnosen som angis som årsak
til akuttinnleggelse i det kommunale ø-hjelps tilbudet. Dersom f.eks. en pasient med
KOLSlegges inn med urinveisinfeksjon, er det urinveisinfeksjon som da registreres
som "innleggelsesdíagnose" med kapittel U Urinveier.
Følgende diagnoser/pasientgrupper
vårt tilbud:

er mest vanlig blant pasientene som legges inn i

0

Smertelindring

o

Fall uten brudd

o

Dehydrering

o

Ernæringsproblematikk

o
o
o

Redusert almenntilstand
Lungebetennelse og andre lungesykdommer (bl.a. KOLS)
Hjertesvikt, hypertensjon
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o

Infeksjoner som eks. UVI

o

Diabetes

Tabell- Antall innleggelser fordelt på innleggelsesdiagnose
Hovedkapitler i ICPC-Z

Antall lnnleggelser

A Allmenn og uspesifisert

63

6

B Blod, bloddannende organer og immunsystem
D Fordøyelsessystemet

29

F Øye

i

0

H Øre
K Hjerte-karsystemet

22

N Nervesystemet

37

P Psykisk

3

R Luftveier

44

S Hud
T Endokrine,

6
metabolske,

ernæringsforhold

23

U Urinveier

28

W Svangerskap, fødsel, familieplanlegging
X Kvinnelige kjønnsorganer (inkl. bryst)

2

Y Mannlige kjønnsorganer

i

Z Psykososiale og sosiale problemer

4

L Muskeleskjelett-systemet

68

Totalt

337

Tabell - Innleggelsesdiagnoser

l

i henhold til hyppighet

Diagnosegrupper

Eksemplerpå Innleggelsesdlagnose

L Muskel-skjelett-

Smertelindrina oq mobiliserinq etter fall, rygg, nakke,

systemet

2

AAllmenn og
uspesifisert

3

R Luftveier

4

N Nervesystemet

hofte, costafraktur, kompresjonsfraktur,
humerusfraktur,
osteoporose med brudd i thorakale

virvler, trocantær bursitt
Redusert almenntilstand, pleie, ustøhet, synkope,
svimmelhet, abstinens/overforbruk
alkohol,
observasjon etter operasjon, observasjon
medikamentjustering

Pneumoni, forverring KOLS,astma, bronkitt, clyspnoe,
halsinfeksjon, forkjølelse
Demens, commotio,

svimmel, synkope,

clusterhodepine, epilepsi, forverring Parkinson,
jpleiebehov), smerter herpes zoster
5

D Fordøyelsessystemet

6

U Urinveier

7

T Endokrine,

Dehydrering, gastroenteritt,
diare, kvalme/
brekninger/oppkast,
obstipasjon, forgiftning,
galleblærebetennelse
U_VI,nyresten, nyresvikt, urosepsis, pyelonefritt,

urinretensjon, tilvenning suprapubiskateter
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Dehydrering,

underernæring,

hyperglykelni,
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8

metabolske,
ernæringsforhold

mononukleose

K Hjerte-karsystemet

Hjertesvikt, hypertensjon, BT-fall, tachykardi, DVT,
synkope, svimmelhet

Anlall innleggelser

eller varighel på oppholdet

77 % av Innleggelsene har en varighet på tre døgn eller mindre. Dette er
sammenfallende med nasjonale tall som viser 76 % per 31 .8.2014.
Anlall innleggelser

eller hvor pasienten

skrives ul lil

De fleste pasienter dvs. 60 % skrives direkte ut til hjemmet.

For 15 % av pasientene

medførte innleggelsen videre behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten, mens 25
% fikk videre oppfølging gjennom annet kommunalt døgntilbud. Dette er
sammenfallende med nasjonale tall.
I vårt materiale er totalt 49 pasienter innlagt fra KØH til spesialisthelsetjenesten.
Hovedtyngden av disse er pasienter som har vært innlagt i sentral KØH (Ringerike
sykehus/observasjonsposten).
Tabell-

Antall innleggelser

etter hvor pasienten skrives ut til (31.12.2014)
.

-_

.

,.

I
u
'a
.

.

.

.

.

-

-

Io;

-nu;

.:...

.__

.....

l

.

._

Modum

24

17

4

2

47

Sigdal

35

21

5

0

61

Krødsherad

4

2

1

0

7

Ringerike

98

21

28

O

147

Jevnaker

13

7

5

O

25

Hole

8

11

0

21

Annen kommune

9

0

4

Totalt
191
79
49
*En pasient ble skrevet ut til krisesenteret. Enpasient døde under opphold på KØH.
**Vi mangler informasjon om hvor 15 av pasientene er skrevet ut til.

O

13

2
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Oversikl over bruk av plassene og fordeling mellom kommunene
Etter 15 måneders drift (16 måneders drift for sentrale plasser) er det totalt 20,3 %
belegg pâ plassene. Det har vært innlagt 337 pasienter på KØH plassene fordelt på 844
liggedøgn.
Den totale beleggsprosenten

har ligget på samme nivå siden august (20,9 %).januar

og februar 2014, etter 4 måneders drift, toppet statistikken for antall innleggelser med
31 innleggelser per måned. Siden den gang var det henholdsvis 27 og 28 innleggelser
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i august og september, men er i desember nede på 12 innleggelser. Dette er en lav
beleggsprosent og klart færre pasienter enn forventet i forkant av etablering.
Nasjonalt ligger hovedsakelig beleggsprosenten mellom 30—5O% og varierer fra 5 %til
130 %. Flertallet av tilbudene

har opplevd at beleggsprosenten

har økt etter hvert som

tilbudet er blitt gjort mer kjent.
Det er store forskjeller mellom kommunenes bruk av KØH plassene, fra Sigdal
kommune

med 74,6 % belegg til Hole kommune

med 10,2 %.

90 % av alle pasienter som legges inn på KØH, legges inn på lokal plass, 10 % på
sentral plass. Det er kommuner nær sykehuset som forholdsmessig har flest liggedøgn

på sentral plass.
Sigdal kommune har det laveste forbruket på sentral plass med totalt tre liggedøgn
fordelt på tre pasienter. Alle innleggelsene er det legevaktslege som har forestått
utenom fastlegenes ordinære kontortid (to på kveld/helg og en på kveld/ukedag). En
av pasientene med galleblærebetennelse ble lagt videre inn i sykehus.
Tabell- Beleggsprosent i perioden 01.09.2013 —31.12.2014
Kommune

Beleggsprosentbasert på liggedøgn(dato - dato)
20. mai

16. juni

31.juli

31.august

31.desember

Modum

12,90%

14,30 %

12,80%

14,10 %

14,3 %

Sigdal

39,80 %

53,00 %

55,40 %

65,30 %

74,6 %

Krødsherad

12,30 %

11,10 %

9,50 %

11,30 %

10,9 %

Ringerike

17,40%

19,30 %

20,20 %

22,30 %

20,3 %

Jevnaker

9,40 %

11,00%

12,90 %

12,70%

10,3 %

Hole

10,20 %

11,00%

9,40 %

9,30 %

10,2 %

TOTALT

16,20 %

18,40 %

18,80 %

20,90 %

20,3 %

Tabell —Oversikt over antall innleggelser per måned (31.12.2014)
Antall innleggelser
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Sammendrag for kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplosser
De seks kommunene Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum og Krødsherad som
også samarbeider om interkommunal legevakt har etablert et interkommunalt tilbud.
Det vil si at kommunene deler på ansvaret for å gi innbyggerne et kommunalt
døgntilbud. Tilbudet blir i hovedsak benyttet av eldre pasienter. Aldersgruppen over 67
år utgjør 76 % av pasientene. 97 % av pasientene innlegges fra hjemmet. De fleste
pasienter dvs. 69 % innlegges
% av pasientene,

på kveldlnatt/helg/høytid.

blir henvist fra legevaktslege.

Tilbudet

Den største andelen, dvs. 58
domineres

av korte

innleggelser. 77 % av innleggelsene er tre dager eller kortere. 60 % av pasientene blir
utskrevet til hjemmet, 25 % til kommunalt tilbud og 15 % videre til sykehus. Dette er
stort sett i henhold til nasjonale tall.
lnnleggelsesdiagnosene vil variere fra tilbud til tilbud. Dette avhenger bl.a. av om
plassene er lokalisert lokalt og legeressurser.
Tjenestens «5 på topp» innleggelsesdiagnoser i vårt tilbud:
o
o

Muskel-skjelett-systemet
Allmenn og uspesifisert

o

Luftveier

o

Nervesystemet

o

Fordøyelsessystemet

Her finner man smertelindring
pneumoni,

forverring

og mobilisering

etter fall, redusert almenntilstand,

KOLS, demens, svimmelhet,

dehydrering

og gastroenteritt.

Resterende del av avsnittet er viet områder som er verdt å se nærmere på og som
eventuelt avviker fra nasjonale tall.

Det er totalt fler fastleger (40 %)i vårt tilbud som legger inn pasienter kontra

26%

nasjonalt

Selv om den største andelen pasienter (58 %)blir henvist fra legevaktslege, står
fastlegene i vårt tilbud for 40 % av innleggelsene kontra 26 % nasjonalt. Dette er dette
vi ønsker oss. Det vi må huske på at Sigdal kommune, hvor fastlegene legger inn 79 %
av pasientene,

medvirker

til at vårt materiale

har en høy andel fastleger

som henviser

pasienter.

Det er lav be/eggsprosent totalt i vårt tilbud

Det har ikke lyktes kommuneneå få opp beleggsprosententil et høyerenivå enn 20,3
%, Det er store forskjeller

mellom kommunenes

bruk av KØH plassene, fra Sigdal

kommune med 74,6 % belegg til Hole kommune med 10,2 %.
Det er lav beleggsprosent på sentrale plasser
Den samlede beleggsprosenten

er lav, men det er spesielt de sentrale plassene som

har lavt belegg. Det er 90,5 % belegg i lokale plasser i kommunene og 9,5 % i de
sentrale plassene på observasjonsposten på Ringerike sykehus. Dette vil i praksis si at
de sentrale plassene nærmest ikke er i bruk.
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Kostnaden pr. døgnoppho/d pa”sentrale plasser på' observasjonsposren pá' Ringerike
sykehus er høy
Kommunene har for tre sentrale plasser på Ringerike sykehus betalt kr 1 505 625 for 4

månederi 2013 og kr 4 653 750 for 12 månederi 2014. For perioden på 16 måneder
(1.9.2013 - 31.12.2014) er det registrert 80 liggedøgn. For året 2015 er kjøp av 3
plasser budsjettert til kr 4 804 266 (prisjustert med 3,2 % iht. Helsedirektoratet).
3.3.3

Erfaringer fra leger, sykepleiere

og brukere

Erfaringer fra leger
Erfaringene er basert på fokusgruppeintervju,

rnøtearenaer for leger, samtaler med

enkeltpersoner og tilbakemeldinger på e-post fra fastleger, Iegevaktsleger,
praksiskoordinatorer og sykehusleger.
De fleste er positive til prosjektet, men er enige om at det er vanskelig å finne
pasienter som møter kriteriene for innleggelse. Usikkerhet rundt tilbudet gjør det
vanskelig å vurdere. Det kreves en behandlingsplan fra innleggende lege, noe som
vanskeliggjør innleggelsen. Det uttrykkes at det føles usikkert å legge inn pasienter
fordi pasienten ofte er uavklart i en eller annen grad. Dersom situasjonen er helt
avklart trengs ofte ikke et slikt tilbud.
Spørsmålet om hvordan tilbudet br se ut i fremtiden blir besvart med ønske om
tilgang på en avklarende

enhet i kommunal

regi. Et slags diagnostisk

senter/avklarende enhet med observasjonssenger hvor pasienten avklares, med videre
behandling i lokal KØH. Dette kan gjerne være knyttet til legevakt, men det bør ifølge
Iegene være nærhet til sykehus for konfereríng, og mulighet for tilsyn fra
spesialisthelsetjenesten. Mulighet for røntgen og lab-tjenester er en forutsetning.
Erfaringer fra sykepleiere
Erfaringene er basert på fokusgruppeintervju

med sykepleiere.

Tilbakemeldingene fra sykepleierne på de lokale KØH~plassene er at tilbudet oppleves
som like bra eller bedre for de eldre pasientene.

De eldre pasientene er ofte kjent for»

og med personalet. Dette er en fordel. I tillegg er det bedre for eldre og forvirrede
pasienter å slippe store uoversiktlige

sykehusavdelinger,

og heller ligge på en liten

oversiktlig og rolig sykehjemsavdeling.
Det nevnes fra enkelte kommuner at yngre pasienter kan ha problemer med å godta

innleggelsepå gamlehjem/sykehjem.
Flere av kommunene

opplever at dette tilbudet

ikke skiller seg vesentlig

fra andre

korttidsopphold. Tilbudet kan imidlertid gjøre det enklere å få inn pasienteruten å
måtte gå via bestiller kontor osv. Påtross av at det rapporteres om dårlig utfylte
behandlingsplaner ved innleggelse KØH opplever flere av sykepleierne at de med dette
får mer informasjon om pasient og sitasjon nå enn ved ordinære korttidsopphold.

48

Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

Sigdal kommune

har gått igjennom

sine innleggelser

i KØH, og mener at pasientene

som har vært innlagt på KØH har vaert innlagt der i stedet for en ordinær innleggelse i
sykehus.

Det har ifølge deltagerne i sykepleienettverket til dags dato ikke oppstått situasjoner
som har blitt opplevd som uforsvarlig
imidlertid

om stadige problemer

eller for vanskelig å håndtere. Det rapporteres

med rutinene ved innleggelse.

Samarbeidet med tilsynslege og legevakt trekkes frem som positivt. At legevaktsiege
ringer hver dag trekkes frem som positivt av noen sykepleiere, mens andre mener at
det er unødvendig på grunn av få innleggelser.
Angående bruk av legeressurser blir det beskrevet at det er bra for legevakten at det er

økte legeressursertilgengelig, det er viktig for sykepleierneat det alltid er mulig å få
tak i en lege, men stiller spørsmål med omfanget av legeressurser.
Målgruppen

oppleves som for streng. Sykepleierne

mener at kommunen

må være mer

fleksibel.
Erfaringer fra brukere

Utgangspunktet var at man ønsket å gjennomføre fokusgruppeintervju med brukere.
Det var avtalt datoer i de enkelte kommunene, men det viste seg å vaereen del
utfordringer mht. taushetsplikt mm. Det ble derfor bestemt i prosjektgruppen at denne
aktiviteten

avlyses.

Det beskrives fra kommunene at brukerne på KØH generelt sett er fornøyde, særlig
med den geografiske fordelen med å bli behandlet i hjemkommunen.
Bruker med kronisk sykdom, som hyppig blir lagt inn i lokal KØH i stedet for på
sykehus, sier at påkjenningen er mye mindre ved å behandles lokalt i kommunen i

stedetfor på sykehuset.Det er positivt og trygt å kjennetil stedet og personalet.
Det er ikke meldt avvik fra brukere i den enkelte kommune.

3.3.4

Avvik og forbedringer

Avvik

Det er registrert avvik siden oppstart av tilbudet. De fleste avvikene er avvik i forhold
til vedtatte prosedyrer/retningslinjer og har kun resultert ijusteringer i eksempelvis
innleggelsesprosedyre,

samt påminnelser

for leger/sykepleiere.

Dette er tatt oppi

sykepleiernettverk, Iegevaktslegemøter, møter med fastlegene og i møte med
observasjonsposten

på sykehuset.

Det er i tillegg registret

avvik i forhold

til feil bruk av KØH plassene. Pasienter som

skulle burde vært innlagt i korttidsopphold eller akutt pleieplass har blitt lagt i KØHsengen. Dette har medført at man i disse periodene ikke har hatt mulighet til å ta imot
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pasienter som har vært i målgruppen

for KØH. Flere pasienter er avvist som følge av

dette.

Forbedringer
Generelt:

0

Det er gjennomført omfattende informasjon om tilbudet blant fastlegene i alle
kommunene,

samt for legevaktslegene

- alle møter i deres egne fora.

-

Innleggelsesprosedyren

og behandlingsplanen

erjustert

o

Krav om at pasienter skal behandles innen 72 timer erjustert, slik at det nå kan
vurderes forlengelse av opphold.

Endringer gjeldende for innleggelse av pasienter i sentrale plasser:
0

November 2013: Utgangspunktet

er at pasientene skal være klare og orienterte

og selv kunne kontakte sykepleier via sykesignalanlegget. Endringen er at
pasienter som trenger enkel tilrettelegging i stell og til måltider kan få hjelp av
én sykepleier.
o

3.3.5

Juni 2014: Enkelte pasienter kan legges inn på KØH fra kirurgisk poliklinikk.
Dette gjelder for eksempel pasienter med bruddskader som ikke krever
operativt inngrep, eller pasienter som har behov for smertelindring og
mobilisering etter fall. Sykehuslegen skal da avtale innleggelse med daglege
KØH/legevaktslege.
Kompetanseheving

Det er gjennomført kompetanseheving for de ansatte i alle kommunene.
Undervisningen har vært åpen for alt sykepleiefaglig personale, ikke bare for personale
knyttet til KØH plassene. Undervisningen har vært lagt til siste del av dagen, slik at
man har klart å redusere innleiebehovet for vikarer i kommunene. Denne måten å
organisere undervisningen på ønskes også for kommende undervisning. Det har vært
en økning i antall deltagere

høsten 2014.

Undervisningvåren 2014
Undervisning i følgende emner er gjennomført våren 2014:
o

Observasjons— og handlingskompetanse

o

Venøsetilganger

Undervisningen i <<Observasjons~og handlingskompetanse» er gjennomført som 4
ganger á 3 timer, to ganger i Modum (primært for kommunene Modum, Sigdal og
Krødsherad) og to ganger på Ringerike (primært for kommunene Ringerike, Hole og
Jevnaker), slik at flest mulig skal kunne delta, samt en ekstra dag for alle. Daglegene
KØH, som foreleste,

hadde utarbeidet

undervisningen

sammen med fagsykepleier

KØH

og prosjektleder.

SO
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Det var totalt 93 ansatte som gjennomførte undervisning á 3 timer, fordelt på i 5 fra
Ringerike, 2 fra Hole, 20 frajevnaker, 4i fra Modum, i i fra Sigdal og 4 fra
Krødsherad.

Undervisningen i «Venøse tilganger» ble gjennomført i den enkelte kommune/
institusjon og ble tilpasset kommunens behov for undervisning/ praktisk
gjennomgang.

Her ble det leid inn spesialsykepleiere

fra anestesiavdelingen

på

Ringerike sykehus.
Det var totalt 69 ansatte som gjennomførte

undervisning,

fordelt

på

8 fra Ringerike, 6

fra Hole, i i frajevnaker, 23 fra Modum, i2 fra Sigdal og 9 fra Krødsherad.
Undervisning hasten 2014
Undervisning
o

i følgende emner er gjennomført

Diagnosespesifikk

høsten 2014:

undervisning

Hypertensjon

o
o

lskemisk hjertesykdom
Hjertesvikt

o

Feber

o

Sepsis

o

KOLS

o

Dehyd rering

Undervisningen i «Diagnosespesifikk undervisning» er gjennomført som 8 ganger á 3
timer, fire ganger i Modum (primært for kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad)
og fire ganger på Ringerike (primært for kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker), slik
at flest mulig skal kunne delta. Daglegene KØH, som foreleste, hadde utarbeidet
undervisningen sammen med fagsykepleier KØH og prosjektleder.
Det var totalt 292 deltagere som gjennomførte
undervisningsdager,

fordelt

på 76 fra Ringerike,

undervisning
38 fra Hole,

på 8
29 fra Jevnaker, 99 fra

fordelt

Modum, 38 fra Sigdal og i2 fra Krødsherad.
Pådel i var det i65 deltagere fordelt på 84 i Modum og 81 i Ringerike og på del 2 var
det i27 deltagere fordelt på 65 i Modum og 62 i Ringerike. Dette betyr at det var fler
på del i (38 deltagere fler). Kommunene er forspurt om undervisningen skal avholdes

en gang til slik at alle som var på del i også kan delta på del 2.
Undervisning våren 2015
De seks kommunene

har bestemt seg for at de ønsker å innføre

opplæringsprogrammet/verktøyet ALERT.ALERTer et standardisert og Iisensbasert
undervisingskonsept for helsepersonell om pleie av den akutt syke pasienten.

Hensiktener å øke kompetanseni å gjenkjennerisikoutsatte pasienter,iverksettegode
tiltak og forebygge sykdomsforverring. Tidlig utskriving, økt behandling i kommunene
og større krav til å unngå innleggelse setter store krav til god observasjons- og

Sl

handlingskompetanse i personalet i hjemmetjeneste og sykehjem. Det er også viktig
for samhandlingen at omsorgsnivåene har felles kunnskap og kommuniserer trygt og
sikkert seg i mellom.
Utdanning og sertifisering legges inn i KØH prosjektet. Prosjektleder, fagsykepleier
KØH og begge daglegene vil få opplæring

som superinstruktører

og vil etter denne

sertifiseringen kunne gjennomføre undervisning av kommunenes ansatte. Man
forbereder

3.3.6

oppstart

ijanuar

2015 og hele året vil gå til denne opplæringen.

Hospiiering

Det har vært et godt samarbeid med Ringerike sykehus om hospitering. Daglegene har
deltatt i Traume BESTtrening ved akuttmottaket og har hospitert ved
røntgenavdelingen.

3.3.7

Bruk av Iegeressurser

Lege på dag virkedager

Ved opprettelse av de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene 1. oktober 2013 ble
Iegetjenestens ressurser på legevakt økt med en lege tilstede på dag/virkedager
(daglege KØH), fordelt på to 50 % stillinger. Legen skal være tilgjengelig for lokal KØH,
samt bidra til kompetanse utvikling og samhandling, så vel mot kommuner som
sykehus. Legen deltar i prosjektarbeidet og sikrer medisinsk faglig kompetanse i
prosjektet. Det er utarbeidet en prosedyre som viser arbeidsoppgaver utover dette.
l perioden april til september 2014 er det registrert utførte arbeidsoppgaver. Det viser
seg at det er få oppgaver knyttet til oppfølging av inneliggende pasienter på lokale
KØH plasser.

Lege på kveld/naH/helg
Ved opprettelse av de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene 1. oktober 2013 ble
Iegetjenestens ressurser på legevakt økt med en lege tilstede på kveld/natt/helg (lege
2). Legetjenesten avvikles nå med tre leger i vakt hver dag, hvorav to leger er tilstede,
og en i beredskap kveld/natt/helg (tidligere: to leger i vakt, hvorav en i aktiv vakt og i
beredskap).

På kveld/natt/helg er det siden oppstart meget sjelden forespørsler fra lokal KØH om
inneliggende pasienter. Det er en og annen telefonkonsultasjon, men det har hittil ikke
resultert

i legebesøk. Lege i beredskap (hjemme) har aldri blitt kalt inn grunnet

lokal

KØH pasient.
Konklusjonen

er derfor at ekstra legeressurs

For legevakt blir det imidlertid

3.3.8

på natten sjelden benyttes av lokal KØH.

beskrevet som svært positivt å ha to leger tilstede.

Bruk av fagsykepleier

Ved opprettelse av de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene 1. oktober 2013 ble det
opprettet 50 % stilling som fagsykepleier. Denne stillingen har vært nødvendig for
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implementeringen
statistikk,
3.3.9

av KØH plassene, med utvikling

av prosedyrer,

oppfølging

av

og kompetanseutvikling.

sykepleiernettverk

Bruk av KØH bli

Ved opprettelse av de kommunale yeblikkelig hjelp plassene i. oktober 2013 ble det
leaset en bil, slik at lege kan være mobil blant annet til lokale senger i kommunene.
Det er registrert et meget lavt forbruk siden oppstart, da det ikke har vært
konsultasjoner på lokale plasser. Bilen har kjørt 4000 km (pr. desember 2014). Dette
inkluderer kjøring til bi.a. til kurs i nødnett. Det blir i tillegg beskrevet at legevakts
bilen foretrekkes

dersom man skal ut, da man kan dra rett i andre pasientoppdrag

når

man har en bil med medisinskutstyr. Påbakgrunnav dette er det nærliggendeå
konkludere med at det ikke er nødvendig å lease en bil i tillegg til legevakts bilen.

3.4 Alternative lilfak, slyrker og svakheter
3.4.1

SWOTanalyse

Det gjennomføres en SWOTanalyse, basert på de erfaringene man har tilegnet seg for
følgende områder:
ø

ø

videreføre

dagens organisering

Drifte tre sentrale plasser i legevakten som observasjons plasser og avslutte
avtalen med sykehuset

ø

Lokalisere alle plassene i kommunene

ø

Kommunenes KØH plasser lokaliseres på et sted

videreføre

dagens organisering

Alternativet innebærer at Ringerike sykehus drifter tre døgnplasser for kommunene
(sentrale plasser) og de seks kommunene drifter øvrige døgnplasser (lokale plasser)
Fordeler - fag og pasient:
usikkerhet

ø

Reduserer diagnostisk

ø

Nærhet og tilgang til høyt kompetansenivå

Ulemper e fag og pasient."
ø Avstand fra enkelte av kommunene til de tre sentrale plassene
ø Kan føre til at avklarte pasienter løftes opp til de uavklarte, og sykeliggjøring av
pasientene

ø

Kan være problematisk for pasientene å skille kommunehelsetjenesten fra
spesialisthelsetjenesten

Fordeler - 0rgam'5a5jon/fysfske rammer:
ø Er etablert
ressurser på tvers

ø

Utnytter eksisterende

ø

Unngår dublering av tjenester
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Ulemper - organisasjon/fysiske rammer:
o Plasseneer lite brukt- pr. mai var det av totalt innlagte pasienter på KØH, kun 13
% som har vært innlagt på sentrale plasser
o Kan være problematisk for innleggende lege å skille tjenesten KØH
(kommunehelsetjenesten)

fra spesialisthelsetjenesten

o
o

Kan medføre feil bruk av ressurser —spesialist framfor generalist
Betinger plan for økning av kompetanse i kommunene

o

Løser problemet,

men ikke nødvendigvis

ideen med døgnopphold

øyeblikkelig

hjelp fullt ut
Drífte tre sentrale plasser i legevakten
med sykehuset

som observasjons

plasser og avslutte avtalen

Alternativet innebærer at tre sentrale plasser som pr. i dag driftes av Ringerike sykehus
overføres legevakten og organiseres sammen med observasjonssenger. Dette betyr at
legevakten drifter tre sentrale plasser for kommunene, øvrige ressurser driftes lokalt i
kommunene som pr. idag.
Fordeler - fag og pasient:
o Nærhet og tilgang til høyt kompetansenivå ved behov
o Pasienter under observasjon slipper å reise tilbake til kommunen for videre
oppfølging
o

Integrasjon

av legevakt i kommunene

Ulemper - fag og pasient:
o Avstand fra enkelte av kommunene til de tre sentrale plassene
o Problematisk å skille kommunehelsetjenesten fra spesialisthelsetjenesten for
pasientene

Fordeler ~ organisasjon/fysiske ra/nmer:
o Kan raskt etableres
o Utnytter eksisterende ressurser på tvers
o

Styrking av bemanningen

o
o

Unngår dublering av tjenester
Utviklet tjenester på flere nivåer

i legevakten

o

Eierskap til ressursene/kompetansen

Ulemper ~ organisasjon/fysiske rammer:
o

Liten enhet å drifte,

men høye kostnader

pr. plass

o

Sårbarhet med liten turnusgruppe hvor få ansatte må gjøre mange oppgaver

Lokalisere alle plassene i kommunene

Alternativet innebærer at de tre sentrale plasser som pr. idag driftes av Ringerike
sykehus overføres de seks kommunene og slås sammen med øvrige lokale plasser.
Dette betyr at de seks kommunene drifter alle plassene lokalt i henhold til
Helsedirektoratets

beregninger

for den enkelte kommune.

Fordeler - fag og pasient:
o Pasienten er kjent i kommunene og møter kjent personale
o Pasienten slipper lang reisevei
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o
o
o
o

Kan bidra til å beholde og bygge opp kompetanse i kommunene
Behandling av pasientene der de bor
Riktigere bruk av ambulansetjenesten
Pårørende/nettverket er ofte lettere tilgjengelig

Ulemper - fag og pasient:
o Krevende å ha både god faglig kompetanse og erfaringskompetanse direkte rettet
mot øyeblikkelig hjelp
o Avstand til utredningsfasiliteter i legevakt og på sykehus
o

Mulighet for økt medisinskfaglig

o

Risiko for at det er mangel på kompetanse det er behov for

usikkerhet

Fordeler - organisasjon/fysiske rammer:
o Mulighet for å integrere med ande korttidsavdelinger
o
o

Kan bidra til at utgiftene for kommunene holdes nede
Enklere å tilpasse tiltakene i de enkelte kommunenes tiltakskjede

Ulemper - organisasjon/fysiske

rammer:

o

Fare for at kommunene

o
o

Kan føre til et økt forbruk, og dermed økte kostnader
Ressurskrevende for regionen samlet, da det vil kreve leger på jobb

fokuserer

mer på økonomi

enn på pasientbehov

Kommunenes KØH plasser lokaliseres på el' sled
Alternativet innebærer at kommunenes KØH plasser lokaliseres på et felles sted og at
avtalen med sykehuset og drift av lokale plasser opphører
Fordeler - fag og pasient:
o Nærhet til spesialisthelsetjenesten, enklere tilgang til diagnosesenter, enklere å
avtale/kommunisere

med sykehuslegen
usikkerhet

mv.

o

Reduserer medisinskfaglig

o

Nærhet til ansvarlig behandlende

i beslutningsprosessen

o

Pasienter som kommer på legevakt og som trenger døgnopphold, slipper å reise

lege (legevakt)

hjem/videre
o

Kort reisetid ved forverring

av sykdomsbildet

o

Enklere å kjøpe legetjenester av spesialisthelsetjenesten på dagtid

o

Større kompetansemiljø

knyttet til legevakten

Ulemper - fag og pasient:

o

Avstand fra eget hjem til felles senger i legevakt

o

Mindre kjent personell for pasientene

o

Avstand til fastlegen i den enkelte kommune

o

Begrenser muligheten

o

Kan føre til nedgradering av kompetanse som er opparbeidet i dag, i enkelte av

for kompetansedeling

i kommunene

kommunene,

Fordeler ~ organisasjon/fysiske rammer:
o Mulighet for utvikling av øyeblikkelig hjelp i legevakt på dagtid
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U/emper —organisasjon/fysiske

a

rammer:

Dagens Iegevakt har ikke ledig plass
Deler av intensjonen i samhandlingsreformen med nærhet til hjemsted følges ikke
opp godt nok

3.5 Oppsummering

og vurdering

Målsettingen i samhandlingsreformen er blant annet å bedre pasientforløpene, og gi
helsetjenester på beste effektive omsorgsnivå. Som et av tiltakene har kommunene
som samarbeider

om Ringerike interkommunale

legevakt opprettet

plasser for

kommunalt akutt døgnopphold. Tilbudet skal være et alternativ til innleggelse i
sykehus og skal ikke brukes som et tilbud der korttidsopphold er behovet.
Tiltaket

med KØH plasser er et nasjonalt

utviklingsprosjekt

og norske kommuner

deltar i en utviklingsfase for å avklare pasientgruppe, rutiner, organisering mv. Blant
kommunene som har etablert tilbudet er det stor variasjon i hvordan tilbudene er
organisert og hvor stor beleggsprosent de ulike tiltakene har.
Kommunene knyttet til Ringerike interkommunale legevakt vedtok at det skulle
etableres lokale plasser i kommunene kombinert med plasser lokalisert i sykehuset.
Det var et ønske om at en skulle kombinere plasser med lokalt eierskap kombinert
med en legevakt som var integrert i arbeidet. Samtidig var det et ønske at fastlegene
skulle ha et «eierforhold» til plassene. Bruk av lokale plasser skulle bidra til at det
lokale initiativ og eierforhold skulle styrkes.
Legevaktens rolle og funksjon ble i utviklingsfasen løftet frem som sentralt i
etableringen. Det var derfor et ønske om at det skulle være plasser i tilknytning til
legevakt. Dette lot seg ikke gjøre, da legevakten ikke har tilgjengelige lokaler til
plasser hvor pasientene kan ligge inntil 72 timer med tilgang til seng i eget rom og
eget bad/WC. Av den grunn ble det besluttet å kjøpe plasser midlertidige i sykehusets
observasjonsavdeling.

Denne ordningen

skulle i utgangspunktet

strekke seg 1,5 år fem

i tid, fra oppstart av prosjektet, og frem til mars 2015. Årsaken til dette var blant annet
sykehusets eget behov for plassene etter dette tidspunkt.
Med den tette beliggenheten

mellom observasjonsplassene

i sykehuset og legevakten

var det et ønske at disse plassene skulle integreres tett med legevakten og være et nav
i systemet med oppfølging av KØH pasientene. Erfaringene så langt i prosjektet viser at
en på dette området ikke har lykkes.
Det er stor variasjon mellom kommunene i forbruksmønster når det gjelder bruk av
plassene. Samtidig er det stor variasjon mellom kommunene og sykehuset når det
gjelder fordeling av prosentvis bruk av plassene. I snitt er det registrert et bruk av
plassene med ca. 20 % av beregnet kapasitet (fordelt på 18,4 % på de lokale plassene i
kommunene og 1,9 % på de sentrale plassene på observasjonsposten på Ringerike
sykehus). Sagt på en annen måte; Av totalt 844 liggedøgn er 764 liggedøgn i lokale
plasser (90,5 %)og 80 liggedøgn i sentrale plasser (9,5 %).
Det vil si at den faktiske

bruken av sentrale plasser i sykehuset er svært liten.

Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

I vårt materiale er totalt 49 pasienter innlagt fra KØH til spesialisthelsetjenesten.
Hovedtyngden av disse er pasienter som har vært innlagt i sentral KØH (Ringerike
sykehus/observasjonsposten).
Dette kan skyldes at det er dårligere

pasienter som ligger her eller at det er kortere vei

til å legge inn pasientene når de allerede ligger i et ansvar underlagt sykehuset.
Faktum er at flere blir lagt inn fra observasjonsplassene enn fra de lokale plassene. Det

er et mål i arbeidet at flere skal kunnefå oppfølging på lavestmulig nivå.
På nasjonalt nivå er det variasjon mellom kommunene hvordan forbruksmønsteret av
plassene er. Men det er på det rene av forbruksmønsteret i vårt interkommunale tilbud
er lavt, spesielt på de sentrale plassene i sykehusets observasjonsavdeling. For å øke
denne andelen er det behov for å gjøre tiltak. Et tiltak som er vurdert er å endre
inklusjonskriteriene for pasientgruppen i sykehussengene. Dette har vaert gjort, men
endringene har ikke medført at det fremdeles er betydelige begrensninger i hvilke
pasienter sykehuset kan motta. Dette gjelder eksempelvis graden av fysisk bistand i
form av pleie mv. Tilgangen til plassene som kjøpes av sykehuset oppleves som
mindre fleksibel enn det en ønsket seg i prosjektet. Det har vært utfordrende å få
etablert den fleksibilitet, åpenhet og tilgjengelighet til plassen som prosjektet
forutsatte

på de sentrale plassene i sykehuset.

Resultatet er at samarbeidet

mellom

legevakten og de sentrale plassene i observasjonsavdelingen ikke har klart å ivareta
målene med tiltaket. De sentrale plassene er i dag ikke et nav i kommunenes KØH
tilbud. Resultatet er at det lokalt i kommunene legges inn brukere med mer
omfattende bistandsbehov enn det som legges inn i sentrale plasser ved sykehuset.

Detteer ikke i tråd med hvasom var intensjonenei prosjektet når en opprettet
sentrale plasser.
For å få opp beleggsprosenten er det trolig nødvendig å trekke legevakten enda mer
inn i arbeidet

med etablering

av et velfungerende

og robust KØH tilbud.

Legevakten

opplever å ha mange pasienter som har behov for en kortere observasjon

i legevakten,

hvor legen kan vurdere videre tiltak for pasienten. Dette er et type KØH tiltak flere
kommuner med hell har innført. Eksempel på dette er Indre Østfoldsamarbeidet. En
løsriver seg da fra den vanlige tilnærmingen til plassene knyttet til senger i eget rom
med tilgang til heldøgnstjenester over flere døgn. Ved å innføre denne arbeidsdelingen
vil legevakten være et nav for KØH plassene hvor en kombinerer kortere observasjoner
med bistand over noe lengre tid. En kan da se for seg at en pasient kan mottas av lege,
observeres en kortere stund, for deretter å få oppfølging inntil 72 timer på lokal plass.
Dersom en omgjør bruken av KØH plassene kjøpt av sykehuset til observasjonsplasser
i legevakten vil en ha behov for å øke bemanningen i legevakten på sykepleiersiden. En
økning med en sykepleier på dag, kveld og natt vil trolig være tilstrekkelig for å kunne

følge opp pasienteri observasjonssengerpå en god måte.Vedkommendesykepleiervil
også kunne delta i arbeidet med å overføre pasientene fra observasjonsseng til lokal
plass, eller til annet tilbud.
Legebemanningen

knyttet til KØH plassene er berammet

til et fullt forbruk

av plassene.

Det er i rapporten pekt på flere steder at bruken av KØH plassene er noe lav. Resultatet
av dette er noe lav ressursutnyttelse av legeressursene på dag i legevakten. Parallelt
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med dette er det også lav bruk av leasing bilen som er til disposisjon for legene
dersom de må rykke ut til pasienter som ligger i lokale senger.
Erfaringene i prosjektet tilsier at en endring av denne organiseringen er fullt mulig. En

løsning som kan værenærliggendeer å inngå et samarbeidmed en vertskommune,og
avtale beredskap og oppfølging

av tilsynslege,

fremfor

å ha egne leger på dagtid i

legevakten. Samtidig vil behovet for lege tilstede i legevakten på dagtid endres dersom
legevakten får mer direkte ansvar for å følge opp pasienter som får tilbud i regi av
legevakten. Dette kan være i form av observasjonssenger eller tilpassede senger hvor
en kan observere pasientene over en kortere tidsperiode. Samtidig vil det være nyttig
at lege på dagtid i legevakten kan gjøre andre oppgaver som følge opp svarprøver på
pasienter som har vært under oppfølging av legevakten.
I utviklingen av KØH tilbudet i kommunene var det et sentralt punkt at innleggelse skal
styres av lege. Det samme var kravet knyttet til oppfølging av inneliggende pasienter i
sengene. Prosjektgruppens vurdering er at dersom omlegging av de sentrale plassene
til observasjonsplasser ikke fungerer bør kommunene vurdere en større fleksibilitet
når det gjelder innleggelse
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i de lokale plassene.
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4 VEDLEGG
4.1 Vedlegg

i - Oplimcile grunnenhefer

Optimal organisering av tjenestene innen helse- og omsorgstjenestene er nært knyttet
til sammenhengen mellom utviklingen av kostnader og produksjon. Oversatt til den
kommunale hverdagen, betyr det at en oppnår en stordriftsfordel dersom en kan øke
antall elever i skolen, antall beboere på avdelingene ved sykehjem eller antall barn i
barnehagen,

uten tilsvarende

vekst i bemanningen.

Med kostnadseffektiv struktur som mål, vil en måtte finne frem til de ressurser som
kan utnyttes bedre med en annen struktur. Mer konkret betyr dette de ressurser som
kan utnyttes bedre med en annen størrelse på grunnenheten.
Innen helse- og omsorgstjenestene gjør turnusordninger sitt til at det skal mange
ansatte til for å kunne dekke helgene, og at samarbeid mellom arbeidslag innenfor en
turnus kan føre til mindre behov for ansatte til stede - spesielt på natt, men også
andre tider av døgnet med mindre aktivitet. Dette gjør at det er nattevakt- og i noen
grad andre vakter utover normal arbeidstid - som i hovedsak kan utnyttes bedre med
en struktur med større enheter.
Turnus
Innen de enhetene som har døgnkontinuerlig bemanning, varierer arbeidsoppgavene
og arbeidsbelastningen gjennom døgnet, og dermed varierer også antall personer på
jobb. Vanligvis er det flest personer på dagvaktene og færrest på nattvaktene i
hjemmetjenesten

og på sykehjem.

I boliger til funksjonshemmede

og innen psykisk

helsearbeid er det ofte motsatt, da brukerne er på dagtilbud og ikke til stede i boligen.
Når organisering

av turnusarbeid

omfatter

en høy andel deltidsstillinger,

ansatte som må til for at bemanningsplanen

øker antallet

skal dekkes opp - noe som igjen gir

utfordringer for kontinuiteten i arbeidet. Dette har innvirkning på hvor stor grunnenheten bør være, og for ledertettenheten. Turnusarbeid har roterende bemanning,
som er et motsatt prinsipp til faste lag - som er dominerende i skiftarbeid. Det kan
være et hinder for å etablere tearnfølelse

og godt samarbeid,

og medfører ofte økt

oppsplitting og fragmentering, ettersom vaktene bemannes med deltidsansatte som
sjelden er påjobb. Samtidig gir større grunnenheter det mulig å sikre flere ansatte
større stillinger

i en turnusgruppe.

Konsekvensen

ved at tjenestene

er organisert

med

turnusarbeid, setter dermed begrensninger på størrelsen av grunnenhetene, sett i et
drifts- og bemanningsperspektiv.
De fysiske forholdene ved eksempelvis et sykehjem gir noen begrensninger i
utnyttelsen

av ansatte på en effektiv

måte.

Optimal slørreise på grunnenhelene

Det har skjedd en utvikling i bygningsmessige forhold innen helse- og omsorgstjenestene de senere årene. Tidligere var det i sykehjem vanlig å ha et langt større
institusjonspreg. Påtilsvarende måte var det med tilbud til funksjonshemmede, før
HVPU-reformen. l dag er flere og flere sykehjem og omsorgsboliger organisert med

59

mindre bogrupper, noe som gir mer nærhet mellom beboere og pleiere. Men det fører
også til en ny utfordring hva gjelder å se ulike bogrupper i sammenheng. Dersom små
bogrupper isoleres og ikke har et organisatorisk og personalmessig samarbeid, skaper
det utfordringer

knyttet til både brukere og ansatte.

Tilgjengelig forskning på området er begrenset, og det finnes relativt lite forskning
knyttet til skjæringspunktet mellom stordriftsfordeler og dimensjonering av grunnenheter i kommunale tjenester innen pleie- og omsorgstjenestene.
Mange ulike forhold spiller inn og danner rammebetingelsene for ivaretakelse av pleie
og omsorg. Forskningsfunn
bemanningen

har vist at grunnenheter

som for dårlig, skåret lavt på kvalitet.

der ansatte opplever
Betingelsene for god kvalitet ser ut

til å henge sammen med tilgjengelig kompetanse, arbeidsmiljømessige forhold,
vektlegging av en kompetanseutviklende kultur, bygningens alder og samarbeid med
aktuelle faggrupper.

Mye av forutsetningen for at en skal få til en god arbeidssituasjon og god kvalitet,
ligger trolig i kombinasjonen

av gruppeinndeling

og organisasjonsmodell.

I organisasjonsmodell ligger det en annen måte å arbeide på og en situasjon med
oppgaveforskyvning.
Den kostnadsmessige rammen er knyttet til en god utnyttelse av personalet og en
turnusløsning som er tilpasset behovene i de fysiske rammene, brukerne og
bemanningen.
Vårt arbeid med turnusgrupper og størrelser på enheter viser at antall ansatte pr.
bruker faller når størrelsen på grunnenhetene øker. Årsaken til dette er
stordriftsfordeler og fordeling av ugunstig arbeidstid (helg og natt) på flere ansatte.
Dersom en skal ta på alvor føringene om mindre bogrupper, er det viktig at det blir
etablert et utvidet samarbeid mellom personalgrupper på tvers av mindre
grunnenheter.

Basert på det samme grunnlaget har vi gjennom ulike studier funnet at en grunnenhet

oppnår stordriftsfordeler når den er over en størrelsepå 13-14 årsverk.Analyserhar
også vist at enheter og grupper på størrelser under 8-10 årsverk ofte har
smådriftsulemper knyttet til turnusgruppene. Dette gjelder ansatte pr. årsverk,
pleiefaktor

og bemanningen

høgskolekompetanse

på natt, og tilgangen

på sykepleiekompetanse

eller annen

på kveld, helg og natt.

Det er knyttet flere valgmuligheter til større grupper. Når gruppen blir større enn dette,
vil stordriftsfordelene forsterkes parallelt med økning i størrelsen. Denne effekten er
lavere enn den er under grensen på 13-14 årsverk. Derimot er det i langt større grad

driftsnøytralitet når en gruppe kommer opp i et nivå mot 20 årsverk.
Den kritiske faktoren på størrelsen er sammenfallende med grensene for det anbefalte
lederspennet og ledernes mulighet for å følge opp ansatte. Denne utfordringen
forsterkes

oppfølging.
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når brukerne har omfattende

bistandsbehov

og krever spesialisert

Utvikling av ny Iegevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

Med tanke på at en ofte bør være to ansatte tilgjengelig på natt på sykehjem, ved KØH
tilbud eller lignende, fører det til at mindre ansattgrupper må samkjøres dersom denne
ressursen skal kunne kompensere for smådriftsulempene.

Ved å samkjøreKØHtilbudet med annenturnusgruppevil en få synergiersom gir rom
for flere større stillinger og for å etablere en turnusgruppe med stordriftsfordeler.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/1003-3

Arkiv: C12

Sak: 30/15
Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO
Vedtak i Formannskapet:
1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier.
2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra
skoleåret 2015/2016 og nåværende «Aktiv-tilbud» avvikles fra 1. august.
3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra nåværende
«Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til selvkost.
Behandling i Formannskapet 17.03.2015:
Avstemming:
Hovedkomiteens (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/1003-2

Arkiv: C12

Sak: 10/15
AKTIV SOMMER, HØST OG VINTER SOM EN DEL AV SFO
Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur:
1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier.
2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra
skoleåret 2015/2016 og nåværende «Aktiv-tilbud» avvikles fra 1. august.
3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra nåværende
«Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til selvkost.

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.03.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOK) innstilling til
formannskapet.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/1003-1

Arkiv:

Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO
Forslag til vedtak:
1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier.
2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra
skoleåret 2015/2016 og nåværende «Aktiv-tilbud» avvikles fra 1. august.
3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra
nåværende «Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til
selvkost.

Innledning / bakgrunn
Bakgrunn:
Saken tas opp etter initiativ fra bl.a. FAU Hønefoss skole og RKFU med ønske om at det
sees på muligheten for at SFO er åpent flere uker ut over skoleårets lengde. Dette innebærer
å omorganisere «Aktiv» - tilbudene som er en del av oppvekstsektorens ordinære tilbud.
Rådmannen har bedt en sammensatt gruppe utrede dette og ta hensyn til at det skal gis et
fortsatt godt, variert og helhetlig tilbud til elever på småtrinnet også i skolefrie uker.
Utredningen har gitt grunnlag for denne saken.
Det pekes på tre ulike modeller som gir barn et aktivitetstilbud i skolefrie uker. Alle
modellene presenteres innenfor rammen av selvkost.
Forutsetninger som er hensynstatt:
- Kan i prinsippet gjennomføres ved alle skoler
- Rektor er ansvarlig for å gjennomføre tilbudet ved sin skole
- Det bør være minimum to ansatte til stede pr uke.
- Er det mindre enn 20 barn påmeldt en uke søker skolen samarbeid med naboskole.

-

Det er tatt utgangspunkt i lønn til assistent med 10 års ansiennitet i de økonomiske
beregningene.
Ekstra utgifter til renhold er innarbeidet.
Åpningstiden vil være innenfor kl 07.00-17.00. Samarbeidsutvalget avgjør
åpningstiden ved den enkelte skole.
For innhold og aktiviteter vises til kommunens SFO-plan 2011-2015.

Beskrivelse av saken
Det er vurdert tre ulike modeller.
Modell 1: SFO utvider med seks uker.
Alle de seks «Aktiv ukene» legges inn i det ordinære SFO året. Det innebærer et tilbud alle
skoledager, høst og vinterferie, to uker etter skoleslutt i juni og to uker før skolestart i
august. Den enkelte skole er ansvarlig for organisering og gjennomføring av tilbudet.
Det vil være mulig å melde seg på disse ukene enkeltvis med bindende påmelding. Faktura
vil bli sendt på antall bestilte uker. Egenbetalingen vil være kr 1000,- per uke i 2015.
Modellen med ekstra påmelding til ferieukene gir foresatte muligheten til å velge private
aktivitetstilbud i feriene uten å betale dobbelt.
Nå det gjelder innhold, vil skolene har fokus på aktiviteter i tråd med kapittel 5 i
Kommunens SFO- plan: Fritidsaktiviteter – idretts og uteaktiviteter» Målet er da at barna
ivaretas og får gode opplevelser både innenfor og utenfor skolegården, at nærmiljøene tas i
bruk og at det er mulig å søke samarbeid med andre skoler for å organisere blant annet
bussturer ut av byen og ut i naturen i ulike deler av distriktet.
Når det er under 20 påmeldte barn ved en skole så søker skolen samarbeid med naboskolen
om et felles tilbud.
Modell 2: SFO utvider med to uker
«Aktiv Høst» og «Aktiv Vinter» legges inn i det ordinære SFO-året.
SFO-prisen legges flatt slik at høstferien og vinterferien inngår i den ordinære betalingen.
Kostnaden på SFO vil da være kr 2657,- per måned om en velger å ha betaling i 11 måneder
i stedet for 10 måneder som det er i dag.
Tilbudet «Aktiv Sommer» opprettholdes som nå, egen påmelding, ett oppmøtested og
aktiviteter utfra antall påmeldte og innenfor rammen av egenbetalingen på kr 1000,- pr uke.
Utfordringene ved valg av modell to kan være:
Økte årsbetaling kan føre til noe færre barn i SFO. (tilbudet blir for kostbart)
Noen foresatte vil likevel velge andre «ferietilbud» til barna sine. Tilbudene er mange;
håndballskole, basketskole, fotballskole, musikkskole, og andre kulturtilbud gjennom bla.
Showskolen.
Modell 3: Nåsituasjon
I dag er det 38 uker SFO i året. I tillegg er det Aktiv Høst, Aktiv Vinter og Aktiv Sommer
organisert under Barneverntjenesten sin leder. Dette gir et ferietilbud på til sammen 5 uker.
Det er i dag klubbansatt/ungdomskontakt som har hatt ansvar for gjennomføringen.

I dag går «Aktiv Sommer2 - tilbudet til alle barn i barneskolen (1.-7. klasse). «Aktiv Høst»
og «Aktiv Vinter» er tilbud til alle barn i 1-4 klasse. Oppmøtested er Hønefoss skole. Det
leies inn ansatte etter antall påmeldte barn. De ansatte er ungdom i høyere utdanning til
yrker som har med barn å gjøre; lærer, tannlege, barnevern, sosionom, barnehage o.l.
Oppmøtested er Hønefoss skole; SFO sine lokaler samt gymsal og utearealet benyttes.
Nærmiljøet brukes mye og det settes opp buss ut til distriktets fasiliteter et par dager i uken.
Barna skal være ute, oppleve skogen og naturen, padle kano, bade, plukke bær, ulike typer
ballspill, bygge trehytter, gå natursti og så videre.
Ved denne organiseringen treffer barn andre typer voksne, de treffer barn fra andre skoler,
de kan treffe igjen venner fra tidligere «Aktiv ferier» Da det er mange barn påmeldt er det
mulig å lage grupper på tvers av alder og det er mulig å la de eldste få tilbud som passer de.
Det kan være å padle i strykene i Storelva, gå Mørkgonga og dra på lengre padleturer på
Ringkollen.

Økonomiske forhold
Ulike betalingssystem ved de ulike modellene.
1. Det bestilles uker og betales enkeltvis som nå. Dette administreres av skolen.
Tilbudet vil koste 1000,- pr uke, fakturering på bakgrunn av påmeldinger
2. Ny ordinær betalingssats som dekker utvidet SFO-år. (eks morgentilbud)
SFO pris pr i dag er kr 2730,- per mnd i 10 mnd.
Model
l
1 og 3
2

Ant nye
uker
Bestille pr
uke
2 uker

1

6 uker

Pris
1000,- per uke
192,- pr mnd ekstra i 10
måneder
575,- pr mnd ekstra i 10
måneder

Mnd pris 10
mnd
2730.-

Mnd pris
11.mnd

2922,-

2657,-

3305

3005,-

Tabellen viser at dersom en utvider SFO-tilbudet med to uker for alle og beholder 10
månedlige innbetalinger, vil månedsprisen øke til kr 2922.Tabellen viser også at viss en øker tilbudet med 6 uker for alle, vil månedsprisen bli kr
3005,- om en holder juli betalingsfri.

Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering er at i denne omgang overtar skolen ansvaret for å administrere 6
nye SFO-uker fra skoleåret 2015/2016. Ukene legges inn i SFO året og bestilles enkeltvis.
Påmelding er bindende og faktura sendes for antall bestilte uker. Ved å opprettholde
betaling av bestilte uker unngås økte SFO satser. En gir ved denne modellen og foreldre
mulighet til å velge SFO eller aktivitetstilbud fra andre tilbydere uten å måtte betale dobbelt.
Rådmannen vurderer at en utviding SFO-tilbudet vil vi sikre at flere barn får et mer
likeverdig tilbud i feriene. En kan da tilby flere barn gode aktivitetstilbud i feriene, der de

blir inkludert i felleskapet, får gode ferieopplevelser, blir sett og ivaretatt av trygge og
stabile voksne.

Vedlegg
SFO- Skolefritidsordningen 2011-2015 ( K-sak 72/2011)
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, 25.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.:

11/696-10

Arkiv: A22

Sak: 72/11
SKOLEFRITIDSORDNINGEN

2011-2015

Vedtak i Kommunestyret:
Plan for skolefritidsordningen
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SKOLEFRITIDSORDNINGEN
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2011-2015

Forslag til vedtak:

Plan for skolefritidsordningen 2011-2015 i Ringerike kommune vedtas.
Utredning:
Høsten 2010 ble det lagt fram en sak for Hovedkorniteen om skolefritidsordningen (SFO).
Der ble det orientert om videre arbeid på feltet og rådmannen ble bedt om å ”legge frem
resultatet av kvalitetsarbeidet som sak for hovedkomiteen for oppvekst og kultur første
halvår 201 l” (HOK 36/ l 0).

Skolefritidsordningen har eksistert i 20 år i Ringerike kommune med mye godt arbeid og
god erfaring. Det er likevel få sentrale retningslinjer for innholdet i SFO, sammenlignet med
for eksempel skole og barnehage.
Planen ”Skolefritidsordningen 2011-2015” er ment å være en lokal utdyping av innholdet i
SFO ut fra Opplæringslovens bestemmelser. Den vil gjelde for alle SFO-ordningene i

Ringerike kommune og ha følgende funksjoner:
0
I

styringsredskap for rektorer, SFO-ledere og ansatte
grunnlag for planlegging på den enkelte skole/SFO

I

grunnlag for informasjon til foreldre

0

grunnlag for kompetanseutvikling hos ansatte

Plane er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:
Anne Grethe Brodal, SFO-leder
Tove Bye, SFO-leder
Gerd M. Tolpinrud , SFO-leder
Grete Felberg, rektor

Eilin Lilleeng Myhre, rektor
Magnar Ågotnes, virksomhetsleder
Planen har vært ute til uttalelse på skoler, rådsorgan og organisasjoner, noe som har ført til

noen endringer. Planen skal gjelde fra skolestart 2011.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen ser planen som en synliggjøring av innholdet og et godt grunnlag for det videre
arbeidet med å utvikle kvalitet og kompetanse i skolefritidsordningen i Ringerike kommune.
Saksdokumenter:

Trykt vedlegg
SFO - Skolefritidsordningen,

2011-2015

Utrykt vedlegg:
Høringsuttaler fra Fagforbundet, Skolenes Landsforbund, Eikli skole og Tyristrand skole

Ringerike kommune, 13.04.201 1

Wenche Grinderud
rådmann

Kommunalsjef: Bjørn Tollaas
Saksbehandler/virksomhetsleder:

Magnar Ågotnes

RINGERIKE KOMMUNE
Oppvekstog kultur

SFO- Skolefritidsordningen
2011-2015

ii

”Alle skal ha minst en opplevelse
av mestring hver dag"
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Ringerike kommune

Plan for SFO 2011-2015

1. Innledning
1.1.

Innhold i SFO
SFOer et fritidstilbud til alle skoleelever i Ringerike kommune på 1.-4.trinn og
barn med spesielle behov på 5.-7. trinn. l skolefritidsordningen ska! barna
oppleve mestring og omsorg. De skal få være aktive gjennom lek, kultur og
fritidsaktiviteter.

1.2.

Planensfunksjoner
Denne planen er ment å være en utdyping av innholdet i SFOut fra
Oppiæringsiovens bestemmelser. Den gjelder for alle SFO-ordningenei
Ringerike kommune og har følgende funksjoner:
0

et styringsredskap for rektorer, SFO-ledere og ansatte

grunnlag for planlegging på den enkelte skole/SFO
grunnlag for informasjon til foreldre
grunnlag for kompetanseutvikling hos ansatte

1.3.

Ledelse i SFO
SFO-lederhar den daglige ledelsen, men rektor har administrativt,
økonomisk, personal- og faglig ansvar for SFO(Vedtektene § 4). Det er
rektors ansvar at skoiens ledelse samarbeider tett med SFO-iederog å legge
til rette for samarbeid og samhandling meliom skole og SFO.

1.4.

Samhandling skole - SFO
SFOer en del av skolens samlede virksomhet. Det skal være god
kommunikasjon og god flyt av informasjon mellom de tilsatte i skoien og i
SFO.Dette er viktig for at aktiviteter i skoie og SFOskal danne en helhetlig og
god dag for barna.
Skolenstiibud om gratis leksehjelp til elever på 1.-4.trinn 2 timer i uken, blir
organisert i SFO.

Skolensordensregler gjelder í SFO.

1.5.

Lov og vedtekter
Hovedmålet for SFOfinner vi i Opplæringslovens § 13-7, der det heter at
0 skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og
fritidsaktiviteter
0 utgangspunktet skal være alder, funksjonsnivå og interesser hos
barna
'v skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn
0 funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsviikår
Skolefritidsordningen (SFO)i Ringerike kommune har egne vedtekter.
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2. Visjon og mål
Visjon: Alle skal kunne ha minst en opplevelse av mestring hver dag
Mål

Delmål

Barnehagene og skolene skal

Skolefritidsordningen skal

-

°

gi et omsorgsfullt og

o

øke barnas selvfølelse og kompetanse for

utfordrende tilbud til hvert

å delta i det samfunnet de er en del av

enkeltbarn
reflektereaktivt over egen

e leggetil rette for samspillmeilombarnog
mellombarnog voksne

praksisesbrukeerfaringer,
f0T5kninS
08

o gi barnamulighetu; åfungerei friere
sosialsammenheng

brukermedvirkning i alt
utviklingsarbeid

lære barna å ta ansvar
lære barna å vise hensyn og omsorg
utvikle kreativiteten
utvikle evnen til å ta valg og stå for
valgene sine

Tekst med utdyping:
l SFOstår lek og aktiviteter i fokus.
Barna skal bli møtt med respekt.
De skal ha et ornsorgsfullt og utfordrende tilbud og gjennom det få positive opplevelser
hverdag
De ansatte er tydelige og tilgjengelige voksne, som legger vekt på å se hvert enkelt barn
sitt behov og som lytter og snakker rned barna hver dag
I SFOIeggesdet ogsåvekt på god dialog med og informasjon til de foresatte
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3. Lek
Visjon:Alle skalkunneha minst en opplevelseav mestringhver dag

Mål

Delmål

Barnehagene og skolene

Skolefritidsordningen skal

-

'

skalgiet omsorgsfullt
og
utfordrende
tilbudtil hvertenkelt

o gibarnatid ogromforfri lekog
organisertlek

barn

0

skalTeflektere
3ktiVt0V3!’
989"
PTHkSiS
OBbfukeerfaringer.
forskning og brukermedvirkning i

gjennomlekengi erfaringerog

opplevelser
sammen
medandrebarn
-

gjennomlekutviklekreativitetog
mestring

alt utviklingsarbeid
Utdyping:
SFOer barnasinfritid. Lekenstårsentraltog er en hoveddeli SFO-hverdagen.
ifrileken får barnavære med å gjørevalgsomdannergrunnlagfor aktivitetene.
De voksne er åpne for barna sine innspill og forslag sålangt det er mulig.

SFOhar utstyr,lekerog spill,sominnbyrtil rolle-, regelog konstruksjonslek.
l tilleggtil frileken,organisererogsåpersonaletlekerog lærer barnatradisjonelleleker
og lekeformer.
Gjennom leken lærer barna regler, de lærer å vente på tur, ta ansvar,å stå ivalga sine

overtid, og de lærer å løsekonflikter.Lekengir barn utfordringerog utviklerbarnasin
sosialekompetanse.
Dette viser seg i praksis ved at
°

det legges til rette for variert fri lek og organisert lek ute og inne

°

det leggestil rette for at alle kommerinn i og deltar i leken

-

personalet har kompetanse til å organisere gamle og nye Ieker/lekeformer
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4. Kulturaktiviteter
Visjon: Alle skal kunne haminst en opplevelse avmestring hver dag
Mål

Delm ål

Barnehagene og skolene

I skolefritidsordningen

°

°

-

skalgi et omsorgsfulit og
utfordrende tilbud til hvert enkelt
barn
skalreflektere aktivt overegen
praksisog bruke erfaringer,
forskning og brukermedvirkning i
alt utviklingsarbeid

skal

alle barn i SFOoppleve mestring og glede
ved å få delta i og skapevarierte
kulturaktiviteter

Utdyping:
Barnaskaloppleve gledeved åerfare og prøve ut ulike kunstog kulturuttrykk.
SFOlegger til rette og stimulerer barna påulike omrâde innen kunstog kultur.
Detblirjobbet med for eksempel tegning, maling, klipping, liming, trykk, veving,
strikking og sløyd.

Musikk, sangog danserogsåaktiviteter som inngår i SFO.
SFOkan haegnea rrangement som for eksempel karneval, høstfest, juiegrøt eller Lucia~
feiring, der barna har opptrinn og fremføringer for andre barn/ foresatte med sang

musikk, dansog drama.
Disseaktivitetene gir glede, læring og mestring. Barnafår brukekreativitete n og
inkluderes i et fellesskap.
Deforesatte kan inviteres til å delta eller være tilskuer i noen sammenhenger.
Dette viser seg i praksisved at
°

barna får utøve kulturaktiviteter

°
-

som

sang og dans
spill og drama
kunsto g håndverk

SFOorganiserer og arrangerer ulike fritidsaktiviteter
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5. Fritidsaktiviteter- idretts- og uteaktiviteter
Visjon:Alle skalkunneha minsten opplevelseav mestringhver dag
Mål

Delmål

Barnehageneogskolene
skalgi et omsorgsfulltog

I skolefritidsordningenskal
0 barnaværefysiskaktive

utfordrende
tilbudti!hvertenkelt o fysisk
aktivitetbidratilsamarbeid
og
barn
-

skalreflektereaktivtoveregen

PTak5i5
08bfUkE
effflfiflgef.

forskningog brukermedvirkningi
alt utviklingsarbeid

samhandling
o

barnabli motivertetil å defta i

fritidsaktiviteter

Utdyping:
Fritids-og uteaktiviteteneer en viktigdel av SFO-dagen.Utemiliøeti Ringerikeer en
ressursfor SFO.Alle skolenehar godeog varierte utearealermed lekeapparater;
ballbaner,skiløyperog bakker.
Det skalvære storbreddei SFO-aktivitetenegjennomåret. Someksempelnevnes
gåtureri lokalmiljøet,bålbrenningmed pinnebrødi gapahuk,ski,skøyter,aking,fotball,
slåball,stikkbali,klatringogsykling.
SFObenytter utearealenehele året med aktivitetertilpassetårstideneog den enkelte
skole.

Det er ogsåaktiviteterog ulikeballspilli gymsal.
SFOsamarbeidermed idrettslagog andreom aktivitetstilbudder det er muligog
trekker inn ressurspersoner der det er mulig og ønskelig.
Gjennom aktiviteter utvikler barna seg fysisk, de utfordrer hverandre, lærer regler,

samhandlerog opplevermestring.
SFOsamordneraktivitetenemed skolenefor å få en helhetligdagog uke.
Dette visersegi praksisved at
-

det blir arrangertogorganisertulikeuteaktíviteter
barnalaererreglerog ulikespill
personalethar kompetanseinnenaktiviteterogfriluftsliv
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6. Omsorg og trygghet
Visjon: Alle skal kunne ha minsten oppleveise av mestring hver dag
Mål

Delmål

Barnehagene og skolene
° skalgi et omsorgsfullt og

I skolefritidsordningen skal barna oppleve
o respekt, tillit og likeverdighet

°

utfordrendetilbud ti! hvertenkelt

u trygghetogsosiaitilhørighet

barn

0

tydelige og trygge voksne

skal reflektere aktivt over egen
praksisog bruke erfaringer,
forskning og brukermedvirkning i
alt utviklingsarbeid

Utdyping:
Barna blir hørt på og opplever at det de mener betyr noe.
Barna her rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsei og
læring (Opplæringsloven § 9a -1 og 8)
Personalet er aktive overfor barna.
Personalet er klare på hva som forventes, de setter grenser og viser omsorg og har
forståelig reaksjonsmønster på handlinger.
Personalet har tilsyn, er synlige med vester utendørs, føiger med og vet hvor barna er.

De er bevisste på at de er modeller for barna i språk, handlinger og værernåter
Dette viser seg i praksis ved at
°
-

Personalet skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å forebygge mobbing
Personalet snakker og samhandler med barna på en positiv måte
Personalet kjenner og praktiserer regler og rutiner
Personalet har forutsigbare reaksjonsmønster på situasjoner og handlinger i
barnegrupper:
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7. SFOog de foresatte
Skolefritidsordningen ønsker et best mulig samarbeid med de foresatte.
SFOhar egne foreldremøter hvert år, eller samarbeider med skolen om felies
foreidremøter.
Personalet holder de foresatte godt informert om SFO-tilbudet.
Skolen rådsorganer behandler SFO-saker.

7.1. Forventinger til skolefritidsordningen
De foresatte kan forvente at skolefritidsordningen
møter barna med respekt, gir omsorg og trygghet
gir barna gode opplevelser med humor og glede
har en voksen de kan forholde seg til ved spørsmål om barnet
prioriterer barnas egne behov, egen kultur og rett til å velge
har oversikt over hvilke barn som er til stede
gir informasjon om aktiviteter í SFO

7.2. Forventninger til hjemmet
Skolefritidsordningen forventer at hjemmet
viser interesse og engasjement for barna sin SFO-hverdag
har tydelige avtaler for når barna skal være i SFO
sier fra når barna blir hentet
setter seg inn i og følger opp avtaler/meldinger
sier fra viss det er spesielle ønsker og behov
sier fra hva som er bra/ hva som kan bli bedre
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Rapportering
Skolene rapporterer årlig om SFOsom del av sin årsrapport.
De SFOansatte vurderer årlig sin egen praksis ut fra mål og praksisbeskrivelsei denne
planen. Skjemaet nedenfor er et utgangspunkt for en slik egenvurdering.
I liten
grad
Lek

Det ieggestil rette for variert fri lek og organisert
lek ute og inne
Det leggestil rette for at alle kommer inn i og
deltari leken
Personalet har kompetanse til å organisere gamle
og nye ieker/lekeformer
Kulturaktiviteter
Barna får utøve kulturaktiviteter som
-

I stor grad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

sang og dans

-

spil! og drama

o

kunst og håndverk

SFOorganiserer og arrangerer ulike
fritidsaktiviteter
Fritidsaktiviteter
Det blir arrangert og organisert ulike uteaktlviteter
Barna lærer regler og ulike spill
Personalet har kompetanse innen aktiviteter og
friluftsliv
Omsorg og trygghet

Personalet skaper trygghet og trivsel og arbeider
aktivt for å forebygge mobbing
Personalet snakker og samhandler med barna på
en positiv måte
Personalet kjenner og praktiserer regler og rutiner

Personalet har forutsigbare reaksjonsrnønster på
situasjoner og handlinger i barnegruppen
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/1012-3

Arkiv: X49 &37

Sak: 31/15
MC-kriminalitet 1%miljøene
Vedtak i Formannskapet:
1. Kommunestyret vedtar forslag til strategi slik det framgår av saksframlegget.
2. Rådmannen bes å utarbeide handlingsplan for arbeidet i samråd med politirådet.
Behandling i Formannskapet 17.03.2015:
Avstemming:
Hovedkomiteens (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/1012-2

Arkiv: X49 &37

Sak: 11/15
MC-KRIMINALITET 1%MILJØENE
Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur:
1. Kommunestyret vedtar forslag til strategi slik det framgår av saksframlegget.
2. Rådmannen bes å utarbeide handlingsplan for arbeidet i samråd med politirådet.
Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.03.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOK) innstilling til
formannskapet.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/1012-1

Arkiv:

MC-kriminalitet 1%-miljøene
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslag til strategi slik det framgår av saksframlegget.
2. Rådmannen bes å utarbeide handlingsplan for arbeidet i samråd med politirådet.

Sammendrag
Denne saken tas opp etter initiativ fra Politirådet. Rådmennene i Regionen har drøftet saken
med politiet og SLT-koordinator og er enige om å fremme likelydende strategi for de tre
kommunene.
Dette strategidokumentet vil være overordnet og vil danne grunnlag for de handlingsplaner
kommunene utarbeider. Disse handlingsplanene må av forståelige grunner unntas
offentlighet.
Rådmann i Ringerike kommune ønsker å iverksette "arbeid med felles strategi for
bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1% - klubbenes virksomhet og rekruttering
til disse miljøene."
Denne strategiplanen vil kort beskrive hvilke strategier som kommunen vil benytte for å nå
målene:
 Bekjempe nyetableringer av 1% MC-klubber i regionen.
 Bekjempe kriminell virksomhet knyttet til 1% - klubbenes virksomhet.
 Bekjempe rekruttering til disse miljøene.

Innledning / bakgrunn
I Norge er det hovedsakelig fire MC — klubber som er definert som kriminelle. Disse
klubbene anser seg som et brorskap, og mange av medlemmene er straffet.
Denne strategiplanen omhandler ikke det ordinære motorsykkelmiljøet.
Målgruppen er den del av motorsykkelmiljøet som selv har definert seg som 1% - klubber.

Målgruppen omfatter også motorsykkelklubber som er støttegrupper til 1% -klubbene og
som utfører gjentatte kriminelle handlinger.
Eksempler på klubber som regner seg selv som 1% -klubber, er Bandidos MC, Coffin
Cheaters MC, Hells Angels MC, Mongols MC, Outlaws MC, Gremium MC og Pagans MC.
Det finnes flere 1% -klubber.
Hva er 1% MC klubber?
1% begrepet sies å ha blitt innført etter et motorsykkeltreff i California i 1947 hvor det fant sted en
del ulovligheter. Den Amerikanske motorsykkelforeningen (American Motorcyclist Association—
AMA), som arrangerte motorsykkeltreffet skal ha uttalt at problemene ble forårsaket av den
eneprosenten avvikere som sverter publikums syn på motorsykler og motorsyklister. Begrepet ble
adoptert av en liten del av motorsykkelmiljøet.

Beskrivelse av saken
Kriminelle MC — gjenger.
Her er en oversikt over 1% motorsykkelklubber i Norge, noen også forsøkt etablert i vår
region.
Hells Angels
"When we do right nobody remembers. When we do wrong nobody forget "
Under dette motto ble klubben grunnlagt i mars 1948 I California. I dag har Hells Angels
310 avdelinger fordelt på 32 land og er den største enprosentklubben. Hells Angels MC
Copenhagen betraktes i dag som den førende Hells Angels-avdelingen i Norden. Hells
Angels MC Trondheim ble fullverdig medlem av organisasjonen 1. august 1992. Over 90
prosent av de øvrige enprosentklubbene i Norge støtter Hells Angels. Norgesmodellen som
ble innført av Hells Angels gir ingen ny enprosentklubb anledning til å starte opp uten å ha
innhentet godkjenning fra den klubben som har regionsansvaret. På denne måten har Hells
Angels lagt mesteparten av enprosentmiljøet under seg.
Også det "ordinære" motorsykkelmiljøet har til en viss grad blitt presset til å være
støttegruppe for Hells Angels. I Norge, som i andre land med Hells Angels, har Hells Angels
opprettet støttegrupperinger som står for en stor del av den synlige kriminaliteten. Red &
White Support Crew er den offisielle støttegruppen til Hells Angels. I Norge har disse fått
navnet AK 81. ( Alltid klar Hells Angels, hvor 8 står for H og 1 for A ). I Trondheim heter
disse AKT 81, Alltid klar Trondheim Hells Angels. Støttegruppene er ikke medlem av Hells
Angels og er i stor grad rekruttert blant kriminelle unge menn. I Norge har Hells Angels
avdelinger i følgende byer: Trondheim, Oslo, Stavanger, Hamar, Skien, Tromsø, Drammen
og Bergen.
Hells Angels er alliert med andre kriminelle sammenslutninger som Aryan Brotherhood (en
hvit kriminell gjeng av tidligere straffedømte i USA) Cali- kartellet i Colombia, gjengen
Indian Posse i Canada og de kriminelle MC —klubbene Iron Horsemen og Warlocks i USA.
Bandidos
Motto " We are the people our parents warned us about".
Stiftet i1966 I Texas, USA med Hells Angels sin oppbygning som modell. Ekspanderte
betydelig i 1970 årene, hovedsakelig i de sørøstlige statene i USA. Kom til Europa i 1989
med en avdeling i Sør- Frankrike, Bandidos MC Marseilles. Fra 1992 ekspanderte Bandidos

i Europa og har i dag 246 avdelinger fordelt på 15 land. I 1997 ble det opprettet avdelinger i
Oslo og Drammen. Bandidos har siden etableringen i Norge styrket sin posisjon i MCmiljøet ved å rekruttere og bygge opp støttegrupperinger som Red & Gold Crew og Support
X-team. Støttegrupperingene er ikke nødvendigvis motorsykkelentusiaster og består i stor
grad av unge kriminelle menn. Det er etablert ca ti støttegrupperinger i forskjellige byer i
Norge.
Outlaws
Motto " God Forgives, Outlaws Don't —GFOD ".
McCook Outlaws Motorcycle Club ble etablert i 1935 ved den gamle motorveien Route 66 i
Illinois, USA. Klubben ekspanderte kraftig i de første etterkrigsårene i Chicago — området
og etablerte seg i 1950 i Chicago og endret navn til The Chicago Outlaws. I 1963 ble
Outlaws offisielt medlem av enprosentbrorskapet av MC — klubber og fortsatte sin vekst i
USA. Første utenlandske etablering var i 1977 i Canada. Etablerte seg i 1993 i Frankrike og
i Australia i 1994. Det neste tiåret ekspanderte Outlaws kraftig. I dag er det ca. 264
avdelinger og prøveavdelinger i USA, Canada, Europa, Australia og Sørøst Asia. I Norden
er Outlaws representert i Sverige og Norge. I Norge er Outlaws den klubben som har
rekruttert flest medlemmer de siste årene. Har avdelinger i Oslo, Drammen, Fredrikstad,
Jessheim, Stavanger, Trondheim, Sarpsborg og Eidsvoll. Norway North og Kristiansand er
prøvemedlemmer.
Outlaws er alliert med MC — gruppene Bandidos, Mongols, Pagans i USA og en
gruppering i den amerikanske mafia, The Chicago Outfit.
Coffin Cheaters MC
Coffin Cheaters ble etablert i byen Perth, Australia i 1970. Er en av Australias mest
veldrevne enprosentklubber med bra ressurser og god økonomi. I Australia er Coffin
Cheaters større enn Hells Angels. Coffin Cheaters er kun etablert i Australia og Norge.
Klubben finnes i Lillestrøm, Gjøvik og Stjørdal. Coffin Cheaters har ambisjoner om å
ekspandere.
Klubbenes medlemmer i et lovbryterperspektiv.
Medlemmene i de kriminelle MC — klubbene er ofte involvert i grov kriminalitet, særlig
narkotikainnførsel og narkotikaomsetning, torpedovirksomhet og vold. Det finnes ingen
opplysninger om at personer som har ønsket seg inn i de kriminelle MC — gjengene, har
blitt avvist med begrunnelse i vedkommende sin kriminelle bakgrunn. Til gjengjeld finnes
det flere eksempler på prøvemedlemmer som har oppnådd fullverdig medlemskap kort tid
etter domfellelse i alvorlige saker. Domfelte medlemmer forventes å ta sin straff uten å tyste.
Samtidig trer klubben støttende til økonomisk gjennom sine " Defence Funds" og moralsk
gjennom tildeling av egne merker for fengselsstraff. Av Hells Angels 113 medlemmer og
prøvemedlemmer i Norge er 75 % domfelt for straffbare forhold. Av Bandidos sine
medlemmer er 62 % domfelt, og for Coffin Cheaters er 56% straffet. I 2007 ble rullebladet
til 184 medlemmer og prøvemedlemmer i Hells Angels, Bandidos og Outlaws undersøkt av
Kripos. 69 % av medlemsmassen var straffedømt. MC — kriminaliteten har i en årrekke
generert tilstrekkelig avkastning til å finansiere livsstilen. Kriminaliteten har nå et volum
som medfører at bare en del av avkastningen konsumeres, mens resten reinvesteres. Det er
derfor ikke holdepunkter for å anta at klubbene vil avstå fra å videreutvikle sine relasjoner
med legale aktører, blant annet næringslivet. En slik utvikling ivaretar klubbenes finanser og
fleksibilitet og utgjør derved en trussel mot samfunnet.

Bekjempelse av nyetablering av 1% MC-klubber i regionen.
Tett samarbeid med politiet er en forutsetning for å avdekke mulige nyetableringer av 1%
MC-klubber. Gjennom informasjon til aktuelle samarbeidspartnere om konsekvenser ved
nyetableringer ønsker kommunen å bekjempe mulighetene for at 1% MC- klubber får
fotfeste i regionen. Dette krever et tett samarbeid, og felles forståelse for utfordringene, både
fra befolkningen generelt, og næringslivet og kommunen spesielt. Rutiner for
informasjonsflyt i denne type saker må utarbeides, og kontinuerlig oppdateres. Bekjempelse
av kriminell virksomhet knyttet til 1% MC klubber vil følge samme mal som bekjempelse
av nyetableringer. Her vil samarbeid med politi, skatt, toll, NAV og næringslivet være
relevante aktører.
Bekjempelse av rekruttering.
Det danske justisministeriets forskningsenhet i samarbeid med forskernettverket Eurogang,
har gjennomført en undersøkelse for å se på hvilke ungdommer som rekrutteres til de
kriminelle MC miljøene. Konklusjonene viser at unge som rekrutteres til MC-kriminalitet er
lik ungdom som rekrutteres til annen type alvorlig kriminalitet. En sterk og synlig kriminell
MC klubb i nærmiljøet er en drivende kraft til denne type rekruttering.
I Ringerike har vi gjennom mange år arbeidet forebyggende for å redusere
ungdomskriminalitet. SLT er valgt som strategisk modell for arbeidet i Ringerike kommune.
Utsatte barn og unge har fått individrettede tiltak for å snu en negativ utvikling. Den
registrerte ungdomskriminaliteten i Ringerike kommune har gått tilbake de senere år. Dette
viser at systematisk arbeid og en bred tiltaksvifte hvor unge opplever mestring, fungerer.
Det primærforebyggende arbeid foregår på skolene, av de ulike enhetene og tildels i
samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
For de mest utsatte ungdommer har Ringerike kommune ungdomskontakter som arbeider
individrettet. Ungdomskontakten samarbeider med relevante aktører innen kommune og
frivillighet.
Unge voksne som ikke har nyttiggjort seg bistand av barnevernets tilbud og tiltak, gis
oppfølging gjennom et samarbeid mellom Ringerike kommune, Kriminalomsorgen,
Konfliktrådet, Politiet og NAV. Dette samarbeidet vil bli satt i nytt og bedre system
gjennom innføring av Oppfølgingsteam. Ungdom som er i risikosonen for å bli rekruttert
inn til kriminelle MC miljø blir fanget opp av de ordinære samarbeidsfora, og tiltak
iverksettes raskt. Tiltakene vil variere etter alder og graden av bekymring. Målet er at ingen
ungdommer skal bli rekruttert inn til et kriminelt nettverk, uavhengig av det kriminelle
nettverkets tilknytning.
Forslag til tiltak som kan vurderes i en handlingsplan:
 Det bør/skal etableres et samarbeid med Næringslivsforeningen.
 Det bør/skal etableres et samarbeid med Skatteetaten, NAV og Tollvesenet.
 Opplæring til ansatte hos kommunen og samarbeidspartene om 1% MC kriminalitet.
 Gjennomgang av de etiske retningslinjene for ansatte i kommunen.
 Det vil bli laget interne rutiner ved byutvikling og eierskapsenheten i Ringerike
kommune for å nå målet.
 Fortsette med tiltak for barn og ungdom i risikogrupper for kriminell adferd.



Fortsette med rehabilitering av personer som har kriminell adferd med formål å
hindre videre kriminalitet og tilknytning til negative miljøer.

Tiltakene vil kontinuerlig bli evaluert i samarbeid med relevante samarbeidspartnere.

Forholdet til overordnede planer
I stortingsmelding 7 (2010 — 2011) "Kampen mot organisert kriminalitet - en felles
innsats", beskrives bekjempelse av MC — kriminalitet som en sentral del av innsatsen mot
organisert kriminalitet i Norge.
Politidirektoratet har i sin rapport " Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i
perioden 2011 til 2015" gitt bakgrunnsmateriale og strategiske føringer for hvordan dette
arbeidet skal videreføres.
Våren 2011 var det en KS-samling i København med deltakelse fra politisk nivå og
administrasjonen fra de største byene i Norge. Hensikten med møtet var å informere om 1%
- klubbene i Norge og få kjennskap til hvordan man jobber med problemstillingen i
Danmark. Ringerike kommune og Hole kommune deltok ikke på denne samlingen.
Der ar en samling på Gardermoen våren 2013 hvor Rådmannen og Ordfører deltok sammen
med SLT-koordinator og Politiet. Vi ble enige om å avvente videre arbeid til utgivelse av
«Håndboken for politi og kommunale myndigheter»
Håndboken; «Forebygge og bekjempe kriminalitet fra enprosentmiljøet og kriminelle MC –
gjenger» ble utgitt februar 2014.
Det ble på møte i Politirådet mars 2014 bestemt at SLT koordinator, politiker og politiet
deltok på lukket Regionalt tverrfaglig seminar - Kriminelle MC miljøer- i Sarpsborg april
2014.
Tiltak i arbeidet for å bekjempe 1% MC kriminalitet.
Formelt samarbeid med politiet, gjennom Politiråd.
Kunnskap om Politiloven. Plan- og bygningsloven, passloven og alkoholloven slik at disse
lovene brukes om nødvendig.
Unngå etablering og oppfølging i forhold til endringer i lovlig bruk av lokaler/eiendom.

Rådmannens vurdering
Rådmann i Ringerike kommune mener det bør i å iverksettes arbeid med felles strategi for
bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1% - klubbenes virksomhet og rekruttering
til disse miljøene."
Strategiplanen er overordnet og Ringerike kommune må lage egen handlingsplan for å møte
denne utfordringen.
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, 25.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg
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Sak: 34/15
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - vedtak av plan
Vedtak i Formannskapet:
Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 vedtas med endringer
vedtatt i formannskapet:
 Ringerike kommune skal ha klima- og miljø som retningsgivende for utforming av
framtidige utviklingsstrategier. Kommunen skal bli en foregangskommune innenfor
grønn teknologiutvikling.
 Nytt pkt under 4.2 s 13:
Utvikle primærnæringene, med økt oppmerksomhet mot kommunen som
matprodusent.
 Nytt pkt under pkt 4.3 og tillegg i pkt 1 f s 16:
Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger
også andre steder i kommunen.
 «I planens pkt 5 gjøres det følgende endringer:
Pkt 1b endres til: Det er viktig å få utnyttet fortettingsarealer i Hønefoss og ellers,
men samtidig er det viktig med nye utbyggingsområder – særlig langs jernbane og
veg – dersom man skal få til en omfattende boligutbygging for å ta imot den store
befolkningsvekst som ønskes.
Behandling i Formannskapet 17.03.2015:
Avstemming:
Forslag fra Helge Stiksrud (V) til nytt punkt 2 s. 18:
«Ringerike kommune skal ha klima- og miljø som retningsgivende for utforming av
framtidige utviklingsstrategier. Kommunen skal bli en foregangskommune innenfor grønn
teknologiutvikling.»
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):
«Nytt pkt under 4.2 s 13:
- Utvikle primærnæringene, med økt oppmerksomhet mot kommunen som
matprodusent.
Nytt pkt under pkt 4.3 og tillegg i pkt 1 f s 16:
- Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger
også andre steder i kommunen.

Ny første setning pkt. 2b s. 17:
- Å praktisere et sterkt jordvern.
Tillegg pkt 2e s 17:
- Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder kan gis, men bør være i tilknytning
til eksisterende boligklynger så lenge det ikke kommer i konflikt med andre
tungtveiende hensyn.»
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf):
«I planens pkt 5 gjøres det følgende endringer:
Pkt 1b endres til: Det er viktig å få utnyttet fortettingsarealer i Hønefoss og ellers, men
samtidig er det viktig med nye utbyggingsområder – særlig langs jernbane og veg – dersom
man skal få til en omfattende boligutbygging for å ta imot den store befolkningsvekst som
ønskes.
Nytt pkt under 1: Arealer i nordre deler av kommunen bør utvikles til mer
fritidsbebyggelse.
Stryke pkt 2d: En restrektiv holdning til deling av eiendommer og boligbygging i store
sammenhengende LNF-områder.
Stryke pkt 2e: Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder skal bare gis unntaksvis og i
tilknytning til eksisterende boligklynger i kort avstand til sentrum.»
Avstemming:
Stiksruds forslag ble enstemmig vedtatt.
Punktvis avstemming over Aasens forslag:
Nytt pkt under. 4.2 ble enstemmig vedtatt.
Nytt pkt under pkt 4.3 ble vedtatt mot 3 stemmer (Henaug, Hollerud og Henriksen (H)).
Ny første setning pkt 2b fikk 4 stemmer (Sp, Sol og V) og falt.
Tillegg pkt 2e fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp) og falt.
Punktvis avstemming og Holten forslag:
Pkt 1b ble vedtatt mot 6 stemmer (H og Frp).
Nytt pkt under 1 fikk 3 stemmer (Krf, Sol og Sp) og falt.
Stryke pkt 2d fikk 2 stemmer (Krf og Frp) og falt.
Stryke pkt 2e fikk 2 stemmer (Krf og Frp) og falt.
Til slutt ble det stemt over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt med vedtatte
endringer.
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
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Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - vedtak av plan
Forslag til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 vedtas.

Sammendrag
Forslag til ny samfunnsdel for Ringerike kommune har vært på høring og offentlig ettersyn.
Det kom inn flere uttalelser i høringsperioden, og disse er gjennomgått og vurdert. Med
bakgrunn i dette er det gjort noen endringer i forslag til samfunnsdel, og planen legges nå
fram for politisk behandling og endelig vedtak i kommunestyret.

Beskrivelse av saken
Planforslaget
I tillegg til selve samfunnsdelen er det utarbeida en planbeskrivelse, som utdyper og
begrunner planforslaget. Tidsperspektivet i planen er 2015-2030. Samfunnsdelen er en
overordna plan, og behandler ikke tematisk de enkelte sektorene i kommunen.
Samfunnsdelen skal legges til grunn for arealdelen og annet plan- og utredningsarbeid i
kommunen.
Langsiktig satsing på vekst
Samfunnsdelen varsler en langsiktig satsing på befolkningsvekst, og det er foreslått følgende
målsetting: Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Dette er en
svært høy vekst, som må ses i sammenheng med planlagte samferdselsprosjekter.
Kommuneplanen skal vise at det er mulig å legge til rette for denne veksten innenfor det
som i dag er Ringerike kommune. I første 4-årsperiode 2015-2018 legges det opp til en
vekst på i underkant av 1 %, jf. vedtatt handlingsprogram. Kommunen skal bruke denne
perioden til å legge til rette for en høyere vekst videre fram mot 2030. Fra 2020 til 2030 kan
det bli en høyere vekst når samferdselsprosjektene blir realisert. Kommunen skal planlegge
for en vekst på om lag 2,5 % vekst i denne perioden.
Høringsuttalelser
Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 10.12.2014 - 09.02.2015.
Planforslaget ble sendt til regionale myndigheter, nabokommuner, organisasjoner samt

kommunens tjenesteområder til uttalelse. Det kom inn 11 uttalelser (se vedlegg 5 a-m).
Uttalelsene er oppsummert og kommentert i vedlegg 4. I tillegg til uttalelsene som kom inn i
høringsperioden, er innspill fra politiske partier høsten 2014 også kommentert. De viktigste
temaene i innspillene har vært kommunens vekstambisjoner, ønske om konkretisering av
mål og strategier, samt en rekke konkrete forslag til endring i ordlyd.
Med bakgrunn i høringsuttalelsene er det gjort enkelte endringer i samfunnsdelen. Dette
framgår av rådmannens kommentar til de enkelte høringsuttalelsene. I tillegg er det gjort
mindre endringer og oppdateringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.
Etter høring og offentlig ettersyn har Regional analyse for Ringerike 2014 fra
Telemarksforskning blitt ferdigstilt. Se vedlegg 3. I den endelige versjonen er det tatt inn
noen nye kapitler som gjelder utdanning og næring, samt vurderinger knytta til
Ringeriksbanen.

Forholdet til overordnede planer
I kapittel 6 i planbeskrivelsen (vedlegg 2) er det beskrevet hvordan forslag til ny
samfunnsdel følger opp overordna planer og føringer.
Kommunal planstrategi fastslår at både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal
revideres. Satsingsområder skal være befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv
arealdisponering. Dette er fulgt opp i forslag til samfunnsdel.

Juridiske forhold
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument. Samfunnsdelen
tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet
og kommunen som organisasjon, jf. plan- og bygningsloven § 11-2. Samfunnsdelen danner
grunnlag for handlingsdelen, årlige budsjett og annet planarbeid. Kommuneplanens arealdel
skal følge opp føringene i samfunnsdelen.
Det er kommunestyret selv som skal vedta kommuneplanen, jf. plan- og bygningsloven §
11-15. I gjeldende delegeringsreglement for Ringerike kommune har formannskapet
delegert myndighet fra kommunestyret til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og stå for
utarbeidelse av kommunedelplaner (pkt. 2.1.6). Med bakgrunn i dette legges forslag til
samfunnsdel fram for formannskapet, som vedtar en innstilling til kommunestyret.
Samfunnsdelen kan ikke påklages.

Tidligere behandlinger og vedtak





Formannskapet vedtok i møte 12.03.2013, sak 31/13, oppstart av revidering av
kommuneplanen, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.
Kommunal planstrategi for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret
20.06.2013, sak 75/13.
Felles planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble
fastsatt av kommunestyret 20.06.2013, sak 76/13.
Kommunestyret vedtok 26.06.2014 sak 85/14 at føringene i rapporten "Ringerike
2020" skal ligge til grunn for revisjon av kommuneplanen, handlingsprogram 20152018 og budsjett.

 Forslag til samfunnsdel ble lagt fram for 1. gangsbehandling i formannskapet
02.02.2014 sak 208/14, og det ble fattet følgende vedtak:
1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune for perioden
2015-2015 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og
bygningsloven § 11-14.
2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert
innkomne høringsuttalelser, og foreslå justeringer ut fra dette.
3. Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp. Planarbeidet skal ta
utgangspunkt i kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til samfunnsdel.
4. Som en del av planstrategien som skal vedtas i 2016 skal det utarbeides et
visjonsprosjekt som tar for seg Ringerike og Hønefoss i 2060.
I tillegg ble det ved 1. gangsbehandling fremmet flere forslag til konkrete endringer i
rådmannens forslag til samfunnsdel. Det ble enighet om at disse skulle tas inn i
høringsbrevet (vedlegg 6).

Økonomiske forhold
Kommuneplanen har betydning for kommunens drift og tjenester, både på inntekts- og
kostnadssida. Kommuneplanen må derfor ses i sammenheng med kommunens økonomiske
handlingsrom. Denne sammenhengen skal framgå i kommuneplanens handlingsdel. I
kapittel 3 i forslag til samfunnsdel er forholdet mellom kommuneplanens vekstmål og
kommunens økonomi nærmere omtalt.

Behov for informasjon og høringer
I kapittel 7 i planbeskrivelsen (vedlegg 2) er opplegg for medvirkning i planprosessen
beskrevet. I høringsperioden ble det avholdt møte i regionalt planforum, hvor representanter
fra fylkesmannen, fylkeskommunen, direktoratet for mineralforvaltning og Ringerike
kommune deltok. Referat følger som vedlegg 7.

Alternative løsninger
Dersom det er ønske om å endre noe av innholdet i forslag til samfunnsdel, må dette
fremmes som alternative forslag til vedtak.

Rådmannens vurdering
Høringsuttalelser
Rådmannen ønsker å takke for gode og konstruktive innspill til samfunnsdelen. Med
bakgrunn i innspillene er det gjort noen justeringer og tillegg i forslag til samfunnsdel.
Rådmannen viser til uttalelser fra lokale politiske partier. Uttalelsene inneholder flere
spørsmål og innspill som er av politisk karakter. Rådmannen går ikke inn i politiske
diskusjoner, men svarer på spørsmål og gir faglige anbefalinger der det er relevant. De
politiske vurderingene overlates til de folkevalgte. Rådmannens vurdering framgår av
kommentarer i vedlegg 4.
Slagord – Nærmest det meste
Enkelte av høringsuttalelsene påpeker at et nytt slagord må være offensivt og fokusere på
vekst og utvikling. Ett slagord er ikke en visjon som formidler hva vi ønsker å bli, eller har

satt oss som mål å bli en gang i framtida. Ett slagord må gjenspeile det vi er i dag, slik
nærmest det meste gjør.
Slagordet fokuserer på noen av de verdiene og kvalitetene Ringerike har i dag, og som vi
ønsker å bli assosiert med. Slagordet nærmest det meste har en tosidig betydning. På den ene
siden indikerer det at vi geografisk ligger svært nære viktige ting som storby, flyplasser,
fjord og fjell. På den andre siden sier det noe om oss selv ved å indikere at her har vi
nærmest det meste, inkludert muligheter og entusiasme. I tillegg viser det en verdi. Vi er
ydmyke, rause og jordnære nok til å hevde at vi tross alt ikke har eller er absolutt alt.
Konkretisering
Flere av høringsinnspillene påpeker at samfunnsdelen bør være mer konkret når det gjelder
mål og strategier. Rådmannen minner om at samfunnsdelen er en overordna plan og et
visjonsdokument, som ikke vil inneholde detaljerte målsettinger for alle områder i
kommunen. Konkretisering av mål og strategier vil skje i handlingsprogram, økonomiplan
og sektorplaner. Det er gjort et unntak i samfunnsdelen, og dette gjelder mål om
befolkningsvekst (40 000 i 2030). Dette begrunnes med at vekstmålet gir sterke føringer for
alle sektorer i kommunen (dimensjonering av tjenester og infrastruktur), samt
kommuneplanens arealdel som skal følge opp samfunnsdelen.
Vekst i Ringerike – 40 000 i 2030
Samfunnsdelen foreslår vekstmål for Ringerike kommune mot 2030. Dette gir føringer for
hvilket befolkningsgrunnlag som skal ligge til grunn for planlegging og utvikling av
Ringerike kommune. Rådmannen ser optimistisk på Ringerikes muligheter for vekst,
spesielt med bakgrunn i samferdselsprosjektene som nå er nærmere en realisering enn noen
gang tidligere. Rådmannen anbefaler derfor å planlegge og legge til rette for en høy vekst
over tid. De første åra framover må brukes til å rigge kommunen for å ta i mot en høyere
vekst, blant annet med etablering av infrastruktur.
Samtidig må vi være forberedt på ulike nivåer av vekst. Kommunen kan legge til rette for
vekst, men vekst styres også av strukturelle forhold og avgjørelser som ikke kommunen har
særlig innvirkning på. Rådmannen presiserer at målet om 40 000 innbyggere i 2030
forutsetter en svært høy vekst. Rådmannen mener det er urealistisk å gå høyere.
Samfunnsdelen må ha et ambisiøst vekstmål, men som også er mulig å nå. Rådmannen
mener en har klart å balansere dette med foreslått vekstmål. Med bakgrunn i erfaringer fra
andre kommuner og en vurdering av hvilken vekst vi kan få hvis vi er knallgode – er dette et
svært ambisiøst mål. Denne kommuneplanen skal gjelde for dagens Ringerike kommune, og
kan ikke fastslå vekstmål for regionen.
Vekst i regionen
Rådmannen har tidligere sagt at når Ringeriksbanen og E16 er på plass er det realistisk at
Ringeriksregionen skal kunne ta i mot en vekst som vil gi 75 000 innbyggere i regionen
(brev til Jernbaneverket 15.09.14). Dette anslaget gjelder hvilken vekst som er mulig å ta i
mot i Ringeriksregionen, definert som kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike.
Tidsperspektivet her er 2043 som er dimensjonerende år i Jernbaneverkets planer.
I 2011 vurderte Rambøll fortettingspotensial for senterområdene i de tre kommunene i
Ringeriksregionen. Til sammen utgjorde dette ca. 8200 boliger, som kan utgjøre ca. 20 000

nye innbyggere. Fortettingspotensialet i Hønefoss sentrum ble vurdert til å være 6300
boliger, som vil kunne romme ca. 15 000 nye innbyggere. Rambøll-rapporten tar kun for seg
senterområdene og er basert på en forsiktig fortetting.
Prioriterte områder
I samfunnsdelen er det foreslått å planlegge for 70 % av befolkningsveksten i Hønefossområdet, og 30 % i de prioriterte lokalsamfunna: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes
i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand.
Dette er en oppfølging av sak om livskraftige lokalsamfunn som ble behandla i
formannskapet 14.05.2013, sak 56/13. Rådmannen mener dette er en god prioritering, og at
det er nødvendig å styre utviklingen for å oppnå effektiv arealdisponering og utvikling av
tjenester og infrastruktur.
Ringeriksbanen og E16
Disse store samferdselstiltakene skal gå som statlige reguleringer der prosessen om
kommunedelplaner skal kuttes ut. Ringerike må sørge for å samordne de store
planprosessene med kommuneplanarbeidene, jf. pbl. § 6-4. I gjeldende arealdel ligger ny
jernbane via Åsa inne som framtidig arealformål etter en forutgående
kommunedelplanprosess. Denne linja må, etter all sannsynlighet, tas ut av kommuneplanen
ved nytt vedtak om endring av banetrase. Dette er det Departementet som har myndighet til,
men i føringene som har kommet om Ringeriksbanen så forventer rådmannen at ny endret
trase kommer og kommuneplanen vil måtte ta hensyn til dette. Med bakgrunn i dette er det
lagt inn i følgende arealstrategi i kapittel 5, pkt. 1q: I arbeidet med kommuneplanen legger
Ringerike kommune til grunn at jernbanealternativet om Åsa vil bli tatt ut av planen og at
linje via Helgelandsmoen inn til Hønefoss stasjon er den som skal legges inn i arealdelen
ved statlig regulering.
Samla vurdering
Forslag til samfunnsdel er grundig gjennomarbeida og legger et godt grunnlag for
utfordringene Ringerike står ovenfor i åra som kommer. Med bakgrunn i dette anbefaler
rådmannen at planen vedtas. Dersom planen vedtas, vil rådmannen sørge for at vedtatt
samfunnsdel blir framstilt i tråd med kommunens grafiske profil (publisering på nett og trykt
hefte).

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Forslag til samfunnsdel, datert 03.03.2015.
Planbeskrivelse, datert 03.03.2015.
Regional analyse for Ringerike 2014. Telemarksforskning. TF-notat nr. 68/2014.
Oppsummering og vurdering av uttalelser
*Høringsuttalelser
a) *Buskerud fylkeskommune
b) *Fylkesmannen i Buskerud
c) *Jernbaneverket
d) *Statens vegvesen
e) *Ringerike Høyre
f) *Ringerike Kristelig Folkeparti
g) *Ringerike Venstre
h) *Ringerike Senterparti

i) *Ringerike Arbeiderparti
j) *Ringerike næringsforum
k) *AKA
l) *Petersøyas venner
m) *Hole kommune
6. *Høringsbrev datert 10.12.2014
7. *Referat fra planforum 13.01.2015

Lenker
Saksprotokoll fra formannskapets behandling 02.12.2014, sak 208/14
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papirutskrift.
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rådmann
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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN
1.1 Plansystemet
I begynnelsen av hver kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi (jf.
pbl. § 10-1). Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i
valgperioden for å møte kommunens behov.
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument. Samfunnsdelen
tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og
kommunen som organisasjon (pbl. § 11-2). Samfunnsdelen danner grunnlag for
handlingsdelen, årlige budsjett og annet planarbeid. Kommuneplanens arealdel skal følge opp
føringene i samfunnsdelen.

Figur 1. Kilde: Veileder T-1492 Miljøverndepartementet.

1.2 Plansystemet i Ringerike
Ringerike kommunes overordna mål og strategier har i hovedsak ligget fast gjennom flere
rulleringer av kommuneplanen. Dette har bidratt til forutsigbarhet for aktører som
samarbeider med kommunen, eller driver sin virksomhet i Ringerike.
Kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret
20.06.2013. Planstrategien fastslår at hele kommuneplanen skal revideres, både samfunns- og
arealdel. Satsingsområder skal være:
Befolkningsvekst
Styrka næringsgrunnlag
Effektiv arealdisponering
Tidsperspektivet i denne kommuneplanen er 2015-2030. Planen varsler en langsiktig satsing
på befolkningsvekst – attraktive og helsefremmende lokalsamfunn. Det er også lagt vekt på å
spesifisere konkrete mål og peke ut satsingsområder for å få en mer handlingsretta plan.
Samfunnsdelen behandler ikke tematisk de enkelte sektorene i kommunen. Dette skjer i
handlingsplan, budsjett og sektorenes temaplaner.
I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en rekke temautredninger, som
er en del av kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet. Oversikt over temautredningene finnes i
planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper temaene i dette dokumentet, og begrunner
planforslaget. Planbeskrivelse følger vedlagt, og følger samme disposisjon som
samfunnsdelen.
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2 RINGERIKES UTVIKLING
2.1 Hønefoss og lokalsamfunna
Ringerike er en stor kommune med nærmere 30 000 innbyggere, og et areal på 1552 km2.
Ringerike er både en bykommune og en landkommune. De fleste innbyggerne bor sentralt, i
og rundt Hønefoss, mens i andre områder bor folk dels i tettstedene og dels spredt. Lange
avstander gjør at flere av lokalsamfunna i kommunen har viktige funksjoner, selv om byen
Hønefoss må inneha de viktigste.
Hønefoss by skal være motoren i samfunnsutviklinga, samtidig som det skal være et gjensidig
godt samspill mellom byen og lokalsamfunna rundt. Framtidig vekst skal være knytta til de
prioriterte lokalsamfunna for å styrke lokale tilbud her. I tillegg til Hønefoss er de prioriterte
lokalsamfunna Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand.

2.2 Befolkning
Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13 (gjennomsnitt av ca 40 utvalgte små og mellomstore
kommuner), Buskerud og landsgjennomsnittet har Ringerike en befolkning med en større
andel eldre og færre i de yngste aldersklassene. Befolkninga har et lavere utdanningsnivå og
lavere gjennomsnittsinntekt. I 2013 hadde 28,8 % av den sysselsatte befolkninga i Ringerike
høyere utdanning. I følge SSBs prognoser vil aldersgruppa 67-79 år i 2040 være 62 % høyere
enn i 2014. Aldersgruppa 80+ vil nesten fordoble seg fra 2014 til 2040.
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Ringerike har hatt en ganske jevn vekst i
befolkninga de siste åra (mellom 0,5 og 1
%), og nærmer seg 30 000 innbyggere.
I år 2000 passerte vi 28 000 innbyggere,
slik det var satt mål om i den første
kommuneplanen i 1988!

28 500
28 000
27 500

27 918

27 000
2014K1

2013K1

2012K1

2011K1

2010K1

2009K1

2008K1

2007K1

2006K1

2005K1

2004K1

2003K1

2002K1

2001K1

2000K1

Figur 2. Folketall i Ringerike kommune.

Veksten har likevel vært svak i forhold til
landet og fylket. De siste åra har vi ligget
under landssnittet og SSBs
framskrivninger for middels nasjonal
vekst. Ringerike har i denne perioden
mista et betydelig antall arbeidsplasser.

Ringerike har veksla på å ha netto innflytting og netto utflytting til andre deler av Norge, og
samtidig veksla mellom å ha fødselsoverskudd og underskudd. Lavt fødselsoverskudd har
sammenheng med aldersstrukturen. Veksten skyldes innvandring fra utlandet.
Å oppnå befolkningsvekst handler både om å få folk til å flytte til kommunen, men også at
dagens innbyggere ikke flytter ut av kommunen – altså å få en bedre nettoflytting. 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
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enn potensielle innflyttere. Ringerike har hatt en bedre nettoflytting enn arbeidsplassveksten
skulle tilsi. En del av forklaringen er at Ringerike drar fordel av å være en forholdsvis stor
kommune. Nettoflyttinga har likevel vært bedre enn forventa, selv etter å ha trukket fra
fordelen ved å være en stor kommune.
Dette tyder på at Ringerike er en attraktiv bostedskommune.

2.3 Næring
I 2013 hadde Ringerike 9328 arbeidsplasser i privat sektor, og 4523 i offentlig sektor.
Antall arbeidsplasser i Ringerike har økt med 4,1 % siden 2000, mens Norge har hatt en vekst
på 15,8 % i samme periode.
Offentlig sektor har vokst, mens nesten 700 arbeidsplasser i næringslivet har blitt borte siden
2008. Basisnæringene (landbruk, industri og teknologiske tjenester) har hatt en kraftig
nedgang. Dette skyldes først og fremst nedgang i industrien, med en halvering av antall
arbeidsplasser siden 2000. Ringerike har hatt en uheldig bransjestruktur i basisnæringene,
med mange arbeidsplasser i bransjer med sterk nedgang. Besøksnæringene (butikker,
overnatting, servering og aktiviteter) har nesten ikke hatt vekst.
Ringerike har imidlertid hatt ganske sterk vekst i de regionale næringene, som består av bygg
og anlegg, engros, transport og diverse tjenesteytende næringer. Dette viser at kommunen har
vekst med utgangspunkt Hønefoss sin rolle som regionsenter.
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3 UTFORDRINGER OG MULIGHETER
3.1 Økonomisk bærekraft
I handlingsprogramperioden 2015-2018 er det lagt opp til en befolkningsvekst i Ringerike
kommune i underkant av 1 %. Ut fra dette, er det ikke lagt inn økninger i
tjenesteproduksjonen. Denne tidsperioden vil bli brukt til å investere for å bli mer effektive,
med fokus på byen Hønefoss og prioriterte lokalsamfunn og løfte den kommunale
bygningsmassen opp på ett tidsriktig nivå for å kunne drive effektive tjenester.
På flere infrastrukturområder er kapasitetstaket nesten nådd, og kommunen må derfor
investere i å øke kapasiteten. For å finansiere dette må driftsnivået i tjenestene tas ned, og det
må tas ut en effektiviseringsgevinst. I hele handlingsprogramperioden må behovet for økt
volum i tjenestene tas innenfor dagens driftsnivå. Økte inntekter fra skatt og rammetilskudd
må brukes til å finansiere økte finanskostnader fra investeringer, økte pensjonskostnader og
økt egenfinansiering av investeringer. Unntaket er barnehageplasser, hvor utbygging av
plasser for å kunne tilby plass på 1-årsdagen vil bli prioritert.
Ringerike kommune har en folkemengde som i norsk målestokk er stor nok til å kunne levere
effektive og kvalitetsmessig gode tjenester. Ringerike er imidlertid definert som en
lavinntektskommune siden summen av skatt på formue og inntekt og rammetilskudd med
inntektsutjevning ligger på rundt 95 % av landsgjennomsnittet. Det betyr at utgiftene også
skal ligge noe under landsgjennomsnittet. Samtidig har Ringerike en
befolkningssammensetning og aldersprofil med en større andel eldre og færre yngre, som ikke
er bærekraftig på sikt. I 2020 forventes det at økningen i antall eldre vil gi behov for flere
sykehjemsplasser. Kommunen må ha kontinuerlig fokus på å gi de eldre best mulig
livskvalitet gjennom tjenestetilbudet, samtidig som de kommunale ressursene utnyttes mest
mulig effektivt.
I perioden 2020 til 2030 vil Ringerike kommune være rustet til å ta imot en befolkningsvekst
med effektive og moderne tjenester. Begrunnelsen for økt vekst er å få mulighetene til å
utvikle en enda bedre kommune, og få en mer bærekraftig befolkningssammensetning. Økte
inntekter som følge av befolkningsveksten kan benyttes til å øke volumet i tjenestene. Økte
inntekter vil også være med på å dekke økte finanskostnader til investeringene i kommunens
tjenestetilbud og infrastruktur. Flere av investeringene vil måtte komme i forkant av vekst og
økte inntekter.

3.2 Vekst
Ringerike har hatt befolkningsvekst i nedgangstider, og dette tyder på at det er et stort
potensiale for vekst i regionen. Vekst medfører både utfordringer og muligheter. Økt
befolkning tilfører kommunen aktivitet, nye impulser og inntekter, og bidrar til å skape
omdømme som en attraktiv kommune. Målet med økt vekst er å få mulighetene til å utvikle
en enda bedre kommune.
Samtidig må det legges til rette for veksten med utvikling av kommunale tjenester som
barnehage, skole, helse og infrastruktur. Det må settes av arealer til utbygging av bolig,
næring og sosial og teknisk infrastruktur. Usikkerhet knytta til befolkningsutvikling gjør at
Ringerike må ha god planberedskap. Dette gjelder både arealressurser og en effektiv
organisasjon som kan ta i mot initiativ og ideer fra innbyggere og utviklere på en god måte.
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Ringerikeønskerenplanlagthøyvekst,og harfølgendemålsetting:
Innen 2030skal det bo 40 000innbyggerei Ringerike kommune.
Kommuneplanenskalvise at deter mulig å leggetil rettefor denneveksteninnenfordetsomi
dager Ringerikekommune.Detteer ensværthøyvekst, sommåsesi sammenheng
med
planlagtesamferdselsprosjekter.
Ringeriksregionenmåsynliggjøressomennaturlig
vekstregioni Oslo-området.Begrunnelsenfor å planleggefor enslik høyvekster blantannet
å byggeoppunderdeplanlagtesamferdselsinvesteri
ngene,for å få enbedresamfunnsnytteav
disse.

2015

Frammot 2020

Nykommuneplanfor

Arbeidemedoverordna
arealbruksstrategierog
tilretteleggefor vekst
(kommunaletjenester,
infrastruktur ogveg/bane)

Ringerikevedtas.
Dette leggertil rette for ønsket
vekstog utvikling.

Fra2020og utover
Evaluerevekstog utviklingav
Ringerikssamfunnet.
"Hvahar skjeddsiden
kommuneplanenble vedtatt i
2015?Erdet behovfor revidering
av kommuneplanen?"
Stakeut kursenframover...

Hvordanbør Ringerikeseut i 2060?

I første4-årsperiode2015-2018leggesdetopptil envekstpåca.1 %, jf. forslagtil
handlingsprogram.
Kommunenskalbrukedenneperioden til å leggetil rettefor enhøyere
vekstviderefram mot 2030.Fra2020til 2030kandet bli enhøyerevekstnår
samferdselsprosjektene
blir realisert.Kommunenskal planleggefor envekstpåom lag 2,5 %
veksti denneperioden.

40 000innbyggereinnen 2030
40 304

41 000

Planlagthøy
befolkningsvekst

38 000

35 000

32 000
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29 000
2015
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Figur 4. Illustrasjonav mulig befolkningsutvikling
.
29 661er antall innbyggerevedinngangeni 3. kvartal 2014.Kilde: SSB.
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3.3 Ringeriksregionen og samferdsel
Ringerike er en del av et regionalt bo- og arbeidsmarked. I perioden fram mot 2030 har
Ringeriksregionen ut fra beliggenhet og planlagte samferdselsprosjekter bedre forutsetninger
enn de aller fleste andre regioner for å utvikle seg til et attraktivt samfunn for bolig- og
næringsutvikling. Dette krever god samhandling i regionen.
Gode kommunikasjonsløsninger er nødvendig for å utnytte Ringeriksregionens potensial, og
en forutsetning for å realisere vekstambisjonene. Bedre forbindelser bidrar til økt vekst, og økt
vekst gjør samferdselsinvesteringene mer samfunnsøkonomisk lønnsomme. Jo flere
passasjerer, jo større nytte får samfunnet av investeringene.
Nye samferdselsløsninger vil føre til at arbeidsmarkedet i Ringerike blir tettere integrert i den
funksjonelle Osloregionen. Dette åpner muligheter for å skape pendlingsbasert innflytting og
økt vekst. Pendling er en indikator på arbeidsmarkedsintegrasjon. I 2013 pendlet 4718 ut fra
Ringerike, og 3761 inn til Ringerike.
Utbygging av Ringeriksbanen
og E16 mot Sandvika og
Gardermoen vil bidra til en
vesentlig høyere vekst enn
SSBs framskrivinger viser.
Disse prosjektene vil redusere
reisetida til Oslo og
Gardermoen. Dette vil øke
regionens attraktivitet, både
når det gjelder bosted, bedrift
og besøk.
KVU (konseptvalgutredning)
for transportsystemet i
Hønefoss-området og ei
eventuell Ringerikspakke vil
kunne bidra til et miljøvennlig
og effektivt transportsystem i
Hønefoss-området.

Figur 5: IC prosjektene. Dagens reisetid med jernbane står i parentes.
Kilde: Jernbaneverkets presentasjon på ROM-konferansen 21.10.14.
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3.4 Attraktivitet
Innbygger, ildsjeler, næringsliv, folkevalgte
og byråkrater påvirker alle kommunens
attraktivitet. Tilhørighet til lokalsamfunnet
og egen kommune er viktig for at innbyggere
skal være gode ambassadører for Ringerike.
Strategien i tida framover må være å
kommunisere og forbedre Ringerikes
attraktivitet.
Figuren til høyre viser tre dimensjoner for
attraktivitet, som alle er viktige å jobbe med
for å oppnå vekst. Ringerike er i 2013 rangert
slik blant landets 428 kommuner:
Figur 6. Attraktivitetsmodellen
• Næringsattraktivitet nr. 280
Kilde: Telemarksforskning. TF-notat nr. 68/2014.
• Bostedsattraktivitet nr. 127
• Besøksattraktivitet nr. 262.

3.5 Folkehelse
God helse innebærer evne til å mestre hverdagens utfordringer, og handler både om
livskvalitet for den enkelte og god samfunnsøkonomi. Helsefremmende arbeid er å gjøre folk
i stand til å ta vare på egen helse, og gir gevinst flere år fram i tid. Helse skapes i
lokalsamfunna, der vi lever våre liv. Kommunen skal legge til rette for økt mestring i
befolkninga, og dermed en bedre folkehelse. Fysisk aktivitet, utdannelse og psykososiale
faktorer som opplevelsen av verdighet, mestring og tilhørighet har betydning for helsa.
Den årlige folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet viser at Ringerike kommer betydelig
dårligere ut enn landsgjennomsnittet på alle områder innen levekår. Vedtatt folkehelsemelding
for Ringerike inneholder mål, strategier og tiltak for å bedre helsetilstanden i befolkninga.

3.6 Frivillighet, lag og foreninger
Ringerike har et rikt forenings- og organisasjonsliv, og i kommunens oversikt er det registrert
ca. 150 lag og foreninger. I Norge utgjør frivilligheten over 100 milliarder i verdiskaping, og
48 % av befolkninga gjør en innsats i det frivillige. En aktiv frivillig sektor er grunnleggende
for et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn, og deltakelse i seg selv er bra for helsa. Frivillig
arbeid gir gevinst både for den som gir og den som mottar tjenesten. Kommunens rolle er å
være en tilrettelegger. Samspill mellom kommune og frivillighet gir gjensidig læring.

3.7 Kommunereform – Ringerike en del av en større kommune?
Kommunereformen, som ble satt i gang i 2014, tar sikte på å legge til rette for at flere
kommuner slår seg sammen. Færre og større kommuner vil gi bedre mulighet til å ivareta og
videreutvikle kommunale tjenester. Kommunereformens anbefalinger om ny
kommunestruktur viser at Ringerike kommune i dag har en størrelse som kan sikre god
oppgaveløsning. Det er likevel naturlig å vurdere om regionen vil stå enda bedre rusta for
framtidig nærings- og tjenesteutvikling ved å slå oss sammen med våre nabokommuner. Det
er naturlig at prosessen tar utgangspunkt i det samarbeidet kommunen har gjennom Rådet for
Ringeriksregionen.
10 av 18

4 VISJON OG HOVEDMÅL – RINGERIKE I 2030
Tabellen nedenfor viser Ringerikes slagord, visjon og hovedmål. På de neste sidene (kap 4.14.4) beskrives et framtidsbilde og strategier for hvert av de 4 målområdene.
Slagord

Nærmest det meste

Visjon

Ringerike skal være det mest
spennende vekstområdet på Østlandet

Befolkning

Næring

Ringerike skal være en
attraktiv bokommune,
spesielt for unge og
familier i
etableringsfasen
Økt verdiskaping og
produktivitet i
Ringerike

Ringerike skal ha en
By- og
lokalsamfunn balansert og livskraftig
vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn
Kommunen
som
organisasjon

Kommunen skal være
en effektiv og
spennende
organisasjon, med god
kvalitet på tjenestene

Mål
Innen 2030 skal det bo
40 000 innbyggere i
Ringerike kommune

Helse i alt vi gjør,
og aktivitet for alle
i Ringerike

Ringerike og omland
skal ha effektive
samferdselsløsninger

Ringerike skal ha
relevant kompetanse for
framtidas arbeidsliv

Ringerike skal være et
forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp
Kommunen skal være
en attraktiv arbeidsplass

Hønefoss skal være
attraktiv som bosted,
handelsby og
regionhovedstad

11 av 18

Kommunen skal være
en tydelig, ærlig og
løsningsvillig
organisasjon

4.1 Befolkning

Dette skal gjennomføres ved å

Mål

I 2030 bor det 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Ringerike er et godt sted å bo, med
aktive innbyggere som har sterk tilhørighet til eget lokalsamfunn og kommune. Det er tett
samarbeid og kontakt mellom kommunen, frivillighet, lag og foreninger – og sammen utvikler
vi Ringerike videre. Det er lett å være aktiv i Ringerike, og gang- og sykkel er en naturlig
transportmåte for stadig flere.
Ringerike skal være
en attraktiv
bokommune, spesielt
for unge og familier i
etableringsfasen

Innen 2030 skal det bo
40 000 innbyggere i
Ringerike kommune

Helse i alt vi gjør,
og aktivitet for alle
i Ringerike

være best for barn

tilby gode og varierte
boligtilbud, med
variasjon i områder,
boligtype, størrelse,
beliggenhet og pris

ha et godt samarbeid
mellom kommunen og
frivillighet, lag og
foreninger

ha høy kvalitet i
barnehager og skoler,
og barnehageplass til
alle på ettårsdagen

ha en effektiv plan- og
byggesaksbehandling,
og høy utbyggings- og
vedlikeholdstakt på veg,
vann og avløp

la innbyggere medvirke i
planprosesser, utvikling av
by og lokalsamfunn, samt
kommunens tjenestetilbud

legge til rette for
åpenhet og god
integrering av nye
innbyggere i alle
livsfaser

sikre planavklarte
boligområder

legge til rette for et
sammenhengende
gang- og sykkelnett, og god
tilgang på aktivitetsanlegg,
utearealer og turmuligheter
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4.2 Næring

Dette skal gjennomføres ved å Mål

I 2030 har Ringerike et robust næringsliv, med god bredde, og høy verdiskaping og
produktivitet. Ringeriksbanen og E16 er bygd ut, og dette har styrka regionens
konkurransekraft og gitt en økt integrasjon med områdene rundt. Kompetansenivået
gjenspeiler bredden i næringslivet, og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er en viktig
aktør i Ringerikssamfunnet. Antall arbeidsplasser har økt i takt med befolkningsveksten.
Arbeidsplassvekst og samferdselsutbygging har vært viktige forutsetninger for å nå målet om
40 000 innbyggere i 2030.
Økt verdiskaping og
Ringerike og omland
produktivitet i Ringerike skal ha effektive
samferdselsløsninger

Ringerike skal ha
relevant kompetanse
for framtidas
arbeidsliv

ha et robust næringsliv
med god bredde

økt integrasjon med
arbeidsmarkedene rundt

medvirke til utvikling
av Høgskolen i
Buskerud og Vestfold
og de videregående
skolene

utvikle nye næringer og
klynger innen bioenergi,
luftfart og høyteknologisk
industri

være pådriver for en
styrke
raskest mulig utbygging av kompetanseutviklingen
Ringeriksbanen og E16

skape flere arbeidsplasser
i basisnæringene,
besøksnæringene og
næringer knytta til
Hønefoss som
regionhovedstad

utvikle infrastruktur som
øker mulighetene for
næringsutvikling
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øke yrkesdeltagelsen

4.3 By- og lokalsamfunn

Dette skal gjennomføres ved å

Mål

I 2030 er Hønefoss et attraktivt bosted og en urban handelsby, som er en motor for
næringsutvikling i regionen. Det er et godt samspill mellom byen Hønefoss og de livskraftige
lokalsamfunna rundt. Dette bidrar vekst og utvikling. Ringerike har et fullverdig lokalsykehus
med fødeavdeling og akuttberedskap. Ringerike har kommet langt innen energieffektivisering
og bruk av fornybar energi, og utslippene er redusert. Gjennom god arealplanlegging har
transportbehovet blitt redusert, og folk flest går og sykler dit de skal. Kollektivtilbudet er
godt utviklet med hyppige avganger og effektive forbindelser mellom ulike transportmidler.
Ringerike er en trygg kommune, hvor samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid avdekker
farer og reduserer risiko for mennesker, husdyr, miljø og økonomi.
Ringerike skal ha en
balansert og livskraftig
vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn

Ringerike skal være et
forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar
energi og reduksjon av
utslipp

Hønefoss skal være
attraktiv som bosted,
handelsby og
regionhovedstad

planlegge for 70 % av
befolkningsveksten i
Hønefoss-området,
og 30 % i de prioriterte
lokalsamfunna:
Haugsbygd,
Heradsbygda, Hallingby,
Nes i Ådal, Sokna og
Ask/Tyristrand

sikre at alle vann og
vassdrag har god eller
svært god økologisk og
kjemisk vannkvalitet

utvikle Hønefoss med et
variert tilbud av
opplevelser, handel,
kontor, service, boliger,
utdannings- og
kulturtilbud

videreutvikle et bredt og
mangfoldig kulturliv for
alle aldersgrupper

redusere
transportbehovet og
tilrettelegge for
kollektivtransport,
gående og syklende
gjennom
arealplanlegging

utforme Hønefoss for å få
det beste forholdet mellom
butikker, grøntstruktur,
torv/møteplasser, gående
og syklende og parkering

utvikle fysiske
omgivelser som skaper
trivsel for innbyggere og
besøkende

gjennomføre
energieffektivisering av
kommunale bygg og
anlegg og redusere
utslipp

utvikle Hønefoss med
flere lokalsentre.
Hønefoss sentrum er
midtpunkt med lokalsentre
i nord (Øvre Hønengata),
sør (Eikli) og
vest (Meieriet)
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4.4 Kommunen som organisasjon

Dette skal gjennomføres ved å Mål

I 2030 er Ringerike kommune en effektiv organisasjon med høy kvalitet. Ledelse, god og
effektiv organisering og høy kompetanse i alle ledd har vært nøklene for å oppnå dette.
Ringerike kommune gir innbyggerne forutsigbarhet gjennom god kommunikasjon.
Kommunen skal være en Kommunen skal være en
effektiv og spennende
attraktiv arbeidsplass
organisasjon, med god
kvalitet på tjenestene

Kommunen skal være
en tydelig, ærlig og
løsningsvillig
organisasjon

gi høy kvalitet på
kommunens tjenester,
særlig innen barnehage,
grunnskole og
læringssenteret for voksne

utvikle et kreativt og åpent
miljø med medarbeidere
som er stolte av
arbeidsplassen sin

sette tydelige mål som
gjøres godt kjent,
evalueres og justeres

utvikle et aktivt lederskap
og medarbeiderskap

legge til rette for at
medarbeidere skal delta i
utvikling av egne områder

være ærlig og åpen i
møte med andre

ha gode læringsmuligheter
i jobben som bidrar til
utvikling og
effektivisering av
tjenestene

utvikle et godt
arbeidsmiljø hvor
medarbeiderne har gode
holdninger

finne de gode
løsningene i det daglige
arbeidet

T
Tydelig

Æ
Ærlig
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L
Løsningsvillig

5 EFFEKTIV AREALDISPONERING
Effektiv arealdisponering betyr at arealene forvaltes og utvikles på en hensiktsmessig og
realistisk måte. Strategiene for effektiv arealdisponering bygger opp under målsettingene i
samfunnsdelen. Gjeldende arealdel er utgangspunktet for utvikling av revidert arealdel.
Strategiene skal først og fremst legges til grunn for revisjon av arealdelen, men også fungere
som føringer for plan- og byggesaksbehandlingen i kommunen. Dette gjelder spesielt
framtidig byplan for Hønefoss. Prinsippene for Hønefoss by skal også ligge til grunn for
utviklingen av de prioriterte lokalsamfunna (Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal,
Sokna og Ask/Tyristrand), men da tilpasset stedets egenart og skala.
Arealstrategiene må ses i sammenheng med overordna føringer fra nasjonalt og regionalt
hold. Revidert arealdel skal ta opp i seg utviklinga i perioden 2015 og fram mot 2030. Tidlig i
denne planperioden vil det bli tatt nasjonale beslutninger når det gjelder de store
samferdselsprosjektene. Dette vil gi nye premisser som kan utløse revisjon av arealdelen og
andre planer.
1. Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og
lokalsamfunn gjennom:
a. Å ha tilstrekkelige planavklarte arealer til nærings- og boligformål.
b. Utnytting av fortettingspotensialet og allerede avsatte områder for utvikling, før
nye store utbyggingsområder tas inn i kommuneplanen.
c. At kommunen er et forbilde når det gjelder rett lokalisering. Tjenester skal
lokaliseres i områder hvor vi ønsker utvikling.
d. Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet.
e. Lokalisering av handel og annen næringsvirksomhet skal ta utgangspunkt i ABCmodellen – "rett virksomhet på rett sted".
f. Å planlegge for 70 % av befolkningsveksten i Hønefoss-området, og 30 % i de
prioriterte lokalsamfunna: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna
og Ask/Tyristrand.
g. Forutsigbarhet fra kommunen, og tydelige føringer for utbyggingsprosjekter.
Herunder stille krav til klimatilpasning, estetikk, uteområder, kvartaler og områder
slik at de er trygge og funksjonelle.
h. Estetiske retningslinjer i kommuneplanen.
i. Å legge til rette for høy kvalitet og mangfold i tilbudet av boliger, bomiljøer og
fysiske omgivelser, og vurdere boligtyper og størrelser konkret ved behandling av
de enkelte planer og prosjekter. Åpne for større tomter lenger vekk fra sentrum.
j. Aktiv bruk og rekkefølgebestemmelser for å sikre en effektiv arealdisponering.
k. Boligutvikling som styrker sentrum, både i Hønefoss by og de prioriterte
lokalsamfunna. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og
i nærhet til skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. Der det finnes veletablerte
kollektivforbindelser i området Hønefoss, Haugsbygd og Heradsbygda kan det
også vurderes å etablere boliger.
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l. Å vurdere utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarme. Konsesjonsområdet skal
inngå i arealdelen.
m. Parkeringsforskriften skal revideres. Langtidsparkering i Hønefoss sentrum skal i
hovedsak være under bakken.
n. En arealdel som setter langsiktige grenser for vekst rundt Hønefoss by, med klar
avgrensning mellom tettsted/byggeområde og omkringliggende områder.
o. Utvikling av Hønefoss ved fortetting og høyere bebyggelse med både nærings- og
boligformål.
p. Utvikling av Hønefoss stasjon som et knutepunkt med god tilgjengelighet og høy
tetthet av bebyggelse.
q. I arbeidet med kommuneplanen legger Ringerike kommune til grunn at
jernbanealternativet om Åsa vil bli tatt ut av planen, og at linje via
Helgelandsmoen inn til Hønefoss stasjon er den som skal legges inn i arealdelen
ved statlig regulering.
r. Utarbeiding av byplan for Hønefoss, hvor følgende temaer er viktige:
- Leke- og grøntarealer og barnetråkk
- Bynære friluftsområder
- Vurdering og innarbeiding av Grønn Plakat
- Verneverdig bebyggelse og områder med kulturhistorisk verneverdi.
- Sammenhengende gang- og sykkelnett
- Møteplasser og byrom
- Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva
- Fortetting: utnyttelse og høyder
- Senterstruktur i byen
- Estetikk: materialbruk, farger og former
2. Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap, natur- og kulturmiljø samt god
vannkvalitet gjennom:
a. Sikring av høyfjellsplatåene og større sammenhengende og åpne naturområder.
b. Å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets
behov. Ved omdisponering skal alternative lokaliseringer være vurdert. Der
forholdene ligger til rette for det ønsker kommunen at det også etableres nytt
jordbruksareal.
c. Å hindre nedbygging av strandarealer.
d. En restriktiv holdning til deling av eiendommer og boligbygging i store
sammenhengende LNF-områder.
e. Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder skal bare gis unntaksvis, og i
tilknytning til eksisterende boligklynger i kort avstand til sentrum.
f. Å ivareta verneverdig bebyggelse og områder med kulturhistorisk verneverdi ved
bruk av hensynssoner.
g. Å forvalte Marka i tråd med Markalovens formål (§1): Formålet med loven er å
fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt sikre Markas
grenser og bevare et rikt og variert landskaps- natur- og kulturmiljø
h. Å ta vare på områder med verneverdi og arter med spesielt forvaltningsansvar.
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i. Å beskytte vann og vassdrag mot forringelse, samt forbedre tilstanden til å tilsvare
god eller svært god kjemisk og økologisk tilstand, i tråd med regionale og lokale
forvaltningsplaner for vannregionene og vannområdene.
j. En bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og uttaksområder for
framtidig behov samt redusere miljø- og samfunnsbelastning. Utnytting av
eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder.
3. Ringerike skal legge til rette for aktivitet for alle gjennom:
a. Å alltid vurdere mulighetene for universell utforming av leke- og møteplasser,
gang- og sykkelveier, turstier, bynære friluftsområder, bade- og fiskeplasser.
b. Sikring av barnetråkk, lekearealer, parker, bynære friluftsområder,
sammenhengende blågrønn struktur i by og lokalsamfunn, med møteplasser og
forbindelser til omkringliggende friluftsområder. Dersom slike areal skal brukes til
en annen funksjon eller reguleres til annet formål, skal de i utgangspunktet
erstattes med tilsvarende areal og funksjon. Dette gjelder særlig områder som blir
brukt av barn.
c. Et sammenhengende gang- og sykkelnett.
d. Ivaretakelse av støyforhold og lokal luftforurensning.

18 av 18

Ringerike kommune

PLANBESKRIVELSE TIL
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
2015-2030
Revidert etter høring og offentlig ettersyn 03.03.2015
1 av 38

FORORD
Detteer planbeskrivelsenfor samfunnsdelen
av kommuneplanfor perioden2015-2030.
Planbeskrivelsen
utdyperselvesamfunnsdelen,
og begrunnerplanforslaget.Planbeskrivelsen
følgersammedisposisjonsomsamfunnsdelen
slik at detskalværeenkeltå finne fram. I
tillegg er detto ekstrakapitteltil slutt somomhandleroverordnarammebetingelser
og
medvirkning.
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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN
1.1 Plansystemet
I begynnelsen av hver kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi (jf.
pbl. § 10-1). Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i
valgperioden for å møte kommunens behov.
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument. Samfunnsdelen
tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og
kommunen som organisasjon (pbl. § 11-2). Samfunnsdelen danner grunnlag for
handlingsdelen, årlige budsjett og annet planarbeid. Kommuneplanens arealdel skal følge opp
føringene i samfunnsdelen.

Figur 1. Kilde: Veileder T-1492 Miljøverndepartementet.

Kommuneplanen har betydning for kommunens tjenester og drift, både på kostnads- og
inntektssida. Kommuneplanen må derfor ses i sammenheng med kommunens økonomiske
handlingsrom. Denne sammenhengen framgår i handlingsdelen, som er kommunens
økonomiske styringsdokument og angir hvordan planene skal følges opp. Kommuneplanens
mål og strategier for befolknings- og næringsutvikling, samt føringer for arealdisponering,
danner premisser for utvikling av kommunens tjenestetilbud. Mål og prognoser gir grunnlag
for beregninger av framtidige behov og kapasitetsbelastning for kommunens tjenestetilbud.
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1.2 Plansystemet i Ringerike
Gjeldende kommuneplan
Gjeldende kommuneplan, samfunnsdel og
arealdel, ble vedtatt 30.08.2007.
Ringerike kommunes overordna mål og
strategier har i hovedsak ligget fast gjennom
flere rulleringer av kommuneplanen. Dette har
bidratt til forutsigbarhet for alle aktører som
samarbeider med kommunen, eller driver sin
virksomhet i Ringerike.
Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2013-2015
ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2013, sak 75/13.
Planstrategien fastslår at både kommuneplanens samfunnsdel
og arealdel skal revideres.
Satsingsområder skal være befolkningsvekst, styrka
næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.
Ringerike 2020
Kommunestyret har vedtatt at føringene i rapporten
"Ringerike 2020" skal ligge til grunn for revisjon av
kommuneplanen og handlingsprogram 2015-2018 og budsjett
2015 (26.06.2014 sak 85/14). Anbefalingene i rapporten er:
1. Spesifisering av konkrete mål –
overordnet og for hvert driftsområde.
Dette er fulgt opp i ny samfunnsdel, handlingsprogram og budsjett.
2. Økning av kommunens inntekter:
Egenandeler, brukerbetalinger, gebyrer og
eiendomsskatt. Dette er fulgt opp i
betalingsreglement for 2015.
3. Kostnadsreduksjoner gjennom effektivisering,
omstrukturering, og nye standarder for tildeling av
kommunale tjenester.
4. Langsiktig satsing på befolkningsvekst –
attraktive og helsefremmende lokalsamfunn.
Dette følges opp i kommuneplanens samfunnsdel
og arealdel, samt handlingsprogram og budsjett.
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Revidert kommuneplan 2015-2030
Denne kommuneplanen varsler en langsiktig satsing på befolkningsvekst – attraktive og
helsefremmende lokalsamfunn. Dette er i tråd med anbefalinger i utviklingsprosjektet
Ringerike 2020 og planstrategien.
Det er også lagt vekt på å spesifisere konkrete mål og peke ut satsingsområder for å få en mer
handlingsretta plan. Samfunnsdelen behandler ikke tematisk de enkelte sektorene i
kommunen. Dette skjer i handlingsplan, budsjett og sektorenes temaplaner.
Ny samfunnsdel legges fram før arealdelen. Hensikten med dette er å få en sammenheng
mellom samfunnsdelen og arealdelen. Føringer fra samfunnsdelen skal legges til grunn for
arealdelen.

Planprogram
Felles planprogram for revisjon av kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel ble fastsatt av
kommunestyret 20.06.2013, sak 76/13. Programmet
beskriver planprosessen og hvilke problemstillinger
som skal tas opp i planarbeidet.
Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn
fra 23.03-10.05.2013. Det kom inn 16 uttalelser til
oppstart og forslag til planprogram.

Temautredninger
Planprogrammet legger opp til at det skal gjennomføres en del temautredninger i forbindelse
med revisjon av kommuneplanen. Temautredningene er en del av kunnskapsgrunnlaget for
planarbeidet. Noen av utredningene relaterer seg direkte til arealdelen, mens andre har
betydning både for samfunnsdelen og arealdelen. Utredningene utarbeides som egne planer
eller rapporter. De fleste utredningene legges fram for en egen politisk behandling.
Tabellen på neste side inneholder en oversikt over de ulike utredningene/planene og status per
mars 2015.
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Utredning
Handels- og
byutviklingsanalyse
for Hønefoss

Status/innhold
Vedtatt som innspill til kommuneplanen, med prinsipper som skal
legges til grunn. Analysen kan bl.a. brukes som grunnlag for å
vurdere områder for handel, avgrensning av senterområder og
formulering av bestemmelser.
Ringeriksregionen
Rådet for Ringeriksregionen har fått utført noen analyser som
mot 2030
kvantifiserer regionens vekstpotensial, og synliggjør
samferdselsprosjektenes betydning for vekst og utvikling. Analysene
er "Fortettingsanalyse for Hønefoss Nesbakken og Vik" og "By- og
stedsutvikling i Ringeriksregionen 2030" (samferdselsanalyse).
Disse er vedtatt som innspill til kommuneplanen.
Livskraftige
Utredning vedtatt som innspill til kommuneplanen.
lokalsamfunn
7 området er prioritert for utvikling og vekst: Nes, Hallingby,
Haugsbygd, Heradsbygda, Hønefoss, Tyristrand/Ask og Sokna.
Folkehelsemeldingen Vedtatt. Mål, visjoner og føringer skal innarbeides i
2012-2030
handlingsprogram, kommuneplan og styringssystemer i kommunen
Energi & Klimaplan Vedtatt, og skal tas med i det strategiske arbeidet med revisjon av
kommuneplan.
Støy
Under arbeid. Omfang må vurderes nærmere, og om dette skal
knyttes til byplan for Hønefoss.
Masseforvaltning
Under arbeid. Utredninga vil gi innspill til arealdelen.
Masseforvaltning er også aktuelt i samfunnsdelen, da dette er en
viktig del av næringslivet i kommunen.
Utredninga legges fram til politisk behandling.
Bynære
Behandlet av formannskapet 02.02.2014. Rapporten er grunnlag for
friluftsområder
arbeid med forslag til revidert kommuneplan. Utredninga gir oversikt
over bynære friluftsområder, og forslag til retningslinjer for
saksbehandling og områder som bør settes av til friområder i
arealdelen.
Gravplassutredning
Vedtatt som innspill til kommuneplanen, og gjelder først og fremst
arealdelen og områder for utvidelse av eksisterende gravplasser.
Utredninga redegjør for dagens situasjon og hvor behovene er.
Jordfaglig vurdering Gjeldende jordpolitiske arealvurdering (JAV) ble vedtatt i 1994, og
det er behov for revidering. Nye jordkvalitetskart er lagt inn i
kommunens kartmodell. Utredninga blir et grunnlag for å vurdere
forslag til byggeområder, samt å eventuelt sette noen langsiktige
utbyggings- eller jordvernsgrenser.
Utredninga legges fram til politisk behandling våren 2015.
Kulturminner
Under arbeid. Utredninga legges fram til politisk behandling.
Samfunnssikkerhet
Overordna ROS-analyse etter Sivilbeskyttelsesloven ble vedtatt i
og risiko- og
2013. I kommuneplanarbeidet er samfunnssikkerhet særlig aktuelt når
sårbarhet (ROS)
det gjelder arealdelen, og områder som settes av til utbyggingsformål.
Byleik
Mulighetsstudie er ferdig, og tar for seg aktuelle områder for byleik i
Hønefoss. Rapporten er sendt som innspill til kommunedelplan for
idrett og friluftsliv, som er under revidering. Rapporten vil være
nyttig i framtidig arbeid med detaljert byplan for Hønefoss.
Kommunedelplan
Under arbeid. Nytt planprogram ble fastsatt i august 2014. Når planen
for Steinsfjorden
er vedtatt vil den formelt inngå i kommuneplanens arealdel.
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2 RINGERIKES UTVIKLING
2.1 Hønefoss og lokalsamfunna
Ringerike er en stor kommune med nærmere 30 000 innbyggere, og et areal på 1552 km2.
Ringerike er både en bykommune og en landkommune. De fleste innbyggerne bor sentralt, i
og rundt Hønefoss, mens i andre områder bor folk dels i tettstedene og dels spredt. Lange
avstander gjør at flere av lokalsamfunna i kommunen har viktige funksjoner, selv om byen
Hønefoss må inneha de viktigste.
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.
I gjeldende planstrategi 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.
Hønefoss er regionhovedstad, knutepunkt og næringsmessig tyngdepunkt. Hønefoss by skal
være motoren i samfunnsutviklinga, samtidig som det skal være et gjensidig godt samspill
mellom byen og lokalsamfunna rundt. Utvikling av Hønefoss som en mellomstor by med
urbane kvaliteter vil også være positivt for områdene rundt. Hønefoss og de mindre
lokalsamfunnene har ulike kvaliteter å tilby innbyggerne, blant annet når det gjelder
boligtype.
Framtidig vekst skal være knytta til de prioriterte lokalsamfunna for å styrke lokale tilbud her.
I tillegg til Hønefoss er de prioriterte lokalsamfunna Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby,
Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. Det å satse på byen Hønefoss og noen utvalgte
lokalsamfunn er i tråd med anbefaling fra NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning).
Kartet på neste side viser de ulike lokalsamfunna med avstander og reisetider. 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 til Hønefoss. Alle unntatt
Sokna og Nes i Ådal er innenfor en reisetid på 16 minutter.
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2.2 Befolkning
Befolkningssammensetning
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 sammenligna med gjennomsnittstallene. I perioden 2008-2012 har antall
yrkesaktive i kommunen gått ned, selv om befolkningen har økt (jf. Ringeriksvirkninger).
Dette har betydning for hvordan ressursbruken vil være annerledes i Ringerike enn i mange
andre kommuner, spesielt fordeling i forhold til aldersgrupper.

Figur 2. Befolkningssammensetning. Kilde: KOSTRA.
Befolkningsutvikling
Ringerike har hatt en ganske jevn befolkningsvekst de siste åra (mellom 0,5 og 1 %), og
nærmer seg 30 000 innbyggere. I år 2000 passerte vi 28 000 innbyggere, slik det var satt mål
om i den første kommuneplanen i 1988!
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Veksten har likevel vært svak i
forhold til landet og fylket. De siste
åra har vi ligget under landssnittet og
SSBs framskrivninger for middels
nasjonal vekst. Ringerike har i denne
perioden mista et betydelig antall
arbeidsplasser. Ringerike har veksla
på å ha netto innflytting og netto
utflytting til andre deler av Norge, og
samtidig veksla mellom å ha
fødselsoverskudd og underskudd.
Lavt fødselsoverskudd har
sammenheng med aldersstrukturen.
Figur 3. Folketall i Ringerike kommune.
Veksten skyldes innvandring fra
Kilde: Telemarksforskning.
utlandet. Figuren til høyre viser
Ringerikes befolkningsutvikling i perioden 2000 til 2014.
2015
2020
2025
2030
2035
MMMM
29908
31249
32538
33769
34781
HHMH
29973
31884
33972
36166
38350
Figur 4. Befolkningsframskrivinger etter flere alternativ. Kilde: SSB 27.06.2014.

2040
35589
40542

Tabellen over viser SSBs befolkningsframskrivinger mot 2040, med alternativene middels og
høy vekst. Dette er historiske framskrivninger, som ikke tar hensyn til eventuelle effekter av
utbygging av E16 og Ringeriksbanen.
Bostedsattraktivitet
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
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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.
Å oppnå befolkningsvekst handler både om å få folk til å flytte til kommunen, men også at
dagens innbyggere ikke flytter ut av kommunen – altså å få en bedre nettoflytting. For å kunne
påvirke befolkningsveksten er det viktig å forstå flytting, og spesielt nettoflytting. Vi må også
forstå sammenhengen mellom arbeidsplassvekst og flytting. Da finner vi også ut hvor viktig
andre forhold er for flyttinga. Noen kommuner får netto innflytting sjøl om det er nedgang i
antall arbeidsplasser, mens andre får netto utflytting sjøl om det er vekst i antall
arbeidsplasser. Strukturelle forhold og ekte bostedsattraktivitet er andre forhold som har
betydning.
Den delen av nettoflyttinga som kan forklares av arbeidsplassvekst og strukturelle forhold
indikerer bostedsattraktiviteten. Ringerike har hatt en bedre nettoflytting enn
arbeidsplassveksten skulle tilsi. En del av forklaringa er at Ringerike drar fordel av å være en
relativt stor kommune. Nettoflyttinga har likevel vært bedre enn forventa, selv etter å ha
trukket fra fordelen av å være en stor kommune. Nettoflyttingen har med andre ord vært bedre
enn statistisk normalt i de fleste perioder. Dette tyder på at Ringerike er en attraktiv
bostedskommune.
Utdanning
I 2013 hadde 28,8 % av den sysselsatte
befolkninga i Ringerike høyere utdanning.
Ringerike ligger over mediankommunen, men
under fylkes- og landsgjennomsnittet når det
gjelder utdanningsnivå. Høyt utdanna klumper
seg ofte i de største byene, og derfor har de
aller fleste kommunene et lavere
utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet. Bare
35 av 428 kommuner har et utdanningsnivå
som er over landsgjennomsnittet.
Utdanningsnivå har blant annet sammenheng
med at Ringerike har vært en industrikommune
hvor fagarbeiderkompetanse har stått sterkt.
I Ringerike er det en større andel høyt utdanna
blant de som pendler enn hos de som jobber i
egen kommune. Videre er andelen høyt utdanna
høyere blant de som pendler inn til Ringerike,
enn de som pendler ut.
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Figur 5. Andel av sysselsatt befolkning med
høyere utdanning, 2000-2013.
Kilde: Telemarksforskning.

2.3 Næring

Ringerike

Ringerike har tradisjonelt vært en sterk
industriregion, med treforedling som kjerne.
De største bransjene i Ringeriksregionen i dag
målt etter verdiskaping er varehandel, teknisk
tjenesteyting og eiendomsdrift, bygg og anlegg
og industri inkludert skogsdrift (jf.
Ringeriksvirkninger). Ringeriksvirkninger er
en utviklingsanalyse for Ringeriksregionen,
utarbeida av Agenda Kaupang på oppdrag fra
Ringerike utvikling. Her ble satsing på
Treklyngen, Eggemoen og Hvervenmoen
vektlagt. Per mars 2015 er nye
reguleringsplaner for Treklyngen og
Hvervenmoen vedtatt, og plan for Eggemoen
har vært på høring og offentlig ettersyn.

Lokal
og
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24 %

Fylke
og
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1 988
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2 487
18 %
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3 783
27 %

Besø
k
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Figur 6. Bransjefordeling.
Kilde: Telemarksforskning.

I 2013 hadde Ringerike 9328
arbeidsplasser i privat sektor, og 4523 i
offentlig sektor. Antall arbeidsplasser i
Ringerike har økt med 4,1 % siden 2000,
mens Norge har hatt en vekst på 15,8 % i
samme periode. Offentlig sektor har vokst,
mens nesten 700 arbeidsplasser i
næringslivet har blitt borte siden 2008.
Basisnæringene (landbruk, industri og
teknologiske tjenester) har hatt en kraftig
nedgang. Dette skyldes først og fremst
nedgang i industrien, med en halvering av
antall arbeidsplasser siden 2000.
Ringerike har hatt en uheldig
bransjestruktur i basisnæringene, med
Figur 7. Arbeidsplassutvikling i
mange arbeidsplasser i bransjer med sterk
privat/offentlig sektor.
nedgang. Besøksnæringene (butikker,
Kilde: Telemarksforskning.
overnatting, servering og aktiviteter) har
nesten ikke hatt vekst, selv om disse næringene har vokst ganske mye på landsbasis.
Ringerike har imidlertid hatt ganske sterk vekst i regionale næringer, som består av bygg og
anlegg, engros, transport og tjenesteytende næringer. Dette viser at kommunen har vekst med
utgangspunkt Hønefoss sin rolle som regionsenter.
Etableringsfrekvensen i Ringerike var på 6,6 % i 2013. Det er en økning fra åra før. Nivået er
litt under snittet for Norge, men over medianen. Ringerike har en høyere andel lønnsomme
foretak enn det som er snittet for Norge. 70,9 % av foretakene i Ringerike hadde positivt
resultat før skatt i 2013 (Telemarksforskning).
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2.4 Strukturelle forhold
Strukturelle forhold som har betydning for flytting:

Innpendling

1. Størrelse.
2. Arbeidsmarkedsintegrasjon.
3. Arbeidsplassvekst i nabokommuner.

5 000

Arbeidsmarkedsintegrasjon handler om
hvordan et sted henger sammen med
områdene utenfor. Dette påvirker vekst og
utvikling, og pendling er en indikator. Bedre
samferdselsløsninger vil bidra til økt
arbeidsmarkedsintegrasjon og vekst.
Ringerike har middels, men stadig økende
arbeidsmarkedsintegrasjon.
Ringeriksregionen har et underskudd på
arbeidsplasser, og mange pendler ut av
regionen på arbeid (jf. Ringeriksvirkninger).

3 000

Utpendling
4 718

4 000

3 761

3 797
3 021

2 000
1 000
0
2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

Figur 8. Utvikling i pendling.
Kilde: Telemarksforskning.

Ringerike har hatt en svak befolkningsvekst, og antall arbeidsplasser har hatt enda svakere
vekst. Næringslivet har krympa siden 2008. Basisnæringer og besøksnæringer har ikke gjort
det så bra. Regionale næringer og bostedsattraktivitet har vært positivt.
Årsaker, strukturelle drivkrefter:
•
•
•

Lavt fødselsoverskudd.
Uheldig bransjestruktur i basisnæringene.
En relativt stor kommune er et pluss.

Strukturelle forhold som
kan påvirkes er for
eksempel bedre
kommunikasjon til Oslo,
som vil gi økt
arbeidsmarkedsintegrasjon.
En strategi kan være å være
godt vertskap for
offentlige institusjoner,
fordi det vil gi arbeidsplassvekst.
Figur 9. Kilde: Telemarksforskning.
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3 UTFORDRINGER OG MULIGHETER
3.1 Økonomisk bærekraft
I handlingsprogramperioden 2015-2018 er det lagt opp til en befolkningsvekst i Ringerike
kommune i underkant av 1 %. Ut fra dette, er det ikke lagt inn økninger i
tjenesteproduksjonen. Denne tidsperioden vil bli brukt til investere for å bli mer effektive,
med fokus på byen Hønefoss og prioriterte lokalsamfunn og løfte den kommunale
bygningsmassen opp på ett tidsriktig nivå for å kunne drive effektive tjenester.
På flere infrastrukturområder er kapasitetstaket nesten nådd, og kommunen må derfor
investere i å øke kapasiteten. For å finansiere dette må driftsnivået i tjenestene tas ned, og det
må tas ut en effektiviseringsgevinst. I hele handlingsprogramperioden må behovet for økt
volum i tjenestene tas innenfor dagens driftsnivå. Økte inntekter fra skatt og rammetilskudd
må brukes til å finansiere økte finanskostnader fra investeringer, økte pensjonskostnader og
økt egenfinansiering av investeringer. Unntaket er barnehageplasser, hvor utbygging av
plasser for å kunne tilby plass på 1-årsdagen vil bli prioritert.
Ringerike kommune har en folkemengde som i norsk målestokk er stor nok til å kunne levere
effektive og kvalitetsmessig gode tjenester. Ringerike er imidlertid definert som en
lavinntektskommune siden summen av skatt på formue og inntekt og rammetilskudd med
inntektsutjevning ligger på rundt 95 % av landsgjennomsnittet. Det betyr at utgiftene også
skal ligge noe under landsgjennomsnittet. Samtidig har Ringerike en
befolkningssammensetning og aldersprofil med en større andel eldre og færre yngre, som ikke
er bærekraftig på sikt.
I 2020 forventes det at økningen i antall eldre vil gi behov for flere sykehjemsplasser.
Kommunen må ha kontinuerlig fokus på å gi de eldre best mulig livskvalitet gjennom
tjenestetilbudet, samtidig som de kommunale ressursene utnyttes mest mulig effektivt.
I perioden 2020 til 2030 vil Ringerike kommune være rustet til å ta imot en befolkningsvekst
med effektive og moderne tjenester. Begrunnelsen for økt vekst er å få mulighetene til å
utvikle en enda bedre kommune, og få en mer bærekraftig befolkningssammensetning. Økte
inntekter som følge av befolkningsveksten kan benyttes til å øke volumet i tjenestene. Økte
inntekter vil også være med på å dekke økte finanskostnader til investeringene i kommunens
tjenestetilbud og infrastruktur. Flere av investeringene vil måtte komme i forkant av vekst og
økte inntekter.
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3.2 Vekst
Vekstpotensial
Ringerikeharhattbefolkningsveksti nedgangstider
, og dettetyderpåat deter et stort
potensialefor veksti regionen.Vekstmedførerbåde utfordringerog muligheter.Økt
befolkningtilfører kommunenaktivitet, nyeimpulser og inntekter,og bidrar til å skape
omdømmesomenattraktivkommune.Målet medøkt vekst er å få mulighetenetil å utvikle
enendabedrekommune.
Samtidigmådetleggestil rettefor vekstenmedutvikling av kommunaletjenestersom
barnehage,skole,helseog infrastruktur.Det måsettesav arealertil utbyggingav bolig,
næringog sosialog tekniskinfrastruktur.Usikkerhet knyttatil befolkningsutviklinggjør at
Ringerikemåhagodplanberedskap.
Dettegjelderbådearealressurser
og eneffektiv
organisasjonsomkanta i mot initiativ og ideerfra innbyggereog utviklerepåengodmåte.
Ringerikeønskerenplanlagthøyvekst,og harfølgendemålsetting:
Innen 2030skal det bo 40 000innbyggerei Ringerik e kommune.
Detteer ensværthøyvekst,sommåsesi sammenhen
g medplanlagtesamferdselsprosjekter.
Ringeriksregionenmåsynliggjøressomennaturligvekstregioni Oslo-området.Begrunnelsen
for å planleggefor enslik høyvekster blantannet å byggeoppunderdeplanlagte
samferdselsinvesteringene,
for å få enbedresamfunnsnytteav disse.
I første4-årsperiode2015-2018leggesdetopptil envekstpå1 % (forslagtil
handlingsprogramberegnermellom0,7 og 0,9 %). Alt såenbefolkningsvekstpåca.300nye
innbyggerehvertår. Kommunenskalbrukedenneperiodentil å leggetil rettefor enhøyere
vekstviderefram mot 2030.Fra2020til 2030kandet bli enhøyerevekstnår
samferdselsprosjekter
blir realisert.Kommunenskalplanleggefor envekstpåom lag 2,5 %
veksti denneperioden.Med enslik vekster detsnakk om at detblir envekstpådrøye800
nyeinnbyggerehvertår.
Tidsperspektiv
Samfunnsdelen
harperspektivet2015-2030.Måla gjelderfor denneperioden.Veksttempovil
hasammenheng
medutbyggingenav samferdselsprosjek
tene.Noeav vekstenvil kunne
kommei forkantav utbyggingen,nårbeslutningerblir tatt.

40 000innbyggereinnen 2030
40 304

41 000
38 000

Planlagthøy
befolkningsvekst

35 000
32 000
29 661
29 000
2015

2020

2025

2030

Figur 10. Illustrasjon av mulig befolkningsutvikling.
29 661er antall innbyggerevedinngangeni 3. kvartal 2014.Kilde: SSB.
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Scenarier for vekst
Telemarksforskning har satt opp tre vekstscenarier for Ringerike, fram mot 2040:
Normalscenarie

Framskriver sammenhenger funnet i analysen av perioden 2000-2013.
Befolkninga vil vokse ganske langsomt, lavere enn SSBs
framskrivninger. Antall arbeidsplasser vil nesten ikke ha vekst.

Scenarie med
historisk
attraktivitet

Dersom Ringerike opprettholder den gode attraktiviteten som bosted, vil
befolkninga få litt høyere vekst. Men fortsetter den svake
næringsattraktiviteten blir veksten i arbeidsplasser svakere.

Høyvekstscenarie

Med svært høy attraktivitet både for bosted og næring, kan det bli 40 000
innbyggere i Ringerike før 2040.
Krever svært høy arbeidsplassvekst, med 10 000 nye arbeidsplasser.

Figur 11. Kilde: Telemarksforskning.
Scenariene viser at det er stor usikkerhet om framtidig vekst i Ringerike, og at mye avhenger
av hvordan Ringerike utvikler seg og greier å realisere effektive strategier for økt attraktivitet.
Dersom Ringerike greier å bli blant de mest attraktive kommunene i landet, vil befolkningen
kunne øke mye raskere, selv uten effekt av Ringeriksbanen.
Ringerike ligger an til å få litt vekst i folketall og arbeidsplasser de nærmeste åra, både i
normalscenariet og med nåværende attraktivitet. For å få samme vekst som Norge må
Ringerike ha høy attraktivitet - "statistisk unormal" god vekst.
Telemarksforskning har også sett på effektene av nye samferdselsløsninger. Dette er nærmere
beskrevet i neste kapittel (3.3).
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3.3 Ringeriksregionen og samferdsel
Beliggenhet og forutsetninger
Ringerike ligger sentralt på Østlandet, bare fem mil fra Oslo, med riksveiforbindelser både
mot Oslo, Drammen, Hadeland, Gardermoen, Valdres og Hallingdal, samt jernbane til
Bergen. Ringerike er en del av et regionalt bo- og arbeidsmarked. I denne
kommuneplanperioden har Ringeriksregionen ut fra beliggenhet og planlagte
samferdselsprosjekter bedre forutsetninger enn de fleste andre regioner for å utvikle seg til et
attraktivt samfunn for bolig- og næringsutvikling. Dette krever god samhandling i regionen.
Et vekstområde i Oslo-regionen
Befolkningsprognoser viser en betydelig vekst på østlandsområdet i åra framover. SSB
forventer at befolkningsveksten i Norge vil avta, og anslår 0,5 % vekst i 2025, sammenligna
med dagens 1,3 %. Ringerike ønsker å ta del i veksten i hovedstadsområdet, og samarbeider i
regionen for å bidra til at de muligheter som skapes av endringer og vekst utnyttes til det beste
for innbyggerne. Ringerike må synliggjøres som et naturlig vekstområde i Oslo-regionen.
Samferdsel og vekst
Det er en gjensidig
avhengighet mellom vekst og
samferdselsutbygging. Gode
kommunikasjonsløsninger er
nødvendig for å utnytte
Ringeriksregionens potensial,
og en forutsetning for å
realisere vekstambisjonene.
Bedre forbindelser bidrar til
økt vekst, og økt vekst gjør
samferdselsinvesteringene mer
samfunnsøkonomisk
lønnsomme. Jo flere
passasjerer, jo større nytte får
samfunnet av investeringene.
Ringeriksbanen skal være en
del av InterCity, og vil få en
reisetid på 35 minutter til
Oslo. IC-prosjektene legger
opp til en flerkjernestruktur
rundt Oslo. IC-stasjonene skal
utvikles til attraktive og
velfungerende knutepunkt.
Samferdselsprosjektene vil
øke regionens attraktivitet,
både når det gjelder bosted,
Figur 12 viser IC prosjektene. Dagens reisetid med jernbane står i
bedrift og besøk, samt gjøre
parentes. Kilde: Jernbaneverket på ROM-konferansen 21.10.14.
Ringerike sterkere integrert i
hovedstadsområdet både gjennom flyttestrømmer, pendling og næringsvirksomhet.
KVU (konseptvalgutredning) for transportsystemet i Hønefoss-området og ei eventuell
Ringerikspakke vil bidra til et miljøvennlig og effektivt transportsystem.
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Rapport fra Jernbaneverket og Statens vegvesen
Jernbaneverket og Statens vegvesen har i samarbeid utreda samordna løsning for
Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss. Delrapport nr. 3 ble lagt fram i januar 2015. Som
grunnlag for trafikkmodeller for framtidige samferdselsløsninger er det gjort en beregning
med økt befolkningsvekst på Ringerike og et bedre IC-/regiontogtilbud. I denne modellen er
39 000 av befolkningsveksten i Oslo-området fram mot 2043 "flyttet" til henholdsvis
Ringerike kommune (30 000) og Hole kommune (9 000). I tillegg er det lagt til grunn en
økning i antall arbeidsplasser innen handel, service og utdanning sentralt i Ringerike (4 700
arbeidsplasser) og Hole (1 400 arbeidsplasser). Dette er en vekst som skal gjenspeile områdets
økte attraktivitet når nye transporttilbud er etablert.
Effekter og muligheter
Telemarksforskning har beregna at effekten av Ringeriksbanen vil ligge i størrelsesorden 0,3
prosent per år. Dette tilsvarer en økt befolkningsvekst på omtrent 100 personer ekstra per år,
som vil gi ekstra 1500 innbyggere mellom 2025 og 2040. Telemarksforskning konkluderer
med at det er et potensial for å øke denne veksten vesentlig, men da må bostedsattraktiviteten
i Ringerike økes i forhold til andre kommuner i Osloregionen, og det må bli en kraftig økning
i boligbygginga.
Ringeriksbanen vil føre til at arbeidsmarkedet i Ringerike blir tettere integrert i den
funksjonelle Osloregionen. Dette åpner for muligheter til å skape pendlingsbasert innflytting
og økt befolkningsvekst. En kommune som ligger i et stort og tett integrert arbeidsmarked kan
oppnå høy innflytting uten egen arbeidsplassvekst. Det er imidlertid ikke noe som kommer av
seg selv. Ringerike vil konkurrere som bosted med alle de andre kommunene i Osloregionen,
og det er ikke bare Ringerike som vil få kortere reisetid til Oslo. Samferdsel er viktig i
konkurransen, men også andre faktorer har betydning for om folk velger Ringerike framfor
andre områder i samme avstand til Oslo.

3.4 Attraktivitet
Attraktivitetsmodellen
Kommunens attraktivitet kan påvirkes, og det må
derfor være en strategi å styrke attraktiviteten og
kommunisere dette. Figuren til høyre viser tre
dimensjoner for attraktivitet, som alle er viktige å
jobbe med for å oppnå vekst.
Attraktivitet kan deles inn i bostedsattraktivitet,
Figur 13. Attraktivitetsmodellen
bedriftsattraktivitet og besøksattraktivitet.
Kilde: Telemarksforskning.
Bostedsattraktivitet dreier seg både om å få nye folk
TF-notat nr. 68/2014.
til å flytte hit, unngå at innflyttere velger å flytte
videre ut av kommunen, få utflyttede ringerikinger til å velge å flytte tilbake og å få de som
bor her til å fortsette å ha hjemkommunen som bosted. Ringerike har et stort potensiale i å
legge til rette for at innflyttere ikke velger å flytte videre ut av kommunen.
Attraktivitetsmodellen er utarbeida av Telemarksforskning på oppdrag for Kommunal og
regionaldepartementet (nå kommunal- og moderniseringsdepartementet). Modellen viser
hvordan lokal samfunnsutvikling henger sammen med vekst i folketallet.
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Ringerikes attraktivitet
Vi bruker modellen for å finne ut hvor Ringerike skal satse for å oppnå
utvikling. Formulering av mål tar utgangspunkt i attraktivitetsmodellen.
For å kunne jobbe målretta må vi skille mellom strukturelle forhold som
vi vanskelig kan påvirke, og forhold som vi kan påvirke.
Dette sikrer at tid, krefter og innsats brukes der det har mest effekt.
Ringerike er i 2013 rangert slik blant landets 428 kommuner:
•
•
•

Næringsattraktivitet nr. 280
Bostedsattraktivitet nr. 127
Besøksattraktivitet nr. 262.

Bostedsattraktivitet
Utgangspunktet for bostedsattraktivitet er flyttestrømmer. Nettoflytting kan være en indikator
for kvalitet og attraktivitet.
Bedrifts- og besøksattraktivitet
Næringsutvikling er sterkt prega av strukturelle forhold, men steder kan likevel oppnå en
bedre utvikling enn de strukturelle forholdene tilsier. Dette definerer deres attraktivitet for
bedrifter og besøk. For bedriftsattraktivitet er samspillskultur viktig.
Faktorer som påvirker attraktivitet
Omdømme virker inn på hvem som
bosetter seg her og hvilke næringer som
etablerer seg, og dette påvirker
Ringerikes vekst og utvikling.
Ameniteter er et samlebegrep på faktorer
som ikke lar seg plassere i spesielle
kategorier. Dette kan f.eks. være tilgang
på kompetent arbeidskraft, sport- og
fritidstilbud, tjenester og naturherligheter

Figur 14: Kilde Telemarksforskning.

Det tar tid å bygge en identitet og stedlig kultur som omsettes til sunn og kontrollert vekst.
Stedsidentitet og tilhørighet er viktig fordi det skaper stolthet og tilhørighet blant de som bor
og jobber i kommunen. Tilhørighet til lokalsamfunnet og egen kommune er viktig for at
innbyggere skal være gode ambassadører for Ringerike. Det må bygges en felles oppfatning
av utfordringer i Ringerike, og hvordan vi sammen skal jobbe for å nå felles mål. Innbygger,
ildsjeler, næringsliv, folkevalgte og byråkrater påvirker alle kommunens attraktivitet. Det er
innbyggerne som utvikler lokalsamfunna og skaper identitet og kultur. Kommunens rolle er å
være en tilrettelegger, blant annet gjennom å lage gode arenaer for dialog og utveksling av
ideer og nettverksbygging. Kommunen må legge til rette for at de gode historiene blir fortalt.
Kommunen bør ha en strategi for å skape en samspillskultur. Dette vil bidra til innovasjon og
utvikling.
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3.5 Folkehelse
God helse innebærer evne til å mestre hverdagens utfordringer, og handler både om
livskvalitet for den enkelte og god samfunnsøkonomi. Helsefremmende arbeid er å gjøre folk
i stand til å ta vare på egen helse, og gir gevinst flere år fram i tid. Helse skapes i
lokalsamfunna, der vi lever våre liv. Kommunen skal legge til rette for økt mestring i
befolkninga, og dermed en bedre folkehelse. Fysisk aktivitet, utdannelse og psykososiale
faktorer som opplevelsen av verdighet, mestring og tilhørighet har betydning for helsa.
Lovverk
Nytt lovverk med nasjonale forventninger og krav til økt fokus på folkehelse gjør det
nødvendig med nye grep og prioriteringer. Kommunen plikter iht. Lov om folkehelse, å jobbe
helsefremmende og forebyggende samt holde løpende oversikter over helsetilstanden i
kommunen.
Folkehelseprofil
Den årlige folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet viser at Ringerike kommer betydelig
dårligere ut enn landsgjennomsnittet på alle områder innen levekår.
Folkehelseprofilen for 2013 viser at Ringerike ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på
følgende 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.
Folkehelsemeldingen
I folkehelsemeldingen 2012-2030 (vedtatt i
kommunestyret 21.02.2013) er det fastsatt tre visjoner
for satsingsområdene som skal prioriteres i Ringerike:
Motto:
Visjoner:

Helse i alt vi gjør.
1. Ringerike – Best for barn.
2. Ringerike – Aktivitet for alle.
3. Ringerike – Folkehelsekommunen.

Folkehelsemeldinga inneholder mål, strategier og tiltak for å bedre helsetilstanden i
befolkninga. Folkehelsemeldinga skal evalueres i løpet av 2015.
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3.6 Frivillighet, lag og foreninger
Samspillskulturen mellom kommunens innbyggere har stor betydning for næringsutviklingen
og påvirkning av stedets identitet og stedlige kultur. Ildsjeler skal få utfolde seg i Ringerike,
og kommunen skal bidra som tilrettelegger. Samspill mellom kommune og frivillighet gir
gjensidig læring.
Ringerike har et rikt forenings- og organisasjonsliv, og i kommunens oversikt er det registrert
ca. 150 lag og foreninger. I Norge utgjør frivilligheten over 100 milliarder i verdiskaping, og
48 % av befolkninga gjør en innsats i det frivillige. En aktiv frivillig sektor er grunnleggende
for et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn, og deltakelse i seg selv er bra for helsa. Frivillig
arbeid gir gevinst både for den som gir og den som mottar tjenesten.

3.7 Kommunereform – Ringerike en del av en større kommune?
Kommunereformen, som ble satt i gang i 2014, tar sikte på å legge til rette for at flere
kommuner slår seg sammen. Færre og større kommuner vil gi bedre mulighet til å ivareta og
videreutvikle kommunale tjenester. Kanskje kan en også skape større vekst gjennom samspill
og samarbeid mellom flere kommuner?
Kommunereformens anbefalinger om ny kommunestruktur viser at Ringerike kommune i dag
har en størrelse som kan sikre god oppgaveløsning. Det er likevel naturlig å vurdere om
regionen vil stå enda bedre rusta for framtidig nærings- og tjenesteutvikling ved å slå oss
sammen med våre nabokommuner. Det er naturlig at prosessen tar utgangspunkt i det
samarbeidet kommunen har gjennom Rådet for Ringeriksregionen.
I dag har Ringerike et godt samarbeid med Hole kommune og Jevnaker kommune i bl.a.
Ringeriksrådet. Det finnes også interkommunalt samarbeid for ulike tjenester mellom disse tre
kommunene. Ringerike samarbeider og leverer også tjenester til andre kommuner.
En eventuell kommunesammenslåing vil berøre organisering av tjenester, som skole,
barnehage og helsetjenester. Men også kommunens ansvar som samfunnsutvikler og den
lokaldemokratiske arenaen berøres når flere kommuner skal slås sammen. Den kanskje største
utfordringa med å slå sammen kommuner er innbyggernes identitet og lokal tilhørighet.
Det som har vist seg å være suksessfaktorer i andre kommunesammenslåinger er:
• Informasjon: Innbyggerne er opptatt av hva vi har, hva vi får og hva vi eventuelt
mister.
• At initiativet kommer fra lokale politiske og administrative ledere.
• Åpenhet/medvirkning: Kjøre åpne prosesser der alle får mulighet til å medvirke for de
ulike gruppene (ungdom, næringsliv, frivillighet, innflyttere m.fl.).
• Det var avklart før folkeavstemming/høring hvor kommunesenteret skulle ligge og
hvor rådmannen og sentraladministrasjonen skulle være lokalisert
• Det skulle ikke skje oppsigelse av ansatte.

22 av 38

4 VISJON OG HOVEDMÅL – RINGERIKE I 2030
Tabellen nedenfor viser Ringerikes slagord, visjon og hovedmål.
Slagord

Nærmest det meste

Visjon

Ringerike skal være det mest
spennende vekstområdet på Østlandet

Befolkning

Næring

Ringerike skal være en
attraktiv bokommune,
spesielt for unge og
familier i
etableringsfasen
Økt verdiskaping og
produktivitet i
Ringerike

Ringerike skal ha en
By- og
lokalsamfunn balansert og livskraftig
vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn
Kommunen
som
organisasjon

Kommunen skal være
en effektiv og
spennende
organisasjon, med god
kvalitet på tjenestene

Mål
Innen 2030 skal det bo
40 000 innbyggere i
Ringerike kommune

Helse i alt vi gjør,
og aktivitet for alle
i Ringerike

Ringerike og omland
skal ha effektive
samferdselsløsninger

Ringerike skal ha
relevant kompetanse for
framtidas arbeidsliv

Ringerike skal være et
forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp
Kommunen skal være
en attraktiv arbeidsplass

Hønefoss skal være
attraktiv som bosted,
handelsby og
regionhovedstad
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Kommunen skal være
en tydelig, ærlig og
løsningsvillig
organisasjon

4.0 Satsingsområder i planarbeidet
Kommunal planstrategi (vedtatt 20.06.2013) fastslår at satsingsområdene i kommunens
planarbeid skal være befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.
Dette gjenspeiler seg i målområdene i forslag til ny samfunnsdel: Befolkning, næring, by- og
lokalsamfunn. I tillegg er det utarbeida mål for kommunen som organisasjon.
Effektiv arealdisponering er ivaretatt i kapittel 5, hvor det er formulert arealstrategier som
skal ligge til grunn før kommuneplanens arealdel.
I planstrategien er sammenhengen mellom satsingsområdene forklart og illustrert:
For å stimulere til befolkningsvekst er
det viktig å se på et bredt spekter av
virkemidler. Næringslivet etablerer seg
der kompetansen er.
Kompetansearbeidstakere prioriterer et
godt bomiljø med nødvendig service,
skoler/barnehager, kultur, nærområder,
blå/grønne/grå strukturer, sosiale
møteplasser og gjerne tilgang på
bymiljø. En av visjonene i kommunens
folkehelsemelding er "Ringerike – best
for barn", og en hovedstrategi her er å
sikre barn og unge optimale
oppvekstsvilkår.
God planlegging, inkludert arealplanlegging, er et verktøy både for å sikre gode bomiljø og
nødvendig forutsigbarhet for investorer og næringslivet. Endret samferdselsinfrastruktur vil
gi nye muligheter.
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4.1 Befolkning
I 2030 bor det 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Ringerike er et godt sted å bo, med
aktive innbyggere som har sterk tilhørighet til eget lokalsamfunn og kommune. Det er tett
samarbeid og kontakt mellom kommunen, frivillighet, lag og foreninger – og sammen
utvikler vi Ringerike videre. Det er lett å være aktiv i Ringerike, og gang- og sykkel er en
naturlig transportmåte for stadig flere.
Mål for befolkning fokuserer spesielt på Ringerike som en attraktiv bokommune.
Telemarksforskning sin rapport indikerer at Ringerike er en nokså attraktiv bokommune.
Dette er kvaliteter som kan bygges videre på. I forhold til sammenlignbare kommuner har
Ringerike en befolkning med større andel eldre og færre i de yngste aldersklassene. Med
bakgrunn i dette framheves unge og familier i etableringsfasen som en viktig målgruppe for å
oppnå vekst og utvikling. Med bakgrunn Ringerikes folkehelseprofil er "Helse i alt vi gjør og
aktivitet for alle" løfta fram som et hovedmål.

4.2 Næring
I 2030 har Ringerike et robust næringsliv, med god bredde, og høy verdiskaping og
produktivitet. Ringeriksbanen og E16 er bygd ut, og dette har styrka regionens
konkurransekraft og gitt en økt integrasjon med områdene rundt. Kompetansenivået
gjenspeiler bredden i næringslivet, og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er en viktig
aktør i Ringerikssamfunnet. Antall arbeidsplasser har økt i takt med befolkningsveksten.
Arbeidsplassvekst og samferdselsutbygging har vært viktige forutsetninger for å nå målet om
40 000 innbyggere i 2030.
Økt verdiskaping og produktivitet er foreslått som et hovedmål, i tråd med forslag til
hovedmål i Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud som var på høring
høsten 2014. Videre er effektive samferdselsløsninger et hovedmål som vil bli spesielt aktuelt
i kommuneplanperioden. Dette vil bidra til økt arbeidsmarkedsintegrasjon og vekst. Det siste
hovedmålet dreier seg om kompetanse, som vil være en viktig faktor i utvikling av
næringslivet.

4.3 By- og lokalsamfunn
I 2030 er Hønefoss et attraktivt bosted og en urban handelsby, som er en motor for
næringsutvikling i regionen. Det er et godt samspill mellom byen Hønefoss og de livskraftige
lokalsamfunna rundt. Dette bidrar vekst og utvikling. Ringerike har et fullverdig
lokalsykehus med fødeavdeling og akuttberedskap. Ringerike har kommet langt innen
energieffektivisering og bruk av fornybar energi, og utslippene er redusert. Gjennom god
arealplanlegging har transportbehovet blitt redusert, og folk flest går og sykler dit de skal.
Kollektivtilbudet er godt utviklet med hyppige avganger og effektive forbindelser mellom
ulike transportmidler. Ringerike er en trygg kommune, hvor samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid avdekker farer og reduserer risiko for mennesker, husdyr, miljø og
økonomi.
Dette målområdet fokuserer på samspillet mellom by- og lokalsamfunn i Ringerike. Hønefoss
sin rolle som regionhovedstad, med lokalsamfunn rundt er en kvalitet ved Ringerike.
Hønefoss får spesiell oppmerksomhet, og skal være motoren i utviklinga framover.
Hovedmål fra Energi & Klimaplan er tatt inn.
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4.4 Kommunen som organisasjon – Ringerikshuset
I 2030 er Ringerike kommune en effektiv organisasjon med høy kvalitet. Ledelse, god og
effektiv organisering og høy kompetanse i alle ledd har vært nøklene for å oppnå dette.
Ringerike kommune gir innbyggerne forutsigbarhet gjennom god kommunikasjon.

Ringerikshuset er utviklet etter prinsipielle føringer fra kommunestyret om å utarbeide
langsiktige strategier for utvikling av Ringerike kommune med tanke på en varig bærekraftig
økonomi og utvikling. Det blir trukket frem fra flere kilder at den viktigste strategien for å
oppnå varig bærekraft er å skape, ivareta og utvikle en stor arbeidsstyrke (Kilde: NOU 2005:5 og
SSB, Statistisk analyse av indikatorer for bærekraftig utvikling). For å oppnå varig bærekraft sier kildene
at det må være en balanse mellom økonomisk kapital, sosial- og humankapital og ressurs- og
miljøkapital. Ringerikshuset gir uttrykk for de to første aspektene.
Norge er aktivt med i det europeiske nettverket for helsefremmende arbeidsplasser
(European Network Workplace Health Promotion) og Statens arbeidsmiljøinstitutt er det
nasjonale kontaktkontor. I arbeidet med å skape, ivareta og utvikle en stor arbeidsstyrke har
Ringerike kommune siden 2007 jobbet etter prinsippene i Langtidsfrisk – helsefremmende
ledelse og medarbeiderskap. Statens arbeidsmiljøinstitutt har sammen med partene i
arbeidslivet forfattet Lillestrømerklæringen for helsefremmende arbeidsplasser (vedlegg 1).
Disse prinsippene er også ivaretatt i Ringerikshuset. En kan forstå Ringerikshuset ut fra 4
grunnelementer, som er beskrevet nedenfor.
1 Fundamentet – Grunnmuren
TÆL – står for en kommune med mye energi og iver i utøvelse av våre verdier. Vi har
pågangsmot og stå-på-vilje i forhold til de utfordringer og oppgaver som ligger foran oss.
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Tydelig

Ærlig

Løsningsvillig

er en forutsetning for forutsigbarhet og forventningsavklaring. Verdien betyr
også at vi kommuniserer på en måte som gjør at vi blir forstått, og at kolleger,
samarbeidspartnere og innbyggerne vet hva de kan forvente av oss.
er en forutsetning for samhold, omdømme og er en grunnleggende faktor når det
gjelder å skape tillit internt, hos samarbeidspartnere og hos innbyggerne. I
tillegg betyr det at vi er pålitelige som mennesker og organisasjon.
er en forutsetning for å finne de gode løsningene i det daglige arbeidet. Det
innebærer også at vi ser på mulighetene som ligger i lover og regler, vi
praktiserer godt skjønn i forvaltningen av offentlige ressurser og vi har
innbyggernes beste i fokus.

Resultatformel: For å oppnå gode resultater som er holdbare, viser det seg at om en sørger for
at faktorene i denne formelen er tilstede, så er sjansene større for å lykkes. Faktorene er
rangert etter hvor viktig de er for å oppnå et resultat. Alle faktorene må ha innhold når
budskapet formidles.
•
•

•

•
•

2

Mening - Alle involverte parter må oppleve mening med det som skal iverksettes. Det
kan lettere skapes ved at alle er involvert i prosessen.
Motivasjon - Alle involverte parter må oppleve motivasjon for å iverksette evt. tiltak.
Indre motivasjon kan oppnås ved at alle er delaktig i prosessen og blir sett og hørt.
Delaktighet fremmer motivasjon, arbeidsglede, engasjement og trivsel.
Kommunikasjon - God kommunikasjon skaper gode relasjoner. Det er viktig å skape
arenaer for god kommunikasjon mellom innbyggerne og tjenestene, mellom
medarbeidere og mellom medarbeidere og ledelse.
Kompetanse – Gode forutsetninger for å oppleve at en gjør en god jobb er å ha
nødvendig kompetanse og erfaring for å kunne utføre de oppgaver en er satt til.
Ressurser - En må ha de nødvendige ressursene for å kunne utføre de oppgaver en er
satt til.

Fokusområder – Bærevegg 1
• Fremmende lederskap og medarbeiderskap - Lederen og medarbeiderne er hverandres
viktigste forutsetninger for å kunne lykkes. Framsnakking av hverandre og vilje til å
gjøre hverandre gode vil fremme tillit, initiativ, arbeidsgleder, engasjement og et
anerkjennende miljø.
• Kreativt og åpent miljø - Et kreativt og åpent miljø preges av å være prestisjeløst, fritt
for drakamper mellom profesjoner og individer, samt vilje til vedvarende inkluderende
utvikling. I det ligger det at alle medarbeidere har verdi i den de er og det er rom for
alle som vil bidra til utvikling på tvers av kompetanse, alder, kjønn, ledernivå,
stillingsstørrelse m.m. Miljøet vil skape gode forutsetninger for å forløse potensialet
som ligger i vår viktigste ressurs – nemlig medarbeiderne og lederne våre.
• Tydelige mål - Gir mening og motivasjon for målrettet handling som er en forutsetning
for å oppnå gode resultater. Målene er utarbeidet i samarbeid med alle parter;
arbeidsgiver, arbeidstaker, tillitsvalgt og verneombud. Målene kommuniseres både
innad og utad, og er synlig i den daglige virksomhet.
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Det viktigste er å jobbe med det en er gode på, og å stimulere hverandre til å skape bevegelse
i helsefremmende retning – det er helsefremmende lederskap og medarbeiderskap i praksis.
3

Effekter – Bærevegg 2
• Kvalitet på tjenestene - Opplevd kvalitet ift. mulig standard innenfor rammene en har
til rådighet (forventningsavklaring).
Måling: Brukerundersøkelser, standardbeskrivelser for kvalitet.
• Helse til medarbeiderne - Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at Helse er en
tilstand av fullkommen fysisk, psykisk og sosial velvære - ikke bare fravær av sykdom
eller svakhet. Professor Peter F Hjorth har laget denne definisjonen på helse: God
helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige
vanskeligheter og hverdagens krav.
Måling: Medarbeiderundersøkelse (10 på topp), Fraværsprosent.
• Effektivitet i organisasjonen
i. Best mulig bruk av pengene (Stram prioritering mellom de ulike tjenestene og
hvilket nivå de skal ligge på)
ii. Best mulig organisering av tjenestene (Hovedmål for enheten, identifisere
kjerneaktivitet, og strukturere og organisere tjenesten/enheten i forhold til det)
iii. Måling: Tjenesteproduksjon etter gitt standard innenfor eksisterende rammer x
opplevd mottatt kvalitet x helse til medarbeiderne.

Disse tre uttalte effektene bør være balansert i forhold til hverandre for å kunne oppnå og
utvikle en bærekraftig organisasjon.
4

I daglig drift – Hverdagsaktivitet innenfor husets rammer

Inkluderende utvikling - Fremmende leder- og medarbeiderskap som har et åpent og kreativt
samarbeid i utforming av felles og tydelige mål.
1 Plan
2 Gjøre
3 Evaluere
4 Justere

-

Planlegg og fastsett mål og tiltak.
Skap forutsetninger for å gjøre.
Avklar hva, hvem, hvordan, hvorfor og når.
Gjør de planlagte tiltakene.
Oppfølging av planen underveis for å sikre iverksettelse av tiltak etter
plan
Evaluere om resultatene er i henhold til fastsatte mål.
Innhente tall og/eller vurderinger som viser evt. måloppnåelse.
Identifisere suksessfaktorer og utviklingsfaktorer ved tiltaket
Juster kurs utfra evalueringen i forrige punkt
Avgjør hva som standardiseres inn i vanlig drift og hva som må gå en
runde til i dette utviklingshjulet

Suksessrike bedrifter kjennetegnes ved god flyt og ved at de er selvforbedrende virksomheter
(kilde: Magnus Lord 29.8.2014). Strukturer for å etablere en organisasjon med god flyt og
selvforbedring er:
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•
•
•
•

Pulsmøter: Daglige evalueringsmøter av dagens gjøremål og forbedringer til neste dag.
Utviklingsmøter: Jevnlige utviklingsmøter med felles behandling av utviklingsforslag.
Visualisering: Synliggjøring av rammer og utvikling slik at en kan gjøre seg kjent med
status i løpet av «et øyekast».
Eskalering: System i organisasjonene som muliggjør informasjonsflyt mellom
beslutningsnivåene, og dermed mulighet for beslutninger, mulig i løpet av kort tid.
Dette er ivaretatt ved våre utviklingstavler:

5 EFFEKTIV AREALDISPONERING
Effektiv arealdisponering betyr at arealene forvaltes og utvikles på en hensiktsmessig og
realistisk måte. Strategiene for effektiv arealdisponering bygger opp under målsettingene i
samfunnsdelen. Gjeldende arealdel er utgangspunktet for utvikling av revidert arealdel.
Strategiene skal først og fremst legges til grunn for revisjon av arealdelen, men også fungere
som føringer for plan- og byggesaksbehandlingen i kommunen. Dette gjelder spesielt
framtidig byplan for Hønefoss. Prinsippene for Hønefoss by skal også ligge til grunn for
utviklingen av de prioriterte lokalsamfunna (Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal,
Sokna og Ask/Tyristrand), men da tilpasset stedets egenart og skala.
Arealstrategiene må ses i sammenheng med overordna føringer fra nasjonalt og regionalt
hold. Revidert arealdel skal ta opp i seg utviklinga i perioden 2015 og fram mot 2030. Tidlig i
denne planperioden vil det bli tatt nasjonale beslutninger når det gjelder de store
samferdselsprosjektene. Dette vil gi nye premisser som kan utløse revisjon av arealdelen og
andre planer.
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6 RAMMEBETINGELSER
I planprogrammet for revisjon av kommuneplanen er det i kapittel 2 vist til rammer og
premisser for planarbeidet – både nasjonalt, regionalt og kommunalt. I dette kapittelet gjør vi
kort rede for samfunnsdelens forhold til de mest sentrale rammebetingelsene.

6.1 Nasjonale føringer
Nasjonale forventninger
Gjeldende nasjonale forventninger ble vedtatt
under forrige regjering ved kongelig resolusjon
24.06.2011. Den blå-blå regjeringa har foreløpig
ikke lagt fram noe nytt forventningsdokument,
men det er antyda at dette vil komme våren 2015.
Det vil si at ny samfunnsdel må forholde seg til
gjeldende nasjonale forventninger.
Nasjonale forventninger er fulgt opp i kommunal
planstrategi for Ringerike og i fastsatt planprogram
for revisjon av kommuneplanen. Forslag til ny
samfunnsdel følger igjen opp disse dokumentene.
Tabellen nedenfor viser hovedtemaene i nasjonale forventninger og kort hvordan disse er
fulgt opp i samfunnsdelen. Det er vist til relevante kapitler i samfunnsdelen.
Tema
Klima og energi

Oppfølging i Ringerike
- Tilknytningsplikt for fjernvarme skal legges inn i
kommuneplanens arealdel.
- Hovedmål fra Ringerikes Energi & Klimaplan er innarbeida i mål
og strategier, kapittel 4.3.
- Utvikling av nye næringer og klynger innen bioenergi er en
strategi i kapittel 4.2 Dette er også i tråd med forslag til regional
plan for verdiskaping og næringsutvikling for Buskerud.
- Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse iht. sivilbeskyttelsesloven
ble utarbeida i 2013. ROS-analyser er også en del av arealdelen.
- Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. Se egen omtale
nedenfor.
By- og
- By- og lokalsamfunn er et eget målområde i kapittel 4.3.
tettstedsutvikling
- Ringerike kommune deltar aktivt i KVU Hønefoss. Se egen
omtale nedenfor.
- Kommuneplanen skal sikre viktige landbruks-, natur- og
friluftsområder.
- Det skal utarbeides en egen plan for Hønefoss by, som en
oppfølging av revidert arealdel.
- Fortetting i Hønefoss-området.
- Temautredning om kulturminner er en del av arealdelen.
- "Helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike" er et hovedmål
i kapittel 4.1.
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Samferdsel og
infrastruktur

-

Ringerike kommune er en pådriver i å samordne og få fortgang i
statlige og regionale prosesser ifm. samferdselsprosjekter.
Herunder spesielt KVU Hønefoss, E16 og Ringeriksbanen.
Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. Se egen omtale
nedenfor.

Verdiskaping og
næringsutvikling

-

Næring er et eget målområde i kapittel 4.2. Her er økt
verdiskaping og produktivitet, effektive samferdselsløsninger og
relevant kompetanse for fremtidas arbeidsliv hovedmål.

Natur,
kulturmiljø og
landskap

-

I kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" er det utarbeida
arealstrategier som skal ligge til grunn for revidert arealdel.
Her er hensyn til natur, kulturmiljø og landskap sentralt.

Helse,
livskvalitet og
oppvekstmiljø

-

I 2013 ble folkehelsemeldinga for Ringerike vedtatt. Denne har
vært en viktig del av grunnlaget for arbeidet med samfunnsdelen.
"Helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike" er et hovedmål
i kapittel 4.1.
Under målsettinga om at Ringerike skal være en attraktiv
bokommune er "Best for barn" en hovedstrategi.

-

Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging
26.09.2014 kom det en ny statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og
transportplanlegging, som erstatter rundskriv T-5/93.
Oppfølging i Ringerike:
-

-

-

-

Ringerike kommune er en pådriver i å samordne statlige og regionale prosesser i
forbindelse med store samferdselsprosjekter. Ringerike skal være en pådriver for
raskest mulig utbygging av Ringeriksbanen og E16, og gir dette arbeidet høy prioritet.
Fortettingspotensialet i Hønefoss er kartlagt.
Framtidig befolkningsvekst skal skje i Hønefoss-området
(70 %) og Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand
(30%). Se kapittel 4.3.
Kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" inneholder arealstrategier som skal ligge til
grunn for revidering av arealdelen. Arealstrategiene følger opp planretningslinja.
Som en del av kunnskapsgrunnlaget til revidering av arealdelen utarbeides det en egen
jordfaglig vurdering som skal erstatte gjeldende jordpolitiske arealvurdering (JAV).
Hensikten er å ha et godt grunnlag for vurdering av omdisponering av matjord.
Sammenhengende gang- og sykkelnett er en strategi i kapittel 4.1. Statens vegvesen
region sør har i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Ringerike kommune
kartlagt dagens situasjon for myke trafikanter i Hønefoss. Dette blir et viktig grunnlag
i framtidig planarbeid, herunder kommuneplanens arealdel og byplan for Hønefoss.
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KVU for transportsystemet i Hønefoss
KVU (konseptvalgutredning) for transportsystemet i
Hønefoss-området og ei eventuell Ringerikspakke vil kunne
bidra til et miljøvennlig og effektivt transportsystem i
Hønefoss-området.
Det prosjektutløsende behovet i KVU-en er:
Hønefoss har behov for et miljøvennlig
transportsystem som legger til rette for fortetting og
fremmer utviklingen av et attraktivt sentrum.
Samfunnsmålet er:
I år 2040 skal transportsystemet i regionsenteret
Hønefoss være miljøvennlig og effektivt, slik at
Ringeriksregionens konkurransekraft er styrket.
Mål og arealstrategier i samfunnsdelen bygger opp under dette.

6.2 Regionale føringer
Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016
Regional planstrategi for Buskerud ble vedtatt av
fylkesutvalget i Buskerud 06.12.2012 og godkjent av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 03.02.2014.
Visjonen i planstrategien er:
Et bærekraftig og innovativt Buskerud som
fremmer næringsutvikling og bolyst.
Mål- og strategier i samfunnsdelen for Ringerike bygger
opp under denne visjonen.
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i
Buskerud var på høring høsten 2014. Planens visjon er:
Buskerud kjennetegnes av lønnsom nyskaping,
verdiøkende samspill og globale vinnere.
Hovedmål for planperioden 2015-2020 er økt verdiskaping
og produktivitet.
Det er foreslått 6 delmål:
1. Å tiltrekke og beholde kapital, bedrifter og talenter
(vertskapsattraktivitet)
2. Mer relevant kompetanse for fremtidens arbeidsliv
(kompetanse)
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3. Flere sterke klynger og nettverk med verdiskaping som hovedmål (klynger og
nettverk)
4. Å fremme flere vekstetablerere med innovasjonshøyde (entreprenørskap)
5. Flere innovative virksomheter i nasjonal og global konkurranse (forskning, utvikling
og innovasjon)
6. Å påvirke til mer effektiv transport av personer og gods for næringslivet (samferdsel)
Næringsutvikling er et av satsingsområdene i planstrategien og samfunnsdelen i Ringerike.
Herunder er blant annet økt verdiskaping og produktivitet, samferdsel, kompetanse og klynger
en del av mål og strategier. Dette har god sammenheng med den regionale planen for
verdiskaping og næringsutvikling.

6.3 Lokale føringer
Gjeldende kommuneplan, planstrategi, planprogram og
Ringerike 2020 er omtalt i kapittel 1.2 i planbeskrivelsen.
Folkehelsemeldinga er omtalt i kapittel 3.5. Sammen danner
dette grunnlag for samfunnsdelen.
Energi & klimaplan
Energi og klimaplan for Ringerike ble vedtatt av
kommunestyret 02.12.2010.
Hovedmål fra planen er innarbeida i mål i kapittel 4.3 i
samfunnsdelen.
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7 MEDVIRKNING
7.1 Innspill ved oppstart av planarbeidet
Ved oppstart av planarbeidet og høring av forslag til
planprogram våren 2013 ble det invitert til innspill gjennom
annonsering i Ringerikes blad 21.03.2013 og på internett.
I tillegg ble det sendt brev til regionale myndigheter,
nabokommuner og diverse organisasjoner. Det kom inn 17
innspill til planprogrammet. Disse ble omtalt og vurdert i sak
om fastsetting av planprogram.
Videre inviterte vi til innspill på nytt etter at planprogrammet var
fastsatt, med annonse i Ringerikes blad 29.06.2013 og på
kommunens nettsider. Fristen for innspill til innhold i ny plan var
30.08.2013. Det kom da inn ca. 120 innspill til innhold i ny
kommuneplan. De aller fleste av disse innspillene dreide seg om
konkrete forslag til ny arealbruk.
Formannskapet fikk alle innspill til orientering i sak 136/13
15.10.2013.

7.2 Gjestebud
Vinteren 2013/2014 ble det gjennomført gjestebud. Gjestebud innebærer at engasjerte
personer i alle lag av befolkninga blir kontakta av kommunen og spurt om å være
gjestebudsverter. Verten arrangerer et gjestebud for sine venner og bekjente. I gjestebudene
som er arrangert i Ringerike ble temaer knytta til kommuneplanen diskutert. Oppsummering
av diskusjonen er rapportert i et referat til kommunen. Tilbakemeldingene fra gjestebudene
skal brukes i arbeidet med å utforme overordna mål og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel, og eventuelt arealdelen og andre planer og andre sammenhenger der det er
aktuelt. Det kom inn totalt 6 gjestebudreferat. Referatene er oppsummert samla i denne
rapporten, som vil følge den politiske saken til formannskapet når forslag til visjon, mål og
strategier skal behandles. Rapporten blir publisert på kommunens nettside, og sendt til hver
enkelt gjestebudvert, Ringerikes blad samt Norsk institutt for by- og regionalforskning og
Telemarksforskning. Et av målene med gjestebud er å nå de som ofte ikke gir innspill i
ordinære planprosesser. Disse vil vi nå gjennom å bruke engasjerte mennesker i befolkninga
som gjestebudsverter.

7.3 Barn og unge
I forbindelse med revisjon av kommuneplanen jobbes det spesielt med medvirkning fra barn
og unge. Det er gjennomført barnetråkkregistrering ved Hallingby skole, og en
medvirkningsdag på Hov ungdomsskole. Arbeidet vil bli videreført.
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7.4 Møte med lokale foreninger
I mars 2014 arrangerte rådmannen et møte med
lokale foreninger fra de prioriterte lokalsamfunna 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.

7.5 Ringeriksvirkninger og møter med næringslivet
Areal- og byplankontoret har arrangert to egne møter
med representanter fra næringslivet. I tillegg har arealog byplankontoret deltatt på frokostmøte i regi av
Ringerike Næringsforum og møte i Ådal Landbrukslag
og informert om kommuneplanarbeidet.
Byggesakskontoret har arrangert en egen bransjedag,
hvor også areal- og byplankontoret informerte om
kommuneplanen.
Ringerike Utvikling har engasjert Agenda Kaupang AS
til å utarbeide en utviklingsanalyse for
Ringeriksregionen. Utviklingsanalysen ble utarbeida
gjennom en prosess med regionens næringsliv og
politikere, med to heldags seminarer hvert med 30-50
deltakere. I tillegg er det gjennomført rundt 20
bedriftsbesøk og intervjuer med sentrale bedriftsledere,
politikere og samfunnsaktører.
Resultatet er rapporten "Ringeriksvirkninger", som har
vært en del av grunnlaget for utarbeidelse av samfunnsdelen.
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7.6 Intern organisering
Oversikten nedenfor viser hvordan arbeidet med revisjon av kommuneplanen er organisert.
-

Kommunestyret er øverste myndighet, og vil til slutt vedta den endelige
kommuneplanen.
Formannskapet er den politiske styringsgruppa, og fatter vedtak underveis i
planprosessen.
Rådmannens ledergruppe er den administrative styringsgruppa. Leder ved areal- og
byplankontoret er prosjektleder, og rapporterer til den administrative styringsgruppa.
Areal- og byplankontoret fungerer som prosjektgruppe, og vil utføre størsteparten av
planarbeidet.
I tillegg er det oppretta ei referansegruppe med representanter fra de ulike sektorene i
kommunen. Referansegruppa skal sikre en god planprosess og forankring/dialog med
alle sektorer. Referansegruppa skal selv bidra direkte i planarbeidet, og skaffe
nødvendige bidrag fra sin sektor. Det har vært avholdt 8 møter i arbeidsgruppa.

I tillegg til ordinære saker til formannskapet, har det vært holdt to egne temamøter. Her har
areal- og byplankontoret informert om arbeidet med kommuneplanen, og fått innspill og
spørsmål fra formannskapet.
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7.7 Ringeriksdagen 2014
På Ringeriksdagen hadde kommunen en egen
"kommunegate" hvor flere enheter fra kommunen deltok.
Ordfører deltok også og satt på stubben og tok i mot de
som ville slå av en prat.
Areal- og byplankontoret hadde stand i kommunegata, og
viste en powerpointpresentasjon med pågående prosjekter i
Ringerike.
I tillegg kunne folk skrive postkort med innspill til
kommuneplanen. Innspillene er oppsummert i ordskyen
nedenfor, og tabellen på neste side.
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Hvordan oppfatter du
Ringerike i dag?
Positiv
Flott natur
Trivelig
Muligheter
Fattig
Konkurs
Trafikklys
Engasjement
Positivt, urbant
Sentralt
Bortgjemt
Flott turterreng
Pent
Flott
Vennlig
Åpent
Omfavnende
Bejaende
Positiv
Fint rekreasjonsområde
Fossen
Dyktig
økonomiforvaltning
Bra for de aller fleste.
Bruk ledige hender.
Husk de svake.

Fattig
Kjedelig
Fin natur

Hvordan vil du at det skal
være i Ringerike?
Inkluderende og innovativ i
løsninger
Tog

Hva er bra med Ringerike?

Masse turmuligheter.

Rikere
Ringeriksbanen
Rundkjøringer
Engasjement
Samhold
Folkeliv
Inkluderende
Åpent
Tilgjengelig
God infrastruktur
Billigere kollektivtrafikk

Flott kultur og turmuligheter.

Berikende
Gledesspreder
Løsningsorientert
Nok hjelp i pleie og
omsorgssektoren.

Land og bykommune, hånd i hånd.

Velvære i eldre år.

Ringerike har taklet tap av store
bedrifter (med tilhørende
skatteinntekter), på en hederlig og
tilfredsstillende måte.
Klima og friluftsinteresser gir oss
mange muligheter.

By og land – kort vei til alt.
Det flotte friluftsområdet med skog.
Fantastisk.

Flott sted og bo.

Liten by, men stor på kultur!

7.8 Høring og offentlig ettersyn
Forslag til samfunnsdel ble behandlet i formannskapet 02.12.2014 sak 208/14. Planen var på
høring og offentlig ettersyn, med frist for uttalelser 09.02.2015. Det kom inn 11 uttalelser til
planforslaget. De viktigste temaene i innspillene var kommunens vekstambisjoner, ønske om
konkretisering av mål og strategier, samt en rekke konkrete forslag til endring i ordlyd.
Innspillene er oppsummert og kommentert i et eget notat som følger vedlagt. I
høringsperioden ble det også avholdt møte i regionalt planforum.
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Forord
Denne rapporten inngår i en serie med analyserapporter for kommuner, regioner og fylker i Norge, som er utført
av Telemarksforsking i 2014. Det er benyttet en modell for attraktivitet som er utviklet med støtte fra
Oslofjordfondet i forbindelse med prosjektet Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon. Modellen er
videreutviklet vesentlig i løpet av 2014, blant annet gjennom at det er utviklet en scenariomodell som viser
hvordan utviklingen kan bli i framtiden i ulike scenarier.
De regionale analysene er svært verdifulle for forskningen i slike prosjekt, siden vi får anvendt modeller og
empiriske metoder for ulike geografiske områder. Gjennom dette arbeidet får vi også testet relevans og kvalitet
gjennom dialog med mange forskjellige og kompetente oppdragsgivere som arbeider profesjonelt med regional
utvikling i praksis.
Telemarksforsking har laget slike regionale analyser i en årrekke. Tidligere var analysene i stor grad deskriptive,
og nøyde seg stort sett med å beskrive en rekke indikatorer for befolknings- og næringsutvikling. Etter hvert har
vi lagt mer vekt på å finne sammenhenger, gjennom å koble de ulike trekkene i en region sammen i stadig mer
helhetlige modeller. De fleste oppdragsgiverne etterspør slike rapporter fordi de skal brukes i en strategisk
sammenheng. Da er det ikke tilstrekkelig kun å beskrive ulike utviklingstrekk hver for seg.
For at utviklingen på et sted skal kunne påvirkes gjennom bevisste strategier, er det nødvendig å forstå
sammenhengene og avdekke årsaker og drivkrefter til den faktiske utviklingen. Først da blir analysene virkelig
nyttige i det strategiske arbeidet. Med den nye scenariomodellen blir den strategiske relevansen enda sterkere,
fordi vi har et redskap som kan kalibrere målene i den regionale utviklingen for hver enkel kommune, region
eller fylke. Vi kan da også vise hvordan de strukturelle forholdene sannsynligvis vil påvirke framtidig utvikling,
og hva som skal til for at et sted kan realisere sine målsettinger.

Bø, 16. januar 2015

Knut Vareide
Prosjektleder
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Sammendrag
Ringerike er en kommune som har slitt med svak næringsutvikling, men som er attraktiv å bo i.
Ringerike har hatt ganske jevn vekst i befolkningen de siste i årene, og nærmer seg 30 000 innbyggere. Ringerike
har vekslet på å ha netto innflytting og netto utflytting til andre deler av Norge, og samtidig vekslet mellom å ha
fødselsoverskudd og -underskudd. Befolkningsveksten i Ringerike skyldes dermed innvandringen fra utlandet.
Ringerikes nettoinnvandring har ikke vært spesielt høy i forhold til andre deler av landet.
Utviklingen i antall arbeidsplasser i Ringerike har vært svak. Samlet sett har antall arbeidsplasser i kommunen
økt med 4,1 prosent siden 2000. I Norge har det vært en vekst i antall arbeidsplasser på 15,8 prosent i samme
periode. Det har vært ganske sterk nedgang i antall arbeidsplasser i Ringerike etter 2008. Denne nedgangen har
først og fremst kommet i næringslivet.
Når vi analyserer utviklingen i næringslivet i Ringerike, ser vi at de ulike næringstypene har utviklet seg
forskjellig. Basisnæringene, som omfatter landbruk, industri og teknologiske tjenester har hatt en kraftig
nedgang. Besøksnæringene, som omfatter butikker, overnatting, servering og aktiviteter, har nesten ikke hatt
vekst i Ringerike selv om besøksnæringene har vokst ganske mye på landsbasis. Ringerike har imidlertid hatt
ganske sterk vekst i de regionale næringene, som består av bygg og anlegg, engros, transport og diverse
tjenesteytende næringer.
Den svake utviklingen i basisnæringene skyldes først og fremst nedgang i industrien. Antall arbeidsplasser i
industrien i Ringerike er halvert siden 2000. Ringerike har hatt mange arbeidsplasser i bransjer med sterk
nedgang, særlig i prosessindustrien. Nedgangen i basisnæringene i Ringerike skyldes imidlertid ikke bare at
bransjestrukturen har vært uheldig. Det er også svakere utvikling i næringslivet i basisnæringene bransje for
bransje enn ellers i landet. Utviklingen har vært særlig svak de siste tre årene.
Besøksnæringene burde ha hatt sterkere vekst i Ringerike, ettersom det har vært befolkningsvekst i kommunen.
Besøksnæringene består av bransjer som kjennetegnes av at kundene må være personlig til stede, og påvirkes
dermed av befolkningsvekst.
De regionale næringene har imidlertid hatt sterkere vekst enn bransjestrukturen skulle tilsi. Det har bidratt
positivt til næringsutviklingen i kommunen, men ikke helt veid opp for den svake utviklingen i basisnæringene
og besøksnæringene.
I rapporten har vi også analysert nettoflyttingen til Ringerike på bakgrunn av arbeidsplassutviklingen. Ringerike
har hatt en bedre nettoflytting enn arbeidsplassveksten skulle tilsi. En del av forklaringen er at Ringerike er en
forholdsvis stor kommune, og drar fordel av det. Befolkningsrike kommuner har systematisk bedre nettoflytting
enn små kommuner. Det har likevel vært bedre nettoflyttingstall enn forventet, selv etter at vi har trukket fra
fordelen av å være en forholdsvis stor kommune. Det indikerer at Ringerike er en attraktiv bostedskommune.
Vi har også laget noen scenarier for framtidig vekst i befolkning og arbeidsplasser. I normalscenariet forutsetter
vi at den nasjonale veksten i befolkning blir som i SSBs middelframskriving, at de strukturelle trekkene i
arbeidsplassutviklingen fortsetter som før, og at alle kommuner utvikler seg som normalt ved at ingen har
spesielt høy eller lav attraktivitet. I dette scenariet vil Ringerike få litt vekst de første årene, og deretter vil
veksten stagnere. I det neste scenariet med historisk attraktivitet forutsetter vi at Ringerike beholder samme
attraktivitet som de har hatt de siste ti årene. Det betyr over middels attraktivitet som bosted og for regionale
næringer, men lav attraktivitet for basis- og besøksnæringer. Da vil befolkningsveksten bli litt høyere, men
veksten i antall arbeidsplasser lavere. Til slutt har vi et høyvekstscenario der Ringerike oppnår et folketall på
40 000 innbyggere før 2040. For å oppnå dette må Ringerike ha svært høy attraktivitet både for befolkning og
næringsliv.
5

Det er stor interesse for utdanning, både generelt i befolkningen og i næringslivet. Derfor har vi lagt til et
kapittel om utdanning. Andelen høyt utdannede i Ringerike er under landsgjennomsnittet og under snittet i
Buskerud, men høyere enn for mediankommunen. Utdanningsnivået i næringslivet i Ringerike er ganske høyt
sammenliknet med andre kommuner. Bransjestrukturen i Ringerike tilsier et utdanningsnivå som er litt under
landsgjennomsnittet.
Til slutt har vi tatt med et kapittel om NæringsNM som er utviklet for å måle hvordan næringslivet presterer på
ulike områder, som nyetableringer, lønnsomhet, vekst og størrelse. Ringerike kom på en 111. plass i årets
NæringsNM, en lavere plassering enn året før. Det er få vekstforetak i Ringerike, og dette har bidratt til å trekke
plasseringen ned. På den annen side er næringslivet i Ringerike ganske stort, og det har hatt en positiv effekt på
årets plassering i NæringsNM.
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Innledning – notatets oppbygging
I de første seks kapitl ene i dette notatet vil vi beskrive og analysere utviklingen i befolkning og antall
arbeidsplasser. For å analysere drivkreftene i utviklingen vil vi bruke Attraktivitetsmodellen. Denne modellen har
Telemarksforsking utviklet for å forstå drivkreftene bak den regionale utviklingen. Modellen er designet spesielt
for å skille ut strukturelle drivkrefter, det vil si drivkrefter som det enkelte sted ikke kan gjøre noe med, fra det vi
definerer som attraktivitet. Steder kan være attraktive for bedrifter eller besøk. Det fører til at stedet får en
sterkere vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet enn de strukturelle forholdene tilsier. Steder kan også være
attraktive som bosteder, og dermed få en nettoflytting som er høyere enn forventet ut fra stedets
arbeids plassvekst og strukturelle forhold. Summen av stedets attraktivitet med hensyn til bedrift, besøk og
bosetting vil utgjøre stedets samlede attraktivitet.

Kap1

Kap2

Kap4

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Figur 1: Attraktivitetsmodellen.

Attraktivite tsmodellen er vist skjematisk i figuren over, og vi vil utdype hvordan modellen virker etter hvert i
notatet. Notatets struktur vil følge modellen. I kapitel 1 vil vi gi en kort beskrivelse av befolkningsutviklingen. I
kapittel 2 vil vi beskrive og analyse re arbeidsplassutviklingen, og særlig arbeidsplassutviklingen i næringslivet. I
kapittel 4 binder vi samme arbeids - og befolkningsutviklingen, og analysere r nettoflyttingen, de strukturelle
flyttefaktorene og bostedsattraktiviteten. Mellom kapittel 2 og 4 har vi et kapittel om pendling og
arbeidsmarkedsintegrasjon, fordi det er forhold som har bety dning for flyttingen til stedet og sammenhengen
mellom arbeidsplassvekst og flytting. Etter en kort oppsummering av stedets attraktivitet for de tre dimensjonene
i kapittel 5, vil vi i kapittel 6 bruke attraktivitetsmodellen til å vise scenarier for fremtidig utvikling av
arbeidsplasser og befolkning. Dernest følger to kapitler som ikke har direkte forbindelse med
attraktivitetsanalysen: Kapitel 7 er viet NæringsNM , som viser hvordan næringslivet gjør det med hensyn til
nyetableringer, vekst og lønnsomhet. Til slutt kommer et kapittel om formelt kompetansenivå i befolkning og
næringsliv.
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1. Befolkning
Befolkningsutviklingen er nok den mest sentrale størrelseni regional utvikling. I dette kapitlet vil
vi ganskekort beskrivehvordan befolkningsutviklingen har vært, og hvordan
befolkningsendringene er sammensatt av fødselsbalanseog flytting. Vi vil også sepå hvordan
flyttingen er sammensatt av innenlands flytting og innvandring. Til slutt introduserer vi
begrepet relativ flytting, som vi vil bruke i analyseneom bostedsattraktivitet i kapittel 4.

Kap1

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Befolkningsendringer er summen av fødselsbalansen og stedets samlede nettoflytting inkludert netto
innvandring. I analysene vil vi nøye oss med å beskrive fødselsbalansen kort. I figuren har såkalt eksogene
faktorer fått en grå farge, og fødselsbalansen ha r blitt definert som eksogen. Det er fordi vi ikke forsøker å
forklare eller forstå stedenes fødselsbalanse. Det er ikke vanlig å forsøke å påvirke fødselsbalansen i regionalt
utviklingsarbeid, og da er det heller ikke så stor betydning å forstå bakenforli ggende årsaker. Vi vet at
fødselsbalansen er et resultat av stedets alders - og kjønnsfordeling og fruktbarhet blant stedets kvinner, men vi
vil ikke gå nærmere inn på disse faktorene.
I stedet vil vi fokusere på nettoflyttingen. Steder, kommuner og regione r som ønsker å stimulere sin
befolkningsvekst fokuserer på å tiltrekke seg innflyttere eller begrense utflyttingen. I begge tilfeller blir
nettoflyttingen bedre. Derfor er det flyttingen som det er behov for å forstå. Nettoflyttingen er derfor en sentral
komponent i Attraktivitetsmodellen. I dette kapitlet beskrives nettoflyttingen. Senere i notatet, etter at vi har
behandlet arbeidsplassveksten og pendlingsmønstrene, vil vi analysere nettoflyttingen med bakgrunn i disse
variablene, for å avdekke drivkrefte r og forklaringer til at nettoflyttingen varierer fra sted til sted.
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30 000

1.1 Folkemengden
Ringerike har hatt en jevn befolkningsvekst de siste
årene. Mens folketallet lå rundt 28 000 i perioden
fra 2000 til 2004, har folketallet steget jevnt siden.
Ved utgangen av 2. kvartal i 2014 var det 29 661
innbyggere i Ringerike.

29 661
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Figur 2: Befolkningen i Ringerike fra 31. mars 2000 til 30.
juni 2014

1.2 Indeksert vekst
Buskerud har hatt en høy befolkningsvekst de siste
årene. Fra 2000 til 2014 har befolkningen i fylket
økt med 15 prosent. Veksten på landsbasis har vært
på 14 prosent.

Norge
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Ringerike
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Ringerike har hatt vekst, men veksten er under
halvparten av veksten i landet som helhet og i fylket
som helhet.
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Figur 3: Indeksert befolkningsvekst i Ringerike, Buskerud
og Norge fra 1. januar 2000 til 1. januar 2014.
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Innenlands flytting

1.3 Befolkningsutviklingen
dekomponert
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Figur 4: Årlige, prosentviser befolkningsendringer målt
hvert kvartal i Ringerike, dekomponert i fødselsbalanse,
innenlands flytting og innvandring.
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I figur 6 ser vi utviklingen i Ringerike fratrukket
utviklingen på landsbasis. Vi kaller dette for relativ
utvikling. Selv om innvandringen til Ringerike har
vært positiv de siste årene, har den vært lavere enn
innvandringen på landsbasis. Fødselsbalansen i
Ringerike er også lavere enn fødselsbalansen i
landet som helhet.

1

2001K1

Norge har hatt en høy befolkningsvekst de siste
årene på grunn av høy nettoinnvandring. Norges
utvikling vises i figur 5 til høyre. Fødselsbalansen
har også vært positiv i Norge i hele perioden det
måles for. Det er innvandringen som bidrar mest til
befolkningsvekst på landsbasis.
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Befolkningsutviklingen i Ringerike kan
dekomponeres i netto innvandring, fødselsbalanse
og innenlands nettoflytting. Det er innvandringen
som står for mesteparten av befolkningsveksten i
Ringerike. Fødselsbalansen har vært ganske svak,
og den har vært negativ i de siste årene. Den
innenlandske flyttingen har stort sett vært positiv i
perioden etter 2000, men med noen unntaksår. I
perioden fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i
år har fødselsbalansen og den innenlandske
nettoflyttingen vært negativ.

Innvandring

Figur 5: Årlige, prosentvise befolkningsendringer Norge,
dekomponert i fødselsbalanse og innvandring.
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Figur 6: Befolkningsutviklingen i Ringerike relativt til
utviklingen på landsbasis.

På de forrige sidene så vi hvordan utviklingen i
Ringerike er dekomponert i innenlands flytting,
innvandring og fødselsbalanse. I regional utvikling
er vi spesielt opptatt av flyttingen. Mens en
kommune ikke selv kan påvirke fødselsbalansen i
kommunen direkte eller nettoinnvandringen
nasjonalt, kan den gjøre tiltak for å bedre
flyttebalansen til kommunen.
Vi er derfor spesielt opptatt av det vi kaller for
relativ flytting. Relativ flytting er nettoflytting til
kommunen fratrukket nettoinnvandringen på
landsbasis.
Figur 7 viser nettoflyttingen til kommunene i
Buskerud, Buskerud fylke og Norge for den siste
treårsperioden. Mange kommuner i Buskerud har
hatt en nettoflytting som er høyere enn
nettoflyttingen på landsbasis Kommuner med en
høyere nettoflytting enn det innvandringen på
landsbasis skulle tilsi, sier vi at har hatt en positiv
relativ flytting. Mange kommuner i Buskerud har
hatt en positiv relativ flytting i de siste tre årene.
Buskerud fylke rangerer som nummer 2 blant
landets 19 fylker med hensyn til nettoflytting.
Mens nettoinnvandringen til Norge har vært på 2,7
prosent, har nettoflyttingen til Ringerike vært på
2,5 prosent i den siste treårsperioden. Ringerike har
derfor hatt en negativ relativ flytting. Den relative
flyttingen til Ringerike rangeres som nummer 163
blant landets 428 kommuner.
Utviklingen til den relative flyttingen i Ringerike
vises i figur 8. Den relative flyttingen har vært
negativ de siste årene. Nettoflyttingen til
kommunen har vært lavere enn den generelle
innvandringen på landsbasis skulle tilsi.

332328317290265250233165163148 * 109 2 77 64 49 48 43 29 28 26 20 15

1.4 Relativ flytting
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Figur 7: Nettoflyttingen inkludert innvandring til
kommunene i Buskerud, Buskerud fylke og Norge i
perioden 2011-2013.
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Figur 8: Den årlige prosentvise befolkningsveksten i
Ringerike dekomponert i fødselsbalanse, innvandring til
Norge og relativ flytting.
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2. Arbeidsplasser
I dette kapitlet skal vi beskriveog analysereutviklingen av antall arbeidsplasser.
Arbeidsplassutviklingener sammen med befolkningsutviklingen de to sentrale størrelsenesom
vi må beskrive,analysereog forstå i den regionale utviklingen. Vi vil starte med en beskrivelseav
utviklingen av antall arbeidsplassersamlet, og sektorvis.Deretter ser vi nærmere på hvordan de
enkelte deleneav næringslivet har utviklet seg.Til slutt analyserervi utviklingen i de enkelte
delene av næringslivet for å finne ut hvor mye som kan forklares av struktu relle forhold og hvor
stor del av utviklingen som syneså komme fra spesielleforhold i regionen.

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Figur 9: Attraktivitetsmodellen – de delene av attraktivitetsmodellen som beskriver befolkningsutvikl ingen og
arbeidsplassutviklingen.

Vi skal starte med å beskrive den samlede arbeidsplassutviklingen, for deretter å se på hvordan utviklingen er i
privat og offentlig sektor.
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2.1 Arbeidsplasser – antall og vekst
Fra 2000 til 2013 har antall arbeidsplasser i
Buskerud økt med 17,6 prosent. Veksten i landet
som helhet vært på 15,8 prosent. Mens både
Buskerud fylke og landet som helhet fikk en sterk
arbeidsplassvekst etter nedgangen i 2009, har ikke
dette vært tilfellet for Ringerike. Ringerike hadde
sterk vekst frem til finanskrisen. Deretter har det
vært nedgang. Tross nedgang de siste årene, var det
4,1 prosent flere arbeidsplasser i Ringerike i 2013
sammenliknet med antallet i 2000.
I 2013 var 9 328 arbeidsplasser i privat sektor,
mens 4 523 arbeidsplasser var i offentlig sektor.
Antall arbeidsplasser i privat sektor har blitt
redusert fra 10 026 i toppåret 2008.

Norge

Buskerud

Ringerike

120
117,6
115,8

115

110

105

104,1

100

95
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Figur 10: Indeksert arbeidsplassvekst, alle sektorer, i
Norge, Buskerud og Ringerike.
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Figur 11: Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor
i Ringerike fra 2000 til 2013.
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2.2 Vekst i privat sektor

Ringerike privat

Ringerike offentlig

Norge privat

Norge offentlig

120

118,5

Figuren til høyre viser den indekserte
arbeidsplassveksten i offentlig og privat sektor i
Ringerike og Norge fra 2000 til 2013. På landsbasis
er det offentlig sektor som har vokst mest. Vekten i
offentlig sektor på landsbasis har vært på 18,5
prosent. I Ringerike har antall arbeidsplasser i
offentlig sektor økt med 9,1 prosent. Privat sektor
har vokst med 14,6 prosent på landsbasis. Privat
sektor har økt med 1,9 prosent i Ringerike.
Nedgangen i antall arbeidsplasser i Ringerike etter
finanskrisen har vært i privat sektor.

115

Figur 13 viser veksten i privat sektor i kommunene i
Buskerud, samt fylket og Norge. Norge har hatt en
arbeidsplassvekst på 3,5 prosent i privat sektor i
den siste treårsperioden. Noen kommuner i
Buskerud, f.eks. Øvre og Nedre Eiker har hatt en
vekst som er ganske mye høyere enn veksten
nasjonalt. Buskerud fylke har hatt en vekst som er
litt svakere enn veksten nasjonalt. Buskerud
rangerer som nummer 8 med hensyn til
arbeidsplassvekst i privat sektor i den siste
treårsperioden.

Figur 12: Indeksert arbeidsplassvekst i offentlig og privat
sektor i Ringerike og Norge, fra 2000 til 2013.
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I Buskerud er det Hemsedal og Nes som har hatt
sterkest arbeidsplassnedgang i privat sektor i den
siste treårsperioden.
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Ringerike har hatt en nedgang på 3,1 prosent i den
siste treårsperioden. Dette rangerer Ringerike som
nummer 298 blant landets 428 kommuner.
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Figur 13: Arbeidsplassvekst i privat sektor i kommunene i
Buskerud, Buskerud fylke og Norge, 2011-2013.
Rangering blant landets 428 kommuner.
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2.3 Næringstyper
Vi har nå beskrevet utviklingen i antall arbeidsplasser i næringslivet. Det er utviklingen i
næringslivet vi ønsker å analysere og forstå. Det er fordi det først og fremst er
næringsutviklingen som er i fokus når en ønsker å stimulere til vekst.
Befolkningsvekst

Fødselsbalanse

Flytting

Stat og fylke
Kommune

Lokale næringer

Basisnæringer

Arbeidsplassvekst

Næringsliv

Regionale
næringer

Besøksnæringer

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Figur 14: Attraktivitetsmodellen. Privat sektor deles inn i fire næringstyper: Lokale næringer, basisnæringer, regionale
næringer og besøksnæringer.

Det finnes mange forskjellige bransjeinndelinger i. For vårt formål har vi delt næringslivet inn i fire strategiske
næringstyper.
Basisnæringer er næringsliv som konkurrerer på et nasjonalt eller internasjonalt marked. Basisnæringene
produserer varer eller tjenester på et sted, som selges og konsumeres hovedsakelig utenfor stedet der
produksjonen foregår. Primærnæringer, som landbruk og gruver og industri, tilhører basisnæringene. Samtidig
er det en del tjenesteproduksjon som også defineres som basisnæringer. Dette er tjenester som IT, telekom og
teknologiske tjenester. Basisnæringene regnes ofte som «motoren» i økonomien. Det er ut ifra basisnæringene
mye annen næringsvirksomhet blir skapt.
Besøksnæringer er næringsliv som kjennetegnes av at kunden må være personlig til stede. Besøksnæringene
inkluderer all turisme, men også butikkhandel og en del personlige tjenester. Stedets egne innbyggere og
besøkende er kunder hos besøksnæringene.
De regionale næringene består av bransjer som både har annet næringsliv og offentlige institusjoner og
befolkningen som kunder, og som hovedsakelig retter seg mot et regionalt marked. Det er bransjer som bygg og
anlegg, transport og forretningsmessig tjenesteyting. Vi finner ofte en konsentrasjon av de regionale næringene i
byer og sentra. Det er en sammensatt næringstype, og vi antar at det er ulike drivere for vekst i de regionale
næringene.
Lokale næringer er næringsliv som leverer tjenester til den lokale befolkningen, og som i stor grad substituerer
tjenester fra offentlig sektor. Dette er tjenester som barnehager, skoler, primærhelsetjenester og renovasjon. De
lokale næringene er som regel substitutter for offentlige tjenester. I analysene fremover vil vi derfor slå
kommunal sektor og lokale næringer sammen. Siden de lokale næringene regnes som eksogene, har de fått en
grå farge i figuren.
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2.3.1 Bransjer
I tabellen under ser vi hvilke bransjer som inngår i de strategiske næringstypene, og vi ser antall arbeidsplasser i
hver bransje. Det er denne utviklingen i antall ansatte disse bransjene og næringstypene som til sammen utgjør
hele næringslivet som vi ønsker å analysere og forstå.
Tabell 1: Antall arbeidsplasser i de ulike bransjene i privat sektor i Ringerike.
Næring

SubNæring

Industri

Basis
Natur

Tekn tjenester

Besøk
Lokal

Regional

Totalsum

Bransje
Anna industri
Næringsmidler
Olje og gass utvinning
Prosessindustri
Verkstedindustri
Fisk
Gruve
Landbruk
Olje og gass
Teknisk/vitenskap
Tele og IKT
Aktivitet
Handel
Overnatting
Servering
Lokal
Agentur og Engros
Bygg og anlegg
Diverse
Finans, eiendom, utleie
Forr tjenesteyting
Transport
Utleie av arbeidskraft

2000
946
201

2005
597
189

2008
628
180

2011
421
187

2012
431
191

2013
393
196

1 193
404
2
27
258

986
430
46
262

870
592
1
52
279

764
528
2
50
237

376
536
2
46
263

295
529
1
48
240

399
32
220
1 637
148
327
474
386
664
525
323
400
561
28
9 155

530
47
246
1 725
193
242
509
366
887
463
341
371
444
120
8 994

665
60
262
1 883
159
227
638
414
1 050
449
323
526
442
326
10 026

664
61
282
1 795
171
199
722
441
1 096
472
326
673
409
104
9 604

698
60
257
1 781
169
208
704
431
1 143
517
340
509
417
277
9 356

722
63
253
1 748
153
203
701
498
1 188
498
379
517
431
272
9 328

I tabellen over er cellene fargekodet på en skala fra mørkeblått til mørkerødt. Høyest antall er farget mørkeblått,
mens lavest antall er markert med mørkerødt. På den måten kan man raskt se hvilke næringer det er mye og lite
av i Ringerike.
Basisnæringene deles inn i tre ulike sub-næringer: industri, natur og teknologiske tjenester. Industrien inkluderer
bransjer som prosessindustri og verkstedindustri. Antall arbeidsplasser i prosessindustrien har blitt kraftig
redusert fra 2000 til 2013. Verkstedindustrien har ganske mange arbeidsplasser. De naturbaserte næringene
inkluderer fiske, gruvedrift og landbruk. Landbruket er den største bransjen innen de naturbaserte næringene i
Ringerike. De teknologiske tjenestene inkluderer bransjer som olje og gass, tekniske- og vitenskapelige tjenester
og tele og IKT. Det er ingen arbeidsplasser innen olje og gass, men forholdsvis mange arbeidsplasser innen
tekniske og vitenskapelige tjenester.
Besøksnæringene inkluderer bransjer som aktivitetsnæringer, handel, overnatting og servering. Handelen utgjør
den største bransjen blant besøksnæringene.
De regionale næringene inkluderer bransjer som agentur og engros, bygg og anlegg, finans, forretningsmessig
tjenesteyting og transport. Dette er næringer som de fleste steder har noe av. De fleste steder har f.eks. en bank. I
Ringerike er det mange arbeidsplasser innen bygg og anlegg. Antallet arbeidsplasser innen utleie av arbeidskraft
har økt kraftig fra 2000 til 2013.
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Ringerike

2.3.2 Næringstyper – antall
arbeidsplasser
Den øverste figuren viser antall arbeidsplasser i
offentlig sektor og i de ulike næringstypene i privat
sektor i Ringerike i 2013. Den midterste figuren
viser det samme, men vi har inkludert et kakestykke
som viser nettoutpendlingen. Hele kakestykket viser
dermed samlet sysselsetting i kommunen. Den
nederste figuren viser antall arbeidsplasser i landet
som helhet.
De regionale næringene er størst i Ringerike. Det
var til sammen 3 783 arbeidsplasser i de regionale
næringene i 2013. Dette tilsvarer 27 prosent av
arbeidsplassene. De regionale næringene er også
størst på landsbasis. I landet som helhet utgjør de
regionale næringene 32 prosent av alle
arbeidsplassene.
Besøksnæringene er forholdsvis store i Ringerike.
De utgjør 17 prosent av arbeidsplassene, til forskjell
fra 14 prosent på landsbasis. Basisnæringene er litt
mindre i Ringerike enn på landsbasis.
Kommunal sektor og de lokale næringene utgjør til
sammen en litt større andel av arbeidsplassene i
Ringerike enn de gjør på landsbasis. Dersom man
ser på hva antallet arbeidsplasser utgjør som
andelen av samlet sysselsetting, illustrert i den
midterste figuren, ser man at andelen er lik i
Ringerike som i landet som helhet.
Fylkeskommunal og statlig sektor er også omtrent
like stor i Ringerike som i landet som helhet.

Fylke og
stat
1 988
14 %

Basis
2 487
18 %

Lokal og
kommune
3 236
24 %

Besøk
2 357
17 %

Regional
3 783
27 %

Figur 15: Antall arbeidsplasser i de ulike næringstypene
samt i offentlig sektor i Ringerike i 2013.
Netto
utpendlin
g
957
Fylke og 6 %
stat
1 988
13 %

Ringerike, syss
Basis
2 487
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Besøk
2 357
16 %

Lokal og
kommune
3 236
22 %
Regional
3 783
26 %

Figur 16: Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor
i Ringerike samt netto utpendling, i 2013. Hele kaken
viser samlet sysselsetting.

Norge
Fylke og
stat
329 420
13 %

Nettoutpendlingen er på 6 prosent. Det vil si at 6
prosent av samlet sysselsetting jobber utenfor
kommunen.
Lokal og
kommun
e
573 451
22 %

Basis
492 091
19 %

Besøk
376 104
14 %

Regional
847 934
32 %

Figur 17: Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor
i Norge i 2013. På landsbasis er antall arbeidsplasser lik
sysselsettingen.
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2.3.3 Indeksert arbeidsplassvekst
Vi ser veksten i antall arbeidsplasser i den øverste
figuren. Veksten på landsbasis er vist i figuren
under.
De regionale næringene har vokst mye i Ringerike
siden 2000. Veksten har vært høyere enn veksten
nasjonalt.
Antall arbeidsplasser i kommunal sektor og de
lokale næringene har økt med 23,3 prosent.
Veksten har også vært høy nasjonalt.

Fylkeskommunal og statlig sektor har hatt nullvekst
i Ringerike. På landsbasis har disse sektorene økt
med 20,6 prosent.
Basisnæringene, næringene som ofte blir kalt for
«motoren» i økonomien, og blant de næringene
med størst svingninger, er også den næringstypen
med størst nedgang. I Ringerike har antall
arbeidsplasser i basisnæringene blitt redusert med
28,2 prosent. Det er spesielt etter 2008 at
nedgangen har vært dramatisk. På landsbasis har
basisnæringene økt med 3,6 prosent. Selv om det
har vært vekst på landsbasis, har veksten vært
lavere enn i de øvrige næringene. Forskjellen
mellom utviklingen i basisnæringene i Ringerike og
utviklingen nasjonalt er også stor.

Besøk

Fylke og stat

Lokal og kommune
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Besøksnæringene hadde en svak, men forholdsvis
jevn vekst frem til 2008. Deretter har det vært en
nedgang som har ført til at antall arbeidsplasser i
besøksnæringene er 1,1 prosent høyere i 2013
sammenliknet med antallet i 2000. På landsbasis
har besøksnæringene vokst med 13,8 prosent.
Forskjellen på utviklingen i Ringerike og
utviklingen nasjonalt er dermed ganske høy.

135

Basis

Figur 18: Indeksert arbeidsplassutvikling i de ulike
næringstypene og i offentlig sektor i Ringerike fra 2000
til 2013.
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Figur 19: Indeksert arbeidsplassvekst i de ulike
næringstypene og i offentlig sektor i Norge fra 2000 til
2013.
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2.4 Strukturelle forhold og attraktivitet
Vi har nå beskrevet utviklingen i de enkelte strategiske næringstypene. Det neste spørsmålet
er hvorfor utviklingen har vært slik. Kan vi avdekke de viktigste drivkreftene bak den faktiske
utviklingen?
Som vi så, hadde Ringerike en dårligere utvikling i besøksnæringene og i basisnæringene enn utviklingen på
landsbasis. Derimot har veksten i de regionale næringene vært høyere i Ringerike enn i landet som helhet i
perioden siden 2000. I dette kapittelet vil vi prøve å avdekke årsakene til dette.

Befolkningsvekst
Stat og fylke
Kommune

Lokale næringer

Strukturelle
forhold

Arbeidsplassvekst

Fødselsbalanse

Flytting

Næringsliv

Strukturelle
forhold

Strukturelle
forhold

BesøksBasis
Regional
attraktivitet attraktivitet attraktivitet

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Figur 20: Attraktivitetsmodellen. Den delen av modellen som omhandler arbeidsplassutvikling. Næringslivet inndeles i
næringstyper. Veksten i næringstypene skyldes strukturelle forhold eller attraktivitet.

Vi vil i resten av dette kapitlet analysere hvor mye av utviklingen i de tre næringstypene som kan forklares av
strukturelle forhold, og hvor mye som har sin forklaring i interne forhold. Strukturelle forhold er forhold som
ikke kan påvirkes i særlig grad i regionen, men som har en signifikant påvirkning på næringslivets utvikling.
Hvis utviklingen kan forklares fullt ut av de strukturelle forholdene, betyr det at utviklingen er «som normalt» i
regionen. Det vil si at næringslivet utvikler seg som statistisk forventet ut fra forutsetningene. Dersom
utviklingen avviker fra det statistisk normale, tyder det på at det har skjedd noe spesielt i regionen som ikke
skyldes ytre forhold. Dersom en har et spesielt godt og effektivt næringsarbeid i regionen, vil det kunne føre til at
utviklingen blir bedre enn de strukturelle forutsetningene tilsier. Da vil målingene vise at attraktiviteten er høy.
Høy attraktivitet kan også skyldes at de største bedriftene har vært spesielt dyktige. Og så kan det være spesielle
forhold i regionen som har hatt betydning, men som ikke fanges opp i de statistiske analysene.
Attraktivitetsanalysene vil derfor gi en pekepinn, men må tolkes med varsomhet, og helst på bakgrunn av lokal
kjennskap til utviklingen på stedet.
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Andelen arbeidsplasser innen anna industri er 1,4
ganger høyere i Ringerike enn på landsbasis. Anna
industri er en bransje som har hatt nedgang
nasjonalt i de siste tretten årene. Det vises i figuren
under, som viser veksten i bransjene i privat sektor
på landsbasis fra 2000 til i dag.

Besøk
*

Hvilke bransjer har Ringerike mye av, relativt til
landet som helhet? For å få fram dette bruker vi
lokaliseringskvotienter (LQ). LQ for en bransje
beregnes gjennom å ta andelen av antall
arbeidsplasser i bransjen i forhold til sysselsettingen
på stedet, og dele på tilsvarende andel på
landsbasis. Hvis tallet er større enn 1, betyr det at
der er relativt mye av denne bransjen på stedet. Er
tallet mindre enn 1, betyr det at det er lite av denne
bransjen. Dersom LQ er lik 1, betyr det at andelen
arbeidsplasser på stedet er like høyt som i landet
som helhet.

Regional

Bransjestrukturen er et forhold som har stor
betydning for utviklingen, og da spesielt i
basisnæringene. Det er fordi basisnæringene er
svært ujevnt fordelt mellom regioner, og fordi
utviklingen i den enkelte bransjen i basisnæringene
svinger sterkt.

Basis

2.5 Bransjestruktur

Anna industri
Næringsmidler
Olje og gass utvinning
Prosessindustri
Verkstedindustri
Fisk
Gruve
Landbruk
Olje og gass
Teknisk/vitenskap
Tele og IKT
Aktivitet
Handel
Overnatting
Servering
Lokal
Agentur og Engros
Bygg og anlegg
Diverse
Finans, eiendom, uteie
Forr tjenesteyting
Transport
Utleie av arbeidskraft

1,4
0,7
0,0
1,7
0,9
0,0
1,8
1,1
0,0
1,9
0,2
0,8
1,3
1,0
0,8
1,1
0,7
1,0
0,6
0,8
0,7
0,6
1,0
0,0
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Figur 21: Lokaliseringskvotienter for de ulike bransjene i
privat sektor i Ringerike, 2013.
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4,3
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Regional

Prosessindustrien er 1,7 ganger så stor i Ringerike
som på landsbasis. Prosessindustrien har hatt
nedgang i de siste tretten årene. Gruvedriften er
forholdsvis stor i Ringerike, og dette er en bransje
som vokser nasjonalt. Landbruket er litt større i
Ringerike enn på landsbasis, og landbruket har
opplevde en nedgang på 28,6 prosent på landsbasis
i de siste årene. Tekniske og vitenskapelige tjenester
utgjør en andel av sysselsettingen i Ringerike som er
nesten dobbelt så stor som andelen nasjonalt. Dette
er en bransje som har opplevd vekst på landsbasis.
Handelen er litt større i Ringerike enn på
landsbasis. Handelen har hatt vekst de siste årene
på landsbasis. De regionale næringene i Ringerike
utgjør en andel av sysselsettingen som like stor eller
litt mindre enn andelen nasjonalt. Med unntak av
transport har de regionale næringene vokst
nasjonalt, men veksten har vært noe lavere enn
veksten i basisnæringene. Steder med mange
arbeidsplasser i vekstbransjer som olje- og gass og
tekniske og vitenskapelige tjenester har en fordel,
fordi de nærmest kan «forvente» vekst på grunn av
oppgang nasjonalt.
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Figur 22: Arbeidsplassvekst i de ulike bransjene i Norge i
perioden 2000 - 2013.

2.6 Basisnæringer, strukturelle forhold og attraktivitet
Basisnæringene betyr mye for den regionale utviklingen. Basisnæringene skaffer inntekter til
regionen gjennom å selge varer og tjenester ut av regionen. Basisnæringene er også mest utsatt
for konjunkturer og konkurranse. Samtidig har basisnæringene et stort potensiale gjennom at de
leverer varer på et nasjonalt og internasjonalt marked, og er ikke begrenset av etterspørsel i egen
region.
Tabellen under viser antall arbeidsplasser i bransjene i basisnæringene i 2007 og 2013. Tabellen viser også
endring i absolutte tall, prosentvis endring og vekstimpuls. Vekstimpulsen er endringen målt som andel av samlet
sysselsetting, og er sammenliknet med vekstimpulsen nasjonalt. Begrepet vekstimpuls er ikke like intuitivt som
arbeidsplassvekst, men den sier mer om hvordan veksten har bidratt til vekst i samlet sysselsetting enn det
arbeidsplassveksten alene gjør.
Tabell 2: Antall arbeidsplasser i bransjene i basisnæringene i Ringerike i 2000 og 2013. Absolutt og prosentvis endring,
vekstimpuls i Ringerike og tilsvarende vekstimpuls på landsbasis.

Basis

Sub-næring

Bransje

2000

2013

Anna industri
946
393
Næringsmidler
201
196
Industri
Olje og gass utvinning
Prosessindustri
1 193
295
Verkstedindustri
404
529
Fisk
2
1
Natur
Gruve
27
48
Landbruk
258
240
Olje og gass
Tekn. tjenester Teknisk/vitenskap
399
722
Tele og IKT
32
63
3 462 2 487
Totalsum
Sysselsatte
14 077 14 808

Endring
antall
-553
-5

Endring
%
-58,5
-2,5

-898
125
-1
21
-18
0
323
31
-975
731

-75,3
30,9
-50,0
77,8
-7,0
81,0
96,9
-28,2

Vekstimpuls
-3,9
0,0
0,0
-6,4
0,9
0,0
0,1
-0,1
0,0
2,3
0,2
-6,9

Vekstimpuls
Norge
-0,8
-0,3
0,4
-0,7
0,0
-0,2
0,0
-0,7
1,0
1,3
0,7
0,8

Prosessindustrien har hatt en sterk nedgang. Det har vært en nedgang på 898 arbeidsplasser fra 2000 til 2013.
Dette tilsvarer 6,4 prosent av sysselsettingen. På landsbasis har prosessindustrien også hatt en nedgang, men
nedgangen nasjonalt har vært på 0,7 prosent. Anna industri har også hatt et kraftig fall i antall arbeidsplasser.
Antall arbeidsplasser i anna industri har blitt redusert med 553 arbeidsplasser, noe som tilsvarer 3,9 prosent av
sysselsettingen. På landsbasis har anna industri hatt en nedgang i antall arbeidsplasser som har tilsvart 0,8
prosent av sysselsettingen. Innen industrien er det verkstedindustrien som har vokst. Veksten har vært på 125
arbeidsplasser, og det tilsvarer 0,9 prosent av sysselsettingen. På landsbasis har det vært nullvekst innen
verkstedindustrien, så utviklingen i Ringerike har vært bedre enn på landsbasis.
Innen de naturbaserte næringene har gruveindustrien vokst, mens landbruket har hatt nedgang. Det er i
utgangspunktet få arbeidsplasser innen gruvedriften, men veksten på 21 arbeidsplasser har likevel bidratt til en
vekst som tilsvarer 0,1 prosent av samlet sysselsetting. Tilsvarende har nedgangen på 18 arbeidsplasser i
landbruket også tilsvart omtrent 0,1 prosent av samlet sysselsetting. Veksten i de teknologiske tjenestene har
vært sterk nasjonalt. I Ringerike har veksten innen de tekniske og vitenskapelige tjenestene vært sterk. Veksten i
antall arbeidsplasser har vært på 323. Dette tilsvarer 2,3 prosent av samlet sysselsetting. Vekstipulsen i Ringerike
har vært sterkere enn vekstimpulsen nasjonalt. Tross oppgang innen de teknologiske tjenestene har nedgangen i
industrien samlet sett bidratt til en nedgang på 975 arbeidsplasser i basisnæringene i Ringerike. Dette tilsvarer
6,9 prosent av samlet sysselsetting. Til sammenlikning har veksten i basisnæringene på landsbasis tilsvart 0,8
prosent av sysselsettingen.
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Basis - Industri

2.6.1 Indeksert vekst
Figuren til høyre viser den indekserte
arbeidsplassveksten i basisnæringene i Ringerike,
mens figuren under viser utviklingen nasjonalt.
Både i Ringerike og på landsbasis har de
teknologiske tjenestene vokst sterkt. Veksten i
Ringerike har vært sterkere enn veksten nasjonalt.
Industrien har hatt nedgang både i Ringerike og på
landsbasis. I Ringerike har antall arbeidsplasser i
industrien blitt nesten halvert, mens nedgangen
nasjonalt har vært på 10,5 prosent.

Siden de teknologiske tjenestene vokser raskt, vil
steder med en høy andel arbeidsplasser i de
teknologiske tjenestene kunne «forvente» vekst uten
å måtte gjøre så mye selv. Mens kommuner med
mange arbeidsplasser i nedgangsbransjer, som
landbruk og industri, vil kunne forvente noe
nedgang. Det er dette vi må justere for når vi vil
analysere arbeidsplassutviklingen på et sted. Skyldes
utviklingen flaks eller dyktighet? Dette vil vi
analysere nærmere på de neste sidene.
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Antall arbeidsplasser i de naturbaserte næringene
har holdt seg noenlunde jevnt i Ringerike, mens
landet som helhet har opplevd en nedgang på 24,6
prosent.

Basis - Natur

Figur 23: Indeksert vekst i sub-næringene til
basisnæringene i Ringerike, 2000-2013.
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Figur 24: Indeksert vekst i sub-næringene til
basisnæringene i Norge, 2000-2013.
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2.6.2 Nivå og vekstimpulser
Før vi analyserer hva som forklarer veksten, vil vi
kort se på hvor stor andel basisnæringene utgjør av
samlet sysselsetting i fylket og hvordan veksten har
vært i de siste tretten årene.
Ringerike plasserer seg omtrent midt på treet i
Norge når det kommer til nivå på basisnæringene.
Nivået er antallet arbeidsplasser som andel av
samlet sysselsetting. Ringerike er rangert som
nummer 220 blant landets 428 kommuner.
Kongsberg skiller seg ut med en høy andel
arbeidsplasser i industrien. Bare to kommuner i
Norge har et høyere nivå på basisnæringene enn det
Kongsberg har. I andre enden av skalaen finner vi
Røyken, hvis nivå på basisnæringene er nesten
lavest i landet.
Det er industrien som er den dominerende subnæringen blant basisnæringene i Buskerud.
Ringerike er blant kommunene med lavest
vekstimpulser i basisnæringene. Selv om veksten i
de regionale næringene har vært høy, har
nedgangen i industrien vært større. Nes og Rollag
har hatt enda svakere vekstimpulser fra
basisnæringene enn det Ringerike har. Kongsberg
har hatt positive vekstimpulser. Bare fire kommuner
i Norge har hatt sterkere vekstimpulser fra
basisnæringene enn det Kongsberg har.
Kongsberg er et unntak. De fleste kommunene som
opplever nedgang i basisnæringene gjør det på
grunn av at de har mange arbeidsplasser i industrien
og i de naturbaserte næringene. Figuren til høyre
illustrerer også at de fleste kommunene har hatt
nedgang i basisnæringene som følge av nedgang i
industrien.

Kongsberg - 3
Sigdal - 68
Rollag - 74
Krødsherad - 137
Lier - 167
Flå - 181
Nore og Uvdal - 212
Ringerike - 220
Hurum - 248
Nes (Buskerud) - 258
Gol - 268
Øvre Eiker - 278
Drammen - 306
Ål - 311
Modum - 325
Nedre Eiker - 353
Industri

Flesberg - 355

Natur

Hemsedal - 356
Hol - 369

Tekn tjenester

Hole - 385
Røyken - 423
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Figur 25: Nivå basisnæringer i kommunene i Buskerud i
2013. Rangering blant landets 428 kommuner.
Industri

Natur

Tekn tjenester

Kongsberg - 5
Sigdal - 35
Flå - 49
Hole - 65
Nedre Eiker - 71
Øvre Eiker - 88
Lier - 137
Ål - 139
Nore og Uvdal - 154
Flesberg - 182
Røyken - 195
Drammen - 212
Krødsherad - 258
Hol - 266
Hurum - 283
Hemsedal - 293
Modum - 295
Gol - 313
Ringerike - 323
Nes (Buskerud) - 331
Rollag - 396
-15

-5

5

15

25

Figur 26: Vekstimpulser i basisnæringene, 2000-2013,
kommunene i Buskerud. Rangering blant landets 428
kommuner
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2.6.3 Dekomponering av veksten i
basisnæringene
I figuren til høyre viser den røde linjen
arbeidsplassutviklingen i basisnæringene i Ringerike
for treårsperiodene etter 2001.
Arbeidsplassutviklingen er dekomponert i nasjonal
vekst, bransjeeffekt og bransjejustert vekst. Det er
den bransjejusterte veksten vi bruker som et mål på
attraktivitet.

Nasjonal vekst
Bransjejustert

Bransjeeffekt
Arbeidsplassvekst

1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Figur 27: Arbeidsplassveksten i basisnæringene i
Ringerike dekomponert i nasjonal vekst, bransjeeffekt og
bransjejustert vekst. Tre års glidende gjennomsnitt.
Nasjonal vekst
395390342320308300299290267260249238236218196107 94 86 82 66 28

De fleste kommunene i Buskerud har hatt en
negativ bransjeeffekt – det vil si at de har kunnet
«forvente» arbeidsplassnedgang på grunn av en
bransjestruktur som tilsier arbeidsplassnedgang, gitt
nasjonale trender. Faktisk er det bare Kongsberg
som har en bransjesammensetning som tilsier vekst.

2006

Ringerike har vært lite attraktiv for basisnæringer i
den siste treårsperioden. Kommunen rangeres om
nummer 390. I Buskerud er det bare Flå som har
hatt en dårligere bransjejustert vekst.

2005

Kongsberg har vært meget attraktiv for
basisnæringer i den siste treårsperioden. Kongsberg
rangeres som nummer 28.

2004

Figur 28 viser dekomposisjonen av veksten i
basisnæringene for den siste treårsperioden i
kommunene i Buskerud. De er rangert blant landets
428 kommuner med hensyn til bransjejustert vekst.

2003

Bransjeeffekten har vært ugunstig for vekst i
basisnæringene i Ringerike. Dette skyldes at
Ringerike har en stor andel arbeidsplasser i
industrien, en bransje med nedgang nasjonalt. Etter
finanskrisen har derimot veksten vært lavere enn
den nasjonale veksten og bransjeeffekten skulle tilsi.
Ringerike har ikke vært attraktiv for basisnæringer i
de siste årene.

Bransjeeffekt

Bransjejustert

Kongsberg
Sigdal
Lier
Nedre Eiker
Øvre Eiker
Hole
Ål
Krødsherad
Nore og Uvdal
Hurum
Hol
Flesberg
Røyken
Modum
Nes
Drammen
Rollag
Hemsedal
Gol
Ringerike

-3,2

Flå
-5
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Figur 28: Vekstimpulser i basisnæringene i kommunene i
Buskerud, 2011-2013, dekomponert i nasjonal vekst,
bransjeeffekt og bransjejustert vekst. Rangering blant
landets 428 kommuner mht. bransjejustert vekst.
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2.7 Besøksnæringer, befolkningseffekt og besøksattraktivitet
Vi så i kapittel 2 at veksten i besøksnæringene i Ringerike har vært lavere enn veksten
nasjonalt. Vi vil nå analysere årsakene til dette. Stedets egen befolkning er som regel den
største kundegruppen i besøksnæringene. Dersom et sted har befolkningsvekst vil det dermed
kunne forvente vekst i besøksnæringene, og motsatt. Dette vil vi se videre på i dette kapittelet.
Først ser vi på antall arbeidsplasser de ulike bransjene i henholdsvis 2000 og 2013, og vi ser hvordan endringene
har vært i forhold til samlet sysselsetting, samt hvordan endringen har vært sammenliknet med utviklingen
nasjonalt. På de neste sidene vil vi forsøke å analysere årsakene til forskjellen mellom utviklingen i Ringerike og
utviklingen nasjonalt.
Tabell 3: Antall arbeidsplasser i besøksnæringene i Ringerike i 2000 og 2013, absolutt og prosentvis endring, vekstimpuls og
tilsvarende vekstimpuls på landsbasis i samme periode.

Næring

Bransje

Besøk

Aktivitet
Handel
Overnatting
Servering

Totalsum
Sysselsatte

2000
220
1 637
148
327
2 332
14 077

2013
253
1 748
153
203
2 357
14 808

Endring antall
33
111
5
-124
25
731

Endring %
15,0
6,8
3,4
-37,9
1,1
5,2

Vekstimpuls
0,2
0,8
0,0
-0,9
0,2

Vekstimpuls Norge
0,5
1,2
-0,1
0,3
2,0

Veksten i besøksnæringene i Ringerike har vært beskjeden. Antall arbeidsplasser har økt med 25. Som vi så
tidligere, tilsvarer dette en vekst på 1,1 prosent, noe som er meget lavere enn veksten nasjonalt. Veksten på 25
arbeidsplasser tilsvarer beskjedne 0,2 prosent av samlet sysselsetting. På landsbasis har veksten i
besøksnæringene tilsvart 2 prosent av sysselsettingen.
Det er serveringsbransjen som har ført til at veksten i besøksnæringene har vært relativt lav. Serveringsbransjen
har tapt 124 arbeidsplasser fra 2000 til 2013. Dette tilsvarer 0,9 prosent av samlet sysselsetting. Til
sammenlikning har landet som helhet hatt en vekst i serveringsbransjen som tilsvarer 0,3 prosent av
sysselsettingen.
Den største bransjen blant besøksnæringene, handelsbransjen, har vokst med 111 arbeidsplasser. Dette tilsvarer
0,8 prosent av samlet sysselsetting. Veksten har vært god, men den har vært høyere nasjonalt.
Endringen i antall arbeidsplasser i overnattingsbransjen er liten. Aktivitetsnæringene har vokst med 33
arbeidsplasser. Veksten tilsvarer 0,2 prosent av sysselsettingen. Veksten i aktivitetsnæringene i landet som helhet
har vært noe sterkere.
Kort oppsummert er det først og fremst nedgangen i antall arbeidsplasser i serveringsbransjen som har vært
utslagsgivende for besøksnæringene relativt dårlige utvikling i Ringerike.
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Gol - 1

2.7.1 Nivå og vekstimpulser
Besøksnæringene utgjør en forholdsvis stor andel av
samlet sysselsetting i Ringerike. Ringerike er rangert
som nummer 81 blant landets 428 kommuner med
hensyn til nivået i besøksnæringene. Det er
handelen som utgjør mesteparten av
besøksnæringene. Handelen utgjør mesteparten av
besøksnæringene i nesten alle kommunene i
Buskerud.
Gol og Hol er kommuner med en særdeles høy
andel arbeidsplasser i besøksnæringene. Ingen
kommuner i landet har et høyere nivå på
besøksnæringer enn Gol, og bare tre kommuner,
hvorav Gol er en av dem, har mer besøksnæringer
enn Hol.
Rollag og Røyken på sin side, har lite
besøksnæringer. De som bor der reiser kanskje til
nabokommunen når de skal handle?
Figur 30 viser vekstimpulsene fra besøksnæringene i
kommunene i Buskerud fra 2000 til 2013.
Ringerikes vekstimpulser på 0,2 prosent skyldes
oppgang i handelsnæringene og nedgang i
serveringsbransjen. Ringerikes vekstimpulser
rangeres som nummer 262 blant landets 428
kommuner. Flå har hatt en sterk vekst i
handelsbransjen, mens Hemsedal har hatt sterk
vekst i aktivitetsnæringene. Krødsherad har hatt
sterk vekst i overnattingsbransjen. Hol og Gol, som
vi i figuren over ser at har høyest nivå på
besøksnæringen, er også kommunene med lavest
vekst i besøksnæringene. Hol har hatt lavest vekst i
hele landet.

Hol - 4
Hemsedal - 9
Flå - 15
Krødsherad - 16
Drammen - 50
Nes (Buskerud) - 78
Ringerike - 81

11,8

Lier - 82
Kongsberg - 114
Nedre Eiker - 133
Ål - 147
Nore og Uvdal - 152

Aktivitet

Modum - 194

Handel

Hole - 206
Sigdal - 212

Overnatting

Flesberg - 216

Servering

Hurum - 231
Øvre Eiker - 242
Rollag - 320
Røyken - 377
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Figur 29: Nivå besøksnæringer, kommunene i Buskerud i
2013. Rangering blant landets 428 kommuner.
Flå - 7
Hemsedal - 11
Nedre Eiker - 14
Hurum - 22
Lier - 26
Sigdal - 46
Krødsherad - 85
Drammen - 86
Flesberg - 104
Øvre Eiker - 108
Nore og Uvdal - 134
Kongsberg - 144
Hole - 169
Røyken - 195
Modum - 231
Aktivitet

Ringerike - 262
Rollag - 290

Handel

Ål - 328
Overnatting

Nes (Buskerud) - 406
Gol - 425
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Hol - 428
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Figur 30: Vekstimpulser fra besøksnæringene, 20002013, kommunene i Buskerud. Rangering blant landets
428 kommuner.
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Ringerike er rangert som nummer 342 blant landets
428 kommuner, det vil si noe under middels.
Ringerike rangeres også under middels i fylket.

0,3

2005

Figur 32 viser vekstimpulsene i besøksnæringene for
den siste treårsperioden i kommunene i Buskerud
dekomponert i nasjonal vekst, befolkningseffekt og
besøksoverskudd. Flesberg og Krødsherad har hatt
høyere vekst i besøksnæringene enn forutsetningene
skulle tilsi. De har dermed vært attraktive for
besøk. Kongsberg, Hol og Hemsedal har hatt
svakere vekst enn forutsetningene skulle tilsi. Disse
kommunene har ikke vært attraktive for besøk i den
siste treårsperioden.

0,4

2004

I figur 31 er veksten i besøksnæringene i Ringerike
dekomponert i nasjonal vekst, befolkningseffekt og
besøksattraktivitet. Et sted med høyere
befolkningsvekst enn landet som helhet kan
forvente vekst i besøksnæringene.
Befolkningsveksten i Ringerike har vært svakere enn
veksten nasjonalt, og derfor har man kunnet
«forvente» en viss relativ nedgang. I de siste årene
har veksten i besøksnæringene vært svakere enn den
nasjonale veksten og befolkningseffekten skulle tilsi.
Det har altså vært et besøksunderskudd. Ringerike
har ikke vært attraktiv for besøk i de tre siste
treårsperiodene.

0,5

2003

For å forklare hva veksten skyldes, har vi tidligere
dekomponert veksten i nasjonalt bidrag,
bransjeeffekt og bransjejustert vekst. Det som
kjennetegner besøksnæringene er at kunden må
være personlig til stede. Handelen er den største av
besøksnæringene, og besøksnæringene omsetter
mye til egen befolkning. Da vil steder med
befolkningsvekst kunne forvente en øking i
besøksnæringene. Dette må vi justere for. Vekst
utover det befolkningsutviklingen skulle tilsi kaller
vi endring i besøksoverskudd, og dette er et mål på
besøksattraktiviteten.

Befolkningseffekt
Arbeidsplassvekst

0,6

Figur 31: Vekstimpulser fra besøksnæringene i Ringerike,
2000-2013, dekomponert i nasjonalt vekst,
befolkningseffekt og endring i besøksoverskudd. Tre års
glidende gjennomsnitt.
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2.7.2 Dekomponering av veksten i
besøksnæringene

Nasjonal vekst
Besøksoverskudd

Befolkningseffekt

Besøksoverskudd

Flesberg
Krødsherad
Nedre Eiker
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Nore og Uvdal
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Ringerike
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Figur 32: Vekstimpulser fra besøksnæringene i perioden
2011-2013 i kommunene i Buskerud dekomponert i
nasjonal vekst, befolkningseffekt og besøksoverskudd.
Rangering mht. besøksoverskudd blant landets 428
kommuner.
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2.8 Regionale næringer, struktur og attraktivitet
De regionale næringene er sammensatt av mange ulike bransjer. På landsbasis er det de regionale
næringene som er størst. De er mest konsentrert i de store byene, men de aller fleste kommuner, også
små, har en viss grad av regionale næringer, f.eks. bankvesen.
Tabell 4: Antall arbeidsplasser i de regionale næringene i Ringerike i 2000 og 2013, absolutt endring, prosentvis endring, og
vekstimpuls i hhv. Ringerike og Norge fra 2007 til 2013.

Regional

Bransje
Agentur og Engros
Bygg og anlegg
Diverse
Finans, eiendom, utleie
Forr. tjenesteyting
Transport
Utleie av arbeidskraft
Totalsum
Sysselsatte

2000
2013 Endring antall
386
498
112
664
1 188
524
525
498
-27
323
379
56
400
517
117
561
431
-130
28
272
244
2 887 3 783
896
14 077 14 808
731

Endring %
29,0
78,9
-5,1
17,3
29,3
-23,2
871,4
31,0
5,2

Vekst-impuls Vekstimpuls Norge
0,8
0,2
3,7
3,1
-0,2
1,1
0,4
0,3
0,8
1,5
-0,9
-0,8
1,7
0,6
6,4
6,1

Fra 2000 til 2013 har antall arbeidsplasser i de regionale næringene i Ringerike økt med 896. Denne veksten
tilsvarer 6,4 prosent av samlet sysselsetting. Veksten er høyere enn veksten nasjonalt, som har vært på 6,1
prosent.
I likhet med utviklingen nasjonalt, har transportbransjen hatt arbeidsplassnedgang. Det har vært en nedgang på
130 arbeidsplasser i transportbransjen, noe som tilsvarer 0,9 prosent av sysselsettingen. Videre har diversekategorien hatt en svak nedgang. Diverse-kategorien inkluderer trafikkskoler, frivillige organisasjoner og
arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.
Det har vært en øking på 524 arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen. Dette tilsvarer 3,7 prosent av
sysselsettingen, mot 3,1 på landsbasis. Utleie av arbeidskraft har også økt kraftig, og veksten har vært sterkere
enn nasjonalt.
På de neste sidene vil vi se hvordan veksten i Ringerike har vært sammenliknet med veksten i de andre
kommunene i fylket, og vi vil prøve å finne årsaker til veksten i de regionale næringene. Skyldes det flaks? Eller
dyktighet? Eller begge deler?
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2.8.1 Nivå og vekstimpulser
I nesten alle kommunene i Buskerud er bygg- og
anleggsbransjen størst blant de regionale næringene.
Ringerike har en forholdsvis stor andel av
sysselsettingen knyttet til de regionale næringene.
Ringerike er rangert som nummer 112, og ligger
dermed langt over middels med hensyn til nivå i de
regionale næringene.

Lier - 8
Drammen - 9
Gol - 27
Ål - 37
Modum - 71
Krødsherad - 86
Nore og Uvdal - 92
Hemsedal - 100
Ringerike - 112

8,0

Hol - 134
Øvre Eiker - 179

Det er ofte typisk at de regionale næringene
konsentrerer seg til de store stedene. Det kan man si
at til en viss grad gjelder for Buskerud og. Lier og
Drammen har en høy konsentrasjon av
sysselsettingen knyttet til de regionale næringene.
De er rangert blant de ti øverste.

Nes - 205

Agentur og Engros

Hole - 219

Bygg og anlegg

Kongsberg - 222
Røyken - 233

Diverse

Nedre Eiker - 235

Finans, eiendom,
utleie
Forr tjenesteyting

Sigdal - 236
Rollag - 331

Figuren under viser vekstimpulsene fra de regionale
næringene i kommunene i Buskerud fra 2000 til i
dag. Det er ikke noe spesielt mønster som tegner
seg, bortsett fra at bygg- og anleggsbransjen har
vokst i samtlige kommuner, og at transportbransjen
har nedgang i mange kommuner.
Ringerike har hatt en vekst som er forholdsvis høy.
Vekstimpulsene fra besøksnæringene er rangert som
nummer 126 blant landets 428 kommuner.
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Figur 33: Nivå på de regionale næringene i kommunene i
Buskerud i 2013. Rangering mht. andel blant landets 428
kommuner.
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Figur 34: Vekstimpulser fra de regionale næringene fra
2000 til 2013 i kommunene i Buskerud. Rangering mht.
vekst blant landets 428 kommuner.
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Najonal vekst
Bransjejustert

2.8.2 Dekomponering av veksten
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2007

2006

Ganske mange kommuner i Buskerud har hatt en
positiv bransjejustert vekst i de regionale næringene.

0,5

2005

Den bransjejusterte veksten i Ringerike i den siste
treårsperioden er rangert som nummer 99 blant
landets 428 kommuner. Dette er litt over middels i
fylket og over middels på landsbasis. Ringerike har
vært attraktiv for regionale næringer i den siste
treårsperioden.

1,0

2004

Vekstimpulsene i de regionale næringene for den
siste treårsperioden i kommunene i Buskerud er vist
i figuren under. Her ser vi at alle kommunene har
kunnet forvente positive vekstimpulser på grunn av
vekst på landsbasis. Videre har nesten alle
kommunene i fylket en positiv bransjeeffekt. Bare
Hole har hatt en ugunstig bransjesammensetning i
de regionale næringene. Mye av variasjonen av
veksten i de regionale næringene kan ikke forklares
strukturelt.

1,5

2003

Veksten i de regionale næringene dekomponeres i
nasjonal vekst, bransjeeffekt og bransjejustert vekst.
Det er den bransjejusterte veksten som er mest
interessant å studere, fordi den sier noe om vekst
utover det forutsetningene tilsier.
Bransjesammensetningen i Ringerike har vært litt
fordelaktig for vekst i de regionale næringene, men
ikke av stor betydning. Den nasjonale veksten har
vært sterkt, og dette har også bidratt til vekst i
Ringerike. Siden 2008 har veksten i de regionale
næringene vært høyere enn den nasjonale veksten
og bransjeeffekten skulle tilsi. Den har økt siden
2011. I 2013 var veksten mer enn dobbelt så høy
enn det forutsetningen isolert sett skulle tilsi.

Bransjeeffekt
Arbeidsplassvekst

Figur 35: Vekstimpulser fra de regionale næringene i
Ringerike fra 2000 til 2013. Vekstimpulsene er
dekomponert i nasjonalt bidrag, bransjeeffekt og
bransjejustert vekst. Tre års glidende gjennomsnitt.
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Figur 36: Vekstimpulser fra de regionale næringene i
kommunene i Buskerud, 2011-2013, dekomponert i
nasjonalt vekst, bransjeeffekt og bransjejustert vekst.
Rangering mht. bransjejustert vekst blant landets 428
kommuner.
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2.9 Oppsummering næringsattraktivitet
Næringsattraktiviteten er oppsummert i figuren til
høyre. De siste treårsperiodene har den
bransjejusterte veksten i basisnæringene vært
negativ, og den har blitt dårligere hver treårsperiode
siden 2010. Samtidig har den bransjejusterte
veksten i de regionale næringene økt. Veksten i
besøksnæringene har stort sett vært som forventet.
Unntaket er den siste treårsperioden, der veksten
har vært lavere enn befolkningseffekten skulle tilsi.
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Ringerike har samlet sett hatt lavere vekst i
næringslivet enn forutsetningene skulle tilsi. Mens
den bransjejusterte veksten i de regionale næringene
har vært god, har veksten i basisnæringene vært
lavere enn forutsetningene skulle tilsi, og veksten i
besøksnæringene har vært litt lavere enn
befolkningsveksten skulle tilsi. Ringerike rangeres
som nummer 280 blant landets 428 kommuner med
hensyn til samlet næringsattraktivitet i perioden
etter 2000.

0,0

2005

Ikke overraskende har Kongsberg hatt en høy
bransjejustert vekst i basisnæringene. Lier har hatt
en høy bransjejustert vekst i de regionale næringene.

Regional

0,5

2004

Den samlede næringsattraktiviteten i hele perioden
fra 2000 til 2013 er vist i figuren under.
Kommunene er rangert blant landets 428
kommuner med hensyn til samlet
næringsattraktivitet.

Besøk

1,0

2003

Siden de regionale næringene er størst, er det en god
ting å ha positiv bransjejustert vekst i de regionale
næringene. Da står det om mange arbeidsplasser.

Basis

Figur 37: Bransjejustert vekst i de ulike næringstypene.
Stolpene til sammen viser samlet næringsattraktivitet. Tre
års glidende gjennomsnitt.
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Figur 38: Samlet næringsattraktivitet for kommunene i
Buskerud i perioden 2000-2013. Rangering blant de 428
kommunene er vist helt til venstre.
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3. Pendling og
arbeidsmarkedsintegrasjon
Et av de viktigste strukturelle forholdene er hvordan stedet henger sammen med området
utenfor. Hvor lett er det å pendle ut og inn av stedet, og hvordan er arbeidsplassutviklingen i
omkringliggende kommuner? Pendlingsstrømmene kan fortelle oss om disse forholdene.
2013

3.1.1 Utpendling
Oslo er kommunen som det pendles mest til fra
Ringerike. I 2013 var det 1 140 personer som
pendlet fra Ringerike til Oslo. Antallet har gått ned
fra 2001.

2009

Det var 379 personer som pendlet til Jevnaker, og
antallet er noenlunde likt som de tolv foregående
årene.
Ellers er det litt pendling til Modum, Drammen,
Asker og Gran.

3.1.2 Innpendling
Jevnaker og Hole er kommuner det pendles mest fra
til Ringerike. 905 personer pendlet fra Jevnaker til
Ringerike i 2013, mens det var 862 personer som
pendlet fra Hole. Pendlingen fra disse kommunene
har økt.
Pendlingen fra Oslo har økt ganske mye, fra 126 i
2001 til 287 personer i 2013. Antallet personer som
pendler fra Modum har vært ganske stabilt siden
2001, og det var 251 personer som pendlet fra
Modum til Ringerike i 2013.
Gran, Bærum og Lunner er kommuner fra hvis
pendlingen til Ringerike er på over 100 personer.
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Oslo
753

Hole

712

Bærum
379

Jevnaker

Videre er Hole og Bærum kommuner med en viss
innpendling fra Ringerike. Pendlingen til disse
kommunene fra Ringerike har økt jevnt siden 2001.
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Figur 39: Antall pendlere fra Ringerike til de åtte
kommunene det pendles mest til.
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Figur 40: Antall pendlere til Ringerike fra de åtte
kommunene med størst innpendling til Ringerike.
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3.2 Samlet pendling
Samlet sett var det 4 718 personer som var bosatt i
Ringerike, men som jobbet i en annen kommune i
2013. Utpendlingen har økt siden 2000.
Det er noen færre som pendler til Ringerike enn ut.
Samlet sett var det 3 761 personer som pendlet inn.
Også antallet innpendlere har økt siden 2000.
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Figur 41: Antall personer som pendler inn og ut av
Ringerike, 2000-2013

3.3 Arbeidsmarkedsintegrasjon
Arbeidsmarkedsintegrasjonen måler summen av
andelen av den sysselsatte befolkningen som pendler
ut og andelen av arbeidsplassene på stedet som det
pendles inn til.
Det er en stor fordel for et sted å ha gode
pendlingsmuligheter. Det gjør det lettere for f.eks.
en familie å flytte til et sted, dersom det er flere
arbeidsmarkeder «å ta av». Vi vil senere i analysen
se at å ha en god arbeidsmarkedsintegrasjon har en
god effekt på flyttingen til et sted. Det er et godt
strukturelt forhold.
Arbeidsmarkedsintegrasjonen i Ringerike er rangert
som nummer 204 blant de 428 kommunene, dvs.
litt over middels. Forholdet mellom inn- og
utpendling er ganske jevnt.
Kommuner som Lier, Røyken og Hole har høy
arbeidsmarkedsintegrasjon. Kanskje er disse
kommunene typiske bostedskommuner?
I andre enden av skalaen i Buskerud finner vi
Hemsedal, Nore og Uvdal og Hol. Her er det lite
pendling, noe som kan tyde på at
pendlingsmulighetene er dårlige. Det er ikke
fordelaktig for positiv tilflytting til kommunene.
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Figur 42: Arbeidsmarkedsintegrasjon i kommunene i
Buskerud i 2013. Rangering blant landets 428
kommuner.
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4. Bostedsattraktivitet
Vi har nå beskrevet og analysert utviklingen når det gjelder arbeidsplasser. I dette kapitlet skal vi
se spesielt på bostedsattraktivitet. Steder som er attraktive som bosted trekker til seg innflyttere
og holder på de som allerede bor på stedet. Slike steder får bedre befolkningsutvikling enn
arbeidsplassveksten tilsier. Høy bostedsattraktivitet gjør det også lettere for næringslivet å
rekruttere ansatte.
Vi skal nå analysere flyttingen på bakgrunn av arbeidsplassveksten. Hvordan er sammenhengen mellom
arbeidsplassveksten og flyttingen? Er det andre forhold enn arbeidsplassveksten som har vært drivkrefter, og
som har ført til at stedet har fått flere innflyttere?

Befolkningsvekst

Fødselsbalanse

Flytting

Offentlige
arbeidsplasser

Arbeidsplassvekst
Andre forhold

Strukturelle
forhold

Næringsliv

Bedriftsattraktivitet

Besøksattraktivitet

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Figur 43: Attraktivitetsmodellen, og de delene vi skal fokusere på i dette kapitlet.

Det er viktig å avdekke sammenhengen mellom arbeidsplassvekst og nettoflyttingen. Når vi kjenner denne
sammenhengen kan vi finne ut av hvor mye av flyttingen som skyldes andre forhold. Etterpå skal vi se nærmere
på disse andre forholdene. Det er noen strukturelle forhold som påvirker nettoflyttingen i stor grad. Til slutt kan
vi finne ut om stedene er attraktive som bosteder.
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4.1 Arbeidsplassvekst og flytting
Hvordan har sammenhengen vært mellom arbeidsplassvekst og nettoflytting i norske kommuner? Det kan vi se
gjennom å lage et plott over arbeidsplassvekst og nettoflytting i kommunene i perioden 2000-2013.
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Figur 44: Kommunene i Norge plassert etter arbeidsplassvekst og nettoflytting i perioden 2000-2013. De røde prikkene er
kommunene i Buskerud, mens den store oransje representerer Ringerike.

Det er en klar sammenheng mellom arbeidsplassvekst i kommunene og deres nettoflytting. Linjen viser den
statistiske sammenhengen mellom disse to størrelsene i perioden 2000-2013. Den representerer ekstra
nettoflytting som følge av øking i antall arbeidsplasser.
Nettoflyttingen til Ringerike har vært høyere enn arbeidsplassveksten isolert sett skulle tilsi. Det har altså vært
andre forhold enn bare arbeidsplassvekst som har ført til en positiv nettoflytting til Ringerike.
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4.2 Strukturelle forhold og bostedsattraktivitet
Vi viste på forrige side at noen kommuner har hatt bedre nettoflytting enn arbeidsplassveksten tilsier, mens
andre kommuner har mindre nettoflytting. Nå skal vi analysere årsakene til disse avvikene.
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Bostedsattraktivitet

Befolkningsutvikling

Figur 45: Attraktivitetsmodellen.

Strukturelle forhold er faktorer som har en signifikant betydning for utviklingen, men som vanskelig kan
påvirkes lokalt. Vi har funnet tre strukturelle forhold som har en signifikant betydning for steders nettoflytting,
etter at effekten av arbeidsplassveksten er korrigert for.
Den første er stedets størrelse, målt i innbyggertall. Steder med mange innbyggere har systematisk høyere
nettoflytting, uavhengig at arbeidsplassveksten.
Den andre faktoren er arbeidsmarkedsintegrasjon. Steder som inngår i større arbeidsmarkeder, og som derfor
har bedre pendlingsmuligheter for befolkningen, har systematisk høyere nettoflytting. Disse to faktorene er
statiske, ved at de forandrer seg svært langsomt.
Den tredje faktoren, nabovekst, er mer dynamisk og kan være helt forskjellig fra år til år. Det er
arbeidsplassveksten i omkringliggende steder, veid med andelen som pendler til hvert sted. Dersom de
omkringliggende stedene har arbeidsplassvekst, blir nettoflyttingen påvirket positivt.
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4.2.1 Strukturelle flyttefaktorer
12
22
24
27
38

Øvre Eiker

63

Hole

94

Hurum

105

Ringerike
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Flesberg

108

Modum

130

Kongsberg

205

Gol

227

Krødsherad

243

Sigdal

247

Ål

284

Nes (Buskerud)

296

Nore og Uvdal, Hemsedal og Flå har på grunn av lav
arbeidsmarkedsintegrasjon og en lav
befolkningsstørrelse dårlige forutsetninger for positiv
nettoflytting.

Nedre Eiker

Rollag

313

Lier er en av kommunene i landet med best
forutsetninger for positiv nettoflytting. Det skyldes at
Lier har et godt integrert arbeidsmarked og at
befolkningsveksten er høy. Drammen har også isolert
sett gode forutsetninger for positiv nettoflytting, mest
på grunn av en høy befolkningsstørrelse.

Røyken

Hol

353

Arbeidsmarkedsintegrasjonen i Ringerike er
forholdsvis lav, og den har hatt en svak negativ effekt
på nettoflyttingen til kommunen. Isolert sett har
Ringerike forholdsvis gode forutsetninger for
nettoflytting. Ringerike er rangert som nummer 105
blant landets 428 kommuner med hensyn til
strukturelle flyttefaktorer. Dette plasserer Ringerike,
så vidt det er, blant den beste fjerdedelen av norske
kommuner.

Drammen

Nore og Uvdal

363

Det er først og fremst Ringerikes høye
befolkningsstørrelse som har virket positivt på
nettoflyttingen til kommunen, etter at
arbeidsplassveksten er justert for.
Befolkningsstørrelsen er, som nevnt på forrige side, en
ganske statisk størrelse, som normalt sett ikke vil
endres dramatisk på kort tid.

Lier

Hemsedal

370

Hva har de strukturelle flyttefaktorene betydd for
nettoflyttingen til kommunene? Det har vi regnet ut i
figuren til høyre.
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Figur 46: Effekten av de strukturelle flyttefaktorene på
kommunenes nettoflytting siste fire treårsperioder.
Rangering blant landets 428 kommuner.
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4.2.2 Ekte bostedsattraktivitet
Nå har vi analysert nettoflyttingen, og regnet ut hva som skyldes arbeidsplassvekst og hva som skyldes
strukturelle faktorer. Det er imidlertid fremdeles en del av nettoflyttingen som ikke kan forklares av disse
faktorene. Når det ikke finnes en ytre forklaring, antar vi at det skyldes forhold som er spesielle for regionen.
Denne restfaktoren blir da en indikator for bostedsattraktiviteten. Den viser om nettoflyttingen har vært
unormalt høy eller lav gitt de forholdene som vi vet påvirker nettoflyttingen.
Utviklingen av bostedsattraktiviteten i Ringerike kan vi se i figuren under.
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Figur 47: Den relative nettoflyttingen til Ringerike, dekomponert i effekten av arbeidsplassvekst og strukturelle flyttefaktorer.
Den nettoflyttingen som ikke kan forklares av arbeidsplassveksten eller strukturelle faktorer er en indikator for
bostedsattraktivitet. Tre års glidende gjennomsnitt. Enhetene er standardavvik av nettoflytting.

Den sorte, stiplede linjen viser nettoflyttingen i Ringerike hver treårsperiode siden 2003. Den høye
befolkningsstørrelsen har hatt en jevn, positiv effekt på nettoflyttingen til kommunen i hele perioden.
Arbeidsmarkedsintegrasjonen har en mindre betydning for nettoflyttingen til kommunen nå enn før.
Naboveksten har ikke hatt så mye å si.
Den relative arbeidsplassutviklingen har blitt dårligere i de siste årene, spesielt i de tre siste treårsperiodene.
Isolert sett skulle dette bidra til at nettoflyttingen skulle avta, men det kan ta litt tid før arbeidsplassutviklingen
slår ut på nettoflyttingen.
Bostedsattraktiviteten, den delen av flyttingen som ikke kan forklares av arbeidsplassvekst eller strukturelle
forhold, har vært positiv de siste to årene. Nettoflyttingen har vært høyere enn forventet. Bostedsattraktiviteten
var negativ i 2010 og 2011, ellers har den vært positiv. Ringerike fremstår som et relativt attraktivt sted å bo i.
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2004

5
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Ringerike rangerer litt over middels i Buskerud, over
kanskje sammenliknbare steder som Drammen,
Hurum og Lier. Både Drammen og Lier har meget
gode strukturelle forhold for positiv nettoflytting, men
flyttingen har altså vært dårligere enn forventet. Det
kan skyldes forhold knyttet til boligmarkedet, eller
andre ting som gjenstår å forske videre på.

Hole

34

Hemsedal og Hole er kommuner med en unormalt
høy nettoflytting. De er rangert som nummer 5 og 6
blant kommunene i Norge. De var også positive som
bosted i den siste treårsperioden. Flå har også hatt
unormal høy nettoflytting de siste seks årene.

Hemsedal

Flå

80

I figuren til høyre har vi summert
bostedsattraktiviteten i kommunene i Buskerud de
siste fire treårsperiodene. Når vi rangerer
bostedsattraktiviteten på den måten, kommer
Ringerike ut som nummer 127 blant landets 428
kommuner. Ringerike er dermed over middels
attraktiv å bo i, gitt arbeidsplassvekst og strukturelle
flyttefaktorer.
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4.2.3 Bostedsattraktivitet rangert
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Figur 48: Bostedsattraktiviteten for de siste fire
treårsperiodene. Rangering blant landets 428 kommuner.
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5. Scenarier for framtidig vekst
Vi skal avslutte denne delen av rapporten med å se på hva som er sannsynlige og mulige
scenarier for framtidig utvikling. Fremtidsscenariene er basert på at de strukturelle forholdene
vil fortsette, men at kommunene kan påvirke sin egen attraktivitet.
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Figur 49: Arbeidsplassveksten i Norge fram til 2013, og
beregnet arbeidsplassvekst ut fra at sysselsettingsandelen
skal være konstant og SSBs middelprognose for
befolkningsveksten.
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-4
Servering
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Figur 50: Prosentvis vekst i antall arbeidsplasser fra 2000 til
2013 i Norge.
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Årlig vekst i antall arbeidsplasser

3,0

2010

Strukturelle endringer er en av de viktigste
drivkreftene for framtidig fordeling av veksten i antall
arbeidsplasser mellom kommuner. Kommuner med
konsentrasjon i vekstbransjer får vekstimpulser, mens
kommuner med mange arbeidsplasser i næringer med
nedgang vil bli negativt påvirket. I våre scenarier har
vi lagt inn at vekstmønsteret mellom sektorer og
bransjer vil fortsette med den samme tendensen i de
kommende årene som i perioden 2000-2013. Vi ser
hvordan veksten har variert i de ulike bransjene i
figuren til høyre.

3,5
2 500 000

2008

Vi baseres oss på SSBs middelframskriving for
befolkningsveksten i Norge. Det forventes sterk
innvandring de neste årene, som fører til tilsvarende
sterk befolkningsvekst. Deretter antas det at nettoinnvandringen til Norge faller, slik at
befolkningsveksten også faller. Framskrivningen
gjelder for befolkningsvekst, men vi kan også bruke
disse framskrivningene til å beregne sannsynlig
arbeidsplassutvikling. Vi forutsetter da ganske enkelt
at andelen av befolkningen som er sysselsatt vil være
konstant ii, slik at befolkning og arbeidsplasser vil
vokse i samme takt.

4,0

2006

De strukturelle forholdene som kommer til å påvirke
hver enkelt kommune vil være et resultat av hvor sterk
veksten i hele Norge blir. Dessuten vil veksten i en
enkeltkommune også bli påvirket av hvilke sektorer
og bransjer som kommer til å vokse i framtiden. Vi
skal innledningsvis gjøre rede for hvordan vi kommer
fram til et sannsynlig normalscenario for den
nasjonale veksten og hvordan den fordeles.

Regional

5.1 Strukturelle forhold

Antall arbeidsplasser i Nroge, linje

3 000 000

5.2 Modellens dynamikk
I scenariomodellen bruker vi den samme modellen som vi brukte for å analysere den historiske utviklingen. Det
er først og fremt utviklingen i befolkning og antall arbeidsplasser som modellen vil vise. Samtidig viser modellen
hvordan antall arbeidsplasser vil fordele seg mellom sektorer og næringstyper.

Befolkningsvekst

Fødselsbalanse

Nettoflytting
Stat og Län
Kommunen og
lokale næringer

Besøksnæringer

Strukturelle
forhold: Størrelse
og arbeidsmarkedsintegrasjon

Arbeidsplassvekst

Basisnæringer

Regionale
næringer

Bransje-effekt

Bransje-effekt

Figur 51: Scenariomodellens oppbygging. De grå boksene er eksogene variabler, som baserer seg på historiske tall. De blå
boksene blir bestemt i modellen. De sorte pilene viser definisjonsmessige sammenhenger, som at befolkningsveksten er
summen av fødselsbalansen og nettoflytting, og at arbeidsplassveksten er summen av veksten i alle sektorer og næringstyper.
De blå pilene viser sammenhenger som er lagt inn i modellen, og som er basert på regresjonsanalyser av historiske
sammenhenger.

I modellen blir framtidig vekst i antall arbeidsplasser i basisnæringer et resultat av forventet vekst i de ulike
bransjene på landsbasis, og vi legger da til grunn at veksten i de ulike bransjene i kommunen blir den samme
som på landsbasis. Veksten i besøksnæringene er antatt å være den samme som på landsbasis i utgangspunktet,
men justert for befolkningsveksten. De regionale næringene blir positivt påvirket av både befolkningsvekst og
samtidig påvirket av bransjestrukturen.
Utviklingen i antall arbeidsplasser i statlig sektor og i fylker antas å fortsette som før, og vil ikke være påvirket
av kommunens egen arbeidsplassvekst.
Den relative arbeidsplassveksten i kommunen vil få en effekt på nettoflyttingen. Her baserer vi modellen på den
empiriske sammenhengen mellom arbeidsplassvekst og nettoflytting i norske kommuner de ti siste årene.
Nettoflyttingen blir også påvirket av strukturelle forhold som kommunens befolkningsstørrelse og
arbeidsmarkedsintegrasjon, som antas å ha samme effekt i framtiden som historiske data viser.
Denne modellen representerer «business as usual», der de strukturelle endringene de siste årene framskrives.
Samtidig baserer dette scenariet seg på at regionen har en utvikling «som normalt», dvs. at regionen har helt
nøytral attraktivitet.
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5.3 Normal-scenario for Ringerike
I figuren til høyre viser vi hvilken utvikling Ringerike
vil få dersom normalscenariet slår til. Folketallet vil
øke til 31 497 innbyggere i 2040. Folketallet vil
stagnere etter 2030, etter hvert som det antas at
Norges befolkning vil vokse langsommere enn før.
Normalscenariet er mer pessimistisk enn SSBs
middelframskrivning. Det kommer av at SSB har lagt
inn en dempingsfaktor i den innenlandske flyttingen
som blir sterkere lenger ut i perioden. Det vil innebære
at det sentraliserende flyttemønsteret vil avta. I vårt
normalscenario ligger det imidlertid ingen slik
dempingsfaktor. Ringerike har svakere
fødselsoverskudd enn landet ellers, og det vil trekke
ned befolkningsveksten.

Befolkningsutvikling
Normalscenario

MMMM

38 000
36 000

33 546

35 589

34 000
32 000
31 397

30 000
28 000

31 497
29 400

26 000

I figur 53 vises arbeidsplassutviklingen. Antall
arbeidsplasser forventes å øke litt de første årene, for
deretter å stå stille. Arbeidsplassveksten blir ganske
svak, fordi Ringerike har en forholdsvis ugunstig
bransjestruktur, som er forventet å fortsatt forbli
ugunstig i normalscenariet.

24 000

Konklusjonen er at både befolkning og antall
arbeidsplasser i Ringerike vil først få en liten vekst, og
deretter stagnere, dersom de strukturelle forholdene
forblir uendret, og regionen utvikler seg som normalt.
Dermed må kommunen ha en utviklingsstrategi som
er mer effektiv enn andre kommuner for å oppnå
samme vekst som landet.

Figur 52: Antall innbyggere i Ringerike, fremskrevet til
2040. Normalscenariet og SSBs middelframskriving.
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Figur 53: Normalscenario for arbeidsplassvekst i Ringerike.
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5.4 Alternative scenarier med ulik attraktivitet
Normalscenariet er basert på at utviklingen i kommunen er absolutt normal, både med hensyn til
arbeidsplassvekst i de enkelte bransjene, og med hensyn til nettoflytting i forhold til arbeidsplassvekst og
strukturelle forhold. Attraktivitetsmodellen er basert på at kommuner kan påvirke egen vekst og oppnå en bedre
utvikling enn slike framskrivninger tilsier. Attraktivitet er «statistisk unormal» vekst.
Vi vil derfor utvide scenariomodellen gjennom å legge inn historisk attraktivitet for regionen, og deretter legger
vi inn ulike forutsetninger om framtidig attraktivitet som vil skape vekst i regionen.

Befolkningsvekst

Fødselsbalanse

Nettoflytting
Stat og Län
Kommunen og
lokale næringer

Besøksnæringer

Besøksattraktivitet

Strukturelle
forhold: Størrelse
og arbeidsmarkedsintegrasjon

Arbeidsplassvekst

Basisnæringer

Regionale
næringer

Bransje-effekt

Bransje-effekt

Bedriftsattraktivitet

Bostedsattraktivitet

Figur 54: Scenario-modellen utvidet med attraktivitet for besøk, bedrift og bosted.

I denne modellen kan vi legge inn verdiene for historisk attraktivitet, dvs. den attraktiviteten som regionen har
hatt de siste årene. Da kan vi se hvilken utvikling regionen vil få dersom de fortsetter med den attraktiviteten de
har hatt for bosted, bedrifter og besøk i de siste årene.
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Befolkningsutvikling

5.5 Scenarier for med historisk
attraktivitet
Vi kan legge inn de historiske verdiene for
Ringerikes attraktivitet som bosted, og historiske
verdier for attraktiviteten for basisnæringer,
besøksnæringer og regionale næringer i modellen,
og se hvilken utvikling som det fører til.

Normalscenario

Historisk

MMMM

38 000

36 000

35 589

iii

Bostedsattraktivitet
Basis attraktivitet
Besøksattraktivitet
Regional attraktivitet

Historisk
0,1
-1,1
-0,4
0,3

St avvik
0,7
8,8
10,8
11,0

Den historiske verdien til bostedsattraktiviteten i
Ringerike er positiv. Det betyr at Ringerike har hatt
en ekstra netto innflytting inkludert innvandring
som er høyere det som arbeidsplassveksten og de
strukturelle forholdene tilsier.
Verdiene for attraktivitet for basisnæringer og
besøksnæringer er negative, noe som viser at
veksten i disse næringstypene har vært svakere enn
forventet ut ifra bransjestrukturen. Ringerike har
imidlertid hatt en positiv attraktivitet for de
regionale næringene. De regionale næringene har
vokst raskere enn bransjestrukturen skulle tilsi.

30 000
29 400
28 000

26 000

Figur 55: Ulike scenarier for attraktivitet og SSBs
middelframskriving for befolkning.

Arbeidsplassutvikling
Normalscenrio

Historisk

14600

14400
14 338
14200

14 218

14000

13800 13 851

13600

13400
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Den positive bostedsattraktiviteten fører til at
Ringerike får litt sterkere befolkningsvekst i
scenariet med historisk attraktivitet. Den lave
attraktiviteten for basis- og besøksnæringer fører
imidlertid til at scenariet med historisk vekst viser
litt svakere vekst enn normalscenariet.
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Tabell 5: Historiske verdier for attraktiviteten i Ringerike
og standardavviket for alle kommuners attraktivitet.
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Figur 56: Ulike scenarier for attraktivitet med hensyn til
utvikling i samlet antall arbeidsplasser.
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Befolkningsutvikling

5.6 Høyvekstscenario
45 000

Vi har til slutt lagt inn verdier for et
høyvekstscenario, som gir en befolkning som
passerer 40 000 innbyggere før 2040.

30 000

I høyvekstscenariet er bostedsattraktiviteten satt til
0,7. Det betyr at nettoinnflyttingen blir 0,7
standardavvik over gjennomsnittet hvert år, i tillegg
til det som skyldes arbeidsplassvekst og strukturelle
forhold. Det er bare ti kommuner som har hatt en
så høy bostedsattraktivitet i gjennomsnitt de siste
12 årene, og av de er det bare Ullensaker som er så
stor som Ringerike.
Det er også lagt inn høy attraktivitet for næringsliv
av alle de tre næringstypene.
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0,7
8,8
10,8
11,0

Høyvekstscenario

36 679

Tabell 6: Verdier for attraktivitet i et høyvekstscenario,
historisk attraktivitet og standardavviket for regional
attraktivitet.
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I tabellen under har vi lagt inn verdier for framtidig
attraktivitet som vil skape denne veksten i
befolkningen.
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Figur 57: Befolkningsutvikling i ulike scenarier for
attraktivitet.
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Et slikt høyvekstscenario må betraktes som svært
optimistisk, og befolkningen vil passere 40 000 før
2040. Antall arbeidsplasser vil øke fra 13 851 i
2013 til over 23 000 i 2040.

Figur 58: Arbeidsplassutvikling for ulike scenarier for
attraktivitet.
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5.6.1 Hvor kommer veksten fra i vekstscenariet?
Vi kan også vise hvordan arbeidsplassutviklingen blir i de ulike scenariene når deler opp i de ulike sektorene og
næringstypene. I tabellen under viser vi antall arbeidsplasser i 2013, og antall arbeidsplasser i 2024 for de ulike
scenariene.
2013

Normal

Historisk

2308
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2308

2308

3715

3428
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2279

2357
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2369

2487
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Stat/fylke

Figur 59: Antall arbeidsplasser i ulike sektorer og næringstyper i 2013, og i 2023 i de ulike scenariene.

Både basisnæringene og besøksnæringene ligger an til å få synkende antall arbeidsplasser både i normalscenariet og i
scenariet med historisk attraktivitet. I høyvekstscenariet vil disse næringstypene få vekst. Det å oppnå vekst i
basisnæringene vil være en stor utfordring dersom den strukturelle utviklingen i Norge fortsetter.
Mye av arbeidsplassveksten vil komme i de regionale næringene, i alle de tre scenariene. Det er fordi det er de
regionale næringene som har vokst mest, og som også har høyest vekst i scenariene, som alle forutsetter at de
strukturelle trekkene i veksten vil fortsette.
Antall ansatte i kommuner og lokale næringer vil bli litt større i vekstscenariet, fordi det blir flere innbyggere.
Antall arbeidsplasser i stat og fylke antas uendret i alle scenariene, og antas å vokse i samme takt som tidligere.
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5.6.2 Vil Ringeriksbanen gi økt vekst?
En ny Ringeriksbane vil gjøre det mye lettere å bo i Ringerike og pendle til Oslo og Bærum. En slik ny Ringeriksbane
kan stå ferdig i 2025. Det åpner for muligheter til at flere bosetter seg i Ringerike. Spørsmålet er hvor mye dette kan
stimulere befolkningsveksten i Ringerike.
Vi kan først se på de større kommunene i Akershus og Buskerud, og hvor mange som bor i disse kommunene som
pendler til Oslo eller Bærum i dag.
Asker
Skedsmo
Lørenskog
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Nesodden
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Røyken
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Ås
Vestby
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Nedre Eiker
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Figur 60: Antall personer som pendler til Oslo eller Bærum, 2013

I dag er et 1 852 personer som bor i Ringerike og pendler til Bærum eller Oslo. Når pendlingsavstanden blir vesentlig
kortet ned, skulle man tro at det blir langt flere som bor i Ringerike og pendler. Reisetiden fra Ringerike vil bli
sammenliknbar med de andre kommunene i grafen, og alle kommunene vil i praksis dele på et felles arbeidsmarked.
Potensialet for pendling fra Ringerike til Bærum og Oslo kan da ligge i størrelsesorden rundt 5 000 personer, hvis vi
ganske forenklet ser på medianen av de kommunene som er med i grafen. Det er 3 000 flere enn hva det er i dag.
De forkortede reisetidene fra Ringerike til Oslo og Bærum virker naturligvis begge veier. Det blir også mye lettere å
bo i Oslo, Bærum eller i nabokommunene og pendle til Ringerike. Det vil derfor med all sannsynlighet også bli økt
innpendling til Ringerike fra disse kommunene.
Ringerike vil med vår terminologi få mye sterkere arbeidsmarkedsintegrasjon. Vi har tidligere vist at
arbeidsmarkedsintegrasjon øker nettoinnflyttingen. Det er et av de strukturelle forholdene som påvirker
nettoflyttingen. Hvis vi tar utgangspunkt i at pendlingen ut av Ringerike øker med 3000 og at innpendlingen også
øker med 3000, vil den økte arbeidsmarkedsintegrasjonen isolert sett føre til at nettoflyttingen til Ringerike blir bedret
med 0,3 prosent av folketallet hvert år. Det er et anslag basert på empiriske analyser av utviklingen i kommunene i
Norge etter 2000.
Spørsmålet er hva som skjer fra Ringrikebanen står ferdig til den økte pendlingen blir realisert. Vil det bli langt flere
som velger å flytte til Ringerike for å pendle mot Oslo enn det er som vil pendle den andre veien? Det vil i så fall
kunne bidra til et løft i befolkningsveksten i Ringerike. Et slikt løft i innflytting og befolkningsvekst vil imidlertid
måtte vises i boligmarkedet. Vi skal drøfte dette videre på de neste sidene.
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5.6.3 Boligmarkedet i Osloregionen
Årsaken til at noen kommuner har høye boligpriser og lite nybygging, mens andre kommuner har mye nybygging uten
høye boligpriser, er ofte at dette er kommuner som deler arbeidsmarked og samtidig har ulikt tilgjengelig areal for
nybygging.
I figuren under har vi markert Oslo og kommunene i Akershus, Østfold, og Nedre Buskerud med rødt.
Snittpris 2008-2013

Osloregionen

Askim

Ringerike

Lineær (Snittpris 2008-2013)

120

Nye boliger pr 1000 innbyggere

y = 0,3338x + 3,1461
R² = 0,2879
100

80

[CELLREF]

Ås

60

40
Bærum Oslo
20
Nesoddden
0
0

50

100

150

200

250

Boligpris i prosent av landsgjennomsnitt
Figur 61: Boligpriser og boligbygging i norske kommuner. Størrelsen står i forhold til folketallet. De røde er kommunene i den
funksjonelle Osloregionen.

Vi ser at Oslo og Bærum har høyest boligpriser av alle, men at det bygges lite boliger i forhold til folketallet i disse
kommunene. Etterspørselen etter boliger i disse kommunene er høy, men boligbyggingen holder ikke tritt. Dermed
øker prisene, men det er tilsynelatende ikke nok regulert areal til nybygging. Dermed presses boligbygging og
innflyttingen til kommuner innenfor pendlingsavstand med tilgjengelig areal. Ullensaker og Ås er slike kommuner. Vi
ser at disse kommunene har mye boligbygging uten at boligprisene er veldig høye.
Vi ser tre andre store kommuner i grått til venstre for Oslo. Det er Bergen, Trondheim og Stavanger. De danner
kjerner i store funksjonelle arbeidsmarkeder med samme mekanisme: Det er ikke plass i senteret, og boligbyggingen
presses over til nabokommuner med bedre plass. Utenfor disse byene kan vi også finne kommuner med unormalt mye
boligbygging.
Ringerike har hatt forholdvis lave boligpriser sammenliknet med andre kommuner i dette området. Boligprisene ligger
på 76 prosent av landsgjennomsnittet, og boligbyggingen har tilsvart 25 nye boliger per år per 1000 innbyggere. For å
få en vesentlig økt innflytting må boligbyggingen økes vesentlig. For å få vesentlig høyere boligbygging er det
antakelig ikke nok med private som bygger eneboliger, det må nok også være investorer som bygger leiligheter i større
skala. Da må nok også prisene øke for at dette skal være attraktivt. Ullensaker og Ås er kommuner som har hatt
spesielt sterk innflytting. Der er boligbyggingen tre ganger så høy i forhold til folketallet, og prisene omtrent 50
prosent høyere enn i Ringerike.
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5.6.4 Kommer Oslosuget?
Mange steder på Østlandet har man store forventninger
om økt befolkningsvekst basert på innflytting av personer
som pendler til Osloområdet etter hvert som nye og
bedre kommunikasjoner på vei og tog skal bygges ut. En
ser for seg at de nye kommunikasjonene skal bringe
stedene innenfor akseptabel pendlingsavstand til Oslo, og
at mange vil velge å bosette seg i kommunen, på grunn av
lavere boligpriser.
Denne forventningen bygger på at en ser for seg at
utviklingen vi har sett i de siste tiårene skal fortsette.
I figur 62 ser vi variasjonene i bostedsattraktivitet i
regionene i Norge. Der ser vi at Oslo, Akershus Vest,
Follo og Nedre Romerike har spesielt lav bostedsattraktivitet, mens de omkringliggende regionene har høy
bostedsattraktivitet. Den mest sentrale delen av
Osloregionen har hatt mindre innflytting enn normalt,
gitt de strukturelle flyttefaktorene og arbeidsplassveksten.
De omkringliggende regionene har på sin side hatt
unormalt høy netto innflytting.

Dermed vil det ikke lenger blir spesielt lett å få innflytting
utover det som egen arbeidsplassvekst og egne kvaliteter
genererer. En kommune som Ringerike vil ikke lenger få
drahjelp fra Oslo for å få flere innflyttere.
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Figur 63: Forventet årlig befolkningsvekst og boligbygging i
Oslo/Akershus.
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I årene framover forventes befolkningsveksten å bli lavere
i Norge. Da blir det også lavere vekst i Osloregionen.
Kapasiteten til å bygge nye boliger i Oslo og Akershus vil
imidlertid være like god. I figur 63 har vi satt inn
boligbygging og historisk og forventet befolkningsvekst i
diagrammet. I 2013 var det en befolkningsvekst på
nesten 25 000 i Oslo og Akershus, mens det ble bygget
omtrent 7 000 boliger. SSB forventer i sin middelframskriving at befolkningsveksten i Oslo og Akershus
skal synke ned mot 10 000 fram til 2040. Hvis det
fremdeles er mulig å bygge 7 000 nye boliger i året, blir
det ikke lenger et press mot de omkringliggende
områdene. Den nye boligbyggingen i Oslo og Akershus
vil være mer enn stor nok til å dekke etterspørselen fra
nye innflyttere.

Figur 62: Variasjoner i bostedsattraktivitet i regionene.

Befolkningsvekst antall personer

Det kan antakelig forklares av mekanismer i boligmarkedet. Den forventede innflyttingen til de sentrale
delene av Osloregionen skjer ikke, fordi det ikke er nok
boligbygging til å huse de potensielle innflytterne. I stedet
øker prisene på boliger i disse områdene. Dermed presses
innflyttingen til omkringliggende områder som har plass
til boligbygging.

5.6.5 Oppsummering effekt av Ringeriksbanen
Ringeriksbanen vil føre til at arbeidsmarkedet i Ringerike blir tettere integrert i den funksjonelle Osloregionen.
Det vil føre til bedre nettoflytting, alt annet likt. Effekten vil ligge i størrelsesorden 0,3 prosent per år. Det
tilsvarer en økt befolkningsvekst på omtrent 100 personer pr år. Det vil gi ekstra 1 500 innbyggere mellom 2025
og 2040.
I de scenariene vi har vist, er sannsynlig befolkningsvekst i Ringerike lavere enn i SSBs middelprognose. Selv med
denne ekstra veksten, vil befolkningsveksten i Ringerike kunne bli lavere enn SSBs middelprognose.
Scenariene viser også at det er stor usikkerhet om framtidig vekst i Ringerike. Mye avhenger av hvordan
Ringerike utvikler seg og hvordan kommunen evner å realisere effektive strategier for økt attraktivitet. Dersom
Ringerike greier å bli blant de mest attraktive kommunene i landet, vil befolkningen kunne øke mye raskere, og
komme opp i over 40 000 innbyggere før 2040, selv uten effekt av Ringeriksbanen.
Dersom Ringeriksbanen hadde stått ferdig i 2005, ville effektene på befolkningsveksten blitt mye sterkere. Norge
har hatt en historisk sterk befolkningsvekst fra 2005 til i dag, sammen med en sterk sentralisering. Det har gitt et
press mot innflytting til de sentrale delene av Østlandet som ikke har kunnet la seg realisere på grunn av at det
ikke har vært nok boligbygging. Det har igjen ført til svært høy vekst i noen kommuner som ligger litt utenfor,
men innenfor akseptabel pendlingsavstand. De kommunene som har fått den høye veksten, er kommuner som
har hatt tilgjengelig areal for boligbygging, og hvor det har vært mulig å bygge mange nye boliger. Når
befolkningsveksten i Norge avtar, som SSB forventer, vil presset mot de mellomsentrale kommunene i
Osloregionen avta. SSB forventer en befolkningsvekst i Norge i 2025 på omtrent 0,5 prosent. Det er vesentlig
lavere enn dagens 1,3 prosent. Da vil de mest sentrale delene av Osloregionen ha kapasitet til å bygge nok
boliger til å ta unna befolkningsveksten selv. Da blir det ikke lenger noe press mot innflytting til de
mellomsentrale kommunene.
Når Ringerike blir koblet mye tettere til Osloregionen, åpnes det for muligheter til å skape pendlingsbasert
innflytting og økt befolkningsvekst. En kommune som ligger inne i et stort og tett integrert arbeidsmarked kan
oppnå høy innflytting uten egen arbeidsplassvekst. Det er imidlertid ikke noe som kommer av seg selv. Ringerike
vil konkurrere som bosted med alle de andre kommunene i Osloregionen. Det må bygges vesentlig flere boliger i
Ringerike enn før. Da må Ringerike også ha bedre bokvaliteter enn de fleste andre kommunene i regionen, slik
at det skapes etterspørsel etter de nye boligene. Antakelig må også boligprisene først øke en periode, slik at det
blir mer kommersielt lønnsomt å bygge nye boliger i Ringerike for salg. Med den nye Ringeriksbanen vil
bostedsattraktivitet få større betydning enn før.
En må også huske på at det ikke bare er Ringerike som vil få vesentlig kortere reisetid til Oslo. Det gjelder
faktisk mange kommuner i Østfold, Hedmark, Buskerud og Vestfold. Det er dermed mange kommuner som
konkurrerer om bosetting av personer som arbeider i Oslo. Når befolkningsveksten blir mye lavere, blir det
kamp om relativt få personer som skal deles på mange kommuner.
Konklusjonen er at Ringeriksbanen primært vil gi en økt befolkningsvekst i Ringerike på omtrent 100 personer
årlig. Det er imidlertid et potensial for å øke denne veksten vesentlig, men da må bostedsattraktiviteten i
Ringerike økes i forhold til andre kommuner i Osloregionen, og det må bli en kraftig økning i boligbyggingen.

50

Regional analyse for Ringerike 2014

6. Utdanning
Det er stor interesse for utdanningsnivået, både generelt i befolkningen og i næringslivet. Et høyt
utdanningsnivå regnes ofte som en kvalitet i seg selv, samtidig som mange antar at et høyt
utdanningsnivå også er vekstfremmende for næringslivet. I regionale utviklingsstrategier, både
blant fylkeskommuner og primærkommuner, er det ofte selvstendige målsettinger om å oppnå
økt utdanningsnivå. Derfor har vi tatt med dette temaet i denne rapporten. Vi vil først presentere
noen data om utdanningsnivå i befolkningen. Deretter konsentrerer vi oss om utdanningsnivået
i næringslivet.

6.1 Utdanning i befolkning
Utdanningsnivået i befolkningen varierer ganske
mye mellom stedene. Bærum har høyest
utdanningsnivå i sin befolkning i 2013 med 54,8
prosent av den sysselsatte befolkningen med minst
tre års utdanning. I Værøy kommune var
tilsvarende andel 13,0 prosent.
28,8 prosent av den sysselsatte befolkningen i
Ringerike har høyere utdanning. Ringerike rangerer
med det over mediankommunen, men under
fylkessnittet, som er på 31,7 prosent.

Norge

Buskerud

Ringerike

Mediankommunen

40

35,3

35

31,7
30
28,8
25

24,5

Buskerud sitt nivå ligger under landsgjennomsnittet.
20

15
2013
2012
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2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

De høyt utdannede klumper seg ofte i de største
byene, og derfor har de aller fleste kommunene
lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet. Det
er bare 35 av 428 kommuner som har et
utdanningsnivå i befolkningen som er over
utdanningsnivået på landsbasis.

Figur 64: Andel av den sysselsatte befolkningen i Norge,
Buskerud, Ringerike og mediankommunen med høyere
utdanning, 2000 – 2013.
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6.1.1 Utdanningsnivå blant pendlere
Noen kommuner har mye høyere utdanningsnivå
for de som pendler ut enn de som pendler inn. Det
kan vi kanskje tolke som at de er attraktive som
bostedskommune for personer med høy utdanning.
Rent intuitivt skulle en tro at kommuner som har et
høyt utdanningsnivå i arbeidsmarkedet i egen
kommuner hadde lav utdanning blant de som
pendlet ut, ettersom innbyggerne får dekket tilbud
om arbeid til høyt utdannede i egen kommune. I
praksis er det omvendt. Dess høyere utdanningsnivå
det er i arbeidsmarkedet i egen kommune, dess
høyere er utdanningsnivået blant de som pendler ut.
Det er i praksis også en sammenheng mellom høyt
utdanningsnivå i arbeidsmarkedet i kommunen og
utdanningsnivået blant de som pendler inn. Det
virker intuitivt naturlig, men sammenhengen er mye
sterkere mellom utdanningsnivået i egen kommune
og de som pendler ut. Dermed ser det ut til at de
høyt utdannede klumper seg i noen kommuner.
Differansen mellom utpendlerne og innpendlerne er
vist i tabellen til høyre.

Sted
4
6
7
24
30
75
84
93
94
95
127
160
188
189
204
217
247
273
310
313
383

38

Jobber Samme Sted
Utpendling

Innpendling
36,9

34
32

I Ringerike er det, som det er for mange kommuner,
en større andel høyt utdannede blant de som
pendler enn hos de som jobber i egen kommune.
For øvrig er andelen høyt utdannede høyere blant
de som pendler inn enn ut, men forskjellen er ikke
veldig stor.
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Rollag
Krødsherad
Lier
Hole
Nes
Hurum
Nedre Eiker
Drammen
Hemsedal
Hol
Øvre Eiker
Gol
Kongsberg
Ål
Sigdal
Røyken
Ringerike
Modum
Nore og Uvdal
Flesberg
Flå

Jobber
Pendler Pendler
Differanse
samme
inn
ut
sted
21,4
18,8
34,5
15,7
20,3
18,4
32,6
14,2
27,6
27,8
42,0
14,2
32,6
32,1
42,3
10,2
22,4
20,5
30,1
9,5
24,8
27,0
32,0
5,0
22,7
23,4
27,7
4,4
32,8
35,3
38,7
3,4
26,3
29,7
33,1
3,4
22,9
25,4
28,6
3,2
21,5
27,4
28,7
1,3
21,8
26,7
26,1
-0,5
41,1
42,9
40,8
-2,1
25,3
30,0
27,8
-2,2
15,2
24,2
21,6
-2,6
31,4
39,7
36,6
-3,1
27,3
36,9
32,0
-4,9
24,0
31,4
25,0
-6,4
19,3
23,5
15,1
-8,4
19,2
33,2
24,3
-8,8
20,1
36,0
19,6
-16,5

36

I noen kommuner, som Rollag, Krødsherad og Lier,
er andelen høyt utdannede blant de som pendler ut
høyere enn blant de som pendler inn. Det kan være
det kompetanseintensive arbeidsmarkedet i
Kongsberg, Drammen og Oslo som fører til at
differansen mellom høyt utdannede blant inn- og
utpendlere blir så stor.

I figuren til høyre ser vi hvordan utdanningsnivået
har utviklet seg blant inn- og utpendlere. Helt siden
2000 har andelen høyt utdannede som jobber i egen
kommune vært lavere enn andelen blant de som
pendler. Og andelen høyt utdannede er klart høyest
blant de som pendler inn. Andelen med høy
utdanning blant de som pendler inn har også økt
mest.
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Tabell 7: Andel med høyere utdanning hos pendlere i
2012.

Figur 65: Andel med høyere utdanning hos de som
pendler ut, pendler inn og arbeider i Ringerike.

I Ringerike har det vært et skift. Frem til 2006 var
andelen høyt utdannede høyere blant de som
pendlet ut. Deretter har andelen høyt utdannede
blant de som pendler inn økt, og det er nå flere høyt
utdannede blant innpendlerne. Ringerike har
dermed gått fra å være en kommune som var
relativt attraktiv som bosted for høyt utdannede, til
å bli relativt attraktiv som arbeidssted blant høyt
utdannede. Forskjellen er imidlertid ganske liten, så
vi skal være forsiktige med å konkludere med noe
ut ifra dette.

6.2 Utdanningsnivå sektorer
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Figur 66: Andel med høyere utdanning etter sektor, 2012.

38,6

Kongsberg - 3

28,2

Røyken - 11

25,4

Hole - 25

23,3

Drammen - 33

21,3

Lier - 52

21,1

Ringerike - 54

20,0

Hemsedal - 70
Modum - 94

18,3

Hurum - 118

17,6
16,3

Øvre Eiker - 169

Kongsberg har et utdanningsnivå i sitt næringsliv
som er veldig mye høyere enn for de fleste andre
kommuner. Bare to kommuner i Norge har et
høyere nivå i sitt næringsliv enn Kongsberg.

Krødsherad - 176

16,0

Flå - 177

15,9

Ringerike har også et forholdsvis høyt
utdanningsnivå i sitt næringsliv. Ringerike rangerer
som nummer 6 internt i Buskerud, og som nummer
54, dvs. godt over middels, på landsbasis.

Nedre Eiker - 201

15,2

Gol - 212

15,0

Hol - 191

15,5

Ål - 193

15,5

14,0

Nes - 257

12,8

Flesberg - 298

10,5

Sigdal - 382

Det er stor variasjon i utdanningsnivået i
næringslivet i Buskerud. Mens 38,6 prosent av de
som jobber i næringslivet i Kongsberg har høyere
utdanning, er det bare 9,2 prosent i Rollag som har
det.

29,9

30,8

30

35,3

38,2

I resten av kapittelet skal vi se spesielt på
utdanningsnivået i næringslivet. Variasjonen i
utdanningsnivå i næringslivet er vist i figuren ved
siden av.

59,6

6.2.1 Utdanningsnivå næringslivet

60

65,3

Sektorsammensetningen har naturligvis stor
betydning for den regionale variasjonen i
utdanningsnivået. Steder hvor en stor andel av
sysselsettingen er i offentlig sektor vil naturlig få et
høyere utdanningsnivå i arbeidslivet, og
sannsynligvis også i befolkningen.

70,1

Utdanningsnivået blant de som jobber i Ringerike er
omtrent like høyt som i Buskerud. I
fylkeskommunal sektor er andelen høyt utdannede i
Ringerike litt høyere enn på landsbasis. I kommunal
og privat sektor er andelen høyt utdannede ganske
mye lavere enn i landet som helhet.

69,6

Næringslivet har mye lavere andel utdannede enn i
offentlig sektor. 26,1 prosent av de som jobber i
næringslivet i Norge har høyere utdanning.

70,3

Det er stor forskjell på utdanningsnivået i de ulike
sektorene. Fylke og stat har mye høyere andel med
høyere utdanning enn de andre sektorene. Over 70
prosent av de som arbeider i fylkeskommunene har
høyere utdanning, mens 65,3 prosent av de
statsansatte har minst 3-årig utdanning.

Nore og Uvdal - 405
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Rollag - 409

9,2
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Figur 67: Andel med høyere utdanning i næringslivet,
etter arbeidssted i 2013.
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Ettersom det er store forskjeller mellom
utdanningsnivå mellom bransjene, vil det være
interessant å undersøke om de regionale ulikhetene
mellom utdanningsnivå i næringslivet skyldes at
bransjestrukturen er forskjellig. Det har vi gjort i
den nederste figuren. Bransjeeffekten er beregnet
gjennom å kalkulere hvilken andel ansatte med høy
utdanning det ville vært dersom det var
gjennomsnittlig utdanningsnivå i hver enkelt
bransje, og deretter trekke fra næringslivets
generelle utdanningsnivå. Når vi har regnet ut
bransjeeffekten, kan vi også se om noen kommuner
har unormalt høyt utdanningsnivå når
bransjeeffekten er trukket fra.
Bransjesammensetningen i Ringerike tilsier at
utdanningsnivået i næringslivet skal være litt lavere
enn gjennomsnittet. I realiteten er utdanningsnivået
lavere. Det ser vi ved at det bransjejusterte
utdanningsnivået er negativt. Likevel er nivået
høyere enn i de fleste kommuner i Norge.
Kongsberg er kommunen i Norge med høyest
bransjejustert utdanningsnivå. Også Røyken har et
høyere utdanningsnivå i sitt næringsliv enn
bransjesammensetningen skulle tilsi. Hole er den
eneste kommunen i Buskerud som har en gunstig
bransjesammensetning mht. forventet
utdanningsnivå i næringslivet.
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Industri
Natur
Tekn
Besøk

Innen landbruk er andelen høyt utdannede i
Ringerike betydelig høyere enn på landsbasis. I
noen bransjer, som Tele og IKT, gruvedrift og
forretningsmessig tjenesteyting, er også andelen
høyt utdannede i Ringerike høyere enn i Norge,
men forskjellen er liten. Det er også et forholdvis
likt nivå innen aktivitet og servering. I øvrige
bransjer er nivået noe høyere på landsbasis enn i
Ringerike.

-

Det er store forskjeller mellom utdanningsnivået i
de ulike bransjene. I figuren til høyre ser vi at i noen
bransjer, som tele og IKT og teknisk/vitenskapelige
tjenester, er andelen ansatte med høyere utdanning
godt over 50 prosent. I bransjer som bygg og anlegg
og handel er andelen rundt 10 prosent. I figuren til
høyre sammenlikner vi utdanningsnivået i Ringerike
og Norge bransje for bransje.

Regional

6.3 Hvorfor varierer
utdanningsnivået?
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Figur 68: Andel av ansatte med minst tre års høyere
utdanning i ulike bransjer i Norge og Ringerike.
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Figur 69: Avvik mellom regionenes utdanningsnivå i
næringslivet og nivået i Norges næringsliv, dekomponert i
bransjeeffekt og bransjejustert andel.

7. NæringsNM
NæringsNM er utviklet for å måle hvordan næringslivet presterer i ulike områder i Norge. For å
måle næringsutviklingen i en kommune, ser vi på fire mål: Nyetableringer, lønnsomhet, vekst og
næringslivets størrelse iv.
1.

NæringsNM

Nyetableringer

Lønnsomhet

Vekst

Næringslivets
størrelse

Etableringsfrekvens: Antall nyregistrerte foretak som andel av
eksisterende foretak i begynnelsen av året
2. Bransjejustert etableringsfrekvens: Basert på etableringsfrekvens,
justert for effekten av bransjestrukturen
3. Vekst i antall foretak: Etableringsfrekvensen fratrukket nedlagte
foretak
4. Andel foretak med positivt resultat før skatt
5. Bransjejustert lønnsomhet: Andel foretak med positivt resultat
før skatt, justert for effekten av bransjestruktur, bedriftens
omsetning og alder.
6. Andel foretak med positiv egenkapital
7. Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn prisstigningen
(KPI)
8. Andel foretak med realvekst justert for bransjestruktur,
bedriftens omsetning og alder.
9. Andel foretak med vekst i verdiskaping
10. Andel foretak med vekst i verdiskaping, justert for
bransjestruktur, bedriftens omsetning og alder.
11. Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen

Nyetableringer i regioner og kommuner blir målt med tre indikatorer. Den første, etableringsfrekvens, måler
antall nyregistrerte foretak i forhold til eksisterende antall foretak i begynnelsen av året. Bransjejustert
etableringsfrekvens er etableringsfrekvensen fratrukket virkningen av bransjestrukturen i regioner og kommuner.
Denne indikatoren forteller oss om regionen har få eller mange etableringer når vi tar hensyn til at
etableringsfrekvensen varierer mye mellom ulike bransjer. Den tredje indikatoren er vekst i antall foretak. Dette
vil være etableringsfrekvensen fratrukket frekvensen av nedlagte foretak, samt innflyttede foretak fratrukket
utflyttede.
Lønnsomheten i regionenes næringsliv blir målt med tre indikatorer. Den første er andel foretak med positivt
resultat før skatt. I tillegg har vi målt andelen lønnsomme foretak justert for bransjestruktur, bedriftenes
omsetning og alder. Den tredje indikatoren er andel foretak med positiv egenkapital.
Vekst i regionene er målt med andel foretak med omsetningsvekst større enn prisstigningen. Også her har vi en
indikator som justerer for bransjestruktur, omsetning og alder. Den tredje indikatoren er andel foretak av
samtlige regnskapspliktige foretak på stedet som har vekst i verdiskapingen. Det er også en siste indikator der
det er justert for forskjeller i bransjestruktur, omsetning og alder til foretakene.
Indikatoren «næringslivets størrelse» er antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen på stedet.
For hver indikator rangeres både regioner og kommuner. Rangeringsnumrene legges så sammen innenfor hver
gruppe. Til slutt summeres rangeringsnumrene for de fire indeksene nyetablering, lønnsomhet, vekst og
næringslivets størrelse. Regionen og kommunen som har lavest sum, kommer ut som vinner av NæringsNM.
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2012

2011

2010

2009

2008

2007

Ringerike gjør det rimelig bra på indikatoren for
etableringsfrekvensen, men litt dårligere på den
bransjejusterte etableringsfrekvensen. Dermed er
ikke etableringsfrekvensen så god som den kanskje
kunne vært, gitt bransjesammensetningen.

2006

Ringerikes etableringsfrekvens er rangert som
nummer 154 på landsbasis og ligger litt over
middels i Buskerud.

4
2005

I figur 71 ser vi hvilken rangering kommunene i
Buskerud har for etableringsfrekvensen det siste året
og de siste ti årene samlet.

5,5

5
2004

Etableringsindeksen har tre indikatorer for
nyetablering; etableringsfrekvensen, den
bransjejusterte etableringsfrekvensen og vekst i
antall foretak. Den bransjejusterte
etableringsfrekvensen tar hensyn til
bransjestrukturen, og måler etableringsfrekvensen
bransje for bransje. Vekst i antall foretak er
etableringsfrekvens fratrukket andel nedlagte
foretak. Til sammen gir etableringsindeksen et godt
bilde på etableringsaktiviteten i regionene.

6

2003

31

Nedre Eiker (24)

58

Figur 70: Etableringsfrekvensen i Ringerike, Norge og
medianen av kommunene i Norge i perioden 2001-2013.

Drammen (13)

61

7.1.1 Etableringsindeksen for
kommuner

7,1
6,6

7

2002

Etableringsfrekvensen i Ringerike var på 6,6
prosent i 2013. Det er en øking fra årene før.
Nivået er litt under snittet for Norge, men over
medianen.

8

2001

Etableringsfrekvensen i Norge har vært ganske høy
i hele perioden fra 2001 til 2006, før den begynte å
synke. I de siste årene har landets
etableringsfrekvens ligget på rundt sju prosent.
Mediankommunens etableringsfrekvens er lavere
enn landets fordi de store bykommunene drar opp
gjennomsnittet mye.

Ringerike

9

6 27

90

20 106 99
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Etableringsfrekvensen er antall nyetablerte foretak
som prosent av antall eksisterende foretak i
begynnelsen av året.
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Figur 71: Etableringsindeksen for kommunene i
Buskerud, med rangeringsnummer for hver av
indikatorene. Rangering for etableringsindeksen er vist
helt til venstre. I parentes er rangeringen for
etableringsindeksen siste ti år.
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7.2 Lønnsomhet

80

Lønnsomheten i næringslivet måles som andel av
foretakene med positivt resultat før skatt. Med
denne metoden teller små og store foretak likt.

75

I figur 73 ser vi hvordan kommunene gjør det på
lønnsomhetsindeksen i 2013. Lønnsomhetsindeksen
er sammensatt av tre indikatorer; andel foretak med
positivt resultat, andelen av foretak med positiv
egenkapital, og andel lønnsomme foretak justert for
bransje, størrelse og alder på foretakene.
Ringerike har en høy andel foretak med positivt
resultat før skatt, men andelen foretak med positiv
egenkapital er lavere. Den bransjejusterte andelen
lønnsomme foretak er middels høy.
I snitt i den siste tiårsperioden har Ringerike hatt en
over middels høy plassering på
lønnsomhetsindeksen, da kommunen har rangert
som nummer 68 av landets 428 kommuner. Det
siste året har rangeringen falt noe, men den er
fortsatt over middels.

70,9
68,9

70

66,7
65

60

28

Figur 72: Prosentvis andel foretak med positivt resultat
før skatt i Ringerike sammenliknet med Norge og
medianen av kommunene i Norge i perioden 2000-2013.
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7.2.1 Lønnsomhetsindeksen for
kommuner

Norge

Øvre Eiker (73)

64 151 65

419 413 412 390 385 339 277 273 263 213 210 206 163 143 138 132 111 106 73

Ringerike har en høyere andel lønnsomme foretak
enn det som er snittet for Norge. 70,9 prosent av
foretakene i Ringerike hadde positivt resultat før
skatt i 2013. Andelen lønnsomme foretak har enten
vært over eller på nivå med landsgjennomsnittet i
hele perioden vi har målt for.

Ringerike

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Lønnsomheten i norsk næringsliv var på topp i
årene fra 2004 til 2007. I 2008 sank lønnsomheten
brått, for deretter å stige de tre neste årene. I 2013
hadde 68,9 prosent av alle regnskapspliktige foretak
positivt resultat før skatt, noe som var en liten
nedgang fra 2012.
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Figur 73: Lønnsomhetsindeksen for kommunene i
Buskerud. Rangering blant landets 428 kommuner i 2013
til venstre, og rangering siste ti år i parentes. Rangering
for de tre lønnsomhetsindikatorene vises i figuren.
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7.3 Vekst
Andel vekstforetak i Norge var rekordhøy i 2007,
da 65,2 prosent av foretakene hadde
omsetningsvekst høyere enn prisstigningen. Andel
vekstforetak sank deretter dramatisk de to neste
årene, og var på 47,5 prosent i 2009. Etter dette tok
andelen vekstforetak seg opp, men falt ganske mye
fra 2012 til 2013. I 2013 hadde 50,5 prosent av alle
foretakene i Norge omsetningsvekst høyere enn
prisstigningen.
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Andelen vekstforetak er så godt som like høy i
Ringerike som på landsbasis, og det har den vært i
nesten alle år siden 2000.

Ringerike

70

Figur 74: Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn
prisstigningen i Ringerike og Norge.

3

I Buskerud rangerer Ringerike litt under middels
mht. vekst i næringslivet.

36

Ringerike gjør det relativt bra på indikatoren for
justert andel med vekst i verdiskapning. På de andre
indikatorene gjør Ringerike det under middels godt
i nasjonal sammenheng.

46

Ringerike rangerer ganske lavt på vekstindeksen.
Plasseringen for 2013 er noe bedre enn
snittplasseringen for de siste ti årene, men
rangeringen er under middels av norske kommuner.

Hemsedal (256)

76

Vekstindeksen varierer ganske mye fra år til år, og
en skal dermed ikke legge så mye vekt på et enkelt
år, men svært lave verdier på vekstindeksen over en
tiårsperiode er et dårlig tegn.

Nes (317)

Hole (193)

80

Vi måler veksten i næringslivet i kommunene ved
hjelp av fire indikatorer. Den første indikatoren er
andel foretak med omsetningsvekst høyere enn
prisstigningen. Den andre indikatoren er andel
vekstforetak, justert for foretakenes bransje,
størrelse og alder. Den tredje indikatoren er andel
foretak med vekst i verdiskapingen. Den siste er
justert andel med vekst i verdiskaping. Den endelige
vekstindeksen er basert på kommunenes rangering
med hensyn til de fire vekstindikatorene.
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7.3.1 Vekstindeksen for kommuner
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Figur 75: Vekstindeksen for kommunene i Buskerud.
Rangering blant landets 428 kommuner i 2013 til venstre,
og rangering siste ti år i parentes. Rangering for de tre
vekstindikatorene vises i figuren.
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Figur 76: Rangeringen til Ringerike i NæringsNM i
perioden 2000-2013.
Lønnsomhet

Vekst

25

Ringerike har også gjort det bedre de siste ti årene
samlet sett enn i 2013. Ringerike gjør det dårlig på
indikatoren for vekst. Kommunen gjør det rimelig
bra på indikatoren for næringslivets størrelse og
lønnsomhet.

111
141

2004

Sigdal og Flå rangerte lavt. Mens Flå har ligget lavt
i mange år, har Sigdal falt fra en over middels god
plassering i 2013.

85 74

86

85

150

2003

Lier og Drammen gjorde det best i NæringsNM i
Buskerud i 2013. Begge kommunene har falt på
rangeringen i forhold til den siste tiårsperioden.

75

2002

7.4.1 Kommunene i Buskerud

100

2001

Ringerike kom på 111. plass i 2013. Det er en
lavere plassering enn de to foregående årene, men
bedre enn bunnplasseringen i 2010. Før 2009 hadde
Ringerike en forholdsvis høy plassering i
NæringsNM. Det var bare i 2010 at Ringerike ikke
rangerte over middels.

65

74
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Figur 76 viser plasseringen til Ringerike i årene
2000-2013.
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Lier (5)

36

NæringsNM er en rangering av kommuner,
regioner og fylker basert på et sett med 11
indikatorer for nyetableringer, lønnsomhet, vekst og
næringslivets størrelse. Formålet er å komme fram
til et mål som forteller hvordan næringslivet samlet
sett gjør det i en kommune, region eller fylke.
Telemarksforsking har utarbeidet NæringsNM for
NHO de siste elleve årene.
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7.4 NæringsNM for kommuner
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Figur 77: NæringsNM for kommunene i Buskerud.
Rangering blant landets 428 kommuner i 2012 til venstre,
og rangering siste ti år i parentes. Rangering for de fire
indeksene vises inni figuren.
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i

Bransjeinndelingen tar utgangspunkt i registerdata for arbeidssted, med tilhørende NACE på 5-siffernivå.

Vi baserer oss å at sysselsettingsandelene innenfor hvert årstrinn er konstant, og har brukt SSBs
middelframskrivning om antall personer i alle årstrinn hvert år til 2040.

ii

iii

Vi har brukt progressivt gjennomsnitt for de ti siste årene der veksten de siste årene teller mer enn de første.

Alle tall for nyetableringer, vekst og lønnsomhet baserer seg på data som Telemarkforsking har fått levert fra
Brønnøysundregistrene.
iv
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Innledning
Uttalelser
Det er kommet 11 innspill ved høring og offentlig ettersyn av forslag til
samfunnsdel 2015-2030. De viktigste temaene i innspillene har vært
kommunens vekstambisjoner, ønske om konkretisering av mål og
strategier, samt en rekke konkrete forslag til endring i ordlyd.
Innspillene er oppsummert og kommentert i dette notatet. I tillegg til
uttalelsene som kom inn i høringsperioden, er innspill fra politiske
partier høsten 2014 også kommentert.
Generelle kommentarer fra rådmannen
Rådmannen ønsker å takke for gode og konstruktive innspill til
samfunnsdelen. Med bakgrunn i innspillene er det gjort noen
justeringer og tillegg i forslag til samfunnsdel.
Uttalelser fra politiske partier
Rådmannen viser til uttalelser fra lokale politiske partier. Uttalelsene
inneholder flere spørsmål og innspill som er av politisk karakter.
Rådmannen går ikke inn i politiske diskusjoner, men svarer på
spørsmål og gir faglige anbefalinger der det er relevant. De politiske
vurderingene overlates til de folkevalgte.
Slagord – nærmest det meste
Enkelte av høringsuttalelsene påpeker at et nytt slagord må være
offensivt og fokusere på vekst og utvikling. Ett slagord er ikke en
visjon som formidler hva vi ønsker å bli, eller har satt oss som mål å bli
en gang i framtida. Ett slagord må gjenspeile det vi er i dag. Derfor har
vi foreslått et slagord som vi mener gjør akkurat dette.

Vi har fokusert på noen av de verdiene og kvalitetene Ringerike har i
dag, og som vi ønsker å bli assosiert med. Slagordet nærmest det meste
har en tosidig betydning. På den ene siden indikerer det at vi geografisk
ligger svært nære viktige ting som storby, flyplasser, fjord og fjell. På
den andre siden sier det noe om oss selv ved å indikere at her har vi
nærmest det meste, inkludert muligheter og entusiasme. I tillegg viser
det en verdi. Vi er ydmyke, rause og jordnære nok til å hevde at vi tross
alt ikke har eller er absolutt alt.
Konkretisering
Flere av høringsinnspillene påpeker at samfunnsdelen bør være mer
konkret når det gjelder mål og strategier. Rådmannen minner om at
samfunnsdelen er en overordna plan og et visjonsdokument, som ikke
vil inneholde detaljerte målsettinger for alle områder i kommunen.
Konkretisering av mål og strategier vil skje i handlingsprogram,
økonomiplan og sektorplaner. Det er gjort et unntak i samfunnsdelen,
og dette gjelder mål om befolkningsvekst (40 000 i 2030). Dette
begrunnes med at vekstmålet gir sterke føringer for alle sektorer i
kommunen (dimensjonering av tjenester og infrastruktur), samt
kommuneplanens arealdel som skal følge opp samfunnsdelen.

Vekst
RådmannenseroptimistiskpåRingerikesmuligheterfor vekst,spesielt
medbakgrunni samferdselsprosjektene
somnåer nærmereen
realiseringennnoengangtidligere.
Rådmannenanbefalerderforå planleggeog leggetil rettefor enhøy
vekstovertid. De førsteåraframovermåbrukestil å riggekommunen
for å ta i mot enhøyerevekst,blantannetmedetableringav
infrastruktur.
Samtidigmåvi væreforberedtpåulike nivåerav vekst. Kommunen
kanleggetil rettefor vekst,menvekststyresogså av strukturelle
forhold og avgjørelsersomikke kommunenharsærliginnvirkning på.
Kommunensvekst
Samfunnsdelen
foreslårvekstmålfor Ringerikekommunemot 2030.
Dettegir føringerfor hvilket befolkningsgrunnlagsomskalligge til
grunnfor planleggingog utvikling av Ringerikekommune.
Samfunnsdelen
måhaet ambisiøstvekstmål,mensomogsåer mulig å
nå.Rådmannenmenerenharklart å balanseredette,medforeslåttmål
om 40 000innbyggerei dagensRingerikekommunei 2030.Med
bakgrunni erfaringerfra andrekommunerog envurderingav hvilken
vekstvi kanfå hvis vi er knallgode– er detteet sværtambisiøstmål.
Dennekommuneplanenskalgjeldefor dagensRingerike kommune,og
kanikke fastslåvekstmålfor regionen.

Regionensvekst
Rådmannenhartidligeresagtat nårRingeriksbanenog E16er påplass
er detrealistiskat Ringeriksregionenskalkunneta i mot envekstsom
vil gi 75 000innbyggerei regionen(brevtil Jernbaneverket15.09.14).
Regnestykketnedenforviserbegrunnelsenfor dette.
Detteanslagetgjelderhvilken vekstsomer mulig å ta i mot i
Ringeriksregionen,definertsomkommuneneJevnaker,Hole og
Ringerike.Tidsperspektivetherer 2043somer dimensjonerendeår i
Jernbaneverkets
planer.Framskrivningi tabellennedenforviser2040,
dadeter sålangtSSBsframskrivningergår.
2014
2040
Fortettingspotensial
Dagens
Framskrevet Rambøllbefolkning* befolkning** rapport
Jevnaker
6591
9016
Hole
6668
11250
Ringerike
29729
40542
Ringeriksregionen
42988
60808
20000
* Per4. kvartal 2014,SSB
** Framskrevetbefolkningmedhøynasjonalvekst(HHMH),SSB

I 2011vurderteRambøllfortettingspotensialfor senterområdenei de
tre kommunenei Ringeriksregionen.Til sammenutgjordedetteca.
8200boliger,somkanutgjøreca.20 000nyeinnbyggere.
Fortettingspotensialet
i Hønefosssentrumble vurdert til å være6300
boliger,somvil kunnerommeca.15 000nyeinnbyggere.Rambøllrapportentar kun for segsenterområdene
og er basert påenforsiktig
fortetting.
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Uttalelser – oppsummert og kommentert av rådmannen
Oppsummering av uttalelser

Rådmannens kommentar

REGIONALE MYNDIGHETER

Buskerud fylkeskommune, 28.01.15
Fylkesutvalget fattet følgende vedtak:
1. Fylkesutvalget mener Ringerike har utarbeidet et godt og
gjennomarbeidet forslag til kommuneplanens samfunnsdel som
gir gode mål og føringer for kommunens utviklingsarbeid og for
rulleringen av kommuneplanens arealdel.
2. Fylkesutvalget mener at realiseringen av E16 og Ringeriksbanen
er svært viktig for at Ringerike skal kunne ta en større andel av
veksten i Osloregionen.
3. Fylkesutvalget støtter opp om at Ringerike gjennom
arealplanleggingen kan legge til rette for økt attraktivitet for
tilflytting, næringsutvikling og verdiskaping. Et viktig virkemiddel
for kommunen er å legge til rette for gode og forutsigbare
rammevilkår for næringslivet.

Fylkesutvalgets vedtak tas til orientering.

Innspill fra saksframlegget er kommentert i følgende punkter:
1. Rådmannen har lagt vekt på å utarbeide en kortfatta og enkel
samfunnsdel, som innbyggere, ansatte, næringsdrivende og andre
lett kan lese og få eierskap til. Planbeskrivelsen er utarbeida etter
modell fra planbeskrivelser for arealplaner. Planbeskrivelsen er
tiltenkt de som er interessert i å lese mer bakgrunnen for mål og
strategier i samfunnsdelen, og beskrivelsen er mer omfattende og
krevende å sette seg inn i enn selve samfunnsdelen.
Planbeskrivelsen inneholder en beskrivelse av prosess og
medvirkning, som ikke hører hjemme i selve plandokumentet.
Planbeskrivelsen vil legges fram for vedtak som en del av planen,
I tillegg er det gitt følgende innspill i saksframlegget:
men det er trolig selve plandokumentet som vil bli brukt videre i
1. Plandokument og planbeskrivelse kan med fordel slås sammen til
det daglige. Dette tilsvarer dagens kortversjon (grønt hefte) som
et dokument, slik at det er lettere å se sammenhengen mellom
har vist seg å være et enkelt og oversiktlig dokument.
analysegrunnlaget og valgte mål og strategier.
2.
Rådmannen
vil ta en gjennomgang av foreslåtte strategier og se
2. Strategiene kan konkretiseres mer.
på
mulighetene
for å konkretisere ytterligere før planen legges
3. Arealstrategiene bygger på prinsipper for god arealforvaltning og
fram for sluttbehandling.
nasjonale føringer. Kommunen legger opp til føringer for en
3.
Tas
til orientering.
fornuftig og god arealpolitikk.
4. Stasjonsplassering og hovedtrase for E16 og Ringeriksbane er nå
4. Sentrale avklaringer av de pågående planprosesser bør på plass før
avklart. Formannskapet har vedtatt at det skal startes opp en
en går i gang med en byplan. En byplan er svært ressurskrevende

og kan ta lang tid. Plassering av ny stasjon/nytt knutepunkt og
innfartsåre fra ny E16 bør være klargjort. Det er ingen hindringer
for å gjennomføre fortetting og opprusting av sentrumsnære areal
slik arealstrategiene legger opp til.
5. Kommunen bør arbeide aktivt med sammenhengen mellom
arealpolitikk og næringsutvikling.

byplan. I forbindelse med arealdelen av kommuneplanen blir det
utarbeida flere temautredninger som vil være et viktig grunnlag
for byplanen. Framdrift for planprosess for byplan er ikke avklart.
5. Næringsutvikling er et viktig satsingsområde i kommunens
planarbeid. I revisjon av arealdelen vil kommunen få bedre
oversikt over dagens næringsarealer og framtidig arealbehov.

Fylkesmannen i Buskerud, 06.02.15
1. Samfunnssikkerhet: Samfunnssikkerhet bør tas med som et eget
punkt på lik linje med f.eks. "næring" eller "vekst". Klare mål og
satsingsområder for samfunnssikkerhet og beredskap er viktig for
å bygge en robust organisasjon over tid.
2. Barn og unge: Det er positivt at det i forslag til samfunnsdel står at
kommunen skal være best for barn, og at sikring av barnetråkk og
lekearealer er nevnt som en viktig arealstrategi.
3. Landbruk: Det legges til grunn at kommunen vil praktisere et
meget sterkt jordvern i videre planlegging. Skulle det likevel være
viktige samfunnsinteresser knytta til omdisponering av dyrka
mark, legges det til grunn at kommunen synliggjør hvilke andre
lokaliseringer som er vurdert. Det er positivt at kommunen
reviderer jordpolitisk arealvurdering. Det er viktig å få opp ny
skogsindustri. Planene på Follum er spennende og har betydning
langt ut over Ringerikes grenser. Målsettingen om å være et
forbilde innen energiøkonomisering, med bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp, samsvarer med satsing på bioenergi.
4. Nasjonale føringer om miljø: Samfunnsdelen tar opp viktige tema
av stor betydning for miljøvennlig og bærekraftig utvikling. Det
er positivt at hovedmål fra kommunens energi & klimaplan er tatt
inn, men disse kunne vært konkretisert og supplert med strategier.
5. Utbyggingsmønster og transport: Samfunnsdelen har mål og
strategier som bygger opp under et bærekraftig utbyggings-

1. Samfunnssikkerhet tas med i kap. 4.3 By- og lokalsamfunn.

2. Tas til orientering.
3. Vurdering av alternativer tas inn i kap. 5 Effektiv
arealdisponering, samt i temautredningen jordfaglig
arealvurdering som er under utarbeidelse.

4. Energi & Klimaplan for Ringerike ble vedtatt av kommunestyret
02.12.2010, og det jobbes kontinuerlig med oppfølging av denne.
Her er det konkrete mål og tiltak, samt et system for oppfølging og
revidering. Rådmannen har derfor valgt ikke å innarbeide
konkrete målbare mål osv. i samfunnsdelen.
5. Tas til etterretning. Rådmannen har utarbeida en oversikt over
utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan. I tillegg er
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mønster som grunnlag for et klimavennlig og effektivt
transportsystem. Dette er et viktig grunnlag for arealdel og
byplan. Det anbefales at fortettingspotensial, arealreserver og
arealbehov for boliger konkretiseres i samfunnsdelen.
6. Handel/næring: Samfunnsdelen bør ha overordna strategier for
lokalisering av handel og næring. ABC-modellen er et verktøy for
å lokalisere virksomheter ut fra type og mengde transport.
7. Naturmangfold: Samfunnsdelen bør ha overordna mål og
strategier for ivaretakelse av verdifullt naturmangfold. Ringerike
har flere områder med høy verdi som må ivaretas.
8. Vassdrag: Sikring av god vannkvalitet er nevnt som en strategi i
forslag til samfunnsdel. Fylkesmannen anbefaler at dette
konkretiseres i tråd med nasjonale bestemmelser i vannforskriften.
9. Landskap: Landskapsmessige og estetiske forhold har stor
betydning for identitet og trivsel og bør omtales i samfunnsdelen.
10. Friluftsliv: Bevaring og styrking av grønnstruktur må være et
premiss ved fortetting og utvikling av Hønefoss.
11. Marka: Det anbefales at Markaområdene omtales i
samfunnsdelen, og at det fastsettes mål i samsvar med
Markaloven.
12. Fritidsbebyggelse: Overordna strategier for fritidsbebyggelse i
samfunnsdelen bør vurderes. En bærekraftig hytteutvikling bør i
hovedsak være basert på fortetting og replanlegging av
eksisterende hytteområder framfor utbygging av nye arealer.
13. Støy og lokal luftforurensning: Ivaretakelse av støyforhold og
lokal luftforurensning bør omtales i kap. 5.
14. Masseuttak/deponi: Enig i at behov, lokalisering og alternativer
bør vurderes og ses i sammenheng, herunder en samla vurdering
av områder for mottak av masser. Løsninger med minst mulig
negative konsekvenser for miljø og samfunn må vektlegges.
Overordna føringer om dette i samfunnsdelen bør vurderes.

fortettingspotensial i Hønefoss kartlagt. Dette vil være et viktig
grunnlag for revidering av arealdelen. Rådmannen ønsker
imidlertid ikke å legge dette direkte inn i samfunnsdelen, da dette
skal være en kortfatta og overordna plan.
6. Rådmannen er enig, og foreslår å legge bruk av ABC-modellen
inn i kap. 5 Effektiv arealdisponering.
7. I kap. 5 pkt. 2 står det at "Ringerike skal bevare et rikt og variert
landskap, natur- og kulturmiljø" (…). Videre er det angitt
strategier for hvordan dette skal oppnås, og det er nå lagt til et
nytt punkt: "Å ta vare på områder med verneverdi og arter med
spesielt forvaltningsansvar". Rådmannen mener hensyn til
naturmangfold er ivaretatt gjennom dette, samt gjeldende lover og
forskrifter.
8. Tas til etterretning. Punkt om vannkvalitet i kap. 4.3 er endra til:
"sikre at alle vann og vassdrag har god eller svært god økologisk
og kjemisk kvalitet". I tillegg er punkt om bærekraftig forvaltning
av vassdrag i kap. 5 erstatta med: "Å beskytte vann og vassdrag
mot forringelse, samt forbedre tilstanden til å tilsvare god eller
svært god kjemisk og økologisk tilstand, i tråd med regionale og
lokale forvaltningsplaner for vannregionene og vannområdene."
9. Landskap og estetikk er omtalt i kap. 5, pkt. 1 og 2.
10. Hensynet til grønnstruktur i Hønefoss er en del av flere av
strategiene i kapittel 5 Effektiv arealdisponering. Byplan
Hønefoss blir viktig for å sikre grønnstruktur.
11. Forvaltning av Marka i tråd med Markalovens formål er tatt inn i
kap. 5.
12. Nasjonalt resultatmål for fritidsbebyggelse er innarbeida i kap. 5
Effektiv arealdisponering. Videre strategi og føringer blir en del
av arealdelen.
13. Punkt om støy og luftforurensning er innarbeida i kap. 5 under
pkt. 3.
14. Pkt. om masseforvaltning er tatt inn i kap. 5 under pkt. 2.
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Jernbaneverket, 09.02.15
1. Jernbaneverket er enig i at Ringeriksbanen og ny E16 vil øke
Ringeriksområdets attraktivitet både som bosted og for bedrifter.
Jernbaneverket tror ny jernbane vil bidra til å oppfylle flere av de
mål kommunen setter knytta til befolkning, næring og
by/lokalsamfunn. Tiltaket vil bygge opp under kommunens visjon
om at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet. Saken ligger nå til behandling i
Samferdselsdepartementet, og det er venta at regjeringa vil fatte
en beslutning i løpet av 2015.
2. Det er viktig at arealbruk ved knutepunkt i Hønefoss bygger opp
under målsettingene som beskrives i utredningsarbeidet for
Ringeriksbanen.

1. Uttalelsen tas til orientering.

2. Utvikling av knutepunkt rundt Hønefoss stasjon er en av
arealstrategiene i samfunnsdelen.

Statens vegvesen, 09.02.15
1. Kommunen har satt mål om 40 000 innbyggere innen 2030. Dette
er en svært høy vekst. En slik vekst tilsier at behovet for
investeringer i transportsystemet i kommunen vil bli avgjørende
(herunder større andel transport ved gange, sykkel og kollektiv).
2. Utforming av kryss med nytt vegnett må vurderes med tanke på
trafikk fra områder med større vekst enn forutsatt i gjeldende
kommuneplan. Tilpassinger i det lokale transportsystemet må bli
godt belyst i arealdelen, og det er viktig at arealutviklingen bygger
oppunder attraktivitet for gang-/sykkel og kollektivtransport.

1. Rådmannen er klar over at planen har en ambisiøs målsetting når
det gjelder vekst. Når det gjelder investeringer i transportsystemet
ser rådmannen fram til resultatene av KVU Hønefoss foreligger.
Dette vil bli et viktig grunnlag for revidering av arealdelen og ny
kommunal planstrategi.
2. Ny arealdel må ta høyde for målsettingene om vekst, og inneholde
vurderinger når det gjelder konsekvenser og behov for tiltak.
Foreslåtte arealstrategier innebærer å legge til rette for et
redusert transportbehov og en økt andel gående og syklende.
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LOKALE POLITISKE PARTIER

Ringerike Høyre, 08.02.15
1. Generelt: Et bra dokument, men noe mangelfullt på enkelte
områder. Beskrivelse av nå-situasjonen er bra, men det mangler
litt på framtidsplan, ønska utvikling, utfordringer og løsninger.
2. Kap 2.2 Befolkning: Det bør beskrives hvordan økt behov for
omsorgsplasser, sykehjemsplasser osv. skal løses som en følge av
en økning av eldre. Det bør tilrettelegges for offentlige og private
løsninger og frivillig arbeid.
3. Pkt. 4.4 Kommunen som organisasjon: Foreslår et punkt om at
kommunen skal evaluere tjenestene med jevne mellomrom slik at
innbyggerne får rett kvalitet på tjenestene til rett pris.
4. Kap 2.1 Hønefoss og lokalsamfunna: Haugsbygd og Heradsbygda
er ikke nødvendig å nevne som prioriterte lokalsamfunn da disse
regnes som en del av Hønefoss.
5. Kap 2.2 Befolkning: Når det vises til sammenlignbare kommuner
må det skrives hva dette er. Hva menes med nettoflytting?
6. Kap 3.1 Økonomisk bærekraft: I andre avsnitt legges det føringer
om at kommunen har ansvar for drift av infrastrukturen. Her bør
det tas med en setning om at det bør velges det som er mest
økonomisk, slik at en har et bevisst forhold til at de som driver
tjenesten mest. Det bør og inn en setning om at kommunen skal
tilrettelegge for næringslivet for å øke antall arbeidsplasser og
inntekter for kommunen. I tredje avsnitt bør det tas inn en setning
om at kommunen skal tilrettelegge/planlegge nytt omsorgssenter.
7. Kap 3.2 Vekst: Siste ord i andre avsnitt bør skrives om; effektiv
organisasjon som kan ta i mot initiativ. I siste avsnitt på side 7
foreslås det å legge til eventuelt ny sammenslått kommune.

1. Høyre kom også med innspill 14.10.14. Dette innspillet er ikke
kommentert her, da rådmannen antar at innspill 08.02.15
erstatter tidligere innspill.
2. Det vises til generell kommentar i innledninga.
Frivillighet er omtalt i kap. 3.6, samt første avsnitt i kap. 4.1, og
videre er det foreslått følgende strategi: "ha et godt samarbeid
mellom kommunen og frivillighet, lag og foreninger".
3. Kommunen har rutiner for årlig evaluering bl.a. gjennom
årsrapportering. I tillegg blir det gjort vurderinger ved
utarbeidelse av betalingsreglement.
4. Haugsbygd og Heradsbygda ble i sak om livskraftige
lokalsamfunn (formannskapet 14.05.2013 sak 56/13) definert som
egne områder. Bakgrunnen for dette var kartlegging utført av
Ringerike kommune og notat fra Norsk institutt for by- og
regionforskning (NIBR). I kartleggingen ble Heradsbygda og
Haugsbygd behandlet som egne områder, med et visst
tjenestetilbud med sentrale funksjoner som skole og barnehage.
Dette har betydning for transportbehov til og i Hønefoss by.
5. I revidert samfunnsdel er "sammenlignbare kommuner" definert
som KOSTRA-gruppe 13. I tillegg er det vist til fylkes- og
landsgjennomsnitt. Nettoflytting er resultatet av de som flytter inn
og de som ikke flytter ut. Befolkningsendringer er summen av
fødselsbalansen og samla nettoflytting inkludert netto
innvandring. Ringerike ønsker å stimulere sin befolkningsvekst
ved å fokusere på å tiltrekke seg innflyttere og begrense utflytting,
altså få en bedre nettoflytting. Begrepet nettoflytting er nærmere
forklart i revidert samfunnsdel.
6. Det vises til generell kommentar.
7. Setning om initiativ er nå omskrevet og presisert. Presiseringen
om at kommuneplanen skal vise at det er mulig å legge til rette for
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8. Kap 4 Visjon og hovedmål: Her står det at Ringerike og omland
skal ha effektive samferdselsløsninger. Det foreslås å legge til og
næringsareal. Videre står det Å jobbe i kommunen skal gi helse til
medarbeideren. Dette bør skrives om, man gir ikke helse, god
helse er et mål som kommer blant annet av et godt arbeidsmiljø
med dyktige og motiverte ledere.
9. Kap 4.1 Befolkning: Det foreslås å erstatte tilby gode og varierte
boligtilbud med tilby gode og varierte botilbud.
10. Kap 4.2 Næring: Forslag til tillegg i første avsnitt: Ringerike
sykehus skal være et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og
akuttberedskap. Statens kartverk er en betydelig arbeidsplass som
bør utvikles videre. Det foreslås å erstatte ha god bredde i
næringslivet med variert og robust næringsliv. Det foreslås å
erstatte utvikle nye næringer og klynger med bidra til at nye
næringer og klynger.
11. Kap 4.3 By og lokalsamfunn: Forslag om tillegg: attraktiv og
urban bo og handelsby. Det foreslås å endre strategien om
utvikling av Hønefoss til: utvikle byplan med Hønefoss sentrum
som midtpunkt.
12. Kap 4.4: Det foreslås å erstatte høy kvalitet på tjenestene innen
barnehage, grunnskole og læringssenteret for voksne med gi god
kvalitet på alle kommunale tjenester.

13. Kap 4.4: Det foreslås aktivt lederskap framfor fremmende.
14. Kap 5 Effektiv arealdisponering: I første setning foreslås det å
legge til at arealene forvaltes og utvikles på en hensiktsmessig og
realistisk måte.

veksten "innenfor det som i dag er Ringerike kommune" er tatt
med fordi målet om 40 000 innbyggere gjelder dagens Ringerike
kommune. Dersom det skal vises til en "eventuelt ny sammenslått
kommune" kan det være aktuelt å ha et høyere vekstmål. Dette kan
ikke kommuneplanen for Ringerike kommune fastslå.
8. Rådmannen foreslår å legge til et punkt om at det i
kommuneplanen skal være tilstrekkelige arealer avsatt til
næringsformål. Punkt om helse til medarbeideren er nå erstatta
med følgende: "Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass".
9. Tas til etterretning.
10. Sykehuset er en viktig funksjon, og bør av den grunn nevnes. Tas
inn i kap. 4.3. Rådmannen foreslår følgende formulering når det
gjelder næring: "ha et robust næringsliv med god bredde".
11. Hønefoss som bosted er tatt inn i første avsnitt i kap. 4.3, samt i
målformuleringa: "Hønefoss skal være attraktivt som bosted,
handelsby og regionhovedstad". Utarbeiding av byplan er nevnt i
kapittel 5 Effektiv arealdisponering, og formannskapet har fattet
vedtak om at det skal startes opp et planarbeid for dette.
12. Å trekke fram barnehage og skole bygger opp under hovedmålet
om at Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for
unge og familier i etableringsfasen. Dette er en viktig del av
vekststrategien, og hvilke grupper vi ønsker å tiltrekke oss for å få
en befolkningssammensetning som er mer bærekraftig enn i dag.
Rådmannen foreslår å endre punktet til: "høy kvalitet på
kommunens tjenester, særlig innen barnehage, grunnskole og
læringssenteret for voksne". Dette er i tråd med planlagte
investeringer i vedtatt handlingsprogram.
13. "Fremmende" er et begrep som blir mye brukt i terminologi om
ledelse og organisasjonsutvikling. Rådmannen ser at det er et
begrep som folk flest ikke kjenner seg igjen i. "Fremmende" er nå
erstatta med "aktivt".
14. Det er lagt inn at arealene forvaltes og utvikles (…).
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Etter 3. avsnitt legges det til: Planstrategi for kommuneplanen
2018-2021 må vedtas så tidlig som mulig etter valget i 2015.

15. Pkt 5.1e: Forslag til tillegg til utvikling av Hønefoss ved fortetting
og høyere bebyggelse: med både næringsbygg og boliger.
16. Pkt 5.1j: Foreslår å bytte ut skal med bør, i setningen
boligutviklingen skal skje med gangavstand til sentrum.

17. Pkt 5. 2 d og e fjernes og erstattes med: Gi muligheter for spredt
boligbygging for å styrke tettstedene i kommunen.

Kommunal planstrategi er et verktøy for å klargjøre og prioritere
hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for
å legge til rette for ønska utvikling. Planstrategien erstatter det
obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i
tidligere plan- og bygningslov. Planstrategien skal iht. plan- og
bygningsloven § 10-1 vedtas seinest ett år etter at nytt
kommunestyre er konstituert. Slik sett er tidspunktet for
utarbeidelse og vedtak av ny planstrategi styrt av loven.
Rådmannen ser det ikke som hensiktsmessig å legge inn
ytterligere føringer i kommuneplanens samfunnsdel.
15. Presisering om at fortetting og høyere bebyggelse i Hønefoss skal
skje med både nærings- og boligformål tas til etterretning.
16. Rådmannen foreslår å presisere dette punktet, med at det også
kan vurderes etablering av boliger i tilknytning til
kollektivforbindelser i Hønefoss, Heradsbygda og Haugsbygd.
Rådmannen ønsker generelt at overordna planer skal gi klare
føringer, og foretrekker derfor "skal" framfor "bør".
17. Foreslåtte punkter om deling av eiendom og bygging i LNFområder er i tråd med bestemmelser i gjeldende kommuneplan
hvor det i utgangspunktet er byggeforbud i LNF-områder, samt
nasjonale føringer. Ønsker om å etablere boliger eller hytter
utenfor byggeområder har vært behandlet som dispensasjoner.
Rådmannen anbefaler at dette videreføres. Høyre knytter i sitt
innspill muligheten for spredt boligbygging til det å styrke
tettstedene i kommunen. Rådmannen presiserer at arealdelen vil
sørge for at de prioriterte områdene vil ha tilstrekkelige arealer
for utvikling av boliger og næring der det er aktuelt. Rådmannen
viser også til fylkesmannens uttalelse og om utbyggingsmønster
og transport. Rådmannen ønsker klare og entydige retningslinjer.
Rådmannen kan ikke anbefale at det gis en generell åpning for
spredt boligbygging i LNF-områder, og ønsker å opprettholde
byggeforbudet. Det kan imidlertid alltid søkes om dispensasjon.
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Ringerike Kristelig Folkeparti, 09.02.15
1. Slagord: Nærmest det meste er et godt slagord som beskriver at
Ringerikes befolkning bor i strategisk til og i brukbar avstand til
det meste. Slagordet kan forbedres til: Nær det meste!
2. Utdanning: Punktet "næring" kunne vært utvida til "utdanning og
næring", men Krf ser at temaet utdanning i stor grad er beskrevet
under "befolkning".
3. Skoler og barnehager: Barnehager og skoler er viktige arenaer for
en god oppvekst. I punkt 4.1 bør det presiseres at høy kvalitet
gjelder både pedagogisk og sosial kvalitet, som er slik at alle hele
tiden opplever å lykkes med noe og dermed trives. Det er viktig at
barnehager og skoler ikke skaper tapere.
4. Folkehelse: Krf understreker at det er viktig å sette større fokus på
forebyggende arbeid blant barn og unge når det gjelder å redusere
bruk av rusmidler.
5. Næring: I pkt 4.2 bør det føyes til: Det er viktig å arbeide aktivt
for at Ringerike sykehus og høgskolen på Ringerike utvikles og
styrkes, samt at andre statlig arbeidsplasser flyttes til Ringerike.
6. Effektiv arealdisponering: Krf ønsker følgende endringer:
a. Pkt 1 a: Det er viktig å få utnyttet fortettingsarealer i
Hønefoss og ellers, men samtidig er det viktig med nye
utbyggingsområder – særlig langs jernbane og veg –
dersom man skal få til en omfattende boligutbygging for å
ta imot den store befolkningsvekst som ønskes.
b. Nytt punkt under 1: Arealer i nordre del av kommunen bør
utvikles til mer fritidsbebyggelse.
c. Stryke pkt 2 d og e om deling av eiendommer og
boligbygging i LNF-områder.

Krf kom også med et innspill 16.09.14. Dette innspillet er ikke
kommentert her, da temaene inngår i nytt innspill 09.02.15.
1. Det vises til generell kommentar i innledninga.
2. Satsingsområdene befolkning og næring er en oppfølging av
kommunestyrets bestilling 26.04.12 sak 54/12 og kommunal
planstrategi. Utdanning og kompetanse er svært relevant, og er
omtalt i mål og strategier for næring, by- og lokalsamfunn samt
kommunen som organisasjon.
3. Det vises til generell kommentar, herunder at samfunnsdelen er en
overordna plan. Samfunnsdelen er utgangspunkt for årlige
handlingsprogram og sektorenes egne planer. "Best for barn" skal
dermed ligge til grunn for dette. I Handlingsplan for barnehagene
2011-2015 er det f.eks. formulert følgende visjon: "Alle skal
kunne ha minst en opplevelse av mestring hver dag". Dette er
gjengitt i gjeldende handlingsprogram. I tillegg nevnes
folkehelsemeldinga vedtatt i 2013, samt årlige elevundersøkelser.
Med bakgrunn i dette mener rådmannen innspillet er ivaretatt i
kommunens samla planverk.
4. Rådmannen viser til vedtatt folkehelsemelding.
5. Rådmannen har innarbeida en setning om Ringerike sykehus i pkt.
4.3. Rådmannen ser det ikke som relevant å trekke fram offentlige
arbeidsplasser i samfunnsdelen. For Ringerike vil
næringsutvikling og vekst i antall arbeidsplasser være helt
sentralt for å oppnå befolkningsvekst, uavhengig av om det er
offentlige eller private arbeidsplasser som etableres.
6. Pkt 1 a er presisert. Rådmannen holder fast på prinsippet om at
fortettingspotensial og allerede avsatte utbyggingsområder må
utnyttes først. Når det gjelder utvikling av arealer nord i
kommunen til fritidsbebyggelse viser rådmannen til
kommunedelplan til Ådalsfjella, som har et stort antall tomter som
ikke er realisert. Det vil trolig komme en avklaring i løpet av
våren når det gjelder problemstilling knytta til Ringmo-krysset,
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slik at det kan åpnes for videre utbygging. Med bakgrunn i dette
er det ikke behov for å sette av ytterligere arealer til
fritidsbebyggelse i denne kommuneplanrevisjonen. Når det gjelder
punkt om deling av eiendom og bygging i LNF-områder vises det
til rådmannens kommentar til Høyres innspill (pkt.17).

Ringerike Venstre, 16.02.15
1. Generelt: Utkast til samfunnsdel er god og gjennomarbeida, og
Venstre slutter seg til det meste. Samfunnsdelen kunne imidlertid
vært noe mer konkret. For å være et nyttig og forpliktende
styringsverktøy må politiske prioriteringer komme tydeligere
fram. Helt spesielt gjelder dette miljø, friluftsliv og kultur.
2. Attraktivitet: Venstre ønsker en by for trivsel, handel, kultur,
rekreasjon og fysisk aktivitet, en kompakt by med bedre klima og
miljø. Etterlyser større fokus på Kongensgate, som deler byen og
oppleves som en barriere. Gang- og sykkelnett er avgjørende for å
bygge en kultur for å gå og sykle. Sykkelfelt i Hønengata bør
males rødt. Det bør vurderes bybane, matebusser, bompenger,
parkering under bakken og på hver side av broene, gangfelt over
til Søndre Park/Petersøya må markeres og rustes opp.
Stormarkedet og Tippen bør inkluderes i planene for Øyaområdet. Venstre avventer byplan.
3. Identitet: Historie har betydning for identitet. Vi må sørge for at
nye innbyggere får den kunnskapen i media, prospekter,
velkomstpakker m.m. Venstre etterlyser kommunens initiativ til
folkemøter i ei tid med krevende og spennende utvikling.
4. Folkehelse: Trygge gang- og sykkelveier til skole/jobb er det
viktigste bidraget til daglig fysisk aktivitet. Ved etablering av nye
skolebygg bør avslippsplasser for buss og bil anlegges 250-300 m
unna. Satsing på folkehelse omfatter lett tilgang til ubearbeida
natur- og friluftsområder i gang- og sykkelavstand fra der en bor,
her tenker Venstre først og fremst på furumoene nær byen.

1. Det vises til generell kommentar i innledninga.

2. Mye av innspillet omhandler temaer som vil bli sentrale ved
utarbeiding av byplan for Hønefoss. Innspillet videreformidles til
byplansjefen. Rådmannen oppfordrer til å gi innspill til oppstart
av arbeid med byplan når dette blir formelt varslet.
Dette er også tema/tiltak som har vært sentrale i arbeidet med
KVU Hønefoss. Denne blir lagt fram i løpet av våren 2015.

3. Tas til orientering. I forbindelse med arealdelen vil det bli holdt
folkemøter flere steder i kommunen. I tillegg har det vært flere
dialogmøter med lokale lag og foreninger og næringsliv. Det har
også vært gjennom gjestebud.
4. Rådmannen viser til mål og strategier i samfunnsdelen som
gjelder aktivitet for alle, kollektivtransport, gående og syklende
samt kap. 5 pkt. 2 om landskap, natur- og kulturmiljø. Det vises
også til temautredningen bynære friluftsområder som er utarbeida
som en del av grunnlaget for arealdelen.
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5. Pkt. 4.3: Forslag til 1. avsnitt: "I 2030 er Hønefoss en attraktiv og
urban miljø- og handelsby (…). Rekreasjons- og turområder i
sentrum er varig avsatt til friområder og ubearbeidede
sentrumsnære friluftsområder ivaretatt uten ytterligere inngrep.
Gjennom god arealplanlegging og bedre lokalt kollektivtilbud har
transportbehovet blitt redusert (…). Verneverdig bebyggelse er
tatt vare på, vedlikeholdt og tatt i bruk til nye formål. Nye boligog næringsbygg har en arkitektur vi er stolte av." Mål i kap. 4.3
må ha et eget punkt om friluftsområder/grønnstruktur, herunder at
tilgang til rekreasjon og naturopplevelser i sentrumsnære områder
sikres og utvikles. Det bør føyes til: I perioden fram til 2030 er
det arbeidet aktivt for å oppnå norske klimamål om 40 %
reduksjon i klimagassutslipp i forhold til 1990 nivå.
6. Kap. 5, forslag til nye punkt:
- "Innbyggernes tilgang til elvebreddene må sikres og
utvikles, bolig- og næringsutvikling i nærheten må ikke
hindre innbyggernes tilgang og utsikt. Elvebredden fra
Schjongslunden til Schjongstangen, Petersøya og Søndre
park/Livbanen avsettes til friområder og utvikles med
sammenhengende gangvei/lysløype. Petersøya bindes
sammen med fastlandet med bro over oppgravd elveløp.
Områdene skal oppleves som trygge og attraktive gjennom
belysning i mørketiden."
- "Ubearbeidede friområder i bynære områder, spesielt
furumoene, beskyttes mot ytterligere inngrep."
- "Kulturplanen/kulturminneregistreringer skal være klar for
høring i løpet av 2015."
7. Det bør være heis i alle nybygg/blokker høyere enn 2 etasjer.
Boligprosjekter med utvendige trapper bør ikke godkjennes.
Minner om at storsamfunnets behov nettopp er mat. Det er nok av
dårlig utnytta områder i Hønefoss og tettsteder til
utbyggingsformål.

5. Rådmannen har foreslått en ny setning om kollektivtilbud i kap.
4.3. Når det gjelder verneverdig bebyggelse vises det til
temautredning om kulturminner som vil ligge til grunn for
arbeidet med arealdel og byplan Hønefoss.

6. Rådmannen viser til kap. 5 pkt 2 om bevaring av landskap,
strandarealer, natur- og kulturmiljø, samt temautredninger som
skal ligge til grunn for arealdelen. Rådmannen mener temaene er
ivaretatt i forslag til samfunnsdel. Arealdel og byplan skal følge
opp føringer i samfunnsdelen. Det er i disse planene konkrete
områder og hensyn må sikres. Når det gjelder temautredning om
kulturminner tas det sikte på å legge denne fram for politisk
behandling i løpet av våren 2015.
7. Generelt mener rådmannen kommunen bør unngå spesifikke
bestemmelser om forhold som er regulert gjennom lov og
forskrifter. Krav til heis framgår av teknisk forskrift. Rådmannen
anbefaler at Ringerike kommune forholder seg til gjeldende regler
når det gjelder heiskrav. Rådmannen ser at utvendige trapper kan
være uheldig, men ønsker likevel ikke et generelt forbud mot dette.
Plan- og bygningsmyndigheten i kommunen veileder tiltakshavere
i prosjekter, og gir faglige innspill og råd om fordeler og ulemper
med ulike løsninger, som f.eks. utvendig trapper.
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Ringerike Senterparti, 12.10.15
1. Jordvern: Det må være en målsetting å hindre nedbygging av
landbruksarealer, og det er særlig viktig at jordbruksarealene gis
et sterkt vern når det gjelder byutvidelse og nye boligområder.
2. Lokalsamfunn: De prioriterte lokalsamfunna må ikke legge
begrensninger på muligheten til å utvikle steder som Ask, Veme
og Åsa m.m. som kan være attraktive boområder. Kommunen må
legge til rette for at kommunale tjenester blir gitt i disse
områdene.
3. Frivillighet: Det frivillige må ha en sentral plass i samfunnsdelen.

Ringerike Arbeiderparti, 16.09.14
1. Tydelighet: Stiller spørsmål om utkastet er tilstrekkelig tydelig i
visjon, mål og strategier. Dokumentet skal vise verden kurs, vilje
og evne til utvikling.
2. Tidsperspektiv: Tidsperspektivet bør være til 2027 (jf. en
kommuneplanperiode på 12 år). Kommuneplan er uansett
gjenstand for revisjon i hver kommunestyreperiode.
3. Referanser: Det er viktig med faglig forankring når det gjelder
mulig samfunnsutvikling. Bra å bruke Telemarksforskning, men
det finnes også flere utredninger/referanser. Det vises til Rambøll
rapporten som viser fortettingspotensial. Det må jobbes langt mer
med å få fram grunnlagsmateriale og faktorer som påvirker vekst.
4. Økonomiske forhold: Mål bør tydeligere forankres mot
kommunens behov for inntekter for å betjene tjenesteytingen i åra
framover. Dette perspektivet bør være hovedmotivet for vekst og
utvikling. Betydning av økt inntekt i form av økt bosetting,
bedrifter og arbeidsplasser bør påpekes i kap. 3.1.
5. Det kan være hensiktsmessig om formannskapet avsatte 1-2 dags

1. Jordvern er omtalt i kap. 5 pkt 2b i forslag til samfunnsdel.
Rådmannen viser til nylig utarbeida jordfaglig vurdering som
legges fram for politisk behandling våren 2015. Denne gir
føringer for arealdelen og for kommunens plan- og
byggesaksbehandling for øvrig. Dette vil gi et godt grunnlag for å
forvalte kommunens ressurser.
2. Rådmannen viser til sak om livskraftige lokalsamfunn. Ved
politisk behandling ble Ask inkludert i områdene som skulle
prioriteres (definert som Ask/Tyristrand).
3. Frivillighet er omtalt i kap 3.6, samt første avsnitt i kap. 4.1, og
videre er det foreslått følgende strategi: "ha et godt samarbeid
mellom kommunen og frivillighet, lag og foreninger".
Aps uttalelse ble gitt i forkant av høring og offentlig ettersyn. Noen av
innspillene var derfor allerede innarbeida i planforslaget før høringen.
1. Det vises til generell kommentar i innledninga.
2. Rådmannen anbefaler at tidsperspektivet er 2030, som kun er
noen få år lenger enn den ordinære 12-årsperioden. Perspektivet i
kommuneplan går uansett utover dette. Når det gjelder revisjon
av kommuneplanen er det ikke lenger noe lovkrav om revidering i
hver kommunestyreperiode. Dette kravet er erstatta av
bestemmelse om kommunal planstrategi i hver valgperiode
(seinest et år etter nytt kommunestyre er konstituert). Gjennom
planstrategien avgjør kommunestyret hvilke planer som skal
utarbeides/revideres i neste 4-årsperiode, herunder om hele eller
deler av kommuneplanen skal revideres.
3. Rådmannen mener kunnskapsgrunnlaget som er brukt i arbeidet
med samfunnsdelen er tilfredsstillende. Forslaget bygger på flere
utredninger, blant annet fra Rambøll, Telemarksforskning, NIBR
samt kommunens egne planer og utredninger.
4. Økonomisk bærekraft er omtalt i kap. 3.1, herunder økte inntekter
som følge av befolkningsveksten og bruk av disse. Rådmannen
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møter til å drøfte rådmannens endelige forslag før sluttbehandling.
6. Betydningen av nye samferdselsløsninger må komme entydig
fram, og fremføres med troverdige argumenter for vekst og
utvikling og hvordan dette skal tilrettelegges for. Ambisjoner, mål
og strategier bør ha dette som utgangspunkt.
7. Etterspør referanse til plan- og bygningsloven i pkt. 1.1.
8. Er første avsnitt i pkt 1.2 nødvendig?
9. Det bør kanskje pekes mer direkte på sysselsettingsforhold og
kompetansesituasjonen i kap. 2.2. Gjennomsnittlig inntektsnivå
for kvinner og menn opp mot sammenlignbare. Arbeidsledighet
bør oppgis totalt. Må vurdere om Fylkesmannens levevilkår
parameter bør tas med.

10. Kap 3.2: Når det vises til SSB og vesentlig høyere vekst enn
framskrevne tall, bør dette argumentet tones med virkninger av
nye samferdselsløsninger og kollektivløsninger.
11. Kap 3.3: Plasseringen av Ringeriksregionen i et nasjonalt og
østlandsperspektiv bør beskrives, ikke minst knutepunktet.
12. Definisjon av attraktivitet bør kvantifisere i Ringerikes situasjon.
13. Hva sier setningen "Ringerike har et stort potensiale i å legge til
rette for at innflyttere ikke velger å flytte videre"?

14. Hvorfor har begrepet tettstedsutvikling falt bort?

foreslår en presisering i dette kapittelet som gjelder
befolkningssammensetningen. Begrunnelsen for vekstmålet er å få
en mer bærekraftig sammensetning, med en større andel unge.
5. Dette adresserer rådmannen til ordfører.
6. Rådmannen anser at forslag til samfunnsdel på en klar og tydelig
måte viser samferdselsprosjektenes betydning for regionen. Dette
er videre lagt til grunn for utforming av mål og strategier.
7. Referanser til plan- og bygningsloven er nå tatt inn.
8. Rådmannen anbefaler at avsnittet tas med videre, da det er viktig
å ha med seg historikk og betydningen av forutsigbarhet.
9. Andel sysselsatte med høyere utdanning er tatt med i revidert
samfunnsdel. Når det gjelder folkehelse forholder rådmannen seg
til den årlige folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet. Her
kommer Ringerike betydelig dårligere ut en landsgjennomsnittet
på alle områder innen levekår. Forskrift om oversikt over
folkehelsen kraver at kommunen utarbeider et samla
oversiktsdokument om folkehelsa hvert 4. år. Dette skal knyttes
opp mot arbeidet med kommunal planstrategi.
10. Tas til etterretning.
11. Ringerikes plassering er beskrevet og illustrert i pkt. 3.3. Dette
gjenspeiler seg også i foreslått slagord "Nærmest det meste".
12. Ringerikes rangering blant landets kommuner for de ulike
attraktivitetsdimensjonene er nå tatt inn i kap. 3.4.
13. NIBRs kartlegging viser at Ringerike har en relativt stor andel
videreflyttere (personer som har flytta til Ringerike, for så å flytte
videre et annet sted). Det bør være et mål å få en større andel til å
bli boende på Ringerike. Dette er en målgruppe som allerede bor
her, og som lett kan nås. Det handler altså om å beholde dagens
befolkning/innflyttere. Dette kan gi en bedre nettoflytting (se også
kommentar til Høyre, pkt. 5).
14. Begrepet tettsted er lite brukt i forslag til ny samfunnsdel.
Bakgrunnen for dette er at tettsted er et definert begrep: "En
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15. Mål og strategier for kommunens egen organisasjon bør være et
tema.
16. Etterlyser kultur som del av et livskraftig og attraktivt samfunn.
17. Kap 4.2 om næringsutvikling må gi en mer dekkende beskrivelse
av nåsituasjonen. Få fram optimisme, og ikke beskrive fortid.
18. Hva mener kommunen og hvilke planer har man i forhold til
utvikling på Eggemoen?
19. Hva betyr "redusere utslipp fra kommunens egen virksomhet"?
Bør det angis et kvantum og hvordan skal dette gjøres?
20. Et mål bør kanskje være å understreke at utbygging vil
tilrettelegges så langt mulig og med avgjørende vekt på
samfunnsmessige virkninger en utbygging vil føre til.
21. Langsiktige grenser for vekst rundt Hønefoss by bør også handle
om å definere en mer vidtrekkende byggegrense enn de senere år.
22. Etterlyser foretrukket materialvalg.

23. Strategimål bør være mest mulig kvantifiserbare. Det er viktig
med omtale av det samfunn kommunens ønsker om 4 år, 8 år og
12 år, men også mot 2040.

hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst
200 personer der, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50
meter" (SSB). Tettstedsbegrepet innebærer altså en del arealer
som ikke er funksjonelle lokalsamfunn. Rådmannen mener
lokalsamfunn er et mer egna og dekkende begrep, som egner seg i
kommunens planverk.
15. Kommunen som organisasjon ble tatt inn som et eget målområde i
forkant av offentlig ettersyn.
16. Rådmannen foreslår følgende pkt. om kultur i kap. 4.3:
"videreutvikle et bredt og mangfoldig kulturliv for alle
aldersgrupper".
17. Beskrivelse ble endra før offentlig ettersyn.
18. I kap. 4.2 er det tatt inn et pkt. om å "utvikle nye næringer og
klynger innen bioenergi, luftfart og høyteknologisk industri".
Utviklingen på Eggemoen er i tråd med dette.
19. Det vises til generell kommentar i innledninga. I kommunens
Energi & klimaplan står det at kommunens egen virksomhet skal
være klimanøytral på energibruk innen 2020. Videre er det lista
opp en rekke konkrete tiltak for å oppnå dette målet.
20. Kommuneplanens vekstmål innebærer at det i kommunens
planlegging må tilrettelegges for utbygging. Rådmannen viser for
øvrig til kap 5 Effektiv arealdisponering.
21. Langsiktig byggegrense rundt Hønefoss by skal vurderes ifm.
arealdelen. Det er fortsatt et betydelig utbyggingspotensial
innenfor avsatte byggeområder i og rundt Hønefoss by.
22. I kap. 5 er det angitt at kommunen skal gi tydelige føringer for
utbyggingsprosjekter, herunder estetikk. I tillegg er det et punkt
om byplan Hønefoss, hvor det estetikk og materialbruk blir tema.
23. Samfunnsdelen viser en mulig vekst, med 1 % første 4-årsperiode,
og 2,5 % videre fram mot 2030. Videre konkretisering og
planlegging i de ulike periodene mot 2030 må skje i oppfølgende
planer. Samfunnsdelen har tidsperspektivet 2015-2030, og vil ikke
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si noe om situasjonen i 2040. Rådmannen ser imidlertid behovet
for å tenke enda lenger fram i tid. Ved 1. gangsbehandling av
samfunnsdelen ble det derfor foreslått følgende vedtakspunkt:
"Som en del av planstrategien som skal vedtas i 2016 skal det
utarbeides et visjonsprosjekt som tar for seg Ringerike og
Hønefoss i 2060". Dette ble vedtatt av formannskapet 02.12.14.
ANDRE

Ringerike Næringsforum (Rnf), 09.02.15
1. Rnf gir anerkjennelse for planens offensive profil. Med et så bra
utgangspunkt trigger det til å bidra til å gjøre planen enda bedre
og mer innretta mot de store løft og den sterke vekst vi alle tror
på, i flere planperioder framover.
2. Konkretisering: Det er behov for sterkere målkonkretisering, både
overordna og for de enkelte delmål. Det er ikke gitt en konkret og
målbar størrelse på det å øke andelen yngre velutdannede
mennesker i etableringsfasen. Rnf foreslår: x % av de 40 000 skal
være unge mennesker mellom 18/20 og 25/30 år med høyere
utdanning. Planen bør ha et konkret mål i form av tallstørrelser
for økning i verdiskaping, produktivitet og arbeidsplasser.
3. Befolkningsvekst: Med bakgrunn i statlige infrastrukturinvesteringer er det nødvendig å legge til grunn en større vekst
enn det som er foreslått, både fram mot 2018, og videre.
4. Attraktivitet: Kvalitet på kommunens tjenester er viktig, slik at
ambassadørene får motivasjon for "salg" av kommunen. Dette
gjelder særlig målgruppa unge velutdannede i etableringsfasen. Vi
vet hva denne gruppa søker, og da må kommunen levere høy
kvalitet på disse tjenestene om vekstambisjonene skal nås (f.eks.
barnehager, skole og fritidstilbud).
5. Slagord og visjon: Rnf anmoder sterkt om at "Nærmest det meste"
ikke blir stående som kommunens offisielle slagord. Dette gir

1. Tas til orientering.
2. Det vises til generell kommentar i innlendinga.
3. Det vises til generell kommentar i innledninga.
4. Det er et hovedmål at "Ringerike skal være en attraktiv bo
kommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen". For å
oppnå dette er strategiene "best for barn" og "høy kvalitet i
barnehager og skoler, og barnehageplass til alle på ettårsdagen"
tatt med. Dvs. at tjenester som er direkte retta mot gruppene Rnf
viser til er trukket fram som spesielt viktige satsingsområder.
5. Samfunnsdelens forslag til visjon sier at "Ringerike skal være det
mest spennende vekstområdet på Østlandet". Grunnen til at
Østlandet er brukt som referanse, er at det er disse områdene
Ringeriksregionen skal konkurrere med i åra framover – når det
gjelder å ta del i befolkningsveksten på Østlandet. Intercitykartet i
kap. 3.3 illustrerer dette på en god måte. Det er disse områdene
som vil vokse mest i åra som kommer, og er Ringerike best her –
er vi trolig også best i Norge. Med bakgrunn i dette ønsker
rådmannen at Østlandet blir stående som referanse. Når det
gjelder slagord vises det til generell kommentar i innledninga.
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verken kraft, retning eller uttrykk for hva Ringerike er, hvor vi
står eller hvor vi går. Rnf mener å registrere at det skal kjøres en
egen prosess for å finne et godt slagord, og ønsker å bidra. Rnf
håper prosessen også omfatter å utmeisle en visjon. Foreslåtte
visjon er ikke kraftig nok. Rnf har følgende alternativ: Ringerike –
det mest attraktive vekst- og utviklingsområde i Norge.
6. Energieffektivisering: Mål om energieffektivisering, fornybar
energi og reduksjon i utslipp innebærer en fare for å skape
uheldige rammevilkår. Streng praktisering vil kunne virke
prisdrivende og gjøre oss mindre attraktive.
7. Transportbehov: Med ønsket vekst er det vanskelig å tenke seg et
absolutt redusert transportbehov. Rnf går ut fra at det menes å
redusere det relative transportbehovet. Det kan være nyttig å sette
et konkret mål på økning i antall kollektivreisende, syklende og
gående. Flere av punktene virker motsigende og krevende å se
sammenhengen i. Følgende må strykes: før nye store
utbyggingsområder tas inn i kommuneplanen.
8. Det er vist til Hønefoss med "lokalsentre i nord sør og vest". Rnf
foreslår å definere stedene ved navn.
9. Byplan Hønefoss bør gis prioritet. Rnf formoder at det ifm.
byplanen utarbeides en verneplan for verneverdige kulturminner,
herunder bygninger. Rnf advarer mot å legge opp til et
verneregime som får for sterke begrensende virkninger på en
ambisiøs byutvikling.
10. Et prinsipp om at det skal være automatikk i at bortfall av
grøntområder skal erstattes med nye vil raskt kunne bli en
begrensende faktor i byutviklingen. Vi har mye og god tilgang på
natur- og grøntområder tett innpå bygrensa. Bydeler/områder bør
bindes sammen ved å tilrettelegge for møteplasser og gangarealer
i tilknytning til nye bolig- og næringsområder.
11. Rnf forutsetter at en mulig utvidelse av konsesjonsområde for
fjernvarme blir avstemt mot nye byggeforskrifter.

6. Mål om energieffektivisering m.m. er en oppfølging av overordna
mål og føringer, samt vedtatte Energi & klimaplan for Ringerike.
Rådmannen mener mål på dette området kan brukes som et
fortrinn i utvikling av Ringerike. En del hensyn er også ivaretatt i
lovverk (plan- og bygningsloven, teknisk forskrift m.m.), og er ikke
nødvendigvis strengere enn andre områder.
7. Mål om reduserte utslipp må ses i sammenheng med antall
innbyggere som produsere utslippene. Punkt om
utbyggingsområder er presisert. Mulighetene for en stor vekst i
åra som kommer gjør at det er ekstra viktig at kommunen legger
til rette og planlegger videre utvikling. Kommuneplanens arealdel
er det mest sentrale verktøyet for dette.
8. Forslag om å definere lokalsentrene tas til etterretning.
9. Temautredning om kulturminner vil bli lagt fram til politisk
behandling i løpet av våren 2015. Denne vil ligge til grunn for
arealdelen og byplan Hønefoss. Ny kommunal planstrategi skal
være vedtatt seinest høsten 2016, og her vil prioritering av planer
for neste 4-årsperiode inngå.
10. Bynære friluftsområder og grøntstruktur blir et viktig tema i
arealdelen. Selv om Hønefoss i dag har god tilgang på bynære
grønne arealer, er flere av disse planene berørt av planer om
utbygging og uttak av masser. Med ambisiøse målsettinger om
vekst er det nødvendig å tenke langsiktig og sikre grønne områder
for framtida gjennom arealplaner. Rådmannen viser for øvrig til
rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen. Her er det gitt følgende føring for kommunenes
planlegging: "Ved omdisponering av arealer som i planer er
avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet
for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også
skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som
barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal
egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor,
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12. I planen står det at "boligutvikling skal skje i områder med
gangavstand til sentrum og i nærhet til skoler barnehager og annet
tjenestetilbud". Rnfs forslag til formulering: Boligutvikling skal
skje i områder med gangavstand til sentrum og i nærhet til skoler,
barnehager og annet tjenestetilbud, eller gangavstand til
eksisterende kollektivtraseer fra de nære sentrene utenfor byen,
som for Haugsbygd og Heradsbygda.
13. Jordvern: (s 17): Rnf mener opprinnelig tekst er godt dekkende.
Det bør og framkomme at kommunen vil tilrettelegge for
nydyrking.

for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt."
11. Dagens fjernvarmeforskrift er vedtatt etter forrige plan- og
bygningslov. Iht. dagens regelverk skal bestemmelser som gis med
hjemmel i plan- og bygningsloven være en del av
kommuneplanen, og ikke fastsettes i egne kommunale forskrifter
og vedtekter.
12. Tas til etterretning.
13. Pkt. om nydyrking er tatt inn i kap. 5 pkt 2. I jordfaglig vurdering
er potensial for nydyrking en del av vurderingen i klassifiseringen
av områder.

AKA AS, 09.02.15
1. Konkretisering: Slutter seg til Rnfs innspill. Planen kan
konkretiseres (tallfeste mål) for å bli et bedre arbeidsverktøy.
2. Befolkningsvekst: Ambisjonsnivået for befolkningsvekst bør
økes. Vekst for hele perioden bør ligge over 2,5 % og med en
ambisjon om at Ringeriksregionen vil ha en befolkning i 2050 på
100 000 innbyggere. Det er viktig å synliggjøre effektene av E16
og Ringeriksbanen.
3. Næring: Det er behov for en kraftig satsing på næringsutvikling.
Ringerike må ha ambisjon om høyere veksttakt enn
landsgjennomsnittet. Ringerike og Hønefoss har potensiale til å
utvikle seg som en egen bo- og arbeidsmarkedsregion, og det bør
tilrettelegges for næringsvekst i og rundt Hønefoss. Dagens
bykjerne må utvides, spesielt i sør der både bolig og næringsvekst
er i gang (f.eks. Hvervenmoen og Krakstadmarka). En god og
effektiv adkomst til Hønefoss sør fra ny E16 er avgjørende.
4. Næringsklynger: Det er positivt å støtte opp om de naturlige
næringsklyngene i regionen, men dette er mangelfullt beskrevet.
Hønefoss sin posisjon som handelssenter bør vektlegges i større
grad, og at en offensiv utvikling innen handel vil styrke rollen
som regionhovedstad. Utvikling av næringer direkte relatert til

1. Det vises til generell kommentar i innledninga.
2. Det vises til generell kommentar i innledninga.

3. Rådmannen mener dette er ivaretatt. For Ringerike vil
næringsutvikling og vekst i antall arbeidsplasser være helt
sentralt for å oppnå ambisjonene om befolkningsvekst.

4. I kap. 4.2 er det angitt en strategi om å "utvikle nye næringer og
klynger innen bioenergi, luftfart og høyteknologisk industri". I
tillegg er Hønefoss som regionhovedstad og handelsby tydelig
framheva flere steder, samt HBV. Rådmannen mener dette er
tilstrekkelig dekkende.
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HBV bør vektlegges.
5. Tilbud til yngre: Det er viktig å ha gode tilbud til yngre med høy
utdanning. Boligpolitikk, barnehager og skoler på høyt nivå faglig
og bygningsmessig er avgjørende for å tiltrekke seg denne gruppa.
6. Slagord: AKA anbefaler å tenke nytt når det gjelder slagord, og
finne en formulering som i større grad synliggjør regionens
vekstambisjoner.

5. Det er et hovedmål at "Ringerike skal være en attraktiv bo
kommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen". For å
oppnå dette er strategiene "best for barn" og "høy kvalitet i
barnehager og skoler, og barnehageplass til alle på ettårsdagen"
tatt med. Dvs. at tjenester som er direkte retta mot gruppene AKA
viser til er trukket fram som spesielt viktige satsingsområder.
6. Det vises til generell kommentar i innledninga.

Petersøyas venner, 29.01.15
1. Forslaget er et oversiktlig og konstruktivt grunnlag for
kommunens utvikling. Petersøyas venner er særlig opptatt av
bevaring av bynære friluftsområder, og er veldig fornøyd med
formuleringen i kap 5 pkt 3b, hvor det framgår at bynære
friluftsområder og sammenhengende blågrønne strukturer skal
sikres. Skulle de likevel bli regulert til andre formål, er
forutsetningen at de erstattes med tilsvarende arealer. For
Petersøya betyr dette sikring som friluftsområde, siden det vil
være umulig å finne noen form for erstatningsareal. Muligheter
for nærfriluftsliv er et av elementene som bidrar til å gjøre
Ringerike til en attraktiv bostedskommune, jf.
Telemarksforskning.
2. I kap 5 pkt 1 står det at Grønn plakat skal innarbeides i
kommuneplanen. Petersøyas venner regner med at det betyr at
Petersøya blir beholdt som grønt område i kommende arealplaner.

1. Tas til orientering.

2. Grønn plakat skal innarbeides i framtidig byplan for Hønefoss,
ikke kommuneplanen jf. kap 5 pkt 1m. Dette betyr imidlertid ikke
at den skal legges inn direkte slik den er. Grønn plakat ble vedtatt
i år 2000, og det må derfor gjøres en gjennomgang i forhold til
dagens situasjon før dette innarbeides i byplanen.

Hole kommune, 30.01.15
1. Plan- og miljøstyret i Hole kommune fattet følgende vedtak
26.01.15: Hole kommune tar forslag til Kommuneplanens
samfunnsdel til orientering.
2. I rådmannens saksframlegg er det konkludert slik: Det er
utarbeidet en meget god samfunnsplan, noe nøktern når det
gjelder befolkningsveksten.

1. Tas til orientering.
2. Det vises til generell kommentar på side 2.
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Vedlegg
1 Kommuneplanens samfunnsdel høringsutkast

Ringerike kommune - Kommuneplanens samfunnsdel
Ringerike kommune følger opp kommunal planstrategi for Ringerike hvor kommunen
legger opp til satsning på befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag og effektiv
arealdisponering. Samfunnsdelen er en overordnet plan med visjon, mål og strategier
som legger føringer for kommunens utviklingsarbeid og kommuneplanens arealdel.
Pågående planprosesser for veg og jernbane er viktige for at Ringerike skal kunne ta en
større andel av veksten i Osloregionen. Gjennom arealplanleggingen kan kommunen
gjøre viktige grep for økt attraktivitet for tilflytting og næringsetablering. Gjennom
kommunens valg av visjon ønsker kommunen å framstå som det mest spennende
vekstområdet på Østlandet med et mål om 40.000 innbyggere i 2030.

Forslag
1
Fylkesutvalget mener Ringerike kommune har utarbeidet et godt og gjennomarbeidet forslag til
kommuneplanens samfunnsdel som gir gode mål og føringer for kommunens utviklingsarbeid og for
rulleringen av kommuneplanens arealdel.
2
Fylkesutvalget mener at realiseringen av E16 og Ringeriksbanen er svært viktig for at Ringerike skal
kunne ta en større andel av veksten i Osloregionen.
3
Fylkesutvalget støtter opp om at Ringerike gjennom arealplanleggingen kan legge til rette for økt
attraktivitet for tilflytting, næringsutvikling og verdiskaping. Et viktig virkemiddel for kommunen er å
legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for næringslivet.

Buskerud fylkeskommune, 15. januar 2015
Runar Hannevold
Fylkesrådmann

Bakgrunn for saken
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 for Ringerike kommune er sendt på høring og offentlig
ettersyn med høringsfrist 9. februar -15 og følger opp kommunal planstrategi for Ringerike hvor
kommunen legger opp til satsning på befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag og effektiv
arealdisponering.
Planforslaget ble drøftet i regionalt planforum 13. januar -15.
Visjon og hovedmål
Samfunnsdelen trekker opp de langsiktige utfordringene i kommunen, samt visjon mål og strategier.
Den trekker opp visjon, mål og strategier for den videre planleggingen i kommunen. Planen er delt inn i
to deler, plandokumentet samfunnsdelen og en planbeskrivelse til denne. Planen er delt inn i følgende
tema:
- Visjon og hovedmål
- Befolkning
- Næring
- By og lokalsamfunn
- Kommunen som organisasjon
- Effektiv arealdisponering
Innenfor hvert enkelt tema er det satt opp et mål som er tenkt oppfylt innen 2030. Under målene er det
strategier for å oppnå målene. Visjonen kommunen har valgt er følgende: «Ringerike skal være det
mest spennende vekstområdet på Østlandet». Slagordet «Nærmest det meste» er knyttet opp til
visjonen.
Planen, som er delt opp i et plandokument og en planbeskrivelse , kan med fordel slås sammen til ett
dokument. Dette gjør det mulig å se sammenhengen mellom analysegrunnlaget, valgte mål og
strategier. Det legges opp til relativt framtidsrettede mål for samfunnsutviklingen. Strategiene for
hvordan målene skal oppnås kan konkretiseres mer om hvordan målene skal oppnås. Målene i
planforslaget er på flere områder oppnåelige ved de grepene kommunen nå gjør.
Næring
Samfunnsdelen legger opp til at kommunen skal ha bredere bransjefordeling og høy verdiskapning og
produktivitet i 2030. Det skal også satses på å øke kompetansen gjennom et større samarbeid med
utdanningsinstitusjoner på videregående nivå og høyskole. Det er viktig å etablere flere arbeidsplasser
innen basisnæringer og besøksnæringer.
Fylkesrådmannens kommentarer
Kommunene i Ringeriksregionen har i en årrekke vært under omstilling på grunn av tap av en rekke
arbeidsplasser, først i forbindelse med forsvaret deretter ved omstillinger i papirindustrien. Ringerike
har i dag status som omstillingskommune.
Veksten i arbeidsplasser har ikke vært på nivå med utviklingen nasjonalt. Til tross for dette er det
etablert en del arbeidsplasser innen næringer med vekt på kunnskap og kompetanse. Kommunen har

kompetansemiljøer både på Eggemoen og Follum. Utviklingen på Follum er i stor grad avhengig av
bedre rammebetingelser blant annet for produksjon av biodrivstoff. Tilgangen på råstoff er god, men
det kreves mer forskning og bedre statlige rammevilkår for å øke graden av bearbeidelse av råstoffet.
Gjennom behandlingen av reguleringsplanen for Eggemoen kommer de arealmessige rammevilkårene
for utvidelse av teknolgiparken på plass.
Befolkning
Kommunen har nærmere 30.000 innbyggere, og et areal på 1552 km2. Kommunen framstår både som
en by og landkommune. Størstedelen av innbyggerne bor i Hønefoss og i tettstedene. I tillegg er det
også en rekke lokalsamfunn som Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og
Ask/Tyristrand, men det er byen som vil være den viktigste motoren i samfunnsutviklingen framover.
Befolkningsvekst har vært moderat de siste årene med en vekst på mellom 0,5 – 1,0 %. Veksten har
vært svak i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Befolkningsveksten utgjør i stor grad
innvandring. I denne perioden har også en rekke arbeidsplasser gått tapt. Antall arbeidsplasser i Norge
har økt med 15,8 % siden år 2000, mens Ringerike kun har økt med 4,1 %. I tidligere planperioder ble
det satt mål for befolkningsøkningen som faktisk ble oppnådd.
Folkehelse.
Folkehelseprofilen for 2011 viser at Ringerike ligger lavere enn landsgjennomsnittet på en del områder,
herunder at kommunen har færre personer med videregående eller høyere utdannelse, større
utbredelse av psykiske sykdommer, hjerte/kar og muskel/skjelettsykdommer.
Kommunen har som visjon/motto: «Helse i alt vi gjør». Det arbeides aktivt med folkehelse i alle
kommunens virksomhetsområder. Kommunen utarbeidet en folkehelsemelding i 2012. I 2015 skal
meldingen revideres.
By og lokalsamfunn/ effektiv arealdisponering.
Arealene skal forvaltes på en hensiktsmessig måte. Arealstrategien skal legges til grunn revisjon av
arealdelen. Strategien fokuserer på:
-

Utnytte fortettingspotensialet
Redusere transportbehovet ved å se sammenheng mellom areal og transport
Hønefoss utvikles ved fortetting av høyere bebyggelse
Framtidig Hønefoss stasjon velges som knutepunkt med god tilgjengelighet og høy tetthet
Sikre et grønt belte rundet Hønefoss som en klar avgrensing mellom by og land.

Fylkesrådmannens kommentarer
Arealstrategien som legges til grunn for arealdelen bygger på prinsipper for god arealforvaltning og
nasjonale føringer. Kommunen legger opp til føringer for en fornuftig og god arealpolitikk.
Planprosessene for ny E16 og Ringeriksbane er vesentlige for by- og lokalsamfunnsutviklingen i
kommunen.
Ny byplan
I Hønefoss har det over tid vært mange planprosesser for å komme fra til løsning av en rekke
utfordringer i forholdet t til arealdisponering, kollektivtransport og veiløsninger. En areal- og
transportplan ble utarbeidet, fulgt opp av en kommunedelplan for byen med ny veiløsninger. Disse
prosessene tilførte ingen konkrete nye grep i byplanleggingen. Det ble allikevel gjennomført en rekke
viktige prosjekt slik som nye kryssløsninger på E16 og Rv7, ny videregående skole, ny idrettshall er
under bygging og en del mindre nybygg for ulike formål er kommet til.
Nå pågår arbeid med KVU for transportsystemet, planlegging av ny E16 og Ringeriksbanen i felles
korridor. Gjennom prosessene blir plassering av stasjon/knutepunkt og ny innfartsåre til sentrum
fastlagt.

Fylkesrådmannens kommentarer
Sentrale avklaringer av de pågående planprosesser bør komme på plass før en går i gang med en
byplan. Arbeidet med en byplan er svært ressurskrevende og kan ta lang tid. Plassering av ny
stasjon/nytt knutepunkt, samt innfartsåre fra ny E16 bør være klargjort. Det ligger ingen hindringer til
grunn for å gjennomføre en fortetting og opprusting av sentrumsnære areal slik arealstrategien legger
opp til.
Konklusjon.
Fylkesrådmannen mener kommuneplanens samfunnsdel inneholder en grundig analyse av
utviklingstrekk for Ringerikssamfunnet. Befolknings- og samfunnsutviklingen i Ringerike må ses i en
regional sammenheng. Det er spådd en sterk befolkningsvekst i Oslo og Akershus framover. Det vil være
krevende fordi det det må bygges flere ny boliger og infrastrukturen må forbedres betydelig. Innenfor
regionen kan det bli stor etterspørsel av bolig- og næringsarealer og utfordringen er å ikke ha knapphet
på tilgjengelige arealer. Regionen kan få betydelig økt attraktivitet både for bolig og næringsvirksomhet.
Ringerike bør kunne ta del i denne veksten, og bli en viktig del av bo- og arbeidsmarkedsregionen/
hovedstadsregionen.
Ved utbygging av bedre transportårer som ny jernbane og ny E16 vil denne vekstmuligheten forsterkes.
God infrastruktur og tilgang på egnede utbyggingsområder til konkurransedyktige priser er viktig.
Kommunen bør arbeide aktivt med sammenhengen mellom arealpolitikk og næringsutvikling. Et viktig
virkemiddel for kommunen er å legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for næringslivet.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Kommuneplanens samfunnsdel, alle dokumenter http://www.ringerike.kommune.no/kommuneplan

Møteprotokoll
Fylkesutvalget
Møtet ble ledet av Fylkesordfører Morten Eriksrød (H)
MØTESTED

MØTEDATO

TIDSPUNKT

fylkestingssalen, Fylkeshuset

28.01.2015

kl 13:00 – 16:00

Til stede
Morten Eriksrød
Terje Vegard Kopperud
Turid Wickstrand Iversen
Iselin Haugo
Gro Sel Tveito
Britt Homstvedt
Tom Erik Hauger
Trond Johansen
Ole Johnny Stavn
Runolv Stegane
Roger Ryberg
Anne Sandum
Bjørn Tore Ødegården
Tonje Kristensen
Steinar Berthelsen

H
H
H
H
H
Frp
Frp
KrF
Sp
V
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap

Fra administrasjonen
Ass fylkesrådmann Linda Verde
Samferdselssjef Gro R Solberg
Utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk
Ass utdanningssjef Stein Morten Øen
Møtesekretær Liv-Thurid Fossberg

Orienteringer
Protokollen fra møtet 26.11. 2014 ble tatt til orientering.
Før behandling av sakene orienterte utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk om:
Arbeidet med kommuneregionene. Etter orienteringen gikk fylkesutvalget i grupper for
drøfting.
Etter at Roger Ryberg (Ap) opplyste at Arbeiderpartiets gruppe ville fratre, varslet
fylkesordfører at et slikt fravær ikke var å anse som gyldig fraværsgrunn, jf notat fra
fylkesadvokaten.
Arbeiderpartiet v/ Roger Ryberg overleverte protokolltilførsel før de deltok i politisk streik mot
Regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven.
Etter å ha gjennomgått reglementet har fylkesordfører Morten Eriksrød besluttet å avvise
protokolltilførselen fra Arbeiderpartiet jf reglementets § 22.
Fra reglementet gjengis bla.:
En representant kan be om protokolltilførsel når:
 En mener at en sak er formelt uriktig behandlet
 En i helt spesielle tilfeller har behov for kortfattet å markere begrunnelse for sin
stemmegivning.
Det forutsettes at protokolltilførselen varsles under behandling av den aktuelle sak, og at den
leveres møteleder før møtets slutt. Protokolltilførselen forutsettes å være en del av
forhandlingene av en aktuell sak, slik at andre medlemmer kan forholde seg til
protokolltilførselen.
Møteleder avgjør om protokolltilførsel skal tillates. Dersom noen protesterer på møteleders
avgjørelse, er det fylkestinget/utvalget som bestemmer.
Arbeiderpartiets 5 representanter forlot fylkesutvalgets møte. Totalt 10 stemmeberettigede
var til stede under behandlingen av sakene.

Til slutt i møtet orienterte strategirådgiver Anne Line Berglia om status –
digitaliseringsstrategi i Buskerud fylkeskommune..
Ass fylkesrådmann Linda Verde orienterte om Tinius Olsen
Utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk orienterte om prisaften som skal avholdes 4.februar 2015.

Utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk orienterte om felles fylkesutvalg med Telemark og
Vestfold 12.-13.2.2015.
Ass fylkesrådmann Linda Verde orienterte om praktiske konsekvenser for Buskerud
fylkeskommune angående streiken.
Fylkesordfører Morten Eriksrød (H) foreslo at utsatt sak 5/15 skulle tas opp til behandling i
fylkesutvalgets møte 13.2. 2015 på Quality Grand Hotell, Kongsberg.
Ole Johnny Stavn (Sp) ble valgt til å undertegne protokollen isteden for Roger Ryberg (AP) som
ikke var til stede under behandlingen av sakene.
Arbeiderpartiets 5 representanter inntok sine plasser idet fylkesordføreren hevet møte.
Til behandling
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PS 1/15 Regionreformen
Forslag
1
Buskerud fylkeskommune tilrår at fylkesordfører-/rådslederkollegiet sin anbefaling fra møtet
5.desember 2014 legges til for videre arbeid regionreformen. Det bemerkes at eventuell
overføring av nye oppgaver fra staten som nevnt i punkt 5, til dels er avhengig av større
regioner enn dagens fylker.
2

Buskerud fylkeskommune mener at det i forbindelse med eventuelle overføringer av oppgaver til
kommunene eller fylkeskommunene ikke bare bør konstateres at det er mulig. Det bør også gjøres
vurderinger av hvilke konsekvenser det vil ha for kvalitet og kostnadseffektivitet samlet sett, samt
mulighet for politisk styring på lavest mulig effektive nivå.
3
Ut fra Stortingets vedtak i juni 2014 synliggjøres et ønske om større regioner. Som forberedelse til
kommende diskusjoner, vil kontaktutvalget anbefale at fylkeskommunene på Østlandet sammen
kartlegger fordeler og ulemper ved alternative løsninger med færre og større regioner. I dette arbeidet
må forhold knyttet til kvalitet og kostnadseffektivitet vurderes samlet sett.
4
Det etableres en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å få fram relevant faktamateriale om dagens
situasjon, og som grunnlag for vurdering av ulike modeller for framtidig regionnivå på Østlandet. Alle
fylkeskommunene inviteres til å delta i arbeidsgruppen, hvor Akershus fylkeskommune bes om å ta
koordineringsansvaret. Arbeidsgruppen rapporterer fortløpende til rådmannsutvalget og
kontaktutvalget.

Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015
På vegne av Sp og V framsatte Ole Johnny Stavn (Sp) slikt nytt punkt 5:
Buskerud fylkeskommune tilrår at det videre arbeidet med regionreformen også omfatter å se
på eierskapet til sykehusene , spesielt lokalsykehusene.
Avstemming
Fylkesrådmannens forslagene punktene 1 tom 4 ble enstemmig vedtatt.
Forslaget framsatt av Stavn, nytt punkt 5 fikk 3 (Sp, V, 1 H) stemmer og falt.
10 stemmeberettigede til stede.
Fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget:
1
Buskerud fylkeskommune tilrår at fylkesordfører-/rådslederkollegiet sin anbefaling fra møtet
5.desember 2014 legges til for videre arbeid regionreformen. Det bemerkes at eventuell

overføring av nye oppgaver fra staten som nevnt i punkt 5, til dels er avhengig av større
regioner enn dagens fylker.
2

Buskerud fylkeskommune mener at det i forbindelse med eventuelle overføringer av oppgaver til
kommunene eller fylkeskommunene ikke bare bør konstateres at det er mulig. Det bør også gjøres
vurderinger av hvilke konsekvenser det vil ha for kvalitet og kostnadseffektivitet samlet sett, samt
mulighet for politisk styring på lavest mulig effektive nivå.
3
Ut fra Stortingets vedtak i juni 2014 synliggjøres et ønske om større regioner. Som forberedelse til
kommende diskusjoner, vil kontaktutvalget anbefale at fylkeskommunene på Østlandet sammen
kartlegger fordeler og ulemper ved alternative løsninger med færre og større regioner. I dette arbeidet
må forhold knyttet til kvalitet og kostnadseffektivitet vurderes samlet sett.
4
Det etableres en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å få fram relevant faktamateriale om dagens
situasjon, og som grunnlag for vurdering av ulike modeller for framtidig regionnivå på Østlandet. Alle
fylkeskommunene inviteres til å delta i arbeidsgruppen, hvor Akershus fylkeskommune bes om å ta
koordineringsansvaret. Arbeidsgruppen rapporterer fortløpende til rådmannsutvalget og
kontaktutvalget.

PS 2/15 Partnerskapsavtalar med kommuneregionane - del 3 og fordeling av regionale
utviklingsmidlar til kommuneregionane
Forslag
1.
Fylkesutvalet godkjenner framlegg til partnarskapsavtalar – del 3, regionale utviklingsmidlar.
2.
Fylkesutvalet godkjenner framlegg til partnarskapsavtale – del 2, regionale satsingsområde
med Kongsbergregionen.
Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
Fylkesutvalet godkjenner framlegg til partnarskapsavtalar – del 3, regionale utviklingsmidlar.
2.
Fylkesutvalet godkjenner framlegg til partnarskapsavtale – del 2, regionale satsingsområde
med Kongsbergregionen.

PS 3/15 Regionale utviklingsmidler Hallingdal - Hallingdal opplæringskontor
Forslag
1.

Fylkesutvalget slutter seg til og stadfester regionrådets anbefaling om tildeling av kr.
200.000,- , begrensa til maksimalt 50% av kostnadene, til Hallingdal Opplæringskontor og prosjektet
HOPP II.

2.
Tildelingen belastes rammen for regionale utviklingsmidler for Hallingdalsregionen.

Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.

Fylkesutvalget slutter seg til og stadfester regionrådets anbefaling om tildeling av kr.
200.000,- , begrensa til maksimalt 50% av kostnadene, til Hallingdal Opplæringskontor og prosjektet
HOPP II.

2.
Tildelingen belastes rammen for regionale utviklingsmidler for Hallingdalsregionen.
PS 4/15 Tildeling av regionale utvklingsmidler 2014 til prosjekter i Midt-Buskerud
Forslag
1
Fylkesutvalget bevilger til prosjektene;
"Kulturminner + friluftsliv= folkehelse"
Turkart "God tur"
JA BEDRIFT
"Bryllupsbygda ekspanderer"

Kr. 100 000
Kr. 150 000
Kr. 100 000
Kr. 75 000

2.
Kr 425.000,- bevilges av gjenstående midler for 2014 tilknyttet Midt-Buskerud i hht
partnerskapsavtale mellom regionrådet og Buskerud fylkeskommune.

Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015
Ass fylkesrådmann opplyste om en feil i punkt 2 i fylkesrådmannens forslag:
Kr 425.000 bevilges av regionale midler for 2015 tilknyttet……….
Avstemming
Fylkesrådmannen forslag med endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt
Vedtak

1
Fylkesutvalget bevilger til prosjektene;
"Kulturminner + friluftsliv= folkehelse"
Turkart "God tur"
JA BEDRIFT
"Bryllupsbygda ekspanderer"

Kr. 100 000
Kr. 150 000
Kr. 100 000
Kr. 75 000

2.
Kr 425.000,- bevilges av regionale midler for 2015 tilknyttet Midt-Buskerud i hht
partnerskapsavtale mellom regionrådet og Buskerud fylkeskommune.
PS 5/15 Drammen kommune: Kommuneplanens arealdel
Forslag
1
Fylkesutvalget er enig i at kommuneplanens arealdel for Drammen er et godt langsiktig og
strategisk styringsverktøy for areal- og byutviklingen i Drammen. Planforslaget er i tråd med
Regional plan for areal og transport for Buskerudbyen.
2
Fylkesutvalget mener det er viktig med god og samordnet areal- og transportplanlegging for at
målene for byutvikling og vekst kan nås. Fylkeskommunen vil bidra og støtte opp om
samordnede planprosesser.
3
Vi ser Drammen kommunes behov for å flytte godsterminal fra Nybyen. Vi har ikke grunnlag for
å si noe om fremtidig plassering. Jf pågående arbeid med Regional areal- og transportplan for
Buskerud.
4
Fylkesutvalget støtter at kulturminner og byens historikk fremheves som ressurs for
byplanleggingen. Kommunen har lagt et godt grunnlag for vurderinger av høyhus.
Fylkesutvalget mener at høyhus kan utformes med arkitektonisk og byplanmessig kvalitet hvor
de kan forsterke og understreke eksisterende historiske kvaliteter samtidig som nye kvaliteter
tilføres.

Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015
På vegne av H, Frp og KrF framsatte Terje Vegard Kopperud (H) slikt utsettelsesforslag:
Saken sendes tilbake. Fylkesrådmannen bes om å utrede i hvilken grad, og i tilfelle; hvordan,
innspillene fra eiendomsforetaket kan innarbeides i forslag til vedtak.

Avstemming
Utsettelsesforslaget framsatt av Kopperud ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken sendes tilbake. Fylkesrådmannen bes om å utrede i hvilken grad, og i tilfelle; hvordan,
innspillene fra eiendomsforetaket kan innarbeides i forslag til vedtak.

PS 6/15 Nedre Eiker kommune:Kommuneplanens arealdel
Forslag
1
Fylkesutvalget mener Nedre Eiker har utarbeidet en god og gjennomarbeidet arealdel til
kommuneplanen og legger opp til en arealutvikling ved knutepunkt og kollektivtraser som i all
hovedsak er i tråd med føringene i areal- og transportplanen for Buskerudbyen.
2
Langemyr vest for dagens bebyggelse i Krokstadelva er et nytt større boligområde som er lagt
inn i planen. Området er ikke egnet for sykkel og gange, og vil i stor grad bli bilavhengig.
Området er således i strid med areal- og transportplanen for Buskerudbyen. Fylkesutvalget
fremmer innsigelse til området.
3
Fylkesutvalget mener det er viktig at kommunene gjennom arealplanleggingen legger til rette
for langsiktige og forutsigbare rammer for næringslivet i tråd med Regional plan for
næringsutvikling og verdiskaping. Planen legger til rette for en god utvikling for næringslivet

gjennom en rekke næringsområder i planen. Kommunen bør forsterke dette gjennom
strategier for lokalisering av ulike funksjoner for handel og næring i tråd med føringene i arealog transportplanen for Buskerudbyen.
4
Fylkesutvalget mener at planlegging dobbeltspor for jernbane må forseres slik at areal til disse
formålene kan sikres for framtidig utbygging og at kommunen har forutsigbarhet for fremtidig
arealbruk.

Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015
Det ble gjort oppmerksom på en feil i overskriften i saken.
Nedre Eiker kommune – kommuneplanens areal del 2015 – 2026.
Avstemming
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1
Fylkesutvalget mener Nedre Eiker har utarbeidet en god og gjennomarbeidet arealdel til
kommuneplanen og legger opp til en arealutvikling ved knutepunkt og kollektivtraser som i all
hovedsak er i tråd med føringene i areal- og transportplanen for Buskerudbyen.
2
Langemyr vest for dagens bebyggelse i Krokstadelva er et nytt større boligområde som er lagt
inn i planen. Området er ikke egnet for sykkel og gange, og vil i stor grad bli bilavhengig.
Området er således i strid med areal- og transportplanen for Buskerudbyen. Fylkesutvalget
fremmer innsigelse til området.
3
Fylkesutvalget mener det er viktig at kommunene gjennom arealplanleggingen legger til rette
for langsiktige og forutsigbare rammer for næringslivet i tråd med Regional plan for
næringsutvikling og verdiskaping. Planen legger til rette for en god utvikling for næringslivet
gjennom en rekke
PS 7/15 Ringerike kommune - Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag
1
Fylkesutvalget mener Ringerike kommune har utarbeidet et godt og gjennomarbeidet forslag
til kommuneplanens samfunnsdel som gir gode mål og føringer for kommunens
utviklingsarbeid og for rulleringen av kommuneplanens arealdel.

2
Fylkesutvalget mener at realiseringen av E16 og Ringeriksbanen er svært viktig for at Ringerike
skal kunne ta en større andel av veksten i Osloregionen.
3
Fylkesutvalget støtter opp om at Ringerike gjennom arealplanleggingen kan legge til rette for
økt attraktivitet for tilflytting, næringsutvikling og verdiskaping. Et viktig virkemiddel for
kommunen er å legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for næringslivet.

Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1
Fylkesutvalget mener Ringerike kommune har utarbeidet et godt og gjennomarbeidet forslag
til kommuneplanens samfunnsdel som gir gode mål og føringer for kommunens
utviklingsarbeid og for rulleringen av kommuneplanens arealdel.
2
Fylkesutvalget mener at realiseringen av E16 og Ringeriksbanen er svært viktig for at Ringerike
skal kunne ta en større andel av veksten i Osloregionen.
3
Fylkesutvalget støtter opp om at Ringerike gjennom arealplanleggingen kan legge til rette for
økt attraktivitet for tilflytting, næringsutvikling og verdiskaping. Et viktig virkemiddel for
kommunen er å legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for næringslivet.
PS 8/15 Revisjon av regelverk for fylkeskommunale tilskudd
Forslag
Beløpsgrensene i Regelverk for fylkeskommunalt tilskudd, vedtatt i sak 024/07 endres i punkt
"Rapportering og revisjon" slik :
1.
Tilskudd inntil kr. 50.000,Kan utbetales i sin helhet umiddelbart etter at søknaden er innvilget under forutsetning av at
nødvendig dokumentasjon foreligger.
Regnskapet som sendes i etterkant må være underskrevet av virksomhetens styre/ ledelse.
2.
Tilskudd mellom kr. 50.001,- og kr. 299.999,-

Sluttutbetaling krever en revisjonsrapport som utarbeides på bakgrunn av avtalte
kontrollhandlinger. Revisjonsrapporten skal være underskrevet av virksomhetens styre/ ledelse
og av en person som er regnskapskyndig/ valgt revisor og ikke medlem av organisasjonens
styre/ prosjektstyre.
3.
Tilskudd over kr. 300.000 krever at det er statsautorisert eller registrert revisor som foretar
revisjonen.
Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt som innstilling til fylkestinget.
Fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget:

Beløpsgrensene i Regelverk for fylkeskommunalt tilskudd, vedtatt i sak 024/07 endres i punkt
"Rapportering og revisjon" slik :
1.
Tilskudd inntil kr. 50.000,Kan utbetales i sin helhet umiddelbart etter at søknaden er innvilget under forutsetning av at
nødvendig dokumentasjon foreligger.
Regnskapet som sendes i etterkant må være underskrevet av virksomhetens styre/ ledelse.
2.
Tilskudd mellom kr. 50.001,- og kr. 299.999,Sluttutbetaling krever en revisjonsrapport som utarbeides på bakgrunn av avtalte
kontrollhandlinger. Revisjonsrapporten skal være underskrevet av virksomhetens styre/ ledelse
og av en person som er regnskapskyndig/ valgt revisor og ikke medlem av organisasjonens
styre/ prosjektstyre.
3.
Tilskudd over kr. 300.000 krever at det er statsautorisert eller registrert revisor som foretar
revisjonen.

PS 9/15 Ungdommens fylkesting i Buskerud, Mandat og vedtekter
Forslag
1.
Fylkesutvalget tar Ungdommens Fylkesting i Buskeruds vedtekter og mandat til orientering.
2.
Fylkesutvalget tar til orientering status for Ungdommens Fylkesting 2014 og planer for 2015
3.

Fylkesvalget tar til orientering kort informasjon om Ungdommens Fylkestings økonomi og
status.

Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
Fylkesutvalget tar Ungdommens Fylkesting i Buskeruds vedtekter og mandat til orientering.
2.
Fylkesutvalget tar til orientering status for Ungdommens Fylkesting 2014 og planer for 2015
3.
Fylkesvalget tar til orientering kort informasjon om Ungdommens Fylkestings økonomi og
status.

PS 10/15 Informasjonsskilt om Norefjell på rv 7 ved Sokna og Ørgenvika
Forslag
Kostnadene til informasjonsskilt til Norefjell på kr 55 000 dekkes av fylkesutvalgets
disposisjonskonto.
Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kostnadene til informasjonsskilt til Norefjell på kr 55 000 dekkes av fylkesutvalgets
disposisjonskonto.
PS 11/15 Høringssuttalelse KVU for kryssing av Oslofjorden
Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 22.01.2015
Forslag
1.

Fylkestinget anbefaler valg av bruløsning for utvikling av rv 23 Oslofjordforbindelsen. Valg av
bru forutsetter at planlegging, prosjektering og bygging gjøres rasjonelt og uten store
forsinkelser. Det er viktig at hele strekningen fra E 6 i øst til E 18 i vest ses i sammenheng.
2.
Fylkestinget støtter anbefaling om ny fast vegforbindelse mellom Horten og Moss sett i
sammenheng med utvikling av rv 23 Oslofjordforbindelsen.
3.
Jernbane over Hurum bør vurderes på lengre sikt for å bidra til å utvikle areal- og
transportsystemet i Oslo-området i et langsiktig og miljømessig perspektiv.
Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 22.01.2015
Før behandling av saken orienterte samferdselssjef Gro R Solberg om en skrivefeil i forslaget.
Saken skal behandles i fylkesutvalget ikke fylkestinget.
Mathias Dannevig (Ap) framsatte slikt alternativt forslag:
1.
Fylkesutvalget legger vekt på at dagens forbindelse over Oslofjorden snarest må få løst sine
driftsproblemer og fremførelse frem til E.18 i Lier. Det er her viktig å velge løsning for fjordkryssing som
kostnadsmessig, og med hensyn til utredning av nye tekniske løsninger, ikke forsinker denne prosessen.
Fylkesutvalget konstaterer at fornyelse av eksisterende tunnelløsning benytter og viderefører de
milliardinvesteringer for infrastruktur som allerede er foretatt i eksisterende transportkorridor, tilbyr
den raskeste og billigste utbedring av dagens situasjon, og lett kan inngå i en mer langsiktig løsning for
fjordkryssing lengre sør. Fylkesutvalget anbefaler derfor at dagens Oslofjordtunell utbedres iht Statens
Vegvesens tidligere planer og kostnadsrammer for dette (NOK 3,6 milliarder)

2.
Fylkesutvalget vurderer at utvikling og planlegging av en ytterligere og mer fremtidig
fjordkrysning lengre sør må ha utgangspunkt ut over forutsetningene for
konseptvalgutredningens transportøkonomiske rammer, konsentrert rundt dagens
utviklingsområder på begge sider av fjorden. Fylkesutvalget legger avgjørende vekt på at nye
transportkorridorer med jernbane over Hurums sydspiss, og videre mot Sande/tilkobling til
vestfoldbanen og E.18 syd, her vil åpne opp nye områder for variert utvikling på Hurum og tilby
store og attraktive arealer det er fremtidig behov for i hele østlandsregionen. Veg og jernbane
gir i kombinasjon store muligheter for mer miljøvennlige transportløsninger og
sammenhengende og variert regional infrastruktur på lengre sikt. Fylkesutvalget ønsker derfor
at videre plan- og analysearbeid konsentreres om dette alternativet i tillegg til
Oslofjordtunnelens umiddelbare oppgradering (konsept 2).
Avstemming
Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 9 mot 6 (Ap) stemmer som ble avgitt for Dannevigs
forslag.
Hovedutvalget for samferdselssektorens innstilling til fylkeutvalget:
1.

Fylkesutvalget anbefaler valg av bruløsning for utvikling av rv 23 Oslofjordforbindelsen. Valg av
bru forutsetter at planlegging, prosjektering og bygging gjøres rasjonelt og uten store
forsinkelser. Det er viktig at hele strekningen fra E 6 i øst til E 18 i vest ses i sammenheng.
2.
Fylkesutvalget støtter anbefaling om ny fast vegforbindelse mellom Horten og Moss sett i
sammenheng med utvikling av rv 23 Oslofjordforbindelsen.
3.
Jernbane over Hurum bør vurderes på lengre sikt for å bidra til å utvikle areal- og
transportsystemet i Oslo-området i et langsiktig og miljømessig perspektiv.

Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015
På vegne av H, Frp og KrF framsatte Trond Johansen (KrF) slikt forslag til uttalelse:

1
Fylkesutvalget anbefaler at det pågående planarbeid for bygging av nytt løp for rv.23 i
Oslofjordtunnelen videreføres og realiseres raskest mulig. Det forutsettes effektiv planlegging
og bygging. Hele strekningen fra E6 i øst til E18 i vest sees i sammenheng. Hele strekningen må
ferdigstilles for å oppnå et forutsigbart, effektivt transportsystem som knytter bolig- og
arbeidsmarkedet på hver side av Oslofjorden tettere sammen.
2
Fylkesutvalget ønsker et alternativt konsept hvor videre plan- og analysearbeid for ny kryssing
av Oslofjorden konsentreres om alternativet med veg og jernbane over Hurums sydspiss, og
videre mot Sande/tilkobling til Vestfoldbanen og E18 syd. Dette i tillegg til bygging av ny
tunnel for rv.23.
På vegne av Sp og V framsatte Ole Johnny Stavn (Sp) slikt forslag, nytt punkt 2:
Fylkesutvalget understreker viktigheten med å få på plass et tunnelløp 2 snarest mulig,
samtidig som at det er full fremdrift på bygging av ny vei Rv23, fra E18 i vest til E6 i øst.

Avstemming
Forslaget framsatt av Johansen ble vedtatt med 8 mot 2 (Sp, V) stemmer som ble avgitt for
Stavns forslag.
10 stemmeberettigede til stede. Ingen stemte på hovedutvalgets innstilling.
Vedtak
1
Fylkesutvalget anbefaler at det pågående planarbeid for bygging av nytt løp for rv.23 i

Oslofjordtunnelen videreføres og realiseres raskest mulig. Det forutsettes effektiv planlegging
og bygging. Hele strekningen fra E6 i øst til E18 i vest sees i sammenheng. Hele strekningen må
ferdigstilles for å oppnå et forutsigbart, effektivt transportsystem som knytter bolig- og
arbeidsmarkedet på hver side av Oslofjorden tettere sammen.
2
Fylkesutvalget ønsker et alternativt konsept hvor videre plan- og analysearbeid for ny kryssing
av Oslofjorden konsentreres om alternativet med veg og jernbane over Hurums sydspiss, og
videre mot Sande/tilkobling til Vestfoldbanen og E18 syd. Dette i tillegg til bygging av ny
tunnel for rv.23.
PS 12/15 E134 Damåsen - Saggrenda, økte bomtakster
Forslag
1. Fylkestinget aksepterer en økt bompengetakst til 33 kr (2014-kr) pr. passering for lette
kjøretøy og 99 kr (2014-kr) pr. passering for tunge kjøretøy.
2. Fylkestinget aksepterer en økning av garantirammen for prosjektet fra 2 800 mill. kr
(2014-kr) til 3 100 mill. kr. (2014-kr).

Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015
Britt Homstvedt (Frp) varslet av Frp ikke ville støtte fylkesrådmannens forslag.
Avstemming
Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 8 mot 2 (Frp) stemmer. 10 stemmeberettigede til
stede.
Fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget:
1.
Fylkestinget aksepterer en økt bompengetakst til 33 kr (2014-kr) pr. passering for lette kjøretøy
og 99 kr (2014-kr) pr. passering for tunge kjøretøy.
2.
Fylkestinget aksepterer en økning av garantirammen for prosjektet fra 2 800 mill. kr (2014-kr)
til 3 100 mill. kr. (2014-kr).
PS 13/15 Høring - ny postlov
Forslag
1.
Buskerud fylkeskommune aksepterer at lørdagsomdeling av aviser ikke opprettholdes, men
mener tidspunkt for iverksettelse må ses i lys av at internett er tilstrekkelig utbygd og bruken
av nettaviser er godt nok utviklet.
2.

Buskerud fylkeskommune støtter forslag som bidrar til at postgang ikke er til hinder for at
forhåndsstemmer ved valg blir telt.
3.
Buskerud fylkeskommune har ikke merknader til at Posten Norge AS utpekes som
leveringspliktig tilbyder inntil anskaffelsesprosessen er gjennomført.
Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015
På vegne av Sp og V framsatte Ole Johnny Stavn (Sp) slikt forslag, nytt punkt 1:
Buskerud fylkeskommune legger til grunn at Posten skal videreutvikle en robust postomdeling
med økt tilgjengelighet for brukerne. Dette innebærer at posten ikke kan gå i fra 6 til 5
utleveringsdager pr. uke, noe som ikke ville være i tråd med økte åpningstider og
tilgjengelighet på andre tjenester og varer i samfunnet.
Buskerud fylkeskommune vil understreke viktigheten ved å gi brukerne av posten en valgfrihet
i forhold til om de ønsker aviser i papirformat eller som ren nettavis.
Avstemming
Fylkesrådmannens forslag punktene 1 – 3 ble vedtatt med 7 mot 3 (Sp, V og 1 H) stemmer som
ble avgitt for Stavns forslag.
Vedtak
1.
Buskerud fylkeskommune aksepterer at lørdagsomdeling av aviser ikke opprettholdes, men
mener tidspunkt for iverksettelse må ses i lys av at internett er tilstrekkelig utbygd og bruken
av nettaviser er godt nok utviklet.
2.
Buskerud fylkeskommune støtter forslag som bidrar til at postgang ikke er til hinder for at
forhåndsstemmer ved valg blir telt.
3.
Buskerud fylkeskommune har ikke merknader til at Posten Norge AS utpekes som
leveringspliktig tilbyder inntil anskaffelsesprosessen er gjennomført.

PS 14/15 Høgskolen i Buskerud og Vestfolds universitetsambisjon
Forslag
Fylkesutvalget i Buskerud støtter Høgskolen i Buskerud og Vestfolds visjon om å utvikles til et
profesjons- og arbeidslivsrettet universitet.
Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Fylkesutvalget i Buskerud støtter Høgskolen i Buskerud og Vestfolds visjon om å utvikles til et
profesjons- og arbeidslivsrettet universitet.
PS 15/15 Bestilling av tjenester fra Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF for 2015
Forslag
Bestilling av tjenester i 2015 av Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF skjer i samsvar med
vedlagte dokument, jf fylkeskommunens handlingsprogram for 2015-2018
Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Bestilling av tjenester i 2015 av Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF skjer i samsvar med
vedlagte dokument, jf fylkeskommunens handlingsprogram for 2015-2018
PS 16/15 Godtgjøring for langtids funksjon som hovedutvalgsleder
Forslag
Hege Irene Fossum honoreres som hovedutvalgsleder fra det tidspunkt hun trådte inn i
funksjonen og så lenge den faste lederen har sykefravær .
Behandling i Fylkesutvalget - 28.01.2015

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hege Irene Fossum honoreres som hovedutvalgsleder fra det tidspunkt hun trådte inn i
funksjonen og så lenge den faste lederen har sykefravær .
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Ringerike kommune - kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030 høringsuttalelse
Vi viser til kommunens oversendelse av 10. desember 2014.
Ringerike kommune orienterte regionale myndigheter om arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel på et møte i Planforum 13. januar 2015.
Fylkesmannen har følgende merknader:
Samfunnssikkerhet
Kommunen har gjennom kommunal beredskapsplikt et svært viktig ansvar og rolle i arbeidet
med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommuneplanens samfunnsdel er en viktig arena for
dette arbeidet.
Fylkesmannen vil sterkt anbefale kommunen å ta med et eget punkt i planen på lik linje med
for eksempel «Næring» eller «vekst». Klare mål og satsningsområder innen feltet samfunnssikkerhet og beredskap er svært viktig for å bygge opp en robust organisasjon over tid.
Barn og unge
Fylkesmannen har tidligere bedt om at samfunnsdelen omhandler mål og strategier om barn
og unges fysiske oppvekstmiljø, som lekearealer for barn i alle aldere, trafikksikre løsninger
og trygge skoleveier. Ved fortetting med boliger i byområder vil det være spesielt viktig å
sikre tilstrekkelige lekearealer og trygge oppvekstmiljøer. I forslaget til samfunnsdel står det
at kommunen skal være best for barn, og sikring av barnetråkk og lekearealer er nevnt som en
viktig strategi i arealdisponeringen. Fylkesmannen ser positivt på dette og viser til FNs
Barnekonvensjon og Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser. Vi viser også til
rundskriv om barn og planlegging T-2/08 og Klima- og miljødepartementets veileder av 16.
desember 2009 om barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven.
Landbruksmessige forhold
Det legges opp til om lag 1 % vekst i starten av planperioden, og fra 2020 en svært høy vekst
på 2,5% på grunnlag av samferdselsinvesteringene som trolig vil komme til kommunen. I
tillegg til befolkningsvekst, skal kommuneplanen også ha "styrka næringsgrunnlag" og
"effektiv arealbruk" som satsingsområder.

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

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

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Et effektivt vern om kommunens mest produktive arealer vil kunne være i tråd med
kommunens målsetting om effektiv arealbruk da en slik målsetting vil redusere behovet for
omdisponering av nye arealer til byggeområder. Det er en nasjonal målsetting å ta vare på
dyrka mark for framtidig matproduksjon. Det er også en nasjonal målsetting at Norges
matproduksjon skal øke i takt med befolkningen, dvs med om lag 1 % årlig. Skal Norge få til
dette, er vern av de allerede matproduserende arealene en viktig forutsetning. Fylkesmannen
legger derfor til grunn at kommunen vil praktisere et meget sterkt jordvern i sin videre
planlegging. Skulle det likevel være viktige samfunnsinteresser knytte til å omdisponere
arealer med dyrka mark til andre formål, legger Fylkesmannen til grunn at kommunen da også
synliggjøre hvilke andre lokaliseringer som er vurdert.
Vi ser det som positivt at kommunen reviderer deler av sin Jordpolitiske arealvurdering som
en temaplan ifm kommuneplanarbeidet.
Ringerike kommune har hatt en stor nedgang i industriarbeidsplasser, herunder inne
skogindustrien da Follum ble lagt ned. Det er viktig for Norge og igjen få opp ny skogindustri
for å beholde mer av verdiskapningen fra tømmer i landet. Planene på Follum-området er
derfor meget spennende og av betydning langt ut over Ringerike kommune sine grenser. For
skogbruket i hele Buskerud og i flere av de andre fylkene på Østlandet, vil en vellykket
industrietablering på Treklyngen være av stor betydning.
Fylkesmannen vil bemerke at kommunes målsetting om å være et forbilde innen energiøkonomisering, med bruk av fornybar energi og reduksjon av utslipp, vil samsvare med en
satsing på bioenergi.
Miljømessige forhold
Nasjonale føringer
Fylkesmannen viser til tidligere innspill av 7. mai 2013 ved varsel om oppstart og innspill til
planprogram. Vi forutsetter at kommunen er godt kjent med nasjonale mål og retningslinjer på
miljøområdet selv om bare et par av disse er nevnt konkret i beskrivelsen til samfunnsdelen.
Vi anser at forslaget til samfunnsdel tar opp viktige tema av stor betydning for en miljøvennlig og bærekraftig utvikling. Forslaget følger opp nasjonal politikk innenfor mange sentrale
miljøområder.
Klima og energi
Det er sterke nasjonale føringer knyttet til miljøvennlige klima- og energiløsninger.
Fylkesmannen har tidligere vist til plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g, Meld. St. 21
(2011–2012) Norsk klimapolitikk, statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging,
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og kollektivtransportplan for
Buskerud. Det er derfor svært positivt at det i forslaget til samfunnsdel er foreslått et eget
hovedmål om at Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar
energi og reduksjon av klimagassutslipp.
Utbyggingsmønster og transport
Det er viktig at kommuneplanens samfunnsdel inneholder mål og strategier som sikrer en god
og bærekraftig arealforvaltning med særlig fokus på å begrense transportbehovet og ivareta
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viktige landskaps-, natur-, vassdrags- og friluftsinteresser. Løsninger for ny Ringeriksbane og
firefelts E16 vil få stor betydning for videre arealbruk.
I de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fastsatt
26. september 2014, står det at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes slik at
transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på
høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med lite utbyggingspress, og hvor
lokale myndigheter vurderer det som nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det
likevel planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster.
Forslaget til samfunnsdel legger opp til en svært høy vekst i planperioden der Hønefoss by
som regionsenter skal være prioritert. I tillegg skal veksten knyttes til lokalsamfunnene
Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i dal, Sokna og Ask/Tyristrand. Det er i et eget
kapittel foreslått en rekke strategier for en effektiv arealdisponering. Strategiene fastsetter at
hovedvekten for videre utbygging skal legges til Hønefoss. Fortettingspotensialet i arealer
som allerede er omdisponert til byggeområder skal utnyttes før nye store utbyggingsområder
tas inn i kommuneplanen. Boligutvikling i andre lokalsamfunn skal også skje i gangavstand til
sentrum, skoler og servicetilbud. Sammenhengende gang- og sykkelveinett er også et mål.
Fylkesmannen anser at forslaget til samfunnsdel inneholder mål og strategier som i stor grad
vil bygge opp under et bærekraftig utbyggingsmønster som grunnlag for et klimavennlig og
effektivt transportsystem i tråd med nasjonale føringer. Samfunnsdelen vil derfor være et
viktig grunnlag for arbeidet med kommuneplanens arealdel og Byplan Hønefoss. Vi anbefaler
at fortettingspotensial, arealreserver og arealbehov for boliger i størst mulig grad konkretiseres i samfunnsdelen. Det er også positivt at hovedmål fra kommunens klima- og energiplan
er tatt inn, men disse kunne vært noe mer konkretisert og supplert med strategier.
Utbygging innenfor gangavstand fra stasjoner og kollektivknutepunkter forutsetter at det
bygges konsentrert og tas hensyn til intern grøntstruktur, miljøkvalitet, estetikk, gode
uteområder og møteplasser. Stedsutvikling og fortetting med kvalitet er viktige stikkord i
denne forbindelse. Vi viser blant annet til St. meld. nr. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og
tettsteder. Det er viktig at slike forhold er omtalt i samfunnsdelen.
Handel og næring
Næringsutvikling er et satsingsområde i Ringerike, og det er foreslått et mål om at Hønefoss
skal være en attraktiv handelsby og regionhovedstad. Lokalisering av handelsvirksomhet har
betydning både for transportbehov og et levende bysentrum. Vi har tidligere vist til rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre og fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i
Buskerud der Hønefoss er avsatt som regionsenter med avklarte soner der kjøpesenter er
tillatt. Vi viser også til tidligere handels- og byutviklingsanalyser for Hønefoss. For
lokalisering av næringsområder er ABC-modellen er et verktøy for å lokalisere virksomheter
ut fra typen og mengden transport virksomheten genererer og områdenes tilgjengelighet med
ulike transportmiddel. Fylkesmannen mener at samfunnsdelen i større grad bør omfatte
overordnede arealstrategier for lokalisering av handel og annen næringsvirksomhet.
Energi
Muligheter for effektive og bærekraftige energiløsninger, herunder oppvarming basert på
vannbåren varme, for eksempel fjernvarme og bioenergi, må stå sentralt i videre planlegging
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og utbygging. Det er derfor viktig at det i forslaget til samfunnsdel er innarbeidet mål om
energieffektivisering og bruk av fornybar energi. Energieffektivisering av kommunale bygg er
nevnt spesielt. Det er positivt at det i strategiene for effektiv arealdisponering står at konsesjonsområdet for fjernvarme skal vurderes utvidet og at området skal inngå i arealdelen.
Kommunen bør vurdere om mål og strategier knyttet til energi kan konkretiseres ytterligere.
Naturmangfold
Ringerike kommune har flere områder med høy verdi for naturmangfold som videre
samfunnsutvikling må ivareta. Det er etablert en rekke verneområder etter naturmangfoldloven. Områdene er delvis av internasjonal verdi, jfr. Ramsar-konvensjonen. Et forslag til
verneplan for Tyrifjorden ligger hos Klima- og miljødepartementet til avgjørelse. Det er også
igangsatt arbeid med kommunedelplan for Steinsfjorden med sikte på å ivareta viktige
naturverdier. Naturmangfoldloven fastsetter forvaltningsmål for ivaretakelse av naturtyper og
arter. Videre omhandler loven sentrale miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn for
planlegging og forvaltning. Fylkesmannen mener at samfunnsdelen bør omfatte overordnede
mål og strategier for ivaretakelse av verdifullt naturmangfold, og at dette er forhold som i
større grad burde vært innarbeidet i foreliggende forslag.
Vassdrag
Det er viktig at samfunnsdelen fastsetter mål og strategier for ivaretakelse av vassdrag.
Vassdragene i kommunen har stor betydning for naturmangfold, friluftsliv, landskapsbilde og
identitet. Bærekraftig forvaltning av vassdragene og hindre nedbygging av strandarealene er
foreslått som en strategi under effektiv arealdisponering. Dette er i tråd med nasjonale
føringer for vassdrag i St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets
miljøtilstand, § 1-8 i plan- og bygningsloven og Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging. I Ringerike er det også vassdrag og nedbørfelt som omfattes av
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.
Sikring av god vannkvalitet er nevnt som en strategi i forslaget til samfunnsdel. Vi anbefaler
at dette konkretiseres i tråd med nasjonale bestemmelser i vannforskriften. Når det gjelder
vannkvalitetsmål skal kommunens innsjøer, bekker og elver beskyttes mot forringelse med
sikte på at vannforekomstene minst skal ha en god økologisk og god kjemisk tilstand. Vi viser
også til vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Vannregion Vest-Viken, hvor vassdrag i
Ringerike i hovedsak omfattes av vannområde Tyrifjorden og vannområde Valdres.
Landskap
Landskapsmessige og estetiske forhold har også stor betydning for identitet og trivsel og bør
omtales i samfunnsdelen. Estetiske retningslinjer til kommuneplanen og bevaring av et rikt og
variert landskap er nevnt under effektiv arealdisponering. Vi har tidligere vist til nasjonale
føringer for ivaretakelse av landskapshensyn i Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging og Den europeiske landskapskonvensjonen.
Friluftsliv
Forslaget til samfunnsdel nevner sammenhengende blågrønn struktur i by og lokalsamfunn og
forbindelser til viktige friluftsområder. Dette er viktige tema i tråd med Nasjonal strategi for
et aktivt friluftsliv; en satsing på friluftsliv i hverdagen 2014-2020, T-1535 fra Klima- og
miljødepartementet. Vi viser også til St. melding nr. 39 (2003 og 2002) Friluftsliv. Bevaring
og styrking av viktig grøntstruktur må være en premiss ved fortetting og utvikling av
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Hønefoss. Fylkesmannen ser positivt på at en utredning om bynære friluftsområder skal gi
innspill til videre planarbeid og at Grønn plakat for Hønefoss skal innarbeides i planene.
Store deler av kommunens friluftsområder ligger innenfor markagrensen. Disse områdene
omfattes av Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) som trådte
i kraft 1. september 2009. Formålet med markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Fylkesmannen anbefaler at markaområdene omtales i samfunnsdelen og at det fastsettes mål i samsvar med markaloven.
Fritidsbebyggelse
Det er positivt at det er foreslått strategier for effektiv arealdisponering om sikring av høyfjellsplatåene og større sammenhengende og åpne naturområder. Nasjonal politikk tilsier at
utbygging av fritidsbebyggelse ikke skal skje i store sammenhengende områder uten større
inngrep, i viktige natur- og friluftsområder, sårbare landskap, regionalt viktige grøntdrag eller
langs vassdrag. En bærekraftig hytteutvikling bør i hovedsak være basert på fortetting og
replanlegging av eksisterende hytteområder fremfor utbygging av nye arealer. Vi viser til St.
meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, veileder fra
Buskerud fylkeskommune om fremtidsrettet hyttebygging (www.hytteveilederen.no) og
Klima- og miljødepartementets veileder om planlegging av fritidsbebyggelse T-1450.
Kommunen bør vurdere å innarbeide noen flere overordnede strategier for fritidsbebyggelse i
samfunnsdelen.
Støy og lokal luftforurensning
Støy og lokal luftforurensning er viktige tema ved fortetting med boliger i byområder. I
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står det at støy gir negative
helseeffekter og er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge. Det er
uttrykt en forventning om at kommunene skal forebygge nye miljø- og helseulemper i form av
støy ved planlegging av ny boligbebyggelse. Vi viser også til Klima- og miljødepartementets
retningslinje T-1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging. I Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) gis kommunen et ansvar for å bidra til å beskytte befolkningen mot
faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Ringerike kommune har allerede sterkt støybelastede områder langs veinettet, og utbygging
av nye samferdselsprosjekter vil øke utfordringene. Utvikling av Hønefoss by og bebyggelse
ved kollektivknutepunkt gir også spesielle utfordringer. Det er derfor positivt at det fremkommer av forslaget til samfunnsdel at det er igangsatt arbeid med en temautredning om støy.
Fylkesmannen anbefaler at ivaretakelse av støyforhold omtales under strategiene for effektiv
arealdisponering.
Lokal luftforurensning kan også være et aktuelt tema ved fortetting i byområder, jf.
retningslinje T-1520 fra Klima- og miljødepartementet om behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging. Ved lokalisering av nye boliger må kommunen legge til rette for en
fortetting som begrenser transportbehovet, samtidig som det unngås boligbygging i de
områdene som er mest utsatt for luftforurensning. Fylkesmannen anbefaler at lokal luftforurensning blir nevnt under strategiene for effektiv arealdisponering.
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Masseuttak og massedeponering
Det er utarbeidet forslag til en temautredning om mineralske råstoffer som en del av rulleringen av kommuneplanen. Fylkesmannen er enig i at behov, lokalisering og alternativer for
masseuttak bør vurderes og ses i sammenheng for hele kommunen. Dette gjelder også en
samlet vurdering av områder for mottak av masser. Det må legges vekt på løsninger som har
minst mulig negative konsekvenser for miljø og samfunn. Kommunen bør vurdere å
innarbeide noen overordnede føringer for dette i samfunnsdelen.
Med hilsen

Helen Bjørnøy
fylkesmann
Eli Kristin Nordsiden
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Uttale til høring og offentlig ettersyn av planforslag - Kommuneplanens samfunnsdel for
Ringerike 2015-2030

Vi viser til mottatt høringsutkast for kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 for
Ringerike kommune.
Jernbaneverket arbeider for tiden med utredningsarbeidet for ny Ringeriksbane/E16 i
samarbeid med Statens vegvesen. Ringerike kommune er en viktig bidragsyter til dette
arbeidet, og vi er glad for det gode samarbeidet vi har etablert med kommunen.
Ringeriksbanen/E16 har fått bred omtale/beskrivelse i samfunnsdelen, og vi er enig med
kommunen i at disse to samferdselsprosjektene vil øke Ringerikeområdets attraktivitet
både som bosted og bedriftsetablering. Vi tror at ny jernbane til Hønefoss vil bidra til å
oppfylle flere av de mål som kommunen setter knyttet til befolkning, næring og by/lokalsamfunn. Tiltaket vil også være med å bygge opp under kommunens visjon om at
Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet.
Utredningsarbeidet som nå pågår legger til grunn at nytt dobbeltspor Sandvika-Hønefoss
skal gi betydelig reduksjon av reisetiden til/fra Oslo, hyppigere frekvens på togtilbudet og
utvikling av Hønefoss som kollektivknutepunkt. Det er viktig at arealbruken ved
knutepunktet bygger opp under de målsettinger som beskrives. Utredningsarbeidet skjer
trinnvis, og fase 3 av arbeidet var ferdig ved utgangen av januar. Saken ligger nå til
behandling i Samferdselsdepartementet. Det er ventet at regjeringen vil fatte en beslutning
i løpet av 2015.
Vi har ellers ingen merknader til høringsutkastet.

Med hilsen
Lars Christian Stendal
regional plan- og utviklingsdirektør
Strategi og samfunn sør og vest
201302573-6 Side 1 av 3
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Helge Bontveit
seksjonssjef
Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi til:

Anita Skauge / Strategi og samfunn, Cecilie Bjørlykke / Strategi og samfunn sør
og vest
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Kommuneplanens samfunnsdel
til offentlig ettersyn

Ringerike - Vegvesenets merknader

Vi har inottatt for uttale forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike. Høringsfrist

er09.02.2015.
Kommunen har satt etmål om at det innen 2030 skal bo 40000 innbyggere i Ringerike
kommune. Detteer en svært hoy vekst. Kommunen anfører som begrunnelse at man vil bygge
opp underde planlagte samferdselsinvesteringene, som kornmer på overordnet vegnettmot
Oslo, for å få en bedre samfunnsnytte av disse. Vi bemerker at slik veksttilsier at behovet for
investeringeri det øvrigetransportsystemet, herunder storre andel transportved gange, sykkel
og kolletiv, i konimunen vil bli avgjørende. Utforming av kryss med det nye vegnettet må
også vurderes med tanke på trafikk fra områder med storre vekst ennforutsatt i gjeldende
kommuneplan. Det er viktig at tilpassinger i det lokale transportsystemet blir ett tema som blir
godt belyst i arbeidet med konimuneplaiieils arealdel, og at koinmunens arealutvikling bygger
oppunder attraktivitet for gang-/sykkel og kollektivtransport.
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få?

Kopi: postm0ttak@fmbu.110
postm0ttak@bfk.no
Postadresse

Telefon: 02030

Kontoradresse

Fakturaadresse

Statens

Telefaks:

Hensmoveien

Statens

3516 HØNEFOSS

Landsdekkende regnskap

vegvesen

Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal

37 01 98 01

firmapost-sor@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

vegvesen

9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks:

Hønefoss, 9. februar 2015
Til
Ringerike kommune
Ringerike Kristelig Folkepartis uttalelse til forslag

til

Samfunnsdelen i Kommuneplan for Ringerike
forbindelse med planarbeidet har administrasjonen foreslått et nytt slagord for kommunen:
Nærmest det meste. Det synes å være et godt slagord som beskriver at Ringerikes befolkning bor
strategisk til og i brukbar avstand til det meste. Slagordet kan nok forbedres til: lUær det meste!
I

Visjonsdelen er beskrevet med fokus på befolkningen, næring, by- og lokalsomfunn og kommunen
som orgonisasjon. Punktet «<næring» kunne ha vært utvidet til «utdanning og næring», men vi ser at
temaet «utdanning» i stor grad er beskrevet under «befolkning».
Kristelig Folkepani vil understreke at barnehager og skoler er viktige arenaer for en god oppvekst.
Det er satt som et tiltak under pkt 4.1 å ha høy kvalitet i barnehager og skoler. Der bør det presiseres

at det også gjelder både pedagogisk og sosial kvalitet, som er slik at alle hele tiden opplever å lykkes
med noe og dermed trives. Det er viktig at barnehager og skoler ikke skaper tapere. lkke minst for
ungdomsskolene er dette en stor utfordring. På dette området må kommunens skoler vise mer
kreativitet fordi det er så viktig for den enkelte og for samfunnet at de trives og lykkes.
Når det gjelder folkehelseperspektivet vil KrF understreke at det er viktig å sette større fokus på
forebyggende arbeid blant barn og unge når det gielder å få redusert bruk av rusmidler. Dels vil det
kunne skje ved at flere opplever å lykkes i skole og samfunn, og til del vil det kunne skje ved andre

forebyggende tiltak.
I planens pkt 5 er det satt opp noen regler

for effektiv arealutnyttelse. KrF Ønsker følgende endringer

tildette:

-

Pkt ta bør endres til: Det er viktig å få utnyttet fortettingsarealer i HØnefoss og ellers, men
samtidig er det viktig med nye utbyggingsområder - særlig longs jernbane og veg - dersom
mon skolfå til en omfattende baligutbygging for å to imot den store befolkningsvekst som
ønskes.

-

Nytt pkt under 7.: Arealer i nordre deler ov kommunen bør utvikles til mer fritidsbebyggelse.
Stryke pkt 2d: En restriktiv holdning til deling av eiendommer og boligbygging i store

-

ngende LN F-områder.
Stryke pkt 2e: Dispensosjon for nye boliger i LNF-områder skal bare gis unntoksvis og
so m me n he

i

tilknytning til eksisterende boligklynger i kort avstand til sentrum.
Skal man kunne videreutvikle levende bygder, må det ikke være altfor store restriksjoner på

utbyggingen av boliger der. Etablering av flere fritidsboliger vil også være med å styrke næringsgrunnlaget i kommunen. Og når det gjelder planlagte/regulerte boligtomter er det viktig å ha en stor
kapasitet idet noen grunneiere vil kunne være trege med å få til utbygging på sin ferdig regulerte
eiendom.
Til innledningen i pkt 4.2 om næring bør det føyes til: Det er viktig å arbeide aktivt for at Ringerike
sykehus og høgskolen på Ringerike utvikles og s§rkes, samt at andre statlige arbeidsplasser flyttes
Ringerike.

o"l:i/.&Gruppeleder for Kristelig Folkeparti i Ringerike

til

Høringuttalelsetil kommuneplanenssamfunnsdel

1. Innledning.
RingerikeVenstremenerutkastettl samfunnsdelener godog gjennomarbeidet,vi
slutter osstil det meste.Denkunneimidlertid vært noe mer konkret.Skal
samfunnsdelenværeet nyttig og forpliktendestyringsverktøymå politiske
prioriteringerkommeendatydeligerefram på flere områder.Helt spesieltgjelder
dette miljø,friluftsliv og kultur i vid forstand.Vi avventeren egenplanfor byutvikling
på høringog vil her begrenseossnår det gjelderdette.
2. Atraktivitet
Ensærligutfordring : Ringeriksbanenog bedrevei til Osloregionener ikkealene
avgjørendefor befolkningsvekst.Stedetdu flytter til må væreattraktivt.Vivil alle ha
en vakker,moderneog levendeby med spennendeny arkitektur, medtydeligespor
av tider somhar gåttt ogsomer godt rustet for den vekstsomkommer.Vi vil ha en
by for trivsel,handel,kultur, rekreasjonog fysisk aktivitet. Vi vil ha en kompaktby
med bedreklimaog miljø. Vi skalikkei dennesammenhengkommeinnpåbyutvikling
i alle densdetaljer,menetterlyserstørrefokuspå det somkanværeavgjørendefor
byenstiltrekningskraft:Kongensgate.Kanbyenbli en kompaktmiljøbysålenge
Kongensgatedelerbyeni to og opplevessomen barriere til elv,park, kirkeog
Petersøya?.Gatensomforurenser.Gatensomnå er omkransetav lite tiltalende
bygningerog gir byenet dårligomdømme.Til trossfor at Ringeriksbanenavlaster
trafikken i rushtidenvil denfortsatt væreproblematisknår innbyggertalletøkesså
betraktelig,uansettfremtidigeomkjøringsveier.Det er ingenkultur for å gåog syklei
Hønefoss,selvikke der det faktisker trygt. Det kjøresfor kjøpav en melkog et brød.
Sykkeltraseog fortau gjennomsentrumogmellomsentrum og periferi er avgjørende
for å byggeen slikkultur: der flere går/syklerkommer flere, folk trekker folk.
Sykkelstipeni Hønengatabør for øvrigsynliggjøresmed rødmaling(seOsloog
København)for å økefølelsenav trygghetfor syklister og gående.Viderebør det
vurderesbybane,matebusser,bompenger,parkeringsplasserunder jorden,men også
på hver sideavbroene(gådistansetil sentrum). Gangfeltover til Søndre
Park/Petersøyamå markeresrustesopp visueltfor bedreå knytte sentrumsdeleneog
de blågrønneområdenesammen.Vi trengerliv på beggesider.Vi ønskerå inkludere

RingerikeStormarkedog Tippeni planenefor Øya-området. Vi avventeren
byutviklingsplansomleggespå høring.

3. Identitet
Historiegir identitet, kjennskapog stolthet til den er et grunnlagfor samhørighetog gir
ogsåforståelsefor kommunensnåværendeutfordringer. Nyeinnbyggererhar ikkedenne
kunnskapeni ryggmargen,vi må sørgefor at de får den,gjennommedia,i vedleggtil
boligprospekter,i velkomstpakker.Påfotoutstillinger og i godesamtalermed innfødte.
Somplanensier:”det er innbyggernesomutvikler lokalsamfunnetog skaperidentitet og
kultur. Kommunensrolle er å væretilrettelegger,blant annetgjennomgodearenaerfor
dialogog utvekslingav ideerog nettverksbygging.”Vi vil derfor nettopp derfor etterlyse
kommunensinitiativ til folkemøterfremoveri en tid medkrevendeog spennende
utvikling.
4. Folkehelse– ”Helsei alt vi gjør”
Folkehelseprofileni 2013fortellet at det står dårligeretil helsemessigRingerikeenn
landsgjennomsnittet.
Det er ikkelett i et begrensetbudsjettå betalefor nødvendige
forebyggendetiltak i dagder gevinsteneikkekommer til overflatenfør tiår ettet. Det skal
fremhevesat de frivillige organisasjonenegjøren strålendeinnsatsfor folkehelsen
gjennomet rikt idrettsliv,turliv i markaheleåret, vi har Ringeriksbadetog har nylig
innviet en avNorgesbesteflerbrukshaller.Vi har skogåsenesomomkranserhele
kommunen,vi har furumoenesomlett kannåsfra sentrum der folk flest bor. Likeveler
det nok et faktum at de somtrengerdet mestbrukertilbudeneminst.Herer det
barnehagerog skolersomfor mangebarnmå ståfor introduksjonentil uteliv og
naturglede.
Hverdagsaktiviteter avgjørendefor godfysiskform og helse gjennomhelelivsløpet.Et
par treningsøkteri en idrettshallpr. ukekanikkekompenserefor en ellersinaktiv
hverdag.Grunnlagfor aktivitet utenfor anleggbyggesi barndommenog varer livet ut.
Deltagelsei organisertidrett varerstort sett kunen tredjedelav livet.
Tryggegang-og sykkelveiertil skole/jobb i Ringeriksregionenener det viktigste
bidraget til dagligfysiskaktivitet. Nestenalle barn,og en stor andelungdom,blir kjørt
eller bussethelt frem til skoleporten.
Vedetableringav nyeskolebyggbør det ikke anleggesavslippsplasser
for skolebussog bil
ved skoleporten,men250-300meter unna.Slikblir det en skoleveifor alle,en
motivasjontil å gåhelt hjemmefrafor noen.(vivet at foreldre kjører sværtkorte
strekninger”hvis de likevelskalden veien”)

Defleste tar bil til jobben,ogsåom arbeidsplasse
n er i gangavstand(2-3km)fra
hjemmet.Det er ikkebarependlernefra Oslosomskaperkøgjennomsentrum.Flere
sykkelveiervil reduserebilbrukenlokalt ogoppmuntre til dagligfysiskaktivitet.
Satsingpå folkehelseomfatter lett tilgangtil ubearbeidedenatur- og friluftsområderi
gang-og sykkelavstandfra der en bor, vi tenker her først og fremst på furumoenenær
byen.Moenetilbyr hverdagsaktivitetog rekreasjonfordi de er lett å nå,gir gledeover
artsmangfoldog sporav gammelhistorie.

5. Merknadil punkt 4.3 i høringsutkastet:Førstesetningendrestil : I 2030er Hønefoss
en attraktiv og urbanmiljø- og handelsby,og er en motor for næringsutviklingi regionen.
Det er et godt samspillmellombyenHønefossog de livskraftigelokalsamfunnarundt, og
dette bidrar vekstog utvikling.Ringerikehar kommet langtinnenenergieffektiviseringog
bruk av fornybarenergi,og utslippeneer redusert.Rekreasjons-og turområderi sentrum
er varigavsatttil friområderog ubearbeidedesentrumsnærefriluftsområderivaretatt
uten ytterligereinngrep.Gjennomgodarealplanlegg
ing og bedrelokalt kollektivtilbud
har transportbehovetblitt redusert,og folk flest gårog syklerdit de skal. Verneverdig
bebyggelseer tatt varepå , vedlikeholdtog tatt i bruk til nyeformål. Nyebolig-og
næringsbygghar en arkitektur vi er stolte av.

Delmåleneskissertundermå utvidesmed et egetpunkt/ramme vedrørende
friluftsområder/grønnstruktur der det fremgårat innbyggernestilgangtil
naturopplevelserog rekreasjoni sentrumsnæreområder sikresog utvikles.
Til slutt i tekstrammenbør følgendeføyestil: ”I periodenfram til 2030er det arbeidet
aktivt for å oppnånorskeklimamålom 40%reduksjoni klimagassutslippiforhold til 1990
nivå.”
6. Arealdelen

Vi ønskerendaklareremål og konkretiseringi planen i forhold til miljø/natur.
Naturgrunnlageter selvelivsgrunnlagetfor en bærekraftig utviklingog skalsette rammer
for hvor vi skalbyggeog bo i fremtiden.I dette liggerat særligekulturelleog
stedegne/landskapsmessige
verdierskalsikresfor fremtiden såikkeverdifulle
naturverdiergårtapt eller forringes.
1. Nytt punkt: innbyggernestilgangtil elvebreddenemå sikresog utvikles, bolig-og
næringsutviklingi nærhetenmå ikkehindre innbyggernestilgangog utsikt.
Elvebreddenfra Schongslunden
til Schongstangen,
Petersøyaog Søndre
park/Livbanenavsettestil friområderog utviklesmed sammenhengende
/gangvei/lysløype.Petersøya
bindessammenmed fastlandetmed bro over oppgravd
elveløp.Områdeneskalopplevessomtryggeog attraktive gjennombelysningi

mørketiden.
Elvenvedfossenkunnevært byensperle,mener det ikke.(Det er en ulykkemedet
lite attraktivt kjøpesenteri et historiskbyggmedparkeringsplasser
vedkanskjedet
potensieltvakresteområdeti byender det haddevært naturlig medattraktive tilbud,
småbutikker,cafeer,gallerier,liv og røre vedelven).
Nytt punkt: Ubearbeidedefriområderi bynæreområder,spesieltfurumoene,
beskyttesmot ytterligereinngrep.Menneskerskalhøsteav naturen,menev
ytterligeresanduttakkanikkeskjei umiddelbarnærhet til en hel bybefolkningsomer
ivrigebrukere– og ikkeder landskapetog artsmangfoldet er særligverdifullt. Den
tørre lav/mosedominerteutformingenav sandfuruskoger i regionalsammenhenger
aller bestutviklet på Kilemoen.og har verneverdi
Nytt punkt: Kulturplanen/kulturminneregistreringer
skalværeklar for høringi løpet
av 2015.
Merknaderpunktet ” ta varepå godmatjord, men jordvernetmå balanseresmot
storsamfunnetsbehov”: Vi minnerom at storsamfunnets behovnettopp er mat..
Landbruksarealermå holdes”rene”. Det må jobbesfor å sikrekulturlandsskapets
estetikk.Det er nok av dårligutnyttede områderi Hønefossmed tettsteder til
utbyggingsformål.
Merknad til punktet ” Fortettingog høyerebebyggelse”: Det bør væreheisi alle
nybygg/blokkerhøyereennto etasjerfor å oppnåen tilnærmet livsløpsstandard.
Ingenbyggeprosjekterder prosjekterteboligervil ha utvendigetrapper bør
godkjennes.Skaleldre/funksjonshemmedebo hjemmeså lengesomønsketkanikke
boligenværeutilgjengelig.Det er bl.a glatt på vinterstid ogsåi Hønefoss.Bådefor
barnevognerog eldre.
Vi serfrem til at kommunensbyutviklingsplankommer på høring.
Hønefoss16/2-15(utsatt frist)
Lokallagsstyreti RingerikeVenstrevedMarianneWethal

.

Ringerike kommune
Miljø og areal
v/Grethe Tollefsen

12.10.14
Innspill til kommuneplanens samfunnsdel
Det vises til redegjørelse for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel gitt i
formannskapets møte 16.09.14. Det ble gitt oppfordring til at de politiske partiene om å
komme med innspill i forkant av at planen ferdigstilles og legges ut på høring. Frist for
innspill ble satt til 15.10.14.
Ringerike Senterparti vil først gi honnør til administrasjonen for det store arbeidet som er lagt
ned i planverket så langt. Vi setter videre pris på at involveringen av de politiske partiene.
Ringerike Senterparti vil peke på følgende forhold av betydning.
Sterkt jordvern
Ringerike har lange tradisjoner med å produsere mat, og være en stor landbrukskommune.
Målsettingen må være å hindre nedbygging av disse arealene. Landbrukslandskapene er også
viktig del av Ringerikes uttrykk. Det er særlig viktig at jordbruksarealene gis et sterkt vern
både når det gjelder utvidelse av byen, og ved anleggelse av nye boligområder.
Ringerike Senterparti mener Ringerike kommune må blir en foregangskommune når det
gjelder å legge til rette for vekst, samtidig som man praktiserer en sterkt jordvern.
Gode lokalsamfunn
I planverket er det pekt på noen prioriterte lokalsamfunn som skal ha særlig oppmerksomhet
ved tettstedsutvikling. Vi vil peke på at dette ikke må legge begrensninger på muligheten til å
utvikle steder som Ask, Veme og Åsa mm, som er områder som kan være attraktive
bosettingsområder. Kommunen må videre legge til rette for at kommunale tjenester blir gitt i
disse områdene.
Frivilligheten
Ringerikssamfunnet er tuftet på et stort frivillig engasjement. Det er viktig at det frivillige
Ringerike gis en sentral plass i kommuneplanens samfunnsdel.
Vi imøteser resultatet av arbeidet.
Med vennlig hilsen
Hans-Petter Aasen
Gruppeleder

Ringerike Senterparti
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Inn sp ill n ot at

Viser t il sak nr. 155/ 14, som behand les av planut valget den 16. september 2014 .
Rådman nens f orslag i 2 punkter er som følger :

1. Foreløpig ut kast t il samfunn sdel tas t il or ienter ing
2. Disposisj on, mål og strateg ier legges t il grun n for rådman nens videre arbe id med å
utf orme et endelig fors lag
Arbe iderpart iet fores lår at dette endres t il :

1. Foreløpi g ut kast t il samfun nsdel ta s t il or ienter ing
2. Disposisj on, mål og strate gier samt inn spill fre msatt i Formannskapets møte 16.09.14
legges til grunn f or råd mann ens videre arbeid med å utf orm e et end elig f orsl ag.
Arbeid erpart iets me dl emm er i Formannskapet vil i møte den 16.09.14 frem legge
foreligg ende innspill s nota t , som et bidrag til adminis t rasjonens vid ere
utforme et endelig forslag.
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Av saksfremlegget nr . 155/1 4 fremgår at rådmannens forslag er basert på de formelle
planprosessene med vedtak og virkning, gjeldene planer, utredninger og rapporter og
overordna føringer.
Rådmannens utkast fremlegges planutvalget i samsvar med Kommunestyrets vedtak om
planstrategi, sak 75 /20.06.13 og planprogram sak 76/20.06.13.
Av oversiktene fremgår at administrasjonens arbeid er omfattende og ført på en
inkluderende måte hvor det blant annet er avholdt møter med lag og foreninger samt
næringslive t . Det er også avhold t tema møter i planutvalget/Formannskapet .
Arbeiderpartiet

mener ut fra det fremlagte at rådmannens foreliggende utkast til

samfunnsdelen i forbindelse med revisjon av kommuneplanen er et godt utgangspunkt for
det det videre arbeidet. l dette ligger også oppfatningen om at rådmannen vil fremlegg
endelig forslag til behandling i politiske organer i tråd med vedtatt planprogram/strategi.
På generelt grunnlag er Arbeiderpartiet av den oppfatning at administrasjonen gjør en solid
faglig innsats i arbeidet med kommuneplan.

Arbeiderpartiet har stilt seg spørsmål om

utkastet fremstår tilstrekkelig tydelige hva gjelder visjon, mål og strategier. Dette i lys av de
store utfordringer og forven t inger t il utvikling som gjelder Ringerike. Slik Arbeiderpartiet ser
det bør nok samfunnsdelen utvikles med mer spisset budskap, retninger og strategier. Dette
er jo et plandokument som er ment å vise verden kurs, vilje og evne til utvikling.

IL{

Kommentar t il saksfrem legget

Det vises til generell kommentar men Arbeiderpartiet vil i tillegg henvise og peke på
konkrete punkter i rådmannens saksfrem legg.
Til beskrivelsen av saken side 224 og konkret til avsnittet:

En kommuneplanperiode er vanligvis 12 år, men perspektivet og konsekvensene er lenger.
Selve samfunnsdelen tar for seg kommuneplan perioden fra i dag og fram mot 2030. Men
ulike scenarier vil også peke på videre muligheter etter 2030.
Arbeiderpartiet oppfatter at samfunnsde len ska l beskrive ønsket samfunnsutvikling og
mener at dette bør gjøres frem t il 2027. Skal man gå videre i å se inn i fremt iden begynner
grunnlaget for å mene noe å bli mer usikkert. Imidlertid mener Arbeiderpartiet at dersom
man velger å se ut over 2027 bør dette fremgå i en egen beskrivende samfunnsdel 2. Slik at
man på den måten tydeligere gjør et skille for utviklingen i 2 faser.
Dette med Kommuneplan er jo uansett gjenstand for revisjon i hver kommunestyreperiode.
Slik at 12 år frem i tid skal planene være revidert av 3 ulike kommunestyrer og hver av dem
har sin selvsagte rett til å foreta revisjon om samfunnsutviklingen.

Telemarksforskning
Arbeiderpartiet registrerer at Te lemarksforskning utarbeider en kommunerapport om
Ringerike. Rapporten skal ta for seg utviklingen i Ringerike når det gjelder næring og
befolkning. Perspektivet er utviklinga fra år 2000 fram til i dag, men også mulighetsrommet
for utvikling frem mot 2030. Det er viktig med faglig forankring også når det gjelder hvordan
samfunnsutviklingen kan forløpe.
Det er bra at man også benytter Telemarksforskning men Arbeiderpartiet vil peke på at det
finnes flere utredninger/referanser i denne forbindelse. Disse anbefales også å benyttes som
underlag. Ikke minst for fremtidsscenarier og muligheter til befolkningsvekst, næringsliv og
arbeidsplasser.
Økonomiske forhold
Arbeiderpartiet vil peke på at målene i kommuneplanen tydeligere bør forankres mot
kommunens behov for inntekter til å betjene tjenesteytingen i årene fremover. Det er dette
perspektivet som bør være samfunnets hovedmotiv for vekst og utvikling. Det gjelder da
verdiskapningen, bedrifter, arbeidsplasser, bosetting nærest arbeidsplassene og
kollektiv/samferdselsløsningen. Det antas å gi best samfunnsøkonomi over tid.

Informasjon og høringer
Arbe iderpartiet vil pe ke på at fo lkevalgte tre nger t id t il å drøfte rådmanne ns ende li ge fors lag
når det fore ligger. Vi dere vil Arbe iderpart iet oppfordre all e po lit iske part ier t il å gi inn sp ill.
Det kan være hensiktsmess ig om planutvalget/ Formannskapet avsatte 1-2 dags møter,
ute lukkende t il å drøfte rådmannens ende li gs fors lag før sluttbehand li ng av
kommunep lan / samfunnsde l i po lit iske organer.

Rå dm ann ens vu rde rin g
Arbeid erpa rt iet er enig med råd mann en i at en re kke spørs mål bør spes if iseres hva gjeld er
attra kt ive og livskraftige lokals sa mf unn. Det er fo r øvrig generelt vikt ig at pl anen fo rankre s
gjennom f ell es fo rstå else og t yd eligh et så langt som mulig.
Arbeid erpartiet mener at betydningen av ny effektive samfe rdsels og transport løsninger må
komme entydig frem. Betydningen må fremføres med troverdige argument er for vekst og
utvikling og hvordan denne skal tilrettelegges for, og ikke minst møtes. Både ambisjonen,
målene og strategien i kommuneplanen bør ta dette som utgangspunkt. Det blir da blant
annet en avveining mellom SSB prognoser i forhold til regionen/kommunens egen vekstambisjon både for befolkningsvekst, næringslivsvekst og arbeidsplasser. Helt konkret
hvordan dekke gapet på en troverdig og gjennomførbar måte.
Det er, slik Arbeiderpartiet ser det at man nå raskt bør komme opp med konkrete vedtak slik
at formelt forankres vilje til utvikling i kommunestyret i Ringerike kommune. Det er til
syvende og sist kun vedtak som gjelder både planen, tiltakene og gjennomføringen. Vedtak
etterspørres i påvirkningsarbeider mot overordnet myndighet. Nødvendigheten av gode
entydige vedtak i alle stadier kan ikke understrekes nok.
Arbeiderpartiet mener at man ikke ensidig bør legge til grunn SSB fremskrevne prognoser og
analyser fra Telemarksforskning. Man bør rett og slett bygge på flere kilder, som tidligere
nevnt. Rambøll rapporten er et eksempel hvor det klart indikeres potensiale for nivå på økt
bosettingskapasitet innenfor dagens sør- nord tangent i Hønefoss. Rapporten er behandlet
politisk og nivået er ikke motsagt fra politisk hold så langt.
Det må jobbes langt mer med å få frem grunnlagsmateriale og faktorer som påvirker forløp
fo r vekst. Arbeiderpartiet mener dette er så vidt viktig for å kunne etablere troverdighet
gjennom realisme at kommunen bør vurdere å engasjere profesjonelle aktører som
supplement til eget fagmiljø . Arbeiderpartiet at svake analyser og handlinger på dette
området kan vise seg å bli kommunens svake punkt i arbeidet med utvikling. Derfor er
robuste grunnlagsargumentasjon og konkrete tiltaksplaner svært viktige. Ikke bare som
verbale føringer om temaene, men med helt konkrete vedtak i politiske organ .

ro
Rådmannens fore løpige utkast datert 01.09.14

Arb eiderp art iet mener innh oldsforteg nelse n f re mstår som et greit ut gangsp unkt og antar at
kap itte l opp byggin gen bl ant ann et baseres på departementets veil edere.
Til kap itte l l
1.1 er av re n infor mat iv kara kter, men kanskje burde plansystemet i t ydeligere grad oppgi
refe ranse t il pl an og bygnin gs loven.
1.2 Er det l. avsnittet om Rin gerike nødvendig?

Til kap itte l 2
Et greit avsnitt rent inform ativt, men likevel noen innspill. Kanskje bø r man peke mer direkte
på sysselsettings forhold og kompetansesituasjonen. Det er av interesse for
samfunnsutviklingen fremover herunder få opplyst hvilket inntektsnivå som gjennomsnittlig
gjør seg gjeldende for kvinner og menn opp mot sammenlignbare. Når man oppgis
arbeidsledighet bør man også oppgi totalt . Det er viktig å vurdere om ikke Fylkesmannens
levevilkår parametere bør medtas da disse er viktige utgangspunkt for planlegging og
målsetting for blant annet folkehelsen.
Til kapittel 3
3.1 greit nok, men her bør betydning av økt inntekt i form av økt bosetting, bedrifter og
arbeidsplasser pekes på. Kommunens handlingsrom ser, mer og mer, ut til å handle om
behov for økte inntekter i alle år fremover. Selvsagt parallelt med kontinuerlig fokus på
styring og kontroll i forhold til optimalisering. Poenget er vel at bærekraften i årene
fremover vil være mer avhengig av økte inntekter en isolert kun kostnadsfokus.
3. 2 også et greit verbal punkt men når man viser til SSB og vesentlig høyere vekst enn
fremskrevne tall, bør man kanskje tone dette argumentet med virkninger av effektiv og nye
samferdsels og kollektivløsninger i og rundt regionsenteret Hønefoss by. Kanskje bør man til
og med sette navn på hvilke prosjekter det handler om. Konkret som mulig bør være et mål.
3. 3 også her mer konkret på samferdsel. Plasseringen av Ringeriksregionen i et nasjonalt og
Østlandet perspektiv og betydning bør beskrives. Ikke minst knutepunktet. Andre avsnitt
fremstår noe misvisende« Ringeriks-banen og utbyggingen avE 16 sør og øst er viktige i
denne sammen heng». Her bør man konkretisere at dette gjelder Øst-Vest forbindelsen via
Hønefoss både for E 16 og Riksvei 7. Videre at dette handler om Øst - Vest via Hønefos og E 16 til Sverige. Ringeriksbanen er en viktig del av mer effektiv bane mellom Bergen og Oslo via
Hønefoss-Sandvika. Husk også riksvei 35 mot Drammen.

Så peker man igjen på et pess imi st isk pe rspe kt iv nemlig at Høn efoss skal ha t ranspo rt syste m
i 2040 slik at region ens konku rra nse kraft er styrket. Dette t idsperspekt ivet bør t on es ned
ell er vas kes bort . Her bør igjen etab lere en mer t yd elig ambi sjon og målsetnin g som er i
sa msvar med Stort ingets ambisjon er. Det bli r lite t roverd ig når man i 2014 presse r på for å
få eta bl ert di sse store pro sj ekte ne ra skt, og sa mt idig nedfe ll er perspekt iver mot 2040 om
samme t ilta le Det kan man gjern e gjøre i KVU arbe ider og maler i den forbin de lse, men de
be høver ikke f remstå an dres ste der i refera nse li ste n t il ko mmun epl anen. Her er det vi kt ig at
trykk et på ut viklin g oppretthold es med re ndyrket argumentasjon. Planen bør ikke form es
slik at den gir ro m for t vil o m hva Ringerike vil, og om hvordan man har te nkte å møte
fre mt iden. M ed andre slik det fre mstår av ut kastet t il plan etterlates et inntrykk av lavt
ambisjon snivå selv om man prøver å si noe ann et andres steder i pl anen.
Til kap itte l 3
3.4 er greit, men husk på levekår indikatoren e slik fylkes mannen forholder seg t il dem spm
måleparametere.
3.5 er for så vidt greit, men kanskje burde man også kvantifisere tallene som gjelder
Ringerike så lang mulig.
3.6 er vel en slags definisjon på begrepet attraktivitet. Dette bør man kvantifisere i
Ringerikes situasjon. Hvor mange bosetter seg, hvor mange bedrifter, og hvor mange
besøkende, hvor mange besøks steder m.v. Hva sier egentlig setningen» Ringerike har et
stort potensiale i å legge til rette for at innflyttere ikke velger å flytte videre ut av
kommunen» Hvem, hva og hvorfor flytter de og hva er konkret innhold i begrepet
potensiale. Hva er planen, og måltallet for befolkningsvekst og populasjon.
Til kapittel 4
Side 9 om visjon og hovedmål har en grei layout. Det kan se ut som om slagordet er utelatt,
men det er vel flere forslag inne om dette. «Ringerike-et bedre sted å være» er dagens ord. l
fortsettelsen bør slagordet søkes mer ambisiøst. Eksempel; Det gode liv i Ringerike m.v ..
Temaene befolkningsvekst, næringsutvikling, by- og lokalsamfunnsutvikling er på en måte
ok. Likevel stilles spørsmål om hvorfor begrepet tettstedsutvikling syntes falt bort. Det kan
synes som om man nå peker i retning av ensidig byutvikling, men samtidig uttrykker noe
annet andre steder i planen.
Et poeng bør kanskje peke på kommunens mål og strategi for egen aktivitet og organisasjon .
Med andre ord hva om kommunens egen interne kraft og utvikling for å kunne servere de
tjenester som er innfor tjenesteytingen. Kommunens strategi for utvikling bør absolutt
kunne være tema i samfunnsdelen. Kanskje uvanlig men likevel et punkt som handler om
samfunnsutvikling.
For øvrig savnes et punkt om kultur som del av et livskraftig og attraktivt samfunn.

4.1 diagrammets inndeling er greit hvor man deler inn i tre mål og strategi angir hvordan.
Det er imidlertid noe diffust når man angir mål for strategien, mer en å gå rette på strategien
rent handlingsmessig. Teksten i de respektive tabeller, bør nok omformuleres og formes mer
konkret beskrivende for den veivalg strategier man skal følge. Kanskje kunne man angitt
mål og definert strategien med slik innledning «av dette følger:».
4.2 handler om næringsutvikling. Her fokuserer nå situasjonen i stor grad på landbruk og
skogbruk. Første avsnitt bør gi en mer presis og dekkende angivelse av nå situasjonen.
Eksempelvis er det feil å si at industrien er basert på råvarer som er i kommunen, grus, jord
og skog. Det ville vært mer riktig og dekkende om man viste til verkstedindustrien og de
høyteknologiske miljøer som knytter seg til denne. Det er et omfattende kompetansemiljø
knyttet t il grunder virksomhet og man bør heller ikke glemme merkantil miljøene samt de
offentlige instanser som HBV, Kartverk/Tinglysning med videre.
l andre avsn itt beskriver man ikke nåtid, men om fortid. På et tidspunkt og for å komme
videre i utviklingen bør man kanskje legge bak seg hva som skjedde for 10-15 år siden.
Heller bør pekes på arbeidsplassene som er, det som skjer rundt disse og fremover. Rett og
slett i sterkere grad få frem optimisme.
Diagrammet har i seg tekster som nær sagt en hver kommune, i Norge og Skandinavia, kan
fremføre både hva gjelder mål og strategier. De verbale og godt formulerte, men spørsmålet
blir jo om disse er tilstrekkelig konkrete for de mål og løsninger (strategiene) som skal lede
kommunen og næringslivet inn mot fremtiden.
Eksempel under mål 2 «Opprettholde og videreutvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på
naturressurser i kommunen». Kommunens mål bør vel kanskje først og fremste handle om
aktivt og tilrettelegge for den utvikling næringslivet peker ut. Ser man videre på dette
eksempelet står skrevet under strategi» Hønefoss skal være en motor for næringsutvikling i
regionen» videre står det under mål 2 «landets ledende skogindustrimiljø skal ha sitt
sentrum i Ringerike». Spørsmålet er jo om det er Ringerike eller Hønefoss by som er ment i
denne sammenheng. Uansett burde det kanskje stå at Hønefoss/Ringerike skal
videreutvikles til å bli et sentrum for næringsutvikling i regionen. Om skogindustrimiljø
burde man kanskje løfte teksten til; Ringerike skal videreutvikles til å bli et anerkjent og
ledende senter for innovasjon og forskning for industriell utnyttelse av skogressursene i
Norge.
Et annet eksempel «Virksomheter i Ringerike skal ta et miljø- og samfunnsansvar». Dette
reiser da spørsmål om kommunens egne mål og strategier i en slik sammenheng. Hva er
kommunens konkret tiltak for sin egen aktivitet? Setter kommunen seg i førersete eller
overlater kommunen dette til å gjelde alle andre virksomheter i kommunen?

Alt i alt virker ikke dette dokumentet tilstrekkelig fremtidsrettet og interessant for de som
syntes at kommunen skal sette i en mer aktiv rolle . Faren er at planen blir passiv slik at
heller ikke eventuelle nye bedrifter vil finne noe i dette punktet som inspirerer mer enn i
kommuner ellers. Man må huske at næringspolitikk og tiltrekking av næringsliv skjer i
konkurranse med mange kommuner og regioner. Det som savnes mest er nok likevel at man
i utkastet ikke i tilstrekkelig grad har satt ord på de mål og strategier som faktisk knytter seg
til den betydelige «high- tech» industrien som er i Ringerike og som bygger for fremtiden.
Et viktig spørsmål: Hva mener kommunen og hvilke planer/omfang har man i forhold til

utviklingen på Eggemoen? Bør det fremgå av kommuneplanen, som jo strekker seg over
minst 12 år, med revisjon hvert fjerde år, hva kommunens mål og strategi er i forhold til
industri og flyplassområdet Eggemoen. Er flyaktivitet og eventuell beredskapsaktivitet og
eventuell militæraktivitet noe kommunen ser for seg og i så fall vil tilrettelegge for i planen?
Dette nevnt siden man i et annet punkt eksempelvis staker ut en retning for bio- og
skogprodukter.
4.3 handler om by og lokalsamfunnsutvikling. Dette med lokalsamfunn og tettsted er omtalt
tidligere, og bør sees nærmere på i lys av spørsmålet hva er det egentlig som menes, jfr. nå
beskrivelsen.
Mål og strategi diagrammet kan være greit men det er også her lite spenst og konkret
innhold. Det verbale tar overhånd og stritter i forhold til det enkle og logiske tankerekken;
hvem, hva, hvorfor og hvordan. Eksempelvis mål 3 hvor det heter «helse i alt vi gjør. Lavere
Psykisk og somatisk sykelighet i befolkningen». Deretter fortsetter målformuleringen om
målene for strategiene mer enn om hvordan tiltak og løsninger. Det står riktignok anført et
konkret mål « Ringerike skal i 2030 ligge på topp 10 i Norge med over 50% av markørene i
folkehelseprofilen over landsgjennomsnittet». Spørsmålet blir om dette også uttrykker et
mål for levekårsutviklingen eller om det er to vidt forskjellige bakgrunner og måleparametere.
Eksempel mål 2 «Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av
fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp». Under strategi står blant annet
«redusere utslipp fra kommunens egen virksomhet». Hva betyr dette, er det hensiktsmessig
å angi et kvantum på hva det snakkes om og ikke minst hvordan skal man gjøre dette?

Til kapittel 5
Av innledningen fremgår klart at hovedmålene i samfunnsdelen er førende for arealdelen.
Diagrammet er satt opp etter samme mal som de øvrige. Et mål burde kanskje være at man
understreket at utbygging vil tilrettelegges så langt mulig og med avgjørende vekt på de
samfunnsmessige virkninger en utbygging vil føre til. Strategiene/mål om å sette langsiktige

grenser for vekst rund Hønefoss by er interessant, men bør også handle om å definere en
mer vidtrekkende byggrense enn i de senere år. l strategiene ramses det opp flere gode
momenter, men det er vanskelig å se hvor foretrukket materialvalg kommer inn. Om
kommunens egne tjenester heter det at disse skal lokaliseres i områder man ønsker
utvikling. Hvor tydeliggjort er disse områdene og hvor vil man kunne vente at andre
myndigheters valg vil påvirke en slik formulering. Leser man teksten under strategier mål 3
vil man raskt måtte innse at kommunen møter seg selv i døren med tanke på ny vei og bane.
AVSLUTNIN G

Arbeiderpartiet ser at foreliggende notat kan oppleves negativt som følge av sine kritiske
kommentarer. På den annen side er det slik at notatet er definert som et problem og
innspills notat i forhold til rådmannens videre arbeid. Det ligger ingen konkrete
endringsforslag i dette kun innspill i det videre arbeid. Til saken den 16.09.14 har
Arbeiderpartiet forslag til endring av forslag til vedtak
Arbeiderpartiet vil selvsagt i det videre arbeidet og spesielt når saken fremlegges til konkret
realitetsbehandling ut fra saksfremlegg fremført av rådmannen bidra mer konkret til at
kommuneplanen blir et tydelig og forutsigbart dokument. Et dokument som tar i seg det
ambisiøse og som angir strategier for hvordan både nå mål og strekke seg etter ambisjon.
Arbeiderpartiet vil avslutningen vise til side 236 i saksfremlegget. Det gir Telemarksforskning
en skjematisk angivelse av forholdet mellom MÅL, Strategi mål og Strategi.
Slik Arbeiderpartiet forstår dette er uttrykket MÅL knyttet til kommunens overordnede mål
for helhet og tre hovedsatsningsområder. Her mener Arbeiderpartiet at det bør vurderes et
4 område. Nemlig omhandlende kommunens egen organisasjonsutvikling og resursstrategi.
Slik Arbeiderpartiet forstår uttrykket Strategimål knytter dette seg til relevante delmål som i
sum fører til MÅLET. Her peker Arbeiderpartiet på at det kan oppfattes som et diffust skille
mellom strategimål og strategier. Det er hvordan man tenker målene nådd som er det
interessante og som da bør defineres med strategier. Strategimålene bør være mest mulig
kvantifiserbare og dermed mulig å måle oppnådd utvikling i forhold til i planen forløp.
Det er viktig med omtale om det samfunn kommunen ønsker om 4 år, 8 år og 12 år, men
også mot 2040. Videre er det viktig at delmålene har kvantitet i seg og at strategiene for å
nå disse delmålene er tilstrekkelig beskrevne slik at man tydelig kan se helheten i det
utviklingsforløp kommunen arbeider i henhold til.

Ringerike 16. september 2014
Arbeiderpartiets gruppe i Formannskapet
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Høring kommuneplanen 2015 - 2030 - samfunnsdelen
AKA har gjennomgått utsendte høringsnotat og forslag til konnnuneplarretrs samfunnsdel for
perioden 2015 - 2020.
AKA mener det er avgjørende viktig at vi får på plass en ny og fremtidsrettet kommuneplan
som legger' til grunn en betydelig vekst i regionen. Forslaget som foreligger pekeri riktig
retning og gir et godt utgangspunkt. Samtidig mener AKA at planen kan utformes mer
konkret og med et høyere arnbisjoiisiiivå. Vi ønsker også at konimunen i større grad
konkretiserer og tallfester målsetningene, for å gjøre kommuneplanen til et bedre
arbeidsverktøy.
AKA sluttet' seg til de innspill som fremkommer i uttalelsen fra Ringerike Næringsfonnn,
men ønsker å komme med noen innspill i tillegg til dette:
-

Anibisjonsiiivået for befolkningsvekst bør økes, både for perioden frem til 2018 og for
perioden fra 2018 ~ 2030. En veksttakt for hele perioden bør ligge over 2,5% og med
en ambisjon om at Ringeriksregioneii, inkludert Hole og Jevanker, totalt sett vil ha en
befolkning i 2050 på 100 000 innbyggere. Vi mener dette er spesielt viktig for å
synliggjøre effektene av ny E16 og Ringeriksbanen til regionen. Et av de vesentlige
argumentene for disse prosjektene er at Ringerike skal ta sin del av veksten i
Ringeriksregioneti, og den nye kommuneplanen må reflektere dette.

-

Når det gjelder næringsutvikling er det behov for en kraftig satsing, og AKA inener
Ringerike i tiden frernover må ha som ambisjon å ha en veksttakt høyere enn
landsgjennomsnittet. Ringerike og Hønefoss har potensiale til å utvikle seg videre som
egen bo- og arbeidsinarkedsregion gjennom å bygge på eksisterende bystruktur.
Derfor bør det også legges vesentlig vekt på å tilrettelegge for næringsvekst i og rundt
Hønefoss. For å håndtere forventet vekst må også området definert som bykjeme i dag
utvides, og da spesielt i retning sør der både bolig og næringsvekst allerede er i gang.
Hvervenmoen og Kragstadinarka med tilliggende områder er konkrete eksempler på
dette. I denne sammenhengen er det avgjørende viktig at man planlegger for en god og
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effektiv adkomst til Hønefoss sør fra ny E16.
-

Det er positivt at man støtter opp om de naturlige næringsklyngene som befinner seg i
regionen, men dette er etter vår rnening noe inangelfttllt beskrevet. Vi tnenei' Hønefoss
posisjon som handelssetttel' bør vektlegges i større grad, og at en offensiv utvikling
innen handelsnæringen vil styrke Hønefoss sin rolle som regionhovedstad. Et
eksempel på dette er den utviklingen som det allerede er lagt til rette for på
Hvervenmoen. I tillegg til dette mener vi en lttvikling av næringer direkte relatert til
HBVs virksomhet bør vektlegges. Det er allerede etablert vesentlig virksomhet innen
regnskap og revisjon i regionen, dette bør styrkes ytterligere.

-

Regionen har et behov for å tiltrekke seg yngre rnenriesker med høy utdanning. Dette
slutter vi oss til, og vil påpeke viktigheten av å ha gode tilbud nettopp til denne
gruppen som et prioritert område. En god boligpolitikk, samt barnehager og skoler på
høyt nivå, både faglig og bygningsmessig, er helt avgjørende for å lykkes med å
tiltrekke seg disse menneskene.

-

Planten foreslår slagordet «Nærmest det meste». Vi vil anbefale at man tenker nytt på

dette området, og finner en formulering som i større grad synliggjør regionens
vekstambisjoner.
Avslutningsvis ønsker vi konimttnen lykke til med det videre arbeidet med kommuneplanen
og ser frem til et planverk som danner grunnlag for offensiv satsing i regionen.

Med vennlig hilsen
AKA AS
í

f-
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Terje Dahlen

-.»—"”’X

Utvfkh'ngsdi:'eln‘ar‘

925 54 171
terje@ak(1.no

AM

AKA AS org. 916 716 413
Fornlnlngsfurer for AKA og AKS konsern
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Petersøyas Venner

v.

.1501

0104 (1 411924-13\
- Kommuneplanens
saßñ¡nsdel 201 +2030
Dokid:

Uttalelse

Hans Bergan, Schjongsgt 8,35L0 HøNEFOSS

HØnefoss, 29.L 2OI5

Ringerike kommune
Pb 123

3502 HøNEFOSS

UTTALELSE

OM FORSLAG TIL "KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015 - 2O3O"

Generelt synes vi det foreliggende forslag er et oversiktlig og konstruktivt grunnlag for
kommunens utvikling de kommende 15 år.
Det vi særlig er opptatt av er, som kjent, bevaring av bynære friluftsområder. Vi er da veldig
fornØyde med den formulering som finnes i kap. 5, pkt 3b. Det framgår der at bynære

friluftsområder og sarnmenhengende blågrønne strukturer skal sikres. Skulle de likevel bli
regulert til andre formå|, er forutsetningen at de blir erstattet med tilsvarende arealer.
For PetersØyas del betyr det kort og godt sikring som friluftsområde, siden det jo vil være

finne noen form for erstatningsarealfor den. Av pkt L i nevnte kap 5 sies at
"Grønn plakat" skal innarbeides i kommuneplanen, og vi regner med at det betyr at
Petersøya blir beholdt som "grqnt" område i de arealplaner som skal lages for Hønefoss og

helt umulig

å

for hele kommunen.
Gode muligheter for nærfriluftsliv er utvilsomt et av elementene som bidrar til å gjøre
Ringerike til en "Attraktiv bostedskommune"

-

slik det framgår av Telemarksforskings

analyse at Ringerike er.

For Petersøyas Venner

It /t.t5
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HOLE KOMMUNE

Ringerike kommune
PB 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato
30.01.2015

Saksbehandler
Marthe Hagelsteen

Vår ref.
13/1087 - 6

Deres ref.

Underretning om vedtak: Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030 Ringerike kommune
Høringsuttalelse fra Hole kommune
Saken ble behandlet i plan- og miljøstyret i Hole kommune den 26.1.2014.
Følgende vedtak ble fattet:
Hole kommune tar forslag til Kommuneplanens samfunnsdel til orientering.

Dette til orientering.

Vennlig hilsen
Marthe Hagelsteen
Formannskapssekretær

Saksframlegg
Saksbehandler

Dok.dato

Arkiv

ArkivsakID

John-Morten Landrø

09.01.2015

FE - 141

13/1087

Utvalg

Type

Dato

Plan- og miljøstyret

PS

26.01.2015

Saksnr
007/15

Ringerike kommune - Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030
Høringsuttalelse fra Hole kommune
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:
Plan- og bygningsloven
Underretning sendes:
Ringerike kommune

Vedlegg:
Ringerike kommune - Kommuneplanens samfunnsdel høringsutkast
Ringerike kommune - Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

Rådmannens innstilling
Hole kommune tar forsslag til Kommuneplanens samfunnsdel til orientering.
Plan- og miljøstyret - 007/15
P/M - behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

P/M - vedtak:
Hole kommune tar forslag til Kommuneplanens samfunnsdel til orientering.

Saksopplysninger
Ringerike kommune har sendt på høring forslag til ny Kommuneplans samfunnsdel for periode 20152030. Høringsfisten er satt til 9. februar.
Satsingsområdene for kommende periode er; befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv
aeraldisponering.
Ringerike kommune legger opp til en langsiktig satsing på befolkningsvekst og attraktive og
helsefremmende lokalsammfunn.
Befolkningsvekst
Ringerike kommune har i dag om lag 30 000 innbyggere og legger opp til at det i nnen 2030 skal bo
40 000 innbyggere i kommunen. Det pekes på at den svært høye befolkningsveksten må ses i

sammenheng med de planlagte samferdselsprosjektene, Ringeriksbanen og ny E16.
Samfunnsutvikling
Hønefoss by skal være motoren i samfunnsutviklingen med et gjensidig samspill mellom byen og
lokalsammfunnene. Framtidig vekst skal være knyttet til prioriterte lokalsamfunn for å styrke disse.
Disse lokalsammfunnene er: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og
Ask/Tyristrand.
Næring
Antall arbeidsplasser i Ringerike har økt med 4,1% siden år 2000. (i Norge: 15,8%). Basisnæringene
har hatt en kraftig nedgang. Besøøksnæringene har nesten ikke hat vekst. Det har i midlertid vær en
ganske sterk vekst i de regionale næringene, bygg og anlegg, engross, transport og diverse
tjenesteytende næringer. Dette begrunnes med Hønefoss sin rolle som regionsenter.
Kommunereformen
Det vises til at Ringerike kommune i dag har en størrelse som skikkrer at kommunen kan gjøre en god
oppgaveløsning jf. Kommunereformens anbefalinger om ny kommunestruktur, men at det er naturlig
å vurdere om regionen vil stå enda bedre rustet for framtidig nærings- og tjenesteutvikling med en
sammenslåing med nabokommunene.
Forslag til plan med tilhørende dokumenter kan leses på Ringerike kommunes hjemmside:
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/

Vurderinger
Hole kommune har merket seg følgende:
Befolkningsvekst
Med en forutsetning om at Ringeriksbanen og ny E16 mot Sandvika er bygd før 2030 kan en
befolkningsvekst på 10 000 virke som en nøktern vekst.
Kommunereformen
Det vises til at Ringerike kommune i dag har en størrelse som skikkrer at kommunen kan gjøre en god
oppgaveløsning jf. Kommunereformens anbefalinger om ny kommunestruktur, men at det er naturlig
å vurdere om regionen vil stå enda bedre rustet for framtidig nærings- og tjenesteutvikling med en
sammenslåing med nabokommunene.

Konklusjon
Det er utarbeidet en meget god samfunnsplan, noe nøktern når det gjelder befokningsveksten.

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret

Iht. liste

Saksnr.
14/1924-7

Løpenr.
6304/14

Arkivkode

Deres ref.

141

Dato

10.12.2014

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - VARSEL OM HØRING OG
OFFENTLIG ETTERSYN
Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune sendes nå ut på høring og legges
ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. Høringsfristen er satt
til 9. februar 2015. Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument for
perioden 2015 til 2030, og inneholder forslag til både mål, visjon og slagord.
Vi ønsker tilbakemeldinger og synspunkter på hele forslaget til samfunnsdel.
Formannskapets vedtak
Formannskapet behandla saken 02.12.2014, sak 208/14, og fattet følgende vedtak:
1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune for perioden 20152015 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §
11-14.
2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert
innkomne høringsuttalelser, og foreslå justeringer ut fra dette.
3. Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp. Planarbeidet skal ta utgangspunkt
i kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til samfunnsdel.
4. Som en del av planstrategien som skal vedtas i 2016 skal det utarbeides et
visjonsprosjekt som tar for seg Ringerike og Hønefoss i 2060.
Endringer foreslått ved formannskapets behandling
I formannskapet ble det fremmet flere forslag til konkrete endringer i rådmannens forslag til
samfunnsdel. Det ble enighet om at disse blir tatt inn i høringsbrevet.
Senterpartiets representant Hans-Petter Aasen foreslo følgende endringer:
-

Kapittel 3.7 om kommunereform utgår.
Tillegg til punkt 1d side 16 om prioriterte lokalsamfunn: Den prosentvise fordelingen
skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger også andre steder i kommunen.
Punkt 2b side 17 om jordvern endres til: Praktisere et sterkt jordvern.
Punkt 2e side 17 endres til: Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder kan gis, men
bør være i tilknytning til eksisterende boligklynger og må ikke komme i konflikt med
jordvernet.

Solidaritetslistas representant Einar Zwaig foreslo følgende endringer:
-

I punkt 1j på side 16 strykes følgende setning: Boligutvikling skal skje i områder med
gangavstand til sentrum og i nærhet til skoler, barnehager og annet tjenestetilbud.
I punkt 2d side 17 strykes deling av eiendommer, slik at punktet blir som følger:
En restriktiv holdning til boligbygging i store sammenhengende LNF-områder.

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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Uttalelser
Frist for å gi uttalelser er 09.02.2015. Uttalelser sendes på e-post til
postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til:
Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss.
Saksdokumenter
Saksdokumenter følger vedlagt til regionale myndigheter og e-postmottakere. Saksdokumenter
er tilgjengelig på www.ringerike.kommune.no/kommuneplan og på Servicetorget. På nettsiden
ligger også planprogram, planstrategi og andre grunnlagsdokumenter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saksprotokoll fra formannskapets behandling 02.12.2014 sak 208/14
Saksframlegg til formannskapets behandling datert 18.11.2014
Kommuneplanens samfunnsdel høringsutkast
Planbeskrivelse til kommuneplanens samfunnsdel
Attraktivitetsanalyse fra Telemarksforskning, utkast mottatt 17.11.2014
Oppsummering og vurdering av innspill, datert 18.11.2014

Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål.

Med hilsen
Guro Skinnes
Saksbehandler
Tlf: 95 96 84 80
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

3
Adressater
Nabokommuner
Søndre land kommune
Gran kommune
Jevnaker kommune
Lunner kommune
Oslo kommune
Bærum kommune
Hole kommune
Modum kommune
Krødsherad kommune
Flå kommune
Sør-Aurdal kommune
Overordna myndigheter
Tunsberg bispedømmeråd
Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forsvarsbygg
Fylkesmannen i Buskerud, kommunal
samordningsenhet
Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen
Mattilsynet, distriktskontoret for Hadeland og
Ringerike
Nordre Buskerud politidistrikt
Luftfartstilsynet
Jernbaneverket, region vest
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens vegvesen, region sør
Norges geologiske undersøkelse
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Organisasjoner
Ringerike NæringsForum
Ringerike Utvikling
Fortidsminneforeningen lokallag Ringerike
Ringerike Musikkråd v/Steinar Braaten
Naturvernforbundet i Buskerud c/o Thor Erik Jelstad
Ringerike Turistforening
Syklistenes landsforening v/Reidar Olsen
Forum for Natur og Friluftsliv - Buskerud
Ringerike idrettsråd v/Bjørn Marseth
Ringerike o-lag v/Morten Dåsnes
Ringerike kirkelige fellesråd v/kirkevergen

epost@sondre-land.kommune.no
postmottak@gran.kommune.no
postmottak@jevnaker.kommune.no
post@lunner.kommune.no
Rådhuset, 0037 Oslo
post@baerum.kommune.no
postmottak@hole.kommune.no
post@modum.kommune.no
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no
postmottak@flaa.kommune.no
postmottak@sor-aurdal.kommune.no

tunsberg.bdr@kirken.no
mail@dirmin.no
postmottak@dsb.no
servicesenter@forsvarsbygg.no
postmottak@fmbu.no
postmottak@bfk.no
postmottak@mattilsynet.no
nordre.buskerud@politiet.no
postmottak@caa.no
postmottak@jbv.no
rs@nve.no
firmapost-sor@vegvesen.no
ngu@ngu.no
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
post@rnf.no
post@ringerike-utvikling.no
hekvamm@online.no og
knutridderhus@gmail.com
Vaagaard, 3515 Hønefoss
Søyaveien , 3340 Åmot
rt@ringerikes-turistforening.no
Livvn 24, 3513 Hønefoss
Pb 305 Bragernes, 3001 Drammen
buskerud@fnf-nett.no
m-daasne@online.no
kirkeverge@ringerike.kirken.no
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Oslo og Omland friluftsråd
Petersøyas venner v/ Hans Bergan
Sokna Utvikling v/Astrid Berg Langvandsbråten
Hallingby Vel
Nes vel og bygdeutviklingslag v/Anders H. Holthe
Heradsbygdakomiteen v/ Atle Olav Ljåstad
Ask Utvikling v/ Anders Lerberg Kopstad
Tyristrand Landsbyforening v/ Vigdis Jægersborg
Haugsbygd idrettsforening v/Øystein Olsen
Åsa vel v/ Rønnaug Nordby Smørås

Storgata 28, Pb. 8896, Youngstorget, 0028 Oslo
Schjongsgt. 8, 3510 Hønefoss
ar-langv@online.no
runavold@online.no
ahe-ho@online.no
atlelja@gmail.com
Sandakerveien 422, 3519 Hønefoss
vigdis.jagersborg@ringerike.kommune.no
oyo@tekna.no
Nordbyveien 48, 3512 Hønefoss

Internt i Ringerike kommune
Kommunalsjef tekniske tjenester
Kommunalsjef helse, omsorg og velferd
Kommunalsjef oppvekst og kultur
Kommunalsjef oppvekst og kultur
Kommunalsjef økonomi
Brann og redning
Tekniske tjenester
Byggesakskontoret
Oppmålingskontoret
Landbrukskontoret
Forurensningsmyndigheten
Miljørettet helsevern
Barnerepresentanten
Ungdomsrådet
Eldrerådet
Trafikkrådet
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Rådmann Tore Isaksen
Regionkoordinator Lars Olsen
Kulturtjenesten
Kommunikasjonsrådgiver

Knut.e.helland@ringerike.kommune.no
christine.myhre.brathen@ringerike.kommune.no
Magnar.Agotnes@ringerike.kommune.no
marianne.mortensen@ringerike.kommune.no
gyrid.lovli@ringerike.kommune.no
tollef.uppstad.buttingsrud@ringerike.kommune.no
asle.aker@ringerike.kommune.no
arne.hellum@ringerike.kommune.no
einar.brinch@ringerike.kommune.no
heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no
astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no
unni.suther@ringerike.kommune.no
geir.svingheim@ringerike.kommune.no
sekretariat@ringerike.kommune.no
sekretariat@ringerike.kommune.no
sekretariat@ringerike.kommune.no
sekretariat@ringerike.kommune.no
tore.isaksen@ringerike.kommune.no
lars.kr.olsen@ringerike.kommune.no
kari.gustavson@ringerike.kommune.no
mats.oieren@ringerike.kommune.no
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PLANFORUM

Til stede

LiseØkland
AndersHorgen
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Vårdato
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NR.

SAK

Ringerike
Presentasjon
Samfunns
delen

Vedtattplanstrategiliggertil grunnfor arbeidetmedsamfunnsdelen.I
kommuneplanarbeidetskaldet utarbeidesen del utredninger,noener ferdige
andregjenstår.StoreprosjektsomE-16/Ringeriksba
nenkanføre til stor veksti
kommunen.JAVskalutarbeides.Folkehelsemelding.
Attraktitivtet Ringerike
2020.
Organisering.Formannskapetsomplanutvalg
Befolkningsvekst
40.000i 2030.Årligvekstpå ca.1%,deretter2,5%
Vekstscenarier.
I forrigekommuneplanperiode
ble målsettingenom befolningsvekstenfaktisk
ogsåoppnådd.

FM
Miljø

Forholdettil Markalovenognaturmangfoldloven:Børha mednoeom dette og
innarbeidenoenovererdnedemål.
Vi pleierå henvisetil at Ringerikekommunetidligere har hatt en god
forvaltning avmarkaområdeneog at de følgeropp markalovenpåen god
måte.I andre fylker/kommunerhar markalovenført til noemindrestreng
praksisenntidligere.
Mål for vannkvalitetbør tasinn i planeni tråd med vannforskriften.
Hvamedfritidsbebyggelse?
Børinnarbeidenoenføringerfor dette.
Børhamedtilstrekkeligemålogstrategierfor klimaogenergi.
Viktigå ha godekriterier for utsiling/ arealstrategi for det videreplanarbeidet.
Forslagettil strategierer godogi tråd mednasjonal politikk.
Kommuenbørikkebareleggetil grunnat byggingavRingeriksbane/E-16
vil
skje,menogsålageprognoserfor andrealternativ.

FM
Landbruk

Mye bra i samfunnsdelen.Ringerikekommuneer en avfå kommunersom
leggeropp til JAV.Gjøroppmerksompå at det ikkeskalbyggesned
landbruksområder.Nasjonalter det satt en målsettingom at sålite sommulig
avdyrkamarkskalbyggesned.Kommunenmåværebevisstpå jordvern.

FM
Bjuk

Det er bra at kommunendrøfter kommunereformeni samfunnsdelen.Deter
få andrekommunensomtar dette opp.
DrøfteRos/samfunnssikkerhet
på overordananivå.

Ringerike
Kommune

Deponi
Det er vanskeligå plasseredeponii kommuneplanen.Deter kommetinn noen
forslagsomskalbehandles.Tyristrand700.00/800.000 m3.Detkanbli
bortimot 45 trailerlassper dag.Byggeområdefor bygg-oganlegg.
Deponidet er søktom er ikkeberegnetpå å ta imot masserfra E-16
/Ringeriksbanen.
I forbindelsemeddette prosjektetmådet reguleresegne
deponiområderfor plasseremassenefra anlegget.
Kommunenvil utarbeideet kart somvisermineralresusser.Arbeidermed
dette teametsomen delutredning.

MineralDirektoratet

Denbestemåtenå sikreområdermedbyggeråstoff,grusogpukker å legge
områdeneinn i kommuneplanensomLNF-områderslikat de ikkebyggesned.
Det er ogsåmuligå leggeområdeneinn medhensynsoner i tilleggtil LNF.Det
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er viktigat råstoffeneikkebyggesnedvedat arealeneavsettestil andreformål
Planleggesframoveri et perspektivpå20-20år.
Vedanleggelseavveierbørdet leggesvekt på å oppnåmassebalanse
der det
er mulig.Derdet er muligbøren leggeopp til at massenekanbrukestil andre
formål.
Deponiavmasserbørløsesi samarbeidoverfylkesgrensene.Akershushar satt
i ganget arbeidmeden regionalplan.Detsammehar Sør-Trøndelag
og
Østfold.
Anbefalesat uttaksområderfor grusogpukkreguleres.Veduttak på10.000
m3 måkonsesjonvurderes.
BFK
Plan

Samfunnsdelen
er bra,menkunnevært mer konkretpåenkelteområder.Det
er postivtat kommuenleggeropptil en kartleggingavgrusog pukk,samt
andremineralressurser.Deponier en utfording,fordi det måfinnesløsninger
for massersomikkeer egnettil andreformål.Pågrunn avøkt bygg-og
anleggsvirksomhet
økerpressetfor å finne egnaområserfor deponi.Akershus
arbeidermeden regionalplan,menarbeidethar stoppet opp.Situasjoni Oslo
ogAkershusvil ha konsekvenserfor Buskerud.Enstor del avbyggeråstoff
leveresfra Ringerikeogandrekommuneri Buskerud.
Det er vanskeligå seat en regionalplanskalløsespørsmåletrundt lokalisering
avdeponi.Detå finne egnaarealertil deponimåskje i samarbeidmellom
kommuneroggrunneiere.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/1534-6

Arkiv: Q62 &13

Sak: 33/15
Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Høringsuttalelse til utredningene
Vedtak i Formannskapet:
1) Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet
om Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør
for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som
Samferdselsdepartementet har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til
utredningene:
2) Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny
firefelts E16 og dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en
balansert måte kan tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø,
naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av Ringeriksbanen og ny
E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og
holdeplasser.
3) Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i
planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de
arkeologiske undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i
kommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av
lokalvegnettet som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for
Bergensbanen i Hønefoss vest, ombygging av dagens Hønefoss stasjon og
tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt nødvendige avklaringer om
avbøtende tiltak.
4) Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig
byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.

b. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse
framdriften kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av
ansvaret for å håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi
grunnlag for.
Behandling i Formannskapet 17.03.2015:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/1534-3

Arkiv: Q62 &13

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss
Høringsuttalelse til rapporter fra Jernbaneverket og Statens vegvesen
Forslag til vedtak:
1) Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet
om Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør
for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som
Samferdselsdepartementet har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer
til utredningene:
2) Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny
firefelts E16 og dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en
balansert måte kan tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø,
naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av Ringeriksbanen og ny
E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og
holdeplasser.
3) Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i
planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de
arkeologiske undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i
kommunene.

Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av
lokalvegnettet som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for
Bergensbanen i Hønefoss vest, ombygging av dagens Hønefoss stasjon og
tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt nødvendige avklaringer om
avbøtende tiltak.
4) Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig
byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse
framdriften kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av
ansvaret for å håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil
gi grunnlag for.

Innledning
Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket mandat til å utrede
muligheten for en felles planlegging og bygging av ny 4 felts E16 Skaret - Hønefoss og
Ringeriksbane Sandvika - Hønefoss. Ref. brev av 20. desember 2013, mandatsbrev av 27.
januar 2014, fra Samferdselsdepartementet.
Etatene har svart ut dette gjennom 3 delrapporter(silingsrapporter) som nå er sendt ut på
lokal høring høringsfrist 27. mars. Dette er ikke en høring etter PBL, men en høring av
etatenes delrapporter om planlegging og bygging av Ringeriksbanen og E16 Skaret Hønefoss.
Rådmennene i Hole og Ringerike har samarbeidet om dette saksframlegget og er omforent
om forslag til vedtak. Rådmannen i Bærum vil parallelt legge fram forslag med tilsvarende
hovedinnhold som i vårt saksframlegg.

Mål
Det er fastsatt følgende mål for arbeidet med Ringeriksbanen og ny E16 Skaret – Hønefoss:
Ringeriksbanen som del av InterCity- utbyggingen


Målet for Ringeriksbanen er å utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte
Ringerike nærmere Oslo, og derigjennom la regionen bidra til å dempe presset på
de mest sentrale strøkene.
 En innkorting av Bergensbanen skal også gi et mer attraktivt tilbud på de lange
reisene mellom Østlandet og Vestlandet.
E16 Skaret- Hønefoss


Målet er å øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper, forbedre
framkommeligheten for alle brukere av vegen og redusere avstandskostnadene
ved å redusere kjøretiden.

Utredning
De tre delrapportene omfatter:
Delrapport 1, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Mulighet for felles korridor
for jernbane og vei, datert 13. juni 2014:
- Samordning av planprosesser for vei og bane, framdriftsplan.
Delrapport 2, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss , Korridorvalg, datert 31.
oktober 2014:
- Korridorvalg, anbefaler å forkaste Åsa-linja.
- Revidert tidsplan som viser raskest mulige framdrift.
Delrapport 3, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Silingsrapport, datert 30.
januar 2015:
- Jernbaneverkets og Statens vegvesens anbefaling for felles trase og stasjoner.
- Oppdatert kostnadsoverslag.
Etatenes arbeid med delrapportene bygger i stor grad på tidligere omfattende
utredningsarbeid for vei og bane gjennom mange år som kommunestyret er kjent med fra
tidligere saker og orienteringer. Det foreliggende materialet har gjort det mulig å foreslå en
effektivisering av den videre planprosessen slik at en imøtekommer Stortingets
forutsetninger om byggestart i 2018/19.
De berørte kommunene har deltatt i arbeidet gjennom en referansegruppe og arbeidsgruppe
og kommet med faglige innspill og råd underveis. Etatene har hatt en egen prosess med
berørte direktorater for å få belyst konsekvenser slik at ulike lokale og nasjonale interesser
best mulig kan ivaretas.
Anbefalingene i silingsrapporten står for etatenes regning og framgår av utredningene. Se
spesielt silingsrapporten (delrapport 3): kap. 1 Sammendrag, side 7 og 8 og kap. 5.2
Anbefalt samlet løsning side 148 og 149.

Den mest komprimerte prosessen for planleggingen ser slik ut:

Etatene konkluderer med å anbefale trasé via Helgelandsmoen:
Stasjoner/stopp:
(Rustad)
Sundvollen (IC)
Hønefoss vest (Bergensbanen)
Hønefoss (IC)
Vegkryss:
Rørvik/Elstangen
Helgelandsmoen
Styggedalen
Ve
Brokryssinger:
Kroksund:
Rørvik –
Rudsødegarden (vei)
Sundøya (bane)
Storelva: Helgelandsmoen
(vei,bane)
Mælingen: (vei, bane)
Tunnel :
Sandvika – Rustad (bane)
Rustad – Sundvollen (bane)
Skaret (vei)
Nestunnelen (vei)
Kroksund – Kjelleberget
(bane)
Kroksund – Kjelleberget (vei)
Reisetid bane:
Sandvika - Hønefoss 00:20
Flere detaljer og kartgrunnlag framgår av vedlagte rapporter. Silingsrapporten viser en
prinsipplinje og detaljering vil skje i senere planfaser.

Rådmannens vurdering
Planlegging og bygging av Ringeriksbanen og sammenhengende firefelts E16 Sandvika –
Hønefoss har lenge vært høyt prioritert av kommunen, jfr. bl.a. arbeidet kommunen har
forestått i forbindelse med Nasjonal Transportplan.
I den videre planleggingen bør det legges opp til et tett samarbeid med kommunene selv om
dette gjennomføres som en statlig plan. Kommunen bør delta aktivt i den videre
planprosessen og bistå kommunens innbyggere. Kommunen plikter å gi departementet
nødvendig bistand jf § 6-4 i pbl.
Rådmannen viser til at løsning for vei og bane mellom Sandvika og Hønefoss har vært
utredet grundig i flere omganger gjennom mange år. Den løsningen Statens vegvesen og
Jernbaneverket foreslår framstår som en god løsning for kommunen og regionen.
Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret slutter seg til dette forslaget slik at vi kan
bidra til byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.

Vedlegg
De tre delrapportene og mer informasjon finnes på www.jernbaneverket.no/ringeriksbanen
og http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud :






Høringsbrev datert 11.02.15 *
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss , Mulighet for felles korridor for jernbane
og vei, 13. juni 2014 *
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Korridorvalg, 31. oktober 2014 *
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Silingsrapport , 30. januar 2015 *

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

Ringerike kommune, 03.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen

Postadresse:
Postboks 4350
NO- 2308 Hamar

Se mottakerliste

postmottak@jbv.no
Sentralbord:
05280
Org. Nr.:
971 033 533 MVA
Bankgiro:

Cecilie Bjørlykke
474 81 775

Henvendelse til:
Tlf.:
Faks:
E-post:

11.02.2015
Saksref.: 201307131-20
Deres ref.:

bjocec@jbv.no

76940501888

Dato:

Vedlegg:

Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss
Jernbaneverket og Statens vegvesen har i samarbeid utredet samordnet løsning for
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gjennom kommunene Bærum (kun jernbane), Hole
og Ringerike. Utredningene er på overordnet nivå før planlegging etter Plan- og
bygningsloven. Det er utarbeidet tre delrapporter, datert 13. juni 2014, 31. oktober 2014 og 30.
januar 2015.
Utredningene sendes med dette på høring til berørte kommuner, fylkeskommuner og
fylkesmenn. Alle delrapportene er tilgjengelige på internett, se nettadresser nedenfor.
Den første delrapporten, datert 13.06.2014, inneholder blant annet en drøfting av ulike
planprosesser og framdriftsplaner. Den viktigste konklusjonen i den første delrapporten er at
de to prosjektene kan og bør planlegges samordnet.
Den andre delrapporten, datert 31.10.2014, har korridorvalg som hovedtema. Her anbefaler
Jernbaneverket og Statens vegvesen å forkaste løsningen med jernbane om Åsa. Rapporten
inneholder også blant annet informasjon om marked/trafikk, kostnader og samfunnsøkonomi,
samt en vurdering av OPS (Offentlig Privat Samarbeid), som etatene ikke anbefaler for dette
prosjektet. Videre følger rapporten opp første delrapport med en revidert tidsplan som viser
raskest mulige framdrift.
Den tredje delrapporten, datert 30.01.2015, er en silingsrapport som inneholder
Jernbaneverkets og Statens vegvesens anbefaling av hvilken løsning for Ringeriksbanen og
E16 Skaret – Hønefoss som bør legges til grunn for videre planlegging, og det faglige
grunnlaget for denne anbefalingen. Det er særlig den anbefalte løsningen i silingsrapporten
etatene ønsker merknader til i høringen.
Høringsfrist 27. mars 2015. Høringsuttalelser merkes «Ringeriksbanen og E16 Skaret –
Hønefoss» og sendes til Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar eller som e-post til
postmottak@jbv.no
De tre delrapportene og mer informasjon finnes på www.jernbaneverket.no/ringeriksbanen og
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud.
Spørsmål om prosjektene og høringen kan rettes til:
Jernbaneverket ved Cecilie Bjørlykke, bjocec@jbv.no tlf 474 81 775
Statens vegvesen ved Gert Myhren, gert.myhren@vegvesen.no tlf 32 21 43 50/ 994 21 355
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Notat:

RINGERIKSBANEN OG E16 SKARET – HØNEFOSS
Muligheter for felles korridor for jernbane og veg

Fra:
Til:
Dato:

Jernbaneverket og Statens vegvesen
Samferdselsdepartementet
13. juni 2014

1. Forord
Samferdselsdepartementet har i “Mandat for koordinering mellom Statens vegvesen og
Jernbaneverket” av 27. januar 2014 gitt føringer for å avklare viktige grenseflater mellom prosjektene
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Et hovedformål er å avklare om og evt. hvor det etter en
faglig vurdering bør planlegges med felles korridor for veg og jernbane.
Fagnotatet fra etatene bygger på grunnlaget Statens vegvesen har etablert gjennom sin
kommunedelplanprosess for E16 Skaret – Hønefoss, og det arbeidet Jernbaneverket har gjort så langt
som del av “Utredning for Ringeriksbanen”. Utredningsprosjektet for Ringeriksbanen gjøres i tråd
med Samferdselsdepartementet sin bestilling fra 20. desember 2013, og utredningsarbeidet pågår
parallelt med at dette fagnotatet leveres. Dette innebærer at mange av vurderingene som her er
gjort på et grovt nivå, vil kunne gjøres mer presise ved utgangen av utredningsfasen, 31. oktober.
Utredning av Ringeriksbanen som vil pågå fram til 31. oktober vil gi et mer helhetlig grep om hva som
vil være innholdet i ulike utbyggingsalternativer, hvilke markeder ulike alternativer vil treffe, og
hvilken nytte de ulike løsningene vil gi. Videre detaljering og utarbeiding av helhetlige alternativ vil
også gi grunnlag for utarbeiding av felles kostnadsanslag.
Arbeidet med fagnotatet er gjort av Statens vegvesen og Jernbaneverket i felleskap. Det er full
enighet om de anbefalingene som er gitt i notatet.
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2. Samferdselsdepartementets bestilling
Samferdselsdepartementet har i «Mandat for koordinering mellom Statens vegvesen og
Jernbaneverket» av 27.januar 2014 gitt føringer for å avklare viktige grenseflater mellom prosjektene
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss.
Et hovedformål er å avklare om og evt. hvor det etter en faglig vurdering bør planlegges med felles
korridor for veg og jernbane.
Samferdselsdepartementet har gitt følgende føringer:
 Avklaringsarbeidet må gjøre det mulig å følge føringen om sammenhengende utbygging av
E16 som er gitt i innstillingen til NTP 2014 – 2023. Dette innebærer at planleggingen av E16
Skaret – Hønefoss må legges opp slik at det er mulighet for anleggsstart når parsellen E16
Bjørum – Skaret nærmer seg ferdigstillelse.
 NTP og innstillingen til denne legger også føringer for at Ringeriksbanen skal planlegges for
tidligst mulig byggestart i siste seksårsperiode (2018 – 2023).
 For Ringeriksbanen skal strekningen også utredes med dobbeltspor og hastighet på inntil 250
km/t.
 Dersom det er en aktuell problemstilling, er det viktig at etatene vurderer trasévalg for veg
som i minst mulig grad gir uheldige føringer for valg av jernbanetrasé.
 Det bør i lys av føringer gitt i NTP mv. legges til grunn at det vil bli bygget både ny veg og ny
jernbane i transportkorridoren. Derfor er det viktig at etatene vurderer de samlede
konsekvensene, deriblant utbyggingskostnadene, for veg og jernbane.
 Veg og bane skal gjennom et område hvor det må tas hensyn til jordvern, et rikt naturmiljø,
fortidsminner mv. Etatene bes om å vurdere om disse hensynene og evt. andre relevante
forhold, samt behovet for en samlet kostnadsoptimalisering av statens investeringer, bør
lede til felles trasé på deler av strekningen og hvor det bør lede til separate traseer.
 I lys av at det kan være en mulighet for at anleggsarbeidene på veg og bane på deler av
strekningen kan samordnes i tid, ber Samferdselsdepartementet om en overordnet vurdering
av om det kan lede til gevinster i planleggings- og utbyggingsfasen, jf. Fellesprosjektet
E6/Dovrebanen.
 I den grad det på tidspunkt for leveransen til Samferdselsdepartementet fortsatt skulle være
uenighet om forhold knyttet til etatenes tilrådning av trasé, eller det viser seg at det for
enkelte deler av strekningen ikke er mulig å konkludere før det er gjort et mer
omfattende/grundig arbeid, ber departementet om at dette fremgår og om at etatene
kommer med en anbefaling til hvordan disse eventuelle utestående forholdene kan
håndteres gitt forutsetningen om sammenhengende utbygging av E16.
 Frist 15. juni 2014.
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3. Oversikt over planområdet

Figur 1: Oversiktskart over strekningen Sandvika – Hønefoss. Ringeriksbanen går fra Sandvika til Hønefoss. Utbyggingen
av E16 er delt inn i flere delprosjekter: Sandvika – Wøyen, Wøyen – Bjørum (åpnet i 2009), Bjørum – Skaret og Skaret –
Hønefoss.
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Kartet nedenfor viser det samme området. Tidligere utredede løsninger for Ringeriksbanen vises med
rødt. Forslagene til kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss som var på høring/offentlig ettersyn i
2013 er vist med grønt og blått.

Figur 2: Tidligere utredede traseer for Ringeriksbanen (røde linjer) og forslagene til kommunedelplan for E16 Skaret –
Hønefoss (grønne og blå linjer)
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4. Planprosess og tidsbruk
I dette kapitlet gjennomgås mulige planprosesser for det videre arbeidet og tidsbruken knyttet til
disse. Først gis en kort oversikt over planprosessen for E16 Skaret – Hønefoss til nå som et
utgangspunkt for den videre vurderingen av tidsbruk. Deretter presenteres noen forutsetninger for
den videre prosessen. Delkapitlet «Mulige prosesser ved veg og bane i separate traseer» beskriver
ordinære planprosesser for separate prosjekter. Neste delkapittel, «Mulige prosesser ved felles
korridor for veg og bane», beskriver to scenarier for ordinære planprosesser ved et fellesprosjekt.
Delkapitlet «Potensial for å korte ned planleggingstiden» drøfter ulike tilnærminger for å få til
hurtigere planlegging enn i de ordinære prosessene. Til slutt i kapitlet gis det en oppsummering.

4.1.

Planprosessen for E16 Skaret – Hønefoss til nå

Som et utgangspunkt for å vurdere tidsbruk viser tabellen under en oversikt over planprosessen for
kommunedelplanfasen for E16 Skaret – Hønefoss til nå.
Tabell 1: Planprosess E16 Skaret - Hønefoss til nå

Tidspunkt
Tidlig 2007 – tidlig 2008
Tidlig 2008 – årsskiftet
2009/2010
Årsskiftet 2009/2010 – mai
2010
Mai 2010 – april 2011

Tidsbruk
1 år
2 år
0,5 år
1 år

April 2011 – desember 2012

1,5 år

Desember 2012 – november
2013

1 år

Desember 2013 - pågår

?

Aktivitet
Oppstart, kunnskapsinnsamling, alternativsøk m.m.
Stopp i prosjektet (ikke prioritert i transportetatenes
forslag til NTP, manglende planmidler)
Utarbeide planprogram
Politisk førstegangsbehandling, høring/offentlig
ettersyn, merknadsbehandling, politisk
annengangsbehandling/fastsettelse av planprogram
Utarbeide konsekvensutredning og forslag til
kommunedelplan (hadde «tjuvstartet» mens
planprogrammet var til behandling)
Politisk førstegangsbehandling, høring/offentlig
ettersyn, merknadsbehandling, politisk
annengangsbehandling av forslag til
kommunedelplan og konsekvensutredning
Forberedelse til
innsigelsesbehandling/innsigelsesbehandling

Vi ser at av de 7,5 årene som til nå har gått siden arbeidet med kommunedelplan startet opp, har 3 år
gått med til utredning og planlegging, 2 år gått med til høring/offentlig ettersyn og politisk
behandling, 2 år til en stopp i arbeidet og foreløpig et halvt år til forberedelser til
innsigelsesbehandling.
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4.2.

Forutsetninger for videre prosess

Samferdselsdepartementets bestilling
Samferdselsdepartementet forutsetter at planleggingen av E16 Skaret – Hønefoss legges opp slik at
det er mulig å begynne å bygge dette prosjektet når E16 Bjørum – Skaret nærmer seg ferdigstilling.
Tidsplanen for E16 Bjørum – Skaret er ikke endelig fastsatt. Tidligst mulige byggestart kan være i
2017. Byggetiden er anslått å bli ca. 4 år. Det vil si at tidligst mulige ferdigstilling vil være i siste del av
2020.
Dersom den mest optimistiske tidsplanen for strekningen Bjørum – Skaret legges til grunn, vil en
sammenhengende utbygging av E16 tilsi at byggingen av strekningen Skaret – Hønefoss starter i
2020.
Samferdselsdepartementet viser til NTP og innstillingen til denne og forutsetter at Ringeriksbanen
skal planlegges for tidligst mulig byggestart i siste seksårsperiode. Det vil si byggestart i tidsrommet
2018-20.
For å få tilstrekkelig planavklaring til en byggestart for Ringeriksbanen i tidsrommet 2018-20, må det
planlegges, tilrettelegges for og gjennomføres et svært stramt planløp. Et viktig grep for å muliggjøre
dette er at planfasene overlapper hverandre. Dette er nærmere beskrevet i delkapitlet «Potensial for
å korte ned planleggingstiden». En slik komprimert prosess er sårbar og svært avhengig av
forutsigbare rammer. Dersom et komprimert planløp skal velges, er det avgjørende at rammene som
gis gjennom behandlingen av utredningen for Ringeriksbanen gjør dette mulig.
Tilrettelegging for optimal framdrift
I tidsplanene som er skissert i de neste underkapitlene er følgende lagt til grunn:






Økonomisk forutsigbarhet: økonomiske ressurser er på plass når de trengs, slik at man kan
legge opp til optimal framdrift og unngår stopp og start i prosjektene
Tilgang til tilstrekkelig bemanning
Innsigelser unngås
Ingen andre store uforutsette hendelser
Ved statlig plan: At besluttende departement har kapasitet til, og et apparat for, å behandle
planene raskt, også dersom det er konflikter mellom kommuner og fagmyndigheter eller
mellom ulike fagmyndigheter
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4.3.

Mulige prosesser ved veg og bane i separate traseer

Dersomvegog baneskalleggesi separatetraseer,vil de to prosjektenekunnefølgehver sin
planprosesspå tilsvarendemåte somtil nå.
E16Skaret– Hønefosssomeget prosjekt
Somkjent foreliggerdet forslagtil kommunedelplanmed tilhørendekonsekvensutredning,
men
planener ikkevedtatt fordi det er fremmet en rekkeinnsigelser.Innsigelseneliggertil behandlingi
Kommunal– og moderniseringsdepartementet.
DersomE16Skaret – Hønefossskalfortsette somet selvstendigprosjekt,vil føringenom å kunne
starte byggingnår E16Bjørum– Skaretferdigstillesværestyrendefor planprosessen.Enmulig
prosesskan væresomvist i tabellenog figurenunder.
Tabell2: Mulig tidsplan for E16Skaret- Hønefosssomeget prosjekt

Tidspunkt
Høsten2014

Tidsbruk

Våren2015– våren2016
Høsten2016– våren2017

1,5 år
1 år

Høsten2017- våren2018
Høsten2018- våren2020

1 år
2 år

Høsten2020

Planarbeid
Høring
Merknadsbehandling/revisjon
Endeligvedtak

2015 2016 2017
V H V H V

Aktivitet
Behandleinnsigelseri Kommunal- og
moderniseringsdepartementet,
vedta
kommunedelplan(kommuneneeller staten)
Utarbeideforslagtil reguleringsplan
Reguleringsplan
på høring/offentligettersyn,
merknadsbehandling,
politisk behandling/vedtak
KS2,bompengesakinkl. behandlingi Stortinget
Byggeplanlegging,
grunnerverv,utarbeide
konkurransegrunnlag,
konkurransefor å skaffe
entreprenør(er)
Byggestart

2018

H V

2019

2020

2021

H V H V H V

2022

H V

2023

2024

H V H V

H

Planprogram
Kommunedelplan
Reguleringsplan
KS2,bompengesak
Byggeplan,kontrahering

Byggestart
Figur3: Mulig tidsplan for E16Skaret– Hønefosssomeget prosjekt

Enusikkerhetvedtidsplanener knyttet til når vedtatt kommunedelplankanforeligge.Dette handler
bådeom innsigelsenesomforeliggerog om eventuellendringav planensommedførerbehovfor ny
høring/offentligettersyn.Holekommunehar ønsketen bruløsningover Kroksundsomikkeer
konsekvensutredetog ikkehar vært på høring/offentligettersyn(bru fra Elstangen).
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En annen viktig usikkerhet ved denne framdriftsplanen er eventuelle innsigelser til
reguleringsplanforslaget, som det ikke er satt av tid til i planen. I høringen av forslagene til
kommunedelplan har det blitt trukket fram en rekke forhold som det kan bli fremmet innsigelse til på
reguleringsplannivå.
Med disse forbeholdene viser tidsplanen over at det ved veg og bane i separate traseer vil være
mulig med en framdrift for E16 Skaret – Hønefoss som legger til rette for sammenhengende
utbygging av E16 uten at det tas spesielle grep for å korte inn planleggingstiden. I delkapitlet om
potensial for å korte ned planleggingstiden vises muligheten for en kortere prosess ved at man lar
planfaser overlappe hverandre.
Arbeidet med kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss har vist at prosjektet medfører så store
konflikter at innsigelsesbehandlingen har endt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Forutsatt at E16 Skaret – Hønefoss skal planlegges videre som et eget prosjekt og at Kommunal- og
moderniseringsdepartementet skal avgjøre foreliggende kommunedelplan, bør departementet i
avgjørelsen også ta stilling til om reguleringsplanen skal gjennomføres som en kommunal eller statlig
plan.
Ringeriksbanen som eget prosjekt
Dersom Ringeriksbanen skal gjennomføres som et eget prosjekt, kan en tenke seg to scenarier, et
med kommunedelplan og deretter reguleringsplan, og et der man går rett på reguleringsplan.
Tilsvarende to scenarier er drøftet i neste delkapittel for et fellesprosjekt for veg og bane. En ordinær
planprosess for Ringeriksbanen som eget prosjekt vil se ut omtrent som prosessen for et
fellesprosjekt:
Tabell 3: Mulig tidsplan for Ringeriksbanen som eget prosjekt ved en framdrift som ikke er komprimert

Tidspunkt
Våren 2015
Høsten 2015 – våren 2016
Våren 2016 – høsten 2017
Våren 2018 – høsten 2018

Våren 2019 – Våren 2020
Høsten 2020 – Våren 2021
Høsten 2021
Våren 2022 – høsten 2023

Våren 2024

Tidsbruk Aktivitet
0,5 år
Utarbeide forslag til planprogram
1 år
Høring/offentlig ettersyn, merknadsbehandling, politisk
behandling/fastsettelse av planprogram
1,5 år
Utarbeide konsekvensutredning og forslag til
kommunedelplan
1 år
Høring/offentlig ettersyn, merknadsbehandling, politisk
behandling av forslag til kommunedelplan og
konsekvensutredning/vedtak kommunedelplan
1,5 år
Utarbeide forslag til reguleringsplan
1 år
Reguleringsplan på høring/offentlig ettersyn,
merknadsbehandling, politisk behandling/vedtak
0,5 år
KS2
1 år
Byggeplanlegging, grunnerverv, utarbeide
konkurransegrunnlag, konkurranse for å skaffe
entreprenør(er)
Byggestart

Det er lagt opp til en kortere fase enn normalt for utarbeiding av planprogram. Dette skyldes at mye
av innholdet i et planprogram vil være på plass gjennom utredningen av Ringeriksbanen som skal
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gjøres fram til 31. oktober i år. Framdriftsplanen er generell i den forstand at den ikke har med mulig
tidsbesparing gjennom gjenbruk av allerede innsamlet materiale som foreligger fra Statens
vegvesens arbeid med KDP for E16 gjennom området. Den baserer seg heller ikke på de avklaringer i
forhold til trasévalg og videre arbeid som kan komme som del av behandlingen av dette dokumentet
eller det videre arbeidet som gjøres fram mot 31. oktober.
Planløpet skissert over vil gi byggestart ved utgangen av andre periode av inneværende NTP, og vil
således ikke tilfredsstille den politiske føringen om å starte byggingen av Ringeriksbanen så tidlig som
mulig i perioden 2018 – 2023. Jernbaneverket har derfor sett på muligheten for å korte ned den
ordinære planprosessen. Mulighetene for en slik forkortet prosess er omtalt i delkapitlet «Potensial
for å korte ned planleggingstiden».

4.4.

Mulige prosesser ved felles korridor for veg og bane

Ved felles korridor for veg og bane må det gjennomføres en felles planprosess. Her gir plan- og
bygningsloven muligheter for å velge ulike prosessløp, men det helt klart vanligste vil være å velge en
felles kommunedelplan som ramme for anbefaling av løsning. Deretter utarbeides reguleringsplan.
Tabellen og figuren nedenfor viser en mulig tidsplan for et slikt planløp.
Tabell 4: Mulig tidsplan for et fellesprosjekt for veg og bane med kommunedelplan og reguleringsplan

Tidspunkt
Våren 2015
Høsten 2015 – våren 2016
Høsten 2016 – høsten
2017
Våren 2018 – høsten 2018

Våren 2019 – Våren 2020
Høsten 2020 – Våren 2021
Høsten 2021 – våren 2022
Høsten 2022 – våren 2024

Høsten 2024

Tidsbruk Aktivitet
0,5 år
Utarbeide forslag til planprogram
1 år
Høring/offentlig ettersyn, merknadsbehandling, politisk
behandling/fastsettelse av planprogram
1,5 år
Utarbeide konsekvensutredning og forslag til
kommunedelplan
1 år
Høring/offentlig ettersyn, merknadsbehandling, politisk
behandling av forslag til kommunedelplan og
konsekvensutredning/vedtak kommunedelplan
1,5 år
Utarbeide forslag til felles reguleringsplan
1 år
Reguleringsplan på høring/offentlig ettersyn,
merknadsbehandling, politisk behandling/vedtak
1 år
KS2, bompengesak inkl. behandling i Stortinget for vegen
2 år
Byggeplanlegging, grunnerverv, utarbeide
konkurransegrunnlag, konkurranse for å skaffe
entreprenør(er)
Byggestart
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Planarbeid
Høring
Merknadsbehandling/revisjon
Endeligvedtak

2015 2016 2017
V H V H V

2018

H V

2019

2020

2021

H V H V H V

2022

H V

2023

2024

H V H V

H

Planprogram
Kommunedelplan
Reguleringsplan
KS2, bompengesak
Byggeplan,kontrahering

Byggestart
Figur4: Mulig tidsplan for et fellesprosjektvegog banemed kommunedelplanog reguleringsplan

Det er kun satt av et halvt år til å utarbeideforslagtil planprogramfordi myeav forarbeidettil
planprogrammetvil værepå plassgjennomdet arbeidetsomer gjort til nå og somgjøresviderei
2014.
Denstørsteusikkerheteni tidsplanener knyttet til eventuelleinnsigelsersomkankommebådei
kommunedelplanfasenog reguleringsplanfasen.
Detteer det ikketatt høydefor.
Man kanogsåtenkesegen alternativprosessder manbrukerarbeidetsomgjøresnå i 2014som
grunnlagfor å silened til én løsningsomsågårrett til reguleringsplanlegging
med
konsekvensutredning.
Denpolitisketilslutningentil å utrede kun én løsningkommerda gjennom
fastsettelsenav planprogrammetfor reguleringsplanmed konsekvensutredning.
Tabellenog figuren
nedenforviseren muligtidsplanfor dette.
Tabell5: Mulig tidsplan for et fellesprosjektvegog banemed kun reguleringsplan

Tidspunkt
Våren2015
Høsten2015 – Våren2016
Høsten2016– høsten
2017
Våren2018– høsten2018
Våren2019– høsten2019
Våren2020– høsten2021

Våren2022

Tidsbruk Aktivitet
0,5år
Utarbeideforslagtil planprogram
1 år
Høring/offentligettersyn,merknadsbehandling,
politisk
behandling/fastsettelseavplanprogram
1,5år
Utarbeideforslagtil fellesreguleringsplanmed
konsekvensutredning
1 år
Reguleringsplanpå høring/offentligettersyn,
merknadsbehandling,
politisk behandling/vedtak
1 år
KS2,bompengesakinkl. behandlingi Stortingetfor vegen
2 år
Byggeplanlegging,
grunnerverv,utarbeide
konkurransegrunnlag,konkurransefor å skaffe
entreprenør(er)
Byggestart
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Planarbeid
Høring
Merknadsbehandling/revisjon
Endeligvedtak

2015 2016 2017
V H V H V

2018

H V

2019

2020

2021

H V H V H V

2022

H V

2023

2024

H V H V

H

Planprogram
Kommunedelplan
Reguleringsplan
KS2, bompengesak
Byggeplan,kontrahering

Byggestart
Figur5: Mulig tidsplan for et fellesprosjektvegog banemed kun reguleringsplan

Vedå hoppeover kommunedelplannivåetsparermananslagsvisto og et halvt år. Ulempenved
denneframgangsmåtener at manikkefår konsekvensutredetmer ennén løsning.Valgetav løsning
tas før mankonsekvensutreder.I en plansakmed såhøyeprosjektkostnaderog såstore
miljøkonfliktersomdenne,vurderesdette å væreuheldig.Manglendeavklaringpå
kommunedelplannivåøkerrisikoenfor stor konflikt i forbindelsemed planprogrammetfor
reguleringsplanfasen.Videregjør denneprosessenat innsigelsersomnormalt ville kommei
kommunedelplanfasenkankommeførst i høringenav reguleringsplanen,det vil si på et tidspunktda
planleggingener kommetlangtog det er mer krevendeå endreplanen.Med bakgrunni dette
vurderesusikkerheteni tidsbrukå værestørreved denneplanprosessenennveden prosesssom
inkludererkommunedelplan.
Fleremuligheterfor ulike planløpinnenforPlan- og bygningslovendrøftesviderei nestedelkapittel.

4.5.

Potensial for å korte ned planleggingstiden

Muligheter gitt gjennomPlan- og bygningsloven- ulike planløp
I behandlingenav NTPunderstrekesønsketom tidlig byggestartfor Ringeriksbanenog
sammenhengendeutbyggingav E16i korridoren.Somdel av utredningenav Ringeriksbanener
Jernbaneverketbedt om å anbefalevidereplanprosess.I prosjektplanen(datert 1. februar2014)er
muligeplanløpsomPlan- og bygningslovenåpnerfor gjennomgått.I det videreutredningsarbeidet
skalen planprosessanbefales,blant annetpå bakgrunnav resultatenefra silingsfasen.
Kommunedelplanmed konsekvensutredning
er det normaleplannivåetfor valgmellomalternativer
for samferdselsprosjekter,
og dannervanligvisgrunnlagetfor denetterfølgendeog mer detaljerte
planutformingensomskjergjennomen reguleringsplan(somigjendannergrunnlagfor
kostnadsberegning,
grunnervervm.m.).
Lovverketåpnerogsåfor at man gjennomplanprogram,og evt. konsekvensutredning,
kanfastsette
alternativfor kommenderegulering(§ 14 i forskrift om konsekvensutredninger).
I praksisbetyr dette
at manhar konsekvensutredningen
somdel av planprogrammet,og at planprogrammetvedtasmed
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valgt alternativ på bakgrunn av dette. Anbefalt alternativ reguleres som neste fase etter at selve
anbefalingen er hørt og godkjent gjennom planprogramfasen. Dette gir mulighet for å gå rett til
reguleringsplannivået, uten å gå via en kommunedelplan, men det flytter også
innsigelsesbehandlingen til et plannivå der det normalt1 ikke er alternativer å velge mellom. En
variant av denne løsningen er å ha konsekvensutredningen som en egen fase etter planprogrammet,
og før reguleringsplanen. Det vil si at det ikke utarbeides kommunedelplan sammen med
konsekvensutredningen. Eksempel på en planoppgave der en slik løsning er brukt er Follobanen.
Pbl §6-4 åpner også for at departementet i visse tilfeller kan henstille kommunen til å utarbeide
arealplaner, eller selv gjøre det. Konfliktnivået på Ringerike har gjort at statlig plan har vært løftet
fram som en mulig planform. Ved bruk av statlig plan tar departementet kommunens rolle som
planmyndighet. Ellers gjelder de samme kravene til planprosess, høring og medvirkning for
statlige planer som for kommunale planer. Forskjellen er at det ikke er adgang til innsigelse til et
vedtak av statlig plan. Bruk av den statlige planmyndigheten kan innebære at:




Staten overtar planansvar og myndighet for hele planprosessen helt fra starten (fra
utarbeidelse av planprogram).
Staten fastsetter planprogrammet (og eventuelt godkjenner konsekvensutredningen), men
forutsetter at resten av planleggingen og vedtakene gjøres lokalt.
Planleggingen starter som ordinær kommunal plan – eventuelt etter plan- og bygningsloven
§ 3–7 tredje ledd, som gir myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg mulighet til
å utarbeide og fremme forslag til arealplan. Staten går inn dersom planleggingen stopper opp
på grunn av uenighet mellom stat og kommune.

En felles plan vil omfatte Ringeriksbanen på hele strekningen Sandvika – Hønefoss og E16 på
strekningen Skaret – Hønefoss. Planen vil således berøre tre kommuner, Bærum, Hole og Ringerike,
og to fylkeskommuner, Akershus og Buskerud.
Videre vil planen medføre konflikt med nasjonale verdier knyttet til dyrka mark, naturmiljø,
kulturmiljø og landskap, i tillegg til en rekke lokale konflikter. Samtidig inngår både E16 Skaret –
Hønefoss og Ringeriksbanen i viktige nasjonale transportkorridorer mellom Øst- og Vestlandet.
Med bakgrunn i disse forholdene anbefaler etatene at den videre planleggingen av et eventuelt
fellesprosjekt gjennomføres som statlig plan.

Muligheter som ligger i selve planløpet
Overlappende planfaser
Tidsplanene som er skissert ovenfor legger til grunn en vanlig planprosess der man venter med å
starte opp neste planfase til man har fått på plass vedtak i planfasen foran. Det vil si at
reguleringsplanfasen først startes opp når det gjennom vedtak av kommunedelplanen er valgt hvilket
1

Det finnes eksempler på at det for ett planområde er regulert flere løsninger for hele, eller mer vanlig, deler
av løsningen.
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alternativsomskalplanleggesvidere,og byggeplanleggingen
starter først opp når manhar fått
vedtakavreguleringsplanensomliggertil grunnfor det somskalbyggesog gjennomførtKS2.
Planleggingstiden
kankortesinn dersomman starter nesteplanfaseparalleltmed høring/offentlig
ettersynog politiskbehandlingav planfasenforan, for eksempelvedat manstarter arbeidetmed
reguleringsplanmensforslagettil kommunedelplaner på høring/offentligettersyn,og tilsvarendeat
manstarter arbeidetmed byggeplanenmensreguleringsplanener på høring/offentligettersyn.Hvis
manskalgjøredette, vil det mestopplagteværeå ta utgangspunkti løsningensom
Jernbaneverket/Statens
vegvesenhar anbefalt.
Framgangsmåteninnebærerrisikoved at utfallet av høring/offentligettersynog politisk behandling
kanbli at en annenløsningenn den anbefalteblir vedtatt. Dahar manutarbeidet en planfor en
løsningsomdet likevelikkeble noe av,og manmå begynneplanfasenpå nytt eller gjørejusteringer
av arbeidetmanhar gjort.
Figur6 viseren prosessfor E16Skaret– Hønefosssomegetprosjektder mankomprimererarbeidet
fra og med reguleringsplanmestmuliggjennomoverlappingmellomplanfaser.
Planarbeid
Høring
Merknadsbehandling/revisjon
Endeligvedtak

2015 2016 2017
V H V H V

2018

H V

2019

2020

2021

H V H V H V

2022

H V

2023

2024

H V H V

H

Planprogram
Kommunedelplan
Reguleringsplan
KS2,bompengesak
Byggeplan,kontrahering

Byggestart
Figur6: Mulig tidsplan for E16Skaret– Hønefosssomeget prosjekt med maksimaloverlappingmellom planfaser

Uten overlappingmellomplanfaservar tidligst muligebyggestartfor E16Skaret– Hønefosssomeget
prosjekthøsten2020.Med maksimaloverlappingmellomplanfaserkandet væremuligå korte ned
tidsbrukenfram til byggestartmed inntil to år.
Dersomdet skalværemulig å få til byggestartfor Ringeriksbanentidligst muligi perioden2018–
2023,slikSamferdselsdepartementet
har signalisert,må man leggetil grunnen planprosessder
tidsbrukenkomprimeresmestmuligvedå la faseroverlappehverandre.Tidsplaneni figur 7 viseren
slik framdrift for Ringeriksbanensomet eget prosjekt.
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Planarbeid
Høring
Merknadsbehandling/revisjon
Endeligvedtak

2015 2016 2017
V H V H V

2018

H V

2019

2020

2021

H V H V H V

2022

H V

2023

2024

H V H V

H

Planprogram
Kommunedelplan
Reguleringsplan
KS2
Byggeplan,kontrahering

Byggestart
Figur7: Mulig tidsplan for Ringeriksbanensomet eget prosjekt hvisman leggertil grunn at planfasenei størst mulig grad
overlapperhverandre

Herer alleplannivåeneog planfasenevist fram til byggestart.Det somgjørdet muligå ha et
byggeklartprosjekti 2020er somvi serat alle planfasene“tjuvstarter”- alle høringsperioder,
merknadsbehandlinger
ogvedtaksprosesser
skjerparalleltmed at nesteplanfasestarter opp.
ForRingeriksbanenvil dette væreen sårbar prosesssomer avhengigav at innsigelserløses,at klare
vedtakgjøresinnenkorte frister og at det i all hovedsaker Jernbaneverketsanbefalteløsningersom
blir vedtatt.
Entilsvarendekomprimeringav tidsbrukenkantenkesfor et fellesprosjektfor vegog bane.Figuren
nedenforviserden sammeprosessensomskissertfor et fellesprosjektmed kommunedelplani
forrige delkapittel,men med maksimaloverlappingmellomplanfaser.Vedet fellesprosjekter det
ikkelagt inn overlappingmellomKS2og byggeplanlegging.Grunnentil dette er at KS2vurdereså
væreet viktig grunnlagfor å avgjørehvordanbyggefasenskalgjennomføres,blant annetom
prosjekteneskalbyggessamtidigog om det skaletablereset fellesbyggeprosjekt.Foret såstort
prosjektkandet ogsåværeønskeligå fastleggekontrakts- og utbyggingsstrategitidligereen det som
er normalt oppstartstidspunktfor KS2.
Planarbeid
Høring
Merknadsbehandling/revisjon
Endeligvedtak

2015 2016 2017
V H V H V

2018

H V

2019

2020

2021

H V H V H V

2022

H V

2023

2024

H V H V

H

Planprogram
Kommunedelplan
Reguleringsplan
KS2, bompengesak
Byggeplan,kontrahering

Byggestart
Figur8: Mulig tidsplan for et fellesprosjektE16/Ringeriksbanenmed kommunedelplanog reguleringsplanved maksimal
overlappingmellom planfaser
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Med ordinærplanprosessuten overlappingmellomfasenetilsa denmuligetidsplanenbyggestart
høsten2024.Med maksimaloverlappingsparermananslagsvis3 år og kanbegynneå byggehøsten
2021.
Strategienmed maksimaloverlappingmellomplanfaserkanogsåtenkesi scenarietfor et
fellesprosjektder manhopperover kommunedelplanog gårrett på reguleringsplan.Figur9 viseren
slik prosess.

Planarbeid
Høring
Merknadsbehandling/revisjon
Endeligvedtak

2015 2016 2017
V H V H V

2018

H V
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Figur9: Mulig tidsplan for et fellesprosjekt E16/Ringeriksbanender man går rett på reguleringsplanog har maksimal
overlappingmellom planfaser

Med ordinærplanprosessuten overlappingtilsadenmuligetidsplanenbyggestarti startenav 2022
dersommangårrett på reguleringsplan.Med maksimaloverlappingmellomplanfaserkanmanspare
anslagsvis2 år og begynneå byggei startenav 2020.

Inndelingi etapper
ForRingeriksbanengir det ikkemeningå deleinn i etapperfordi det ikkefinnesnoeneksisterende
jernbanepå strekningen.Utbyggingenav E16kanimidlertid delesinn i etapper.Dersomvi
forutsetter at det på strekningenfra sørfor Kroksundtil Hønefossskalbyggeset fellesveg- og
baneprosjekt,må vegog banepå dennedelstrekningenbyggesut samtidigdersommanskalkunne
ta ut gevinstenevedet fellesprosjekt.StrekningenpåE16fra Skarettil sørfor Kroksund(området
Elstangen/Rørvik)
er imidlertid ikkeavhengigav jernbaneutbyggingen,og kantenkesskilt ut somen
egenetappe.Dennestrekningener ca.10 km lang.
Det foreliggeringeninnsigelsermot kommunedelplanenfor strekningenfra Skarettil sørfor
Kroksund.Man kanderfor tenkesegat Holekommunevedtardennedelenav kommunedelplanenog
at delstrekningensågårvideretil reguleringsplanlegging.
Dette kanskjeuavhengigbåde av
innsigelsesbehandlingen
for denviderevegstrekningentil Hønefossoget fellesprosjektfor E16og
Ringeriksbanen.
Reguleringsplanleggingen
ogviderearbeidmed dennedelstrekningenkanfå sammeprosesssom
skissertfor et separatvegprosjekt,det vil si muligbyggestarthøsten2020med ordinærprosess,
eventueltinntil 2 år tidligerevedmaksimaloverlappingmellomplanfaser.
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Det er imidlertid en del ulemper knyttet til å skille ut E16 fra Skaret til sør for Kroksund i en egen
etappe:






Massebalanse og kostnader: På denne delstrekningen går E16 i svært sidebratt terreng.
Terrenget er så bratt at man må begrense bruken av fyllinger. Vegen må derfor i stor grad gå
i skjæring, noe som gir betydelig masseoverskudd. Ved samtidig utbygging av strekningen
nordover fra Kroksund kan noe av overskuddsmassene brukes der, men denne muligheten
faller bort hvis man bygger strekningen Skaret – Kroksund for seg. Dårligere massebalanse
betyr at det blir dyrere å bygge ut etappevis enn samtidig.
Bompengefinansiering: Delstrekningen Skaret – Kroksund er gunstig for innkreving av
bompenger fordi det ikke finnes attraktive alternative ruter for E16. I
bompengeberegningene som er gjort i forbindelse med konsekvensutredningen for E16
Skaret – Hønefoss (2012) er det lagt til grunn tre bomsnitt, hvorav ett på delstrekningen
Skaret – Kroksund. Vegen på denne delstrekningen er rimeligere å bygge enn vegen videre
nordover, mens det er lagt til grunn samme bomtakst i de tre snittene. Det betyr at
strekningen Skaret – Kroksund subsidierer strekningene lenger nord. Dersom Skaret –
Kroksund bygges ut som en egen etappe, vil det vanskeliggjøre et slikt helhetlig opplegg for
bompenger for Skaret – Hønefoss. Det mest naturlige er da at denne strekningen får sitt eget
bompengeopplegg der innkrevingen starter før innkrevingen på de andre delstrekningene og
avsluttes når strekningen Skaret – Kroksund er finansiert. Når subsidieringen fra
delstrekningen Skaret – Kroksund bortfaller, må det kompenseres med høyere takster i de to
bomsnittene mellom Kroksund og Hønefoss. På denne delstrekningen finnes det flere mulige
omkjøringsruter. Særlig vil dagens E16 være et attraktivt alternativ. Høyere takster og en
attraktiv omkjøringsrute øker sjansene for trafikklekkasje fra ny E16 til «gamlevegen»
(dagens E16). Da reduseres miljøgevinsten knyttet til at ny veg avlaster dagens veg, og man
får problemer med å få tilstrekkelige bompengeinntekter. Dermed øker sjansen for at det blir
nødvendig med bompengeinnkreving også på «gamlevegen» for å få nok inntekter.
Trafikksikkerhet og framkommelighet: Dagens E16 mellom Skaret og Kroksund er en to- og
trefeltsveg med midtdeler og forsterket midtoppmerking. Det er et halvt (sørvendt) kryss på
Sønsterud (sør for Nestunnelen), ellers ingen kryss mellom Skaret og Elstangen. Det er ikke
bebyggelse langs vegen. Fartsgrense 80 km/t. Trafikkmengden er ca. 12 000 kjt./døgn. Vegen
videre nordover fra Rørvik, forbi Sundvollen og over Kroksund er en svingete tofeltsveg uten
midtdeler, med flere kryss og avkjørsler, bebyggelse nær vegen og fartsgrense 60 km/t.
Trafikkmengden øker gjennom dette området. Bygger man ut delstrekningen fra Skaret til sør
for Kroksund (Rørvik) med fullverdig firefeltsstandard og fartsgrense 100 km/t, men venter
med å gjøre noe med strekningen videre fra Rørvik, blir det et stort standardsprang ved
Rørvik. Dette kan påvirke trafikksikkerheten negativt fordi reelt fartsnivå i 60-sonen kan øke i
forhold til i dagens situasjon og fordi den lave vegstandarden med svinger, avkjørsler, kryss
og begrenset sikt kommer overraskende på bilistene. Standardspranget med overgang fra
fire til to felt og fra 100 km/t til 60 km/t vil også medføre fare for kødannelse i perioder med
mye trafikk nordover.

Med bakgrunn i disse forholdene anbefales det ikke å bygge ut E16 fra Skaret til sør for Kroksund
som egen etappe.
17

4.6.

Oppsummering

Tabellen gir en oversikt over mulige tidspunkt for byggestart ved ulike planprosesser og tidsløp. I alle
tilfeller forutsettes det at arbeidet starter i begynnelsen av 2015.
Tabell 6: Mulige tidspunkt for byggestart ved ulike planprosesser og tidsløp

Mulig byggestart
Maksimal
Ordinær
overlapping
prosess
mellom planfaser

Scenario

Prosjekt og planprosess

Scenario 1:
Separate
prosjekter
Ringeriksbanen
om Åsa
Scenario 2:
Fellesprosjekt
Ringeriksbanen
og E16 over
Kroksund

E16 Skaret – Hønefoss som separat
prosjekt, starte med reguleringsplan

Høsten 2020

Høsten 2018

Ringeriksbanen som separat prosjekt,
prosess med kommunedelplan

Våren 2024

Høsten 2020

Høsten 2024

Høsten 2021

Våren 2022

Våren 2020

Fellesprosjekt E16/Ringeriksbanen,
prosess med kommunedelplan, deretter
reguleringsplan
Fellesprosjekt E16/Ringeriksbanen, rett
på reguleringsplan

En prosess med maksimal overlapping mellom planfaser er langt mer sårbar for forsinkelser og
innebærer betydelig større usikkerhet enn en ordinær prosess.
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5. Aktuelle løsninger for jernbane og veg
I dette kapitlet redegjøres først for dimensjoneringsgrunnlaget for veg og bane, det vil si krav til
kurvatur og stigning. Deretter omtales en løsning der Ringeriksbanen går om Åsa. Videre presenteres
i to delkapitler veg- og baneløsninger for kryssing av Kroksund og for strekningen Kroksund –
Hønefoss (Ve). Til slutt omtales mulighetene for innføring av Ringeriksbanen til Hønefoss og ulike
stasjonsløsninger.

5.1

Dimensjoneringsgrunnlag

Veg
For veg legges dimensjoneringsklasse H9 i vegnormalene til grunn. Dette er en firefeltsveg for
trafikkmengde over 20 000 kjøretøy/døgn med fartsgrense 100 km/t og minimum vegbredde 23
meter. 2 Tabellen nedenfor viser dimensjoneringskravene for en slik veg.
Tabell 7: Dimensjoneringskrav for veg i dimensjoneringsklasse H9

Maksimal stigning
Minimum kurveradius3

Veg, fartsgrense 100 km/t,
dimensjoneringsklasse H9,
50 promille
700 m

Jernbane
Kravene til infrastruktur for bane vil være førende for i hvor stor grad det er mulig å tilpasse en felles
infrastrukturkorridor til omgivelsene. I tillegg til krav til hastighet er trafikken på banen
bestemmende for trasékravene. I hvilken grad en framtidig Ringeriksbane skal trafikkeres med
godstog4 vil ha konsekvenser for frihetsgraden når linjetraseen skal legges. For å sikre at utredningen
for Ringeriksbanen viser hele handlingsrommet for godstransport, viser vi traseer med tre ulike
egenskaper:

1) Persontrafikkbane med gods i avvik: Normale vertikale krav på 20 promille. Det vil ikke
bli bygget noen særskilte baneforbindelser eller forbikjøringsspor for godstrafikk. Det vil
heller ikke bli gjort ekstra tiltak for farlig gods, farlig gods må følge en av dagens to ruter.
2) Bane med blandet trafikk: Tilsvarer normalkrav for stigning/fall for bane med blandet
trafikk på 12,5 promille (maksimal krav er 20 promille i en lengde opptil 3 km etter en
2

I konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss står det dimensjoneringsklasse S9. I oktober 2013 kom
det en ny utgave av Statens vegvesens Håndbok 017 Veg- og gateutforming. Her er betegnelsen på
dimensjoneringsklassen endret til H9. Samtidig er minimumsbredden for veg i denne dimensjoneringsklassen
økt fra 22 til 23 meter. Kravene til horisontalkurvatur og stigning er ikke endret.
3
Kravet gjelder for veg i dagen. For tunneler og bruer er kravet strengere, i utgangspunktet 1050 m. I tillegg må
krav til stoppsikt være oppfylt.
4
På Bergensbanen er det kun strekningen mellom Hønefoss og Alnabru som i dag har to ulike ruter.
Godstrafikk på Ringeriksbanen vil være et tredje alternativ til de allerede eksisterende godstraseene via RoaHønefossbanen og på Randsfjordbanen (via Drammen og Hokksund).
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inngående vurdering av stigningsforholdene på strekningen). Løsningen omfatter
forbikjøringsspor for godstrafikk, og særskilte baneforbindelser skal vurderes (f.eks.
baneforbindelse mellom eksisterende Drammenbane og Ringeriksbane i retning fra
Blommenholm.) Det må også tas hensyn til farlig gods.
3) Ren persontrafikkbane: TSI INF CR banekategori IV-P med minstekrav på bestemmende
stigning og fall på 35 promille. Denne løsningen vil gi en mer smidig kurvatur, og tanken
er at denne kan gi et noe større handlingsrom for de delene av traseen som går gjennom
verditette områder, og der veg og bane vurderes i samme trasé.

Tabell 8: Dimensjoneringskrav for jernbane med ulike typer trafikk

Stigning
Normalkrav til
kurveradius
Minstekrav til
kurveradius5

Persontrafikkbane med
gods i avvik
20,0 promille
200 km/h 2000 m
250 km/h 3400 m
200 km/h 1800m
250 km/h 2900 m

Bane med blandet trafikk

Ren persontrafikkbane

12,5 promille
200 km/h 2000 m
250 km/h 3400 m
200 km/h 1800m
250 km/h 2900 m

35,0 promille
Må beregnes

Gjennom utredningsarbeidet er det avklart at det ved å forlenge eksisterende togpendler er
tilstrekkelig kapasitet i dagens system, både for materiell og linjen, til å betjene en Ringeriksbane
med opp til 2,5 tog pr. time pr. retning.

5

Det som er utslagsgivende for traséføringen er retningsendringslengden. Denne settes sammen av
kurveradien og overgangskurvens lengde. Nye traséringsparametre vil redusere overgangskurvens lengde
betraktelig i forhold til dagens verdier.
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5.2

Alternativer om Åsa

Jernbaneverket
sanbefalingetter KDPprosesseni
1999var at: «Jernbaneverketvil etter en samlet
vurdering,trosslokalmotstandog klare
interessekonfliktermed verneinteresser,anbefaleat
Ringeriksbanenbyggesover Kroksund.Ved
anbefalingenleggesdet bl.a.vekt på at en slikbane
vil ha vesentligstørretransportmessig
samfunnsnytte.Dersomalternativetover Kroksund
ikkekanaksepteres,er Åsa-alternativetJBVs
sekundærevalg.Åsa-alternativetkanfullt ut betjene
Bergensbanenvestfor Hønefoss,herunder
tilfredstille målet om en vesentliginnkorting.»
Stortingetfattet 17.desember2002(St.prp.nr. 66
(2001-2002))følgendevedtak:«Stortingetsamtykker
i at videreplanleggingav Bergensbanens
forkortelse
– Ringeriksbanentar utgangspunkti korridor over
Åsa.»
Ved oppstartenav KVU-arbeidetfor Ringeriksbanen
ble det igjenåpnetopp for vurderingav
traséløsningeroverKroksund.
Figur10: Enny E16om Åsaville blitt ca.5 km lengre
enn dagensveg

Tidligereutredningerav Ringeriksbanenhar vist at
jernbanetraseen over Åsahar laveresamfunnsnytteennløsningerover Kroksundpga. vesentlig
høyerekostnader,lengrereisetidog mindre trafikkgrunnlagunderveis. Nyekravtil infrastrukturenog
forutsetningerom IC- standardvil ha ytterligerekonsekvenserfor kostnadsbildet,og vil dermedgjøre
Åsa-traseenmindreaktuell. Formåletmed IC-utbyggingener å bidratil samfunnsutviklingmed robust
og bærekraftiginfrastruktursomknytter bolig- og arbeidsmarkedersammen.Framtidig
trafikkgrunnlagfor Ringeriksbanener avvesentligbetydning.Åsaalternativetgavet lavere
trafikkgrunnlagenn alternativeneover Kroksund.Kroksundalternativeneåpnetogsåfor en mulig
pendelvideretil Jevnakervia Hønefoss.
Framtil 31. oktober2014skaldet sesnærmerepå ulike alternativfor Ringeriksbanen
. Dette vil gi et
godt grunnlagfor å anbefaleutbyggingsalternativersomvidereføresi planprosessen.
I konsekvensutredningen
for E16Skaret– Hønefoss(desember2012)er det utredet løsningerfor E16
Skaret– Hønefosssomgårover Åsa,i utredningenkalt «gulkorridor».Konsekvensutredningen
viser
at ny E16om Åsainnebærerat den nyevegenblir ca.5 km lengreenn dagensE16.
Trafikkberegningene
viserat ca.90 %av trafikkenvil bli igjenpå «gamlevegen».Ny E16om Åsagir
derfor liten nytte for samfunnet,og trafikksikkerhetenforbedresikke.Samtidig er
investeringskostnadene
store ogmiljøulempenebetydelige.Statensvegvesenvarsleti
konsekvensutredningen
innsigelsemot vegløsningerom Åsa.I denpolitiskeførstegangsbehandlingen
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sluttet Holeog Ringerikekommunersegtil at det ikkeble utarbeidet kommunedelplanforslagfor veg
om Åsa.Med bakgrunni disseforholdenevurderesvegom Åsasomuaktuelt.Derfor er det heller
ikkeaktuelt med felleskorridor for vegog baneom Åsa.
Deviderevurderingeneav hvor det er aktuelt med felleskorridor tar utgangspunkti at bådeE16
og RingeriksbanenskalkrysseKroksund.

5.3

Kryssing av Kroksund

Ytre ramme– mulighetsrom
Vedkryssingav Kroksunder det lagt til grunnat E16kommerlangsdagenstrasé fra Skaret,og at det
etablereset halvt kryss,med ramperi retning Oslo.Lokalvegtrafikkfra områdetsydfor Kroksundi
retning Hønefosshenvisestil dagensE16.
ForRingeriksbanener det lagt til grunnat banenkommerut av tunnel, tilnærmet rettvinklet på
strandlinjeni Kroksundet,og at en jernbanebruover sundet må liggepå en (tilnærmet)rett linje.
Begrunnelsenfor dette er knyttet til ønsketom høyhastighet,samtestetiskeog
konstruksjonsmessige
hensynved byggingav en jernbanebru.
Det er undersøktmulighetfor kryssingfra Storøyai vesttil SteinsfjordenvedSundvolleni øst.Det er
sett på mulighetfor å samlebruene,eller å velgeseparatekryssingssteder.

Figur11: Mulighetsrommetfor kryssingav Kroksundmed vegog bane

Mulige fellesløsninger
Felleskryssing ved Rørvik
Rørviker det smalestestedeti Kroksundet,bortsett fra dagensbruplasseringvedSundøya,og gir god
landskapsmessig
forankringav bruene.
I forbindelsemed utredningfor Ringeriksbanenble det i 1992gjennomført4 parallelloppdragfor
Statensvegvesenog NSBBanesomskissererulike konstruksjonsprinsipperfor kryssingav Kroksund
fra Rørvik.I disseskissenehar vegbruahar en sving,og leggerseginntil denrette jernbanebrua.
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Ved planlegging av Ringeriksbanen i 1999 ble dette stedet valgt som kryssingssted, og en
fagverkskonstruksjon med overliggende fagverk av stål ble valgt som konstruksjonsprinsipp, basert
på bl.a. skissene fra 1992. For E16 ble det den gang planlagt kryssing i tunnel under Kroksund.
I kommunedelplan for E16 (2012) er brukryssing ved Rørvik vurdert som best av Statens vegvesen, og
en løsning med bru i kurve inngår i de anbefalte korridorene. Vegvesenets konsekvensutredning viser
også at det er mulig med en rett vegbru ved Rørvik. Det forutsetter enten en større kurve i tunnel,
eller en rundkjøring for å ta retningsendringen på sydsiden av sundet. En rundkjøring vil bety
redusert standard på E16, og ikke være i tråd med forutsetningene. Vegvesenet har innsigelse mot
denne løsningen.
Vår vurdering er at Rørvik er godt egnet for kryssing med både veg og jernbane. Dersom bruene
legges i samme plan, kan en løsning slik som den som ble vist i 1992 fortsatt være en god løsning.
Dersom bruene skal legges i to plan, vil det konstruksjonsmessig beste være å legge vegbrua over
jernbanebrua. Det forutsetter at E16 tar en retningsendring i tunnel på sydsiden. Bru med jernbane
under og veg over vil bli visuelt mer dominerende, men ha et mindre “fotavtrykk” og derved mindre
arealbeslag enn to parallelle bruer. Overgangen mellom en slik bruløsning og tunneler på begge
sider vil være mer komplisert/kostbart enn med parallelle bruer.
Ved Rørvik vil det være mulig å anlegge en holdeplass på Ringeriksbanen. Plasseringen er noe
usentral i forhold til dagens bebyggelse på Sundvollen.
Felles kryssing ved Elstangen
Ved behandling av kommunedelplanen for E16 har Hole kommune bedt om at kryssingen flyttes
vestover fra Rørvik til Elstangen. Dette gir en betydelig lengre bru, men geometrisk er en slik løsning
god for vegen.
Det kan også være mulig å legge en felles kryssing for veg og jernbane fra Elstangen, inkludert en
holdeplass på Ringeriksbanen. Den vesentligste forskjellen i forhold til en kryssing ved Rørvik vil være
høyere kostnader, og en svært usentral plassering av holdeplass i forhold til dagens bebyggelse.
Felles kryssing ved Sundøya
Det er også sett på en felles kryssing ved Sundøya. Den viktigste begrunnelsen for en slik løsning er å
redusere fotavtrykket og samle alle bruene på ett sted.
For jernbanen gir dette mulighet for plassering av en holdeplass som ligger svært sentralt i forhold til
dagens bebyggelse på Sundvollen, og vil legge til rette for tettstedsutvikling.
For E16 virker en slik løsning anstrengt. Ved å trekke E16 så langt øst forlenges traseen, og det vil
være nødvendig med en lang tunnel for å ta retningsendring. Løsningen vil også trekke 4-feltsvegen
nærmere tettbebyggelsen og gi støyutfordringer. Vi vurderer at fordelene ikke står i forhold til
ulemper knyttet til en slik plassering.
Separate løsninger
Dersom jernbanen og vegen ikke skal krysse på samme sted, gir en jernbanekryssing ved Sundøya
gode muligheter for en sentralt plassert holdeplass ved Sundvollen. Det er skissert to mulige
plasseringer, enten på fylling ut mot Sundøya, eller trukket tilbake mot tunnelåpningen. Begge åpner
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for spennende utviklingsmuligheter som bør avklares i en mer detaljert planprosess. Bru for E16 kan
da plasseres enten ved Rørvik eller Elstangen.
Dersom jernbanekryssing ved Sundøya ikke er aktuelt og man skal ha separate kryssinger av
Kroksund, framstår en vegkryssing ved Elstangen og jernbanekryssing ved Rørvik som det mest
logiske valget, ut fra geometri og potensialet knyttet til en holdeplass syd for Kroksund.
Oppsummering
 Det er mulig å la vegbru og jernbanebru krysse Kroksund på samme sted. Ut fra kostnader og
mulighet for mest mulig sentralt plassert holdeplass er Rørvik mest interessant, men felles
kryssing ved Elstangen kan også være mulig.
 Dersom man velger separate bruer, vil en jernbanebru over Sundøya gi muligheter for
stedsutvikling på Sundvollen.

5.4

Kroksund – Hønefoss (Ve)

Aktuelle løsninger - Mulighetsrom
På denne delstrekningen synes to løsningsprinsipper for felles korridor veg/bane å være særlig
interessante å utrede videre. Det ene er en vestlig løsning som tar utgangspunkt i det som i tidligere
jernbaneutredninger er kalt Busundlinja og i konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss ble
kalt grønn korridor. Det andre løsningsprinsippet er en løsning som tar utgangspunkt i det som i
konsekvensutredningen for E16 ble kalt blå korridor, og tilpasser denne til jernbanens kurvaturkrav.
Det har også vært sett på en løsning som baserer seg på veg og bane i felles korridor over Steinssletta
tilnærmet parallelt med dagens E16. Dette vurderes å gi for store negative konsekvenser knyttet til
blant annet beslag av dyrka mark og inngrep i det utvalgte kulturlandskapet på Steinssletta.
Tilpasningen til eksisterende lokalt vegnett blir også svært krevende ved ny bane og veg over
Steinssletta. Etatene anbefaler at denne løsningen ikke utredes videre.

Figur 12: Mulighetsrommet for bane og veg mellom Kroksund og Hønefoss
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Busundlinja/Grønn korridor
Løsningen gir mulighet både for veg i dagen og kryss på Smiujordet ved Vik og veg i tunnel til Bymoen
(Kjellerberget) uten kryss ved Vik. Den gir også mulighet både for jernbaneholdeplass i Vik og bane
uten holdeplass. Dersom banen skal graves ned ved Vik, vil det sannsynligvis innebære betongtunnel
i løsmasser, noe som er en svært kostbar løsning. Banen vil gå i tunnel mellom Vik og Bymoen.
Fra Bymoen til Helgelandsmoen foreslås det å legge felleskorridoren for veg og bane i grensesonen
mellom leskog-beltet og dyrka mark. E16 får kryss ved Helgelandsmoen. Det foreslås i tråd med
innspill som kom i det offentlige ettersynet av forslag til kommunedelplaner for vegen i 2013 å trekke
krysset noe sørover i forhold til løsningen som var på offentlig ettersyn. For å få plass til krysset, må
avstanden mellom veg og bane økes i dette området.
Ved kryssing av Storelva ved Busund bør inngrepet gjøres så smalt som mulig. Her kan en felles bru i
to etasjer, for eksempel med jernbanen inne i konstruksjonen og vegen oppå, være en aktuell
løsning. Dette må imidlertid vurderes nærmere med hensyn til ulike miljøkonsekvenser og kostnader.
Etter kryssingen av Storelva går korridoren videre til Styggedalen, der det blir vegkryss. Banen kan ha
stasjon på Tolpinrud (mer om innføring av banen til Hønefoss og stasjonsmuligheter i eget
delkapittel). Vegen fortsetter til Ve-krysset. Figur 13 viser løsningsprinsippet.

25

Figur13: Skissesomviser mulig felleskorridor for vegog
baneKroksund- Hønefossbasertpå tidligere utredede
løsningerfor Busundlinja/grønnkorridor

Figur14: Skissesomviser mulig alternativ kryssingav
Storelvaved Helgelandsmoen

Forholdveddenneløsningensombør utredesnærmere:
Vegi dagenog kryssved Vik(Smiujordet)eller vegi tunnel til Bymoen(Kjellerberget)?
Jernbaneholdeplassved Vik?
Optimaliseretraseeni områdetBymoen– Helgelandsmoen.Utgangspun
kt: plasseringi
grensesonenmellomleskogenog dyrkamark
Kryssplassering
på E16vedHelgelandsmoen
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Bruløsningover Storelva– miljøkonsekvenserog kostnader
Enav de store utfordringeneveddenneløsningener kryssingenav StorelvavedBusund.I arbeidet
med fellesløsningerhar det kommeten idé om en muligalternativkryssingav Storelva.Dennegårut
på at vegog baneleggeslengrevestog krysserStorelvaved Helgelansmoen.Det er ikkegjort noen
konsekvensutredning
for kryssingi dette
områdettidligere.Etateneanbefalerderfor at
det undersøkesnærmereom en slikvariantav
Busundlinja/grønnkorridor kanbidra til å
reduseremiljøulempenenoe.Løsningenvil også
innebæreat kryssløsningenpå E16må bli
annerledes.Figur14 viseren skisseavmulig
trasé.

Blåkorridor
Denneløsningentar utgangspunkti det somer
kalt blå korridor i konsekvensutredningen
for E16
Skaret– Hønefoss,men tilpasserdennetil
jernbanekurvatur.Framtil Bymoen
(Kjellerberget)er løsningenden sammesomi
Busundlinja/grønnkorridor beskrevetover.
FraBymoendreier blå korridor vestoveri retning
Mo gård.Det er tenkt tunnelerfra Mo til Frok.
Usikkerhetom grunnforholdene(dybdetil fjell,
fjellkvalitet m.m.)gjørat det er vanskeligå
fastslåmulighetenefor tunnel og tunnellengder
før det er gjort flere vurderinger.
Korridorenpassererpå vestsidenav Norderhov.
Det er tenkt et halvt sørvendtkrysspå E16med
tilknytningtil Hvervenmoenog Hønefoss
(tilsvarendesomi kommunedelplanforslagene
for blå korridor somvar på høring/offentlig
ettersyni 2013).Vegengårsørfor Hvervenmoen
næringspark,krysserStorelvaog gårviderevia
krysseti Styggedalentil Ve-krysset.
Løsningengir mulighetfor jernbaneholdeplasspå
Hvervenmoen.FraHvervenmoenfortsetter
baneni retningTolpinrud.
Figur15 viseren skisseav en muligløsningi
dennekorridoren.

Figur15: Skissesomviser en mulig løsning med felleskorridor for
vegog banebasertpå "blå korridor" i konsekvensutredningenfor
E16Skaret- Hønefossog tilpassetjernbanensgeometrikrav
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Forhold ved denne løsningen som bør utredes nærmere:
 Veg i dagen og kryss ved Vik (Smiujordet) eller veg i tunnel til Bymoen (Kjellerberget)?
 Jernbanestasjon ved Vik?
 Mulighetene for tunnel i området Mo – Frok/Gusgården
 Plassering av vegkryss og holdeplass for tog på Hvervenmoen
Oppsummering
Det synes mulig å få til en felleskorridor for veg og bane basert på tidligere utredede
Busundlinja/grønn korridor. Kryssingen av Storelva ved Busund gir stor konflikt i denne korridoren.
Derfor synes det interessant å se nærmere på en alternativ kryssing av Storelva ved Helgelandsmoen.
Det synes også mulig å få til en felleskorridor basert på blå korridor i E16-utredningen, tilpasset
jernbanekurvatur.
Felles korridor for veg og bane over Steinssletta parallelt med dagens E16 synes å gi så store negative
konsekvenser at løsningen ikke anbefales utredet videre.

5.5

Innføring til Hønefoss, ulike stasjonsløsninger

Innføring av Ringeriksbanen til Hønefoss følger logisk de ulike utbyggingsalternativene. Ved en
løsning med trasé over Åsa vil innføring til Hønefoss skje fra øst, ved trasé over Kroksund vil innføring
mot Hønefoss skje fra syd. De ulike innføringsretningene gir ulike muligheter for nye stopp- eller
stasjonsløsninger. Nye stopp/stasjoner kan alle ha ulik arbeidsdeling med dagens stasjon på
Hønefoss. Prinsippene for mulighetsrommet er vist i tabell 9.

Figur 16: Stasjons- og holdeplassmuligheter ved ulik innføring til Hønefoss
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Tabell 9: Mulige jernbaneinnføringer og stasjoner/holdeplasser i Hønefoss

Traséføring

Stasjonsmuligheter

Over Åsa

1. Hønefoss stasjon: Dagens stasjon optimalisert og
oppgradert
2. Mulighet for ny holdeplass i tilknytning til Hønengata
3. Mulighet for ny stasjon i tilknytning til Hønengata
1. Hønefoss stasjon: Dagens stasjon optimalisert og
oppgradert
2. Mulighet for ny holdeplass i området TolpinrudStyggedalen
3. Mulighet for ny stasjon i området TolpinrudStyggedalen
1. Hønefoss stasjon: Dagens stasjon optimalisert og
oppgradert
2. Mulighet for holdeplass i området TolpinrudStyggedalen
3. Mulighet for stasjon i området Tolpinrud-Styggedalen
4. Mulighet for holdeplass ved Hvervenmoen

Over
Kroksund,
vestlig linje/
Busundlinjen

Over
Kroksund,
østlig linje/
Norderhovlinj
en

Hovedprinsipp: Arbeidsdeling
eksisterende stasjon/framtidig
stopp- eller stasjonsløsning
1. Dagens stasjon har alle
funksjoner
(stasjonsfunksjoner og
vending, hensetting, osv)
2. Dagens stasjon har alle
funksjoner, men tilbudet
til de reisende utvides
med en sentral holdeplass
3. Ny stasjonsplassering som
erstatning for dagens
stasjon. Dagens stasjon
opprettholder funksjoner
som vending, hensetting
og evt. holdeplass

Det vil også være mulig å forlenge toglinjene og ikke vende på Hønefoss. Med en trasé over Kroksund
og en forlenging mot Jevnaker kan en holdeplass ved Hønengata være aktuell.
I den videre prosessen med å utvikle helhetlige alternativer vil de ulike mulighetene og prinsippene
for arbeidsdeling være grunnlag. For noen av alternativene kan det være mulig å avklare hvilke
stasjonsløsninger som er best egnet, basert på:






Konsekvenser for verdier i området
Potensiale for byutvikling (kommunens egen vurdering, pågår parallelt)
Tilgjengelighet; for gående, syklende, mulighet for effektiv tilknytning til lokale bussruter og
tilknytning til kommunens hovedvegnett
Kostnad
Samfunnsøkonomi

For de alternativene der det ikke er et tilstrekkelig grunnlag for å finne en beste løsning for betjening
av Hønefoss, vil alternativene vise flere mulige stasjonsløsninger for Hønefoss med flere aktuelle
løsninger for arbeidsdelingen mellom eksisterende stasjon/framtidig stopp- eller stasjonsløsning.
Konsekvenser for planlagt vegløsning
I kommunedelplanforslagene og konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss som var på
høring/offentlig ettersyn i 2013, ble vegprosjektet avsluttet i krysset i Styggedalen. I det offentlige
ettersynet var det flere som pekte på at den nye firefeltsvegen burde føres fram til neste kryss på
E16, Ve-krysset, der E16 og rv. 7 skiller lag. Vegvesenet pekte i sitt svar på merknadene på at flere
forhold tilsier at det kan være fornuftig å bygge firefeltsveg til Ve: trafikkmengde, logisk
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sammenheng i vegnettet, liten ekstra veglengde6. En eventuell samordning med Ringeriksbanen i
området Styggedalen – Tolpinrud – Ve gir nok et argument for at vegløsningen bør planlegges til og
med Ve-krysset. Etatene anbefaler derfor at en eventuell videre planlegging av felles korridor for veg
og bane omfatter vegløsning til og med Ve-krysset. Felles løsning vil komme i konflikt med viktige
arealressurser. Det vil være viktig å ta hensyn til dagens arealbruk (bl.a. dyrka mark), men samtidig
unngå å redusere områdets potensial som mulig framtidig byutviklingsareal.

6

Avstanden mellom krysset i Styggedalen og Ve-krysset er ca. 2 km. En firefeltsveg som skal avsluttes i
forbindelse med krysset i Styggedalen må imidlertid føres gjennom krysset, og akselarasjonsfeltet for trafikk
som kommer på E16 i retning nordover må avsluttes før man kan begynne å snevre inn til tofeltsveg. Deretter
kommer en innsnevringsstrekning for å flette de to nordgående feltene sammen til ett felt. Vegvesenet har sett
på hvor lang strekning som må til for dette, og har kommet til at det sannsynligvis vil bli snakk om mindre enn
én kilometer tofeltsveg fra innsnevringen er avsluttet til Ve-krysset.
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6. Kan felles korridor gi gevinster i planleggings- og
utbyggingsfasen?
6.1

Erfaringer fra andre prosjekter

Samferdselsdepartementet har bedt etatene om en overordnet vurdering av om et felles prosjekt i
samme korridor og bygd ut samtidig kan lede til gevinster i planleggings- og utbyggingsfasen. Som
bakgrunn har vi sett på gevinster i noen fellesprosjekter, og vurderer om gevinstene i disse er
relevante for E16/Ringeriksbanen
Eksempelet som er mest aktuelt er Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen: Fellesprosjektet har vært i
drift fra og med felles planlegging i kommunedelplanfasen, og er nå i utbyggingsfasen. Prosjektet
vurderer at de har hatt følgende gevinster av samarbeidet:
I planleggingsfasen:
Én planprosess istedenfor to har gitt stor nytte: Prosessen har gitt rom for integrering og
optimalisering av løsninger, planprosessen i forhold til informasjon og medvirkning har gitt et bedre
helhetsbilde, og en felles prosess med planbehandling og godkjenning har spart tid og ressurser.
Etatene har noe ulik praksis og verktøy for prosjektstyring, og definert noe ulikt innhold/ansvar til
roller med like benevnelser. Harmonisering og forståelse av de to systemene gir nyttig læring mellom
etatene.
I gjennomføringsfasen:
Det har vært store gevinster rent praktisk av å ha en felles utbyggingsprosess. Eksisterende veg og
bane ligger nær hverandre og den ene ville vært til hinder for den andre dersom man ikke hadde
bygd dem samtidig. For enkelte kritiske punkt har det vært nødvendig å behandle veg og bane samlet
for å gjøre byggeprosessen gjennomførbar. For tilgjengelighet til anlegget gir felles anleggsveger en
gevinst for både økonomi og inngrep. For det anleggstekniske har det vært (og er det) avgjørende
med felles utbygging. En utbygging der den ene infrastrukturen ferdigstilles før den andre ville gitt en
svært komplisert utbyggingsprosess.
For omgivelsene er det en fordel med én anleggsfase fordi de da utsettes for støy og andre plager
knyttet til anleggsfasen én gang i stedet for to.
Massebalansen er bedre ved at overskuddsmasser fra E6 kan brukes i traseen for Dovrebanen.
Gevinsten av muligheten for å gjenbruke masser er anslått til 300 mill. kr.
Miljøhensyn oppleves som godt ivaretatt. Her gir ett felles prosjekt stordriftsfordeler ved at det
deltar flere fagpersoner innenfor feltet, noe som gir økt faglig bredde.
Råd fra fellesprosjektet til tilsvarende prosjekter/E16 – Ringeriksbanen:
Et generelt råd fra Fellesprosjektet hentet fra prosjektet sin egen evaluering (21.mars 2014) er: å
starte tidligere med å se på muligheten for å etablere et prosjekt med felles rutiner og rammer for
prosjektstyringen, felles systemer etc., dvs. i tråd med KS 2 sin anbefaling. Dette bør være på plass før
31

prosjektet ruller i gang med prosjektering og bygging. Erfaringene fra Fellesprosjektet være et godt
utgangspunkt for å etablere felles styring og systemer.
For byggeledelsen ble det tidlig etablert en felles kultur uavhengig av etatstilhørighet. For
styringsstaben har bruk av etatsspesifikke verktøy og systemer gjort integreringen vanskeligere.
Dette punktet formidles som et viktig læringspunkt fra Fellesprosjektet, og er noe prosjektet
anbefaler at samstemmes i en tidlig/forfase ved andre fellesprosjekt. Rammen for en bedre
integrering av styringssystemet kan gis ved at et fellesprosjekt får en egen post på Statsbudsjettet.
Det er i tillegg hentet inn erfaringer fra noen andre relevante fellesprosjekter for å gi et bredere
grunnlag for oppsummeringen av mulige gevinster i tabellen nedenfor:
 Erfaringer fra planlegging og utbygging av dobbeltspor gjennom Vestby 1988-1996
 Erfaring fra planlegging og bygging i samarbeidsprosjekt mellom E18 og Vestfoldbanen i
Skoger ferdigstilt i 1996
 Erfaring fra planlegging av felles infrastruktur i KVU-arbeidet for Vossebanen og E16 mellom
Voss og Arna i 2014

6.2

Relevans for E16-Ringeriksbanen

Tabellen nedenfor viser forhold som kan gi gevinst ved et fellesprosjekt, erfaringer fra andre
fellesprosjekt og vurdering av relevans for E16/Ringeriksbanen.
Tabell 10: Hvilke gevinster er overførbare fra andre fellesprosjekter; hva kan vi forvente av gevinster ved en felles planog utbyggingsfase for E16 og Ringeriksbanen

Forhold som kan gi gevinst
Optimalisering av løsning og felles
planarbeid/planproduksjon

Felles planbehandling

Praktisk anleggsgjennomføring

Erfaringer fra fellesprosjektene
Relevans for en mulig felles trasé for E16/Ringeriksbanen
Gevinster av felles planlegging for optimalisering av selve
løsningen og tilpasning av infrastrukturen til omgivelsene
er relevante gevinster fra alle fellesprosjektene.
For en mulig felles korridor E16 – Ringeriksbanen vil
samordnet optimalisering være avgjørende for å få til en
god felles løsning. Ett felles plangrunnlag antas å bli mer
omfattende enn plangrunnlaget for veg/bane alene, men vil
kreve mindre arbeid enn summen av to adskilte
planprosesser.
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen vurderer felles
planbehandling, høring og offentlig ettersyn som positivt i
forhold til gjennomføring, informasjon og medvirkning.
En felles høring/offentlig ettersyn, og felles politisk
behandling vurderes å være tidsbesparende og noe
kostnadsbesparende. En felles prosess vil være omfattende
og krevende, men likevel totalt sett mindre arbeidskrevende
enn to separate prosesser.
Alle fellesprosjektene som er bygget/under bygging peker
på utbyggingslogistikken som en klar gevinst.
Anleggsdriften kan optimaliseres, dersom en skulle bygd to
separate prosjekt ville mye måtte dubleres. Med ett
anleggsområde blir det mindre behov for mellomlagring, og
ett sett med felles anleggsveger kan tilrettelegges.
32

Èn anleggsperiode i stedet for to

Økonomisk gevinst: Identifiserte
besparelser

Kompetanseutvikling,
kompetanseutveksling og
harmonisering

6.3

Gitt at det skal bygges veg og bane i en felles trasé, vil en
felles utbygging gi en bedre anleggsfase både for utførende
og omgivelser
Alle fellesprosjektene peker på fordelene ved å ha én i
stedet for to anleggsfaser.
Dette er en logisk gevinst av å ha felles utbygging som også
vil være relevant for en mulig felles trasé E16Ringeriksbanen. Gevinsten er vanskelig å anslå økonomisk,
men vil være bra for naboer og etatenes omdømme.
I fellesprosjektet E6-Dovrebanen er gevinsten av
massehåndtering internt i prosjektet anslått. I KVUrapporten på strekningen Voss - Arna er det beregnet
kostnadsgevinster som skriver seg fra bruk av felles
rømmingstunnel.
Dette er gevinster som er/var tydelige allerede på et
overordnet nivå. Det er ikke slike “opplagte” gevinster ved
en felles trasé E16-Ringeriksbanen.
Lære av hverandre, finne beste praksis og bli mer enhetlige
statlige byggherrer: Kompetanseutveksling mellom
Jernbaneverket og Statens vegvesen er en viktig gevinst for
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Samarbeidet gir god
innsikt i hverandres praksis og rutiner, og gode muligheter
for læring og harmonisering. Her er det også vurdert et
ytterligere potensiale for fellesgevinster som det ikke har
vært mulig å ta ut.
Også relevant for et fellesprosjekt E16/Ringeriksbanen.

Oppsummering

Hva kan vi forvente av gevinster ved en felles plan- og utbyggingsfase for E16 og Ringeriksbanen?









Utarbeiding av ett felles plangrunnlag vil gi rom for optimalisering av en fellesløsning og
kreve mindre arbeid enn summen av to adskilte planprosesser.
En felles høring/offentlig ettersyn og felles politisk behandling vurderes å være
tidsbesparende og noe kostnadsbesparende, og totalt sett mindre arbeidskrevende enn to
separate prosesser.
Gitt at det skal bygges veg og bane i en felles trasé, vil en felles utbygging gi en bedre
anleggsfase enn om man bygger det ene prosjektet før det andre.
En felles utbygging vil være bra for naboer og etatenes omdømme.
Læring og kompetanseutveksling mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen er en viktig
gevinst for etatene.
Ved å starte tidlig med organiseringen av et felles samarbeidsprosjekt vil det være gode
muligheter for å etablere og utvikle en effektiv gjennomføringsorganisasjon.
Den økonomiske gevinsten av en felles utbyggingsfase er vanskelig å anslå på det grunnlaget
som foreligger pr. dd.
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7. Miljøkonsekvenser
7.1

Generelle vurderinger

Blir arealbeslaget ved veg og bane samlet mindre enn om de går hver for seg?
Figurene nedenfor viser normalprofil for veg alene, jernbane alene og veg og bane sammen.

Figur 17: E16 vil etter gjeldende krav få en minimumsbredde på 23 m

Figur 18: Ringeriksbanen vil etter gjeldende krav få en minimumsbredde på 15 m

Figur 19: Dersom veg og bane legges ved siden av hverandre, må det være sikkerhetsavstand mellom dem. Dette gjør at
minimumsbredden for veg og bane til sammen blir 50 m

Vi ser av figurene at veg alene vil få en minimumsbredde på 23 meter, bane alene vil få en
minimumsbredde på 15 meter, og veg og bane sammen vil få en bredde på 50 meter inkludert
nødvendig sikkerhetssone.
Inngrepet veg og bane vil medføre vil imidlertid bli større enn selve vegen og banen. På begge sider
skal det være plass til grøfter, fylling/skjæring, støyvoller eller –skjermer der det er aktuelt,
tilrettelegging for under- eller overganger osv. Dette krever også areal. I konsekvensutredningen for
E16 Skaret – Hønefoss ble det derfor ved beregning av arealbeslag lag til grunn en buffersone på 20
meter på hver side av vegen. Legger vi til grunn en slik buffersone, blir arealbeslaget:
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Vegalene:20 m buffersone+ 23 m veg+ 20 m buffersone= 63 m samletbredde
Banealene:20 m buffersone+ 15 m bane+ 20 m buffersone= 55 m samletbredde
Vegog banesammen:20 m buffersone+ 50 m vegog bane+ 20 m buffersone= 90 m samlet
bredde
Vi serat når vi tar med buffersoner,vil det bety arealbesparelserå leggevegog banesammen.
Noenforbeholder det likevelknyttet til dette. Illustrasjoneneviserminimumsbredder.Derdet skal
byggeskrysspå vegenog/eller holdeplasslangsbanen,må avstandenmellomde to økes.Fordibegge
linjenehar stiv kurvatur,vil dette få betydningover et langt område,der arealbeslagetvil bli større
ennvist ovenfor.
Arealbeslagetknyttet til kryssog holdeplasserkommeri tilleggtil det somer beskrevetover.
Forå gi et mer nøyaktigsvarpå samletarealbeslag,må det tegneskonkreteløsningersomgrunnlag
for en mer nøyaktigberegning.
Stiverekurvatur for banegir mindre frihetsgradertil tilpasninger
Jernbanenhar strengerekravtil vertikalog horisontal kurve,samtstigning.Jernbanener dermed
mindre fleksibeli terrenget,og vanskeligereå leggepå en måte somunngårkonflikt. Enfellestrasé
vil låsevegtraseentil banensstivekurvatur,og vi mister mulighetentil å la vegengåutenom konflikt
hvisdet er mulig.
Minimumskravtil vegmed denaktuellestandardenog 100km/t er kurveradiuspå 700m, mens
minstekravtil baneer radius1800m ved200km/t og 2900m ved250km/t.

R=700m minste
radiusveg100km/t

R=2900m jernbane250km/t
R=1800m jernbane200km/t

Tilsvarendeer kravtil maksimalstigningfor banestrengereenn for veg:
- Vegmed 50 promillemaksimalstign
ing trenger200meter for å stige10 m.
- Banemed20 promillemaksimalstigning trenger500meter for å stige10 m.
- Banemed12,5promillemaksimalstigning trenger800meter for å stige10 m.
- Banemed35 promille maksimalstigning trenger280meter for å stige10 m.
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Bindinger ved plassering av kryss med potensielt større virkninger enn med friere valg av
kryssplassering
Kryssplassering bestemmes dels av krav til kryssavstand, men særlig av hvor det er best å plassere
krysset for å få god tilknytning til lokalvegnettet. Kryss er arealkrevende, og mulighetene til å ta
hensyn til omgivelsene både ved plassering og ved utforming av kryss vil være utslagsgivende for
konsekvensene. Felleskorridor for veg og jernbane kan føre til at fleksibiliteten til å tilpasse kryssene
til omgivelsene blir mindre.
I tillegg er det gjerne slik at der det er gunstig med holdeplass for bane, kan det også være et gunstig
sted for kobling mellom overordnet hovedveg og sidevegnettet. Dersom stopp for bane og kryss for
veg plasseres på samme sted, kan det samlede inngrepet og omformingen av omgivelsene få stort
omfang.
To inngrep har vanligvis større omfang enn ett
En felleskorridor vil gi et svært stort inngrep, men veg alene og jernbane alene vil også gi store
inngrep. For mange tema kan to store inngrep være verre enn ett kjempestort inngrep. To inngrep
kan føre til større oppdeling av områder og introduksjon av flere barrierer. Ved to inngrep er det
generelt bedre om traseene ligger langt fra hverandre enn i nærheten av hverandre. Dersom
traseene ligger nær hverandre, men ikke helt sammen, vil det bli større restarealer mellom vegen og
banen som ikke kan brukes, og det samlede arealbeslaget blir større enn både ved samlet trasé og
ved to ulike traseer i større avstand. «Nesten sammen» kan derfor gi større negative konsekvenser
enn felles eller fullstendig adskilte traseer.

7.2

Vurdering for ulike tema

Nedenfor gis en overordnet gjennomgang av konsekvensene knyttet til ikke-prissatte
konsekvenstema med hensyn til felles trasé eller ikke. Det må imidlertid understrekes at traseene
ikke er detaljert uformet, slik at det ikke er vurdert faktiske konsekvensene av konkrete løsninger.
Nærmiljø og friluftsliv
Veg og jernbane kan hovedsakelig påvirke nærmiljøet og friluftslivet på tre måter, gjennom
arealbeslag, barrierevirkning og støy. Nærføring av veg og bane til boligområder vil forringe
områdene. Blant annet kan bru/bruer over Kroksund, veg og bane i dagen i området
Fekjær/Rytteraker/Løken, veg og bane forbi Viksenga og i området ved Norderhov gi forringelse av
boligområder. Når det gjelder friluftsliv, vil blant annet Kroksund, skogsområdet («leskogen») som
strekker seg fra Bymoen over Mosmoen til Helgelandsmoen, og Storelva kunne bli forringet som tur/friluftsområder ved arealbeslag, støy og barrierer som bryter stier og løyper.
Dobbeltsporet jernbane og firefeltsveg må begge anses som absolutte barrierer. Dersom veg og bane
legges i hver sin trasé, vil det bli to barrierer i området. Ved felles korridor vil det bli én barriere, men
denne vil bli svært bred. Barrierevirkningen vil måtte avbøtes ved at det legges til rette for kryssinger.
Dersom veg og bane ligger nær hverandre, men ikke helt sammen, vil arealene mellom dem ha liten
eller ingen verdi som nærmiljø- og friluftsområder på grunn av redusert tilgjengelighet og støy.
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Bygging av ny E16 vil gi trafikkavlastning langs dagens E16, noe som igjen gir mindre støy og redusert
barrierevirkning. Det er flere bolighus langs dagens veg enn langs de aktuelle traseene for ny veg og
bane.
Naturmiljø
For naturmiljøet er det viktig å begrense arealbeslaget og barrierevirkningen. Generelt vil felles
korridor for veg og bane gi mindre inngrep enn to separate traseer, og er således å foretrekke.
Kryssingen av Busund er et unntak fra det generelle bildet. Her vil en felleskorridor gi et inngrep som
vurderes å være ødeleggende for den mest intakte delen av elvesystemet. Med hensyn til naturmiljø
bør en annen løsning enn kryssing ved Busund velges.
For å kompensere for de negative konsekvensene for naturmiljø bør man vurdere muligheten for
økologisk kompensasjon, for eksempel at prosjektet innebærer tiltak for bedring av forholdene i et
naturområde som kompensasjon for forringelse/ødeleggelse av et annet område.
Landbruk
For landbruket er det viktig at minst mulig dyrka mark blir beslaglagt eller oppstykket. Dette taler for
å samle inngrepene i en felles korridor. Jo større avstanden mellom veg og bane i en felleskorridor
blir, jo mindre blir fordelen ved å samlokalisere fordi brakkarealet mellom de to blir stort. Blir
imidlertid avstanden mellom veg og bane stor nok, kan arealene mellom dem bli drivverdige. Med
hensyn til landbruk bør altså veg og bane enten ligge så nær hverandre som mulig, eller med så stor
avstand at arealene mellom dem blir drivverdige. Samlokalisering vil kunne redusere barriereeffekten
og kreve færre, men større driftsunderganger/-overganger.
For å redusere konsekvensene for dyrka mark, kan det bli aktuelt å vurdere kompenserende tiltak
gjennom å dyrke opp nye arealer som erstatning for arealer som går tapt. Hvorvidt denne typen
kompensasjon blir aktuell, avhenger blant annet av erfaringene man gjør gjennom utprøving av
kompensasjon ved utbygging av E18 i Akershus. Kompensasjon omtales nærmere i eget delkapittel.
Landskapsbilde
For landskapsbildet er skalaen, eller størrelsesforholdet, mellom tiltaket og landskapsrommet som
blir berørt viktig for konsekvensen. Dersom veg og bane bygges i felles korridor, vurderes inngrepet å
bli så stort at det ikke lar seg tilpasse landskapet på en god måte. At den stive jernbanekurvaturen
må legges til grunn for en felleskorridor forsterker dette. Vegen kan tilpasses landskapet på en nokså
god måte i store deler av prosjektområdet, mens dette er vanskeligere for jernbanen på grunn av
krav til stivere kurvatur. Jernbane alene vil medføre stor konflikt med hensyn til landskapsbildet,
mens en felleskorridor for veg og bane med jernbanekurvatur vil gi svært stor konflikt.
Det mest sårbare området med hensyn til landskapsbilde er kryssingen av Kroksund. Både jernbane
og veg på bru over sundet vil gi stor konflikt med hensyn til landskapsbildet.
Kulturmiljø
I det aktuelle området er det uvanlig mange kulturminner med stor/nasjonal verdi. En felleskorridor
for veg og jernbane basert på jernbanens kurvaturkrav vil derfor gi svært store konflikter med hensyn
til kulturmiljø. De største kulturminneverdiene knytter seg til områdene rundt Sundvollen,
Fekjær/Løken/Borgen, Steinssletta og Norderhov. En felles korridor gjennom noen av disse
områdene vil innebære ødeleggelse av nasjonalt viktige kulturminner.
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7.3

Kompenserende tiltak

Når et inngrep medfører betydelige negative konsekvenser, vil det første man forsøker å unngå være
konsekvensene. Dersom dette ikke er mulig, vil neste steg være å forsøke å avbøte konsekvensene.
Et annet viktig tiltak vil være å restaurere områder som blir berørt i anleggsfasen. Dersom man har
forsøkt å unngå konsekvensene, lagt til grunn avbøtende tiltak og restaurering, men likevel ser at
inngrepet medfører store negative konsekvenser, kan det være aktuelt å vurdere kompenserende
tiltak.
Veg og jernbane gjennom Hole og Ringerike kommuner vil medføre betydelige miljøkonsekvenser,
både ved separate traseer og ved felles korridor. Tidligere utredninger viser at det ikke er mulig å
unngå konflikter med de store verdiene i området. Innsigelsene som har kommet til planforslagene
for E16 Skaret – Hønefoss tilsier at det er stor sannsynlighet for at det vil bli fremmet innsigelser også
til framtidige samferdselsplaner gjennom det samme området.
Med bakgrunn i dette kan det bli aktuelt å vurdere kompenserende tiltak ved veg- og baneutbygging
gjennom Hole og Ringerike kommuner. Kompenserende tiltak er mest aktuelt for naturmiljø.
Reetablering av dyrka mark prøves ut ved E18 i Akershus. Etter at vi har fått mer erfaring, må det
gjøres en vurdering før vi eventuelt kan gå inn for reetablering av dyrka mark i stort omfang.
Kompenserende tiltak knyttet til dyrka mark vil bestå i at nye områder dyrkes opp som erstatning for
dyrkningsområder som går tapt. I rapporten «Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder
ved samferdselsutbygging», avgitt til Samferdselsdepartementet 03.07.2013 (tilgjengelig på
internett: http://www.regjeringen.no/pages/38418217/endeligrapportfraarbgr.pdf), side 30, anslås
det at når man dyrker opp ny jord for å erstatte fulldyrket mark som går tapt, må erstatningsarealet
være i størrelsesorden dobbelt så stort som arealet som går tapt. Ved flytting av jord fra arealer som
beslaglegges til nye arealer anslås det i rapporten at produksjonspotensialet kan opprettholdes
dersom erstatningsarealet er like stort som arealet som går tapt. Rapporten peker på at
«Undersøkelser viser at det er mulig å gjennomføre slik etablering av ny dyrka jord ved flytting av
jord. Metoden er lite utprøvd og dokumentert i Norge, og potensialet for denne metoden er derfor
usikkert» (s. 33 i rapporten).
I hvor stor grad det finnes tilstrekkelige arealer til nydyrking/flytting av jord til å opprettholde
matproduksjonen, avhenger av hvor stort område man tar i betraktning i søket etter
kompensasjonsarealer. I merknadsbehandlingen for kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss
pekte Statens vegvesen på at det innenfor området som ble vurdert i konsekvensutredningen
sannsynligvis ikke finnes tilstrekkelige arealer til nydyrking til å opprettholde matproduksjonen. Et
eventuelt søk etter erstatningsarealer må derfor sannsynligvis omfatte et større område.
Også med hensyn til naturmangfold kan kompenserende tiltak være aktuelle. I Meld. St. 26 (20122013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023 (s. 221) står følgende om kompensasjon knyttet til
naturmangfold:
Kompensasjon i denne sammenheng handler ikke om økonomisk kompensasjon, men om å
kompensere fysisk for viktige naturverdier og funksjoner i naturområder som går tapt. Dette kan
gjøres ved helt eller delvis å opparbeide andre arealer som kan erstatte den naturfunksjonen eller
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naturverdiene som de berørte arealene hadde. Eventuelle nye områder bør sikres juridisk, slik at det
blir en reell tilførsel av naturområder.
Økologisk kompensasjon av et naturområde kan omfatte både større skjøtselstiltak, vern av nye
områder, restaurering av forringede miljøer og etablering av nye habitater. Dette kan eventuelt
omfatte tiltak både tett inntil inngrepet og kompensasjonstiltak i andre områder. [...] Slik
kompensasjon bør ikke vurderes før alle andre alternativer og tiltak for å unngå og begrense skade på
de aktuelle arealene er vurdert.

Med bakgrunn i det vi vet om konflikter med nasjonale verdier i det aktuelle planområdet og
omtalen av kompenserende tiltak i Nasjonal transportplan 2014 – 2023, anbefaler etatene at det
vurderes om kompenserende tiltak kan være aktuelle i en felles planprosess for veg og bane.
Kompensasjon bør i så fall inngå i vurderingene fra tidlig fase.
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8. Regionale virkninger/stedsutvikling
8.1

Ønske om og potensial for vekst i Ringeriksregionen

Ringeriksregionen består av kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker. Regionen ønsker å vokse og
avlaste Stor-Oslo for noen av vekstutfordringene. Dette er også en av hovedbegrunnelsene for
prioriteringen av Ringeriksbanen i inneværende NTP.
Flere utredninger har dokumentert potensial for vekst i Ringeriksregionen. I sentrum av
regionhovedstaden Hønefoss (Ringerike kommune) er det store arealer som egner seg godt for
fortetting og transformasjon. Tilsvarende arealer finnes i kommunesentrene Vik (Hole kommune) og
Nesbakken (Jevnaker kommune). I tillegg finnes også andre tettsteder og utviklingsområder i de tre
kommunene. En rekke større og mindre områder er under planlegging og utbygging.
En fortettingsanalyse gjennomført for Ringeriksregionen viser at de tre sentrumsområdene Hønefoss,
Vik og Nesbakken kan fortettes med boliger for 20.000 mennesker uten at det kommer i konflikt med
viktige nasjonale og lokale føringer. I tillegg er det et potensial for 350.000 kvadratmeter
næringsarealer bare i sentrumsområdene. Det finnes også betydelige arealer i randsonen rundt
sentrum og i andre tettsteder.
Ringeriksregionen ønsker økt aktivitet og flere mennesker i sentrumsområdene. By- og stedsutvikling
er viktige elementer i pågående kommuneplanprosesser i alle tre kommuner. Kommunene ser at de
står overfor store oppgaver innen teknisk og sosial infrastruktur for å håndtere veksten. Det er sterk
lokalpolitisk vilje til vekst og til å gjennomføre de nødvendige tiltakene for å legge til rette for vekst.
Kommunene har godt samspill med næringslivet, som også ønsker vekst og utvikling på Ringerike.
For å ta ut vekstpotensialet i Ringeriksregionen er det en forutsetning at regionen blir tettere
integrert i Stor-Oslo gjennom bedre transportmuligheter. Ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss vil
korte ned reisetiden og gi et mer robust og forutsigbart transporttilbud på veg. Ringeriksbanen vil
med reisetid Hønefoss - Oslo S på rundt en halvtime, og halvtimesfrekvens med kapasitet til økning,
åpne opp Ringeriksregionen mot Oslo på en helt annen måte enn i dagens situasjon.

8.2

Byutvikling og utvikling av knutepunkt

Jernbaneverket og IC-prosjektets viktigste bidrag til knutepunktutvikling er en robust, framtidsrettet
og bærekraftig transportinfrastruktur som kan møte forventet befolkningsvekst og
transportetterspørsel. Som del av gjennomføringsplanen for InterCity er det laget en egen
planveileder for byområder og knutepunkt.
I veilederen understrekes det at for at investeringene i infrastruktur skal bidra til ønsket
samfunnsutvikling, er en del av utviklingsoppgaven å etterspørre et plangrep for omkringliggende
bystruktur som bygger opp under IC-satsingen.
Prosjektet legger til grunn at et knutepunkt med en IC-stasjon er et attraktivt målpunkt i byen,
kjennetegnet av høy arealutnyttelse, stor andel besøksintensive virksomheter, god framkommelighet
for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk og enkle og effektive bytter mellom ulike reisemidler.
Stasjonene i IC-området er ulike, og har følgelig ulike forutsetninger for å utvikles til knutepunkter.
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Ansvaret for å utvikle knutepunkter er ikke plassert hos èn aktør, men hos alle statlige, regionale,
kommunale og private aktører som har virkemidler innenfor areal- og transportplanlegging.
Utviklingsstrategien for arealene i tilknytning stasjoner og stopp er avgjørende for om en ny
Ringeriksbane vil få ønsket effekt for en miljøvennlig reiseadferd i korridoren. By- og stedsutvikling
må sees i sammenheng med i stasjonsplassering. Et samordnet transporttilbud er tilsvarende viktig
for å bygge opp under stasjonsstrukturen med matebuss og god tilgjengelighet for gående og
syklende. Samordning av overordnet vegnett og banetrasé vil også bidra til et helhetlig grep i
korridoren

8.3

Innføring til Hønefoss/stasjoner i Hønefoss

For innføring til Hønefoss by vil planlegging av trasé og stasjonsløsning for Ringeriksbanen ha en
grenseflate mot KVU for transportsystemet i Hønefoss. Arbeidet med denne pågår nå i regi av
Statens vegvesen. Arbeidet med KVUen avventer utredning av Ringeriksbanen og hvilke
stasjonsløsninger som blir aktuelle for videre planlegging. Det er svært gunstig for den neste fasen av
planarbeidet at de to prosessene skjer parallelt. Det vil være mulig å integrere disse prosessene slik
at tilrettelegging for et godt bygrep kan gå parallelt med avklaring av stasjonsløsning.
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9. Anbefaling
Jernbaneverket og Statens vegvesen er enige om følgende konklusjoner og anbefalinger:
a. Konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss har vist at veg om Åsa ikke er en
aktuell løsning. E16 må krysse Kroksund
b. En jernbaneløsning over Kroksund vurderes som mest aktuell. Arbeidet så langt har vist
at ulike fellesløsninger for veg og bane over Kroksund og videre til Hønefoss er mulige
c. Dersom Ringeriksbanen skal legges om Åsa, er det ikke aktuelt med et fellesprosjekt.
Arbeidet med veg og bane kan fortsette som to separate prosjekter
d. En løsning med bane og veg over Kroksund vil kreve en felles plan uavhengig av om bane
og veg ligger i en felles korridor eller i hver sin korridor
e. Etatene anbefaler at videre planlegging gjøres som en felles prosess uavhengig av om
prosjektene skal bygges ut samtidig eller ikke
f. Det anbefales at det gjennomføres en felles kommunedelplan for aktuelle traseer
g. Den felles planleggingen vil gi grunnlag for å vurdere om veg og bane også bør bygges
som et felles prosjekt
h. Etatene anbefaler at videre planlegging gjøres som statlig plan
i. Etatene anbefaler at det videre utredningsarbeidet for Ringeriksbanen fram mot 31.
oktober gjøres som et fellesprosjekt
j. På bakgrunn av dette anbefaler etatene at innsigelsesbehandlingen for E16 Skaret –
Hønefoss stilles i bero
Anbefalingen begrunnes nærmere i det følgende.
Løsninger om Åsa – separate prosjekter
Konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss har vist at en ny E16 om Åsa vil bli ca. 5 km lengre
enn dagens veg. Bare i størrelsesorden 10 % av trafikken på E16 vil velge den nye traseen om Åsa,
mens ca. 90 % av trafikken blir igjen på «gamlevgen». Ny E16 om Åsa vurderes derfor som uaktuell.
Tidligere utredninger av Ringeriksbanen har vist at jernbanetraseen over Åsa har lavere
samfunnsnytte enn løsninger over Kroksund, pga vesentlig høyere kostnader, lengre reisetid og
mindre trafikkgrunnlag underveis. Nye krav til infrastrukturen og forutsetninger om IC- standard vil
ha ytterligere konsekvenser for kostnadsbildet, og vil dermed gjøre Åsa-traseen mindre aktuell. Fram
til 31. oktober 2014 skal det ses nærmere på ulike alternativ for Ringeriksbanen. Dette vil gi et godt
grunnlag for å anbefale utbyggingsalternativer som videreføres i planprosessen.
Dersom Ringeriksbanen skal gå om Åsa, er det ikke aktuelt med felles korridor for bane og veg. I
dette scenariet kan de to prosjektene fortsette som selvstendige prosjekter.
Løsninger om Kroksund – samordning
Med bakgrunn i tidligere utredninger og det som har vært gjort så langt i denne fasen, synes
løsninger for både bane og veg over Kroksund å være mest aktuelt. Arbeidet så langt har vist at det
er mulig med ulike fellesløsninger for bane og veg over Kroksund og videre til Hønefoss.
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I arbeidet med kommunedelplaner for E16 Skaret – Hønefoss har spørsmålet om forholdet mellom
E16 og Ringeriksbanen vært oppe flere ganger. Erfaringene tilsier at dersom prosjektene skal gå
gjennom samme område, må planleggingen av dem samordnes. Dette for å unngå at det ene
prosjektet blir til hinder for det andre, for å få til de beste løsningene samlet sett og for å få fram de
samlede konsekvensene av prosjektene.
Dersom både bane og veg skal over Kroksund, anbefaler derfor etatene at videre planlegging
gjennomføres som en felles prosess. Anbefalingen gjelder uavhengig av om prosjektene skal bygges
ut samtidig eller ikke. Den felles planleggingen vil gi grunnlag for å vurdere om veg og bane også bør
bygges som et felles prosjekt.
Statlig plan
En felles plan vil omfatte Ringeriksbanen på hele strekningen Sandvika – Hønefoss og E16 på
strekningen Skaret – Hønefoss. Planen vil således berøre tre kommuner, Bærum, Hole og Ringerike,
og to fylkeskommuner, Akershus og Buskerud.
Videre vil planen medføre konflikt med nasjonale verdier knyttet til dyrka mark, naturmiljø,
kulturmiljø og landskap, i tillegg til en rekke lokale konflikter. Samtidig inngår både E16 Skaret –
Hønefoss og Ringeriksbanen i viktige nasjonale transportkorridorer mellom Øst- og Vestlandet.
Med bakgrunn i disse forholdene anbefaler etatene at den videre planleggingen av et eventuelt
fellesprosjekt gjennomføres som statlig plan.
Felles planprosess for E16 og Ringeriksbanen
Tidligere utredninger for Ringeriksbanen og konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss har
vist at store nasjonale verdier berøres ved utbygging av samferdselstiltak gjennom det aktuelle
området, at utbygging er konfliktfylt og at planene medfører mange innsigelser.
Med bakgrunn i dette mener etatene det er svært viktig med en god planprosess som gir rom for
samspill og reell medvirkning. Etatene mener at det bør gis mulighet for samspill og medvirkning ved
valg av alternativ basert på en konsekvensutredning av flere alternativ, det vil si på
kommunedelplannivå. Vi anbefaler derfor at dersom E16 og Ringeriksbanen begge skal krysse
Kroksund, gjennomføres det en felles kommunedelplanprosess for de to tiltakene. Deretter anbefaler
vi at det utarbeides reguleringsplan.
Samordning av videre arbeid med frist 31. oktober 2014
Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrev av 20.12.2013 gitt føringer for utredning av
Ringeriksbanen. Jernbaneverket har i «Overordnet prosjektplan for utredning av Ringeriksbanen»,
datert 01.02.2014, vist en tidsplan der de videre utredningene om Ringeriksbanen i denne fasen skal
gjøres til 31.10.2014.
Arbeidet med Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss som har vært gjort til nå viser at det er behov
for koordinering mellom de to prosjektene. Etatene anbefaler derfor at de to etatene samarbeider
også i det videre arbeidet fram mot 31. oktober 2014.
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Innsigelsesbehandlingen for E16 Skaret – Hønefoss bør stilles i bero
Kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss ligger til innsigelsesbehandling i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Løsningene i denne planen gjelder kun for veg, og det er årsaken til
at Jernbaneverket har fremmet innsigelse til planen.
Dersom Ringeriksbanen skal gå om Åsa og det ikke skal lages noen felles plan for veg og bane, kan
innsigelsene til vegplanen behandles videre i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
uavhengig av Ringeriksbanen. Som omtalt over, vil Åsa-alternativet for Ringeriksbanen bli vurdert
nærmere fram til 31. oktober 2014.
Dersom E16 og Ringeriksbanen skal gå over Kroksund og det skal utarbeides felles plan for de to
prosjektene, vil denne fellesplanen erstatte kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss. I dette
scenariet synes det ikke hensiktsmessig å fortsette behandlingen av innsigelsene til vegplanen.
På bakgrunn av dette anbefaler etatene at innsigelsesbehandlingen for E16 Skaret – Hønefoss stilles i
bero inntil det er avklart om det er aktuelt at Ringeriksbanen går om Åsa og at Ringeriksbanen og E16
Skaret – Hønefoss planlegges som to separate prosjekter.
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Notat: RINGERIKSBANEN OG E16 SKARET – HØNEFOSS
Korridorvalg
Fra:
Til:
Dato:

Jernbaneverket og Statens vegvesen
Samferdselsdepartementet
31. oktober 2014

FORORD

Samferdselsdepartementet har gjennom brevene «Videre planlegging av E16 Skaret – Hønefoss
og Ringeriksbanen» fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket og Statens vegvesen
14.10.2014, og «Håndtering av innsigelse til kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss» fra
Samferdselsdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 14.10.2014, gitt
rammene for utredningsarbeidet for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss.
Dette fagnotatet er det andre i en rekke på tre, og bygger videre på notatet datert 13. juni 2014
om “Muligheter for felles korridor for jernbane og veg”. Notatet gir et beslutningsgrunnlag for
valg av felles korridor over Kroksund eller delt løsning med veg over Kroksund og bane via Åsa.
Som beslutningsgrunnlag for korridorvalget er det vist ulike utbyggingsløsninger som grunnlag for
kostnadsberegning, trafikkgrunnlag, arealrelaterte konsekvenser, og samfunnsøkonomi. I tillegg
er det gitt anbefalinger for videre organisering og vurdering av OPS. Den neste utredningsfasen,
som vil pågå fram til 31. januar 2015, skal gi grunnlag for valg av traséløsning.
Etatene anbefaler at delt løsning med bane via Åsa siles bort, og at de to samferdselsprosjektene
videreføres som ett prosjekt, med felles traséløsning over Kroksund. Den neste utredningsfasen,
som vil pågå fram til 31. januar 2015, skal gi grunnlag for valg av traséløsning som så vil legges til
grunn for videre planprosess etter plan- og bygningsloven.
Arbeidet med fagnotatet er gjort av Statens vegvesen og Jernbaneverket i felleskap. Det er full
enighet om anbefalingene som er gitt i notatet.
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SAMMENDRAG
Beslutningsgrunnlag for korridorvalg; delt eller felles løsning
Gjennom behandlingen og oppfølgningen av NTP 2014-2023 ble det vedtatt at Ringeriksbanen skal
være en del av InterCity-systemet på det sentrale Østlandsområdet. På oppdrag fra
Samferdselsdepartementet utredes derfor ny jernbanetrasé med InterCity-standard mellom Sandvika
og Hønefoss. Det foreligger forslag til kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss fra 2012. Disse to
tiltakene, veg og jernbane, utredes nå av Jernbaneverket og Statens vegvesen som et felles
planprosjekt.
Det er tidligere i utredningsarbeidet levert et fagnotat, bl.a. som grunnlag for beslutning om felles
prosjekt, og videre planprosess. Det notatet etatene nå presenterer er neste skritt i prosessen, og gir
et beslutningsgrunnlag for valg mellom de to hovedkorridorene; felles korridor over Kroksund eller
delt løsning med veg over Kroksund og bane via Åsa.
I neste fase av utredningsarbeidet, med frist 31.01.2015, har Samferdselsdepartementet bedt
etatene om å utarbeide en silingsrapport og anbefale én trasé.
Infrastruktur og togtilbud for et nytt utviklingsområde
Målet for Ringeriksbanen er å utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte Ringerike nærmere
Oslo, og derigjennom la regionen bidra til å dempe presset på de mest sentrale strøkene. En
innkorting av Bergensbanen skal også gi et mer attraktivt tilbud på de lange reisene mellom
Østlandet og Vestlandet.
Togtilbudet i åpningsåret har to regiontog i timen, og mulighet for et fjerntog annenhver time. På
lang sikt, når jernbanekapasiteten i Oslo er økt, er det lagt opp til kvartersfrekvens og mulighet for
ett fjerntog i timen. Det er ikke lagt opp til godstransport i ordinær rute på strekningen.
E16 Skaret- Hønefoss skal øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper, forbedre
framkommeligheten for alle brukere av vegen og redusere avstandskostnadene ved å redusere
kjøretiden.
Utbyggingsalternativer som grunnlag for korridorvalg
Kartet viser utbyggingsalternativene som er vurdert i denne fasen. Utredningen omfatter
Ringeriksbanen på hele strekningen Sandvika – Hønefoss, samt E16-strekningen fra Skaret (rett nord
for Sollihøgda) til Hønefoss.
Det er sett på to hovedprinsipper av løsninger. Det ene prinsippet innebærer at Ringeriksbanen
legges på østsiden av Steinsfjorden om Åsa, mens vegen går over Kroksund og gjennom Hole. Det
andre prinsippet innebærer felleskorridor for veg og bane over Kroksund og gjennom Hole. Denne
rapporten handler mest om forskjellen mellom disse to hovedprinsippene.
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Dersom veg og bane skal gå i felleskorridor over
Kroksund og gjennom Hole, finnes det en rekke
ulike løsninger for kryssing av Kroksund, trasé
forbi Vik og kryssing av Storelva. Løsningene
fordeler seg på tre korridorer etter hvor Storelva
krysses: Ved Helgelandsmoen, Busund eller
Monserud. Disse ulike løsningene vil bli
behandlet nærmere i neste leveranse, 31. januar
2015.

Kostnadsspenn for ulike korridorer
Kostnadene er beregnet med en kombinasjon av
Jernbaneverkets og Statens vegvesens metoder
for kostnadsberegninger. Det er gjennomført en
usikkerhetsanalyse som gjenspeiler at prosjektet
er i en tidlig fase, og det gjenstår mange
avklaringer og mye detaljering for å komme fram
til et mer presist kostnadsoverslag.
Figuren på neste side viser kostnader for de tre
felleskorridorene over Kroksund og videre via
Oversikt over løsningene som er vurdert i denne
henholdsvis Helgelandsmoen, Busund og
Monserud, samt for den delte løsningen med
fasen
bane via Åsa og veg over Kroksund. Siden det er
mulig med ulike løsninger på de forskjellige delstrekningene innenfor hver korridor, viser figuren
billigste og dyreste kombinasjon innenfor hver korridor. I tillegg viser den de to løsningene som er
brukt som eksempel på henholdsvis fellesløsning over Kroksund og delt løsning med bane om Åsa og
veg over Kroksund i den samfunnsøkonomiske analysen.
Kostnadene er vist som såkalt «forventet verdi» (P50) i 2014-kroner og er uten merverdiavgift.
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Billigste kombinasjon
Eksempel brukt i den samfunnsøkonomiske analysen

Kostnad i milliarder kroner uten mva.

Dyreste kombinasjon
35
30
25

27,4

29,3

30,8

29,7
27,7 29,1

32,1

32,5
30,8 32

20
15
10
5
0
Bane og veg i
felleskorridor over
Kroksund og
Helgelandsmoen

Bane og veg i
felleskorridor over
Kroksund og Busund

Bane og veg i
Delt løsning, banen om
felleskorridor over
Åsa, vegen over
Kroksund og Monserud Kroksund og Busund

Billigste og dyreste kombinasjon innenfor de ulike løsningene. Alle tall er uten mva. og angir forventet
kostnad P50

Trafikkmodellberegningene gir store variasjoner i fremtidig trafikkgrunnlag
Trafikkberegningene er gjennomført ved hjelp av tilgjengelige persontransportmodeller for lange og
korte reiser for året 2043. Beregningene tar utgangspunkt i nytt togtilbud og ny E16 med de
tilbudsforbedringer dette gir. Følgende alternativer er beregnet:
1) Nullalternativet: situasjonen i 2043 uten ny Ringeriksbane og ny E16 Skaret – Hønefoss
2) Situasjonen i 2043 med Ringeriksbanen og ny E16 Skaret – Hønefoss, Statistisk sentralbyrås
middelprognoser for vekst i befolkning og arbeidsplasser (MMMM)
3) Som 2, men med økt befolkning (39 000 personer) og økt antall arbeidsplasser (6100) i
kommunene Hole og Ringerike
4) Som 3, men i tillegg økt togtilbud med tog hvert kvarter
5) Som 4, men i tillegg med bom på E16 nord for Sandvika (bompengeinnkreving i retning
Sandvika)
Tabellen på neste side viser resultatene.
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Tog- og bilreiser i de ulike beregningsalternativene

1) Nullalternativet

2) Ny E16
og RRB
MMMM

3) + Økt
befolkningsvekst

4) + økt
befolkning
og 15 min
frekvens

5) + bom
nord for
Sandvika

TOGREISER Ringeriksbanen mellom Sandvika og Sundvollen [ÅDT Personer]
Reiser med regiontog

2200

4800

6400

6500

Reiser med Bergensbanen

3500

4100

4200

5200

5200

SUM BANE

3500

6300

9000

11600

11700

VEGTRAFIKK E16 mellom Skaret og Sundvollen [ÅDT Kjøretøy]
Korte bilreiser

10100

12700

20200

20100

16300

Lange bilreiser

9000

10100

10600

10500

10500

SUM VEG

19100

22800

30800

30600

26800

Bygging av Ringeriksbanen vil gi en økning i antall togreisende på strekningen mellom Sandvika og
Hønefoss. Størrelsen på togtrafikken varierer betydelig etter hvilke transporttilbud i form av frekvens
som legges inn, og hvilken befolkningsutvikling som på sikt kan ventes på Ringerike som følge av
vesentlig forbedret transporttilbud og mulighet for pendling til Oslo og Akershus.
Variasjonen gjelder også kollektivandelen. Kollektivandelen med Ringeriksbanen er særlig høy for
arbeidsreiser med 50 prosent av reisene inn mot Akershus og Oslo når det er bompenger og kvarters
frekvens. Modellverktøyet fanger imidlertid ikke i tilstrekkelig grad opp effekter av kø og trengsel på
vegnettet inn mot Oslo. På bakgrunn av tidligere analyser anslås det at beregningene underestimerer
togtrafikken. Det er tatt hensyn til dette ved at antallet regionale togreiser på Ringeriksbanen er
oppjustert med 18 prosent når trafikantnytten beregnes. Forsinkelser på vegnettet i Oslo-området
er den vesentligste årsaken til at Ringeriksbanen blir konkurransedyktig i forhold til bilen.

Nye konsekvensvurderinger for bygging av både veg og bane
Den viktigste begrunnelsen for Stortingets vedtak om bane via Åsa i 2002 var de betydelige
miljøulempene en jernbane over Kroksund og gjennom Hole ville medføre, blant annet konflikt med
Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem, som har Ramsar-status. Den gang vurderte man konsekvensene
av bane alene. Ved å legge banen om Åsa, kunne man helt unngå de negative miljøkonsekvensene
ved å krysse Kroksund og gå gjennom Hole. Premissene for vurderingene nå er annerledes. I tråd
med Samferdselsdepartementets føringer, tas det utgangspunkt i at det både skal bygges firefelts
E16 og dobbeltsporet Ringeriksbane. Konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss fra 2012
viser at en vegløsning om Åsa ikke er aktuell. Vegen må krysse Kroksund.
Det er i denne fasen av arbeidet ikke gjennomført en fullstendig utredning av konsekvensene for
natur, kulturminner og kulturmiljø, landbruk, landbruk og nærmiljø. Det er tatt utgangspunkt i et
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omfattende materiale fra tidligere utredninger. På det grunnlaget er det vurdert hvordan
konsekvenser av veg og jernbane sammen skiller mellom de to hovedkorridorene; felles over
Kroksund til Hønefoss, eller delt løsning med jernbane via Åsa og veg over Kroksund.
Spennet i miljøkonflikter som følger av veg og bane over Kroksund er stort, og avhenger av hvilken
bruløsning som velges ved kryssing av Kroksund, om veg og bane går i dagen vest for Vik eller i tunnel
forbi Vik, og om hvordan man krysser Storelva og tilhørende våtmarksområder.
Analysene av arealrealterte konsekvenser som er gjort til nå, tilsier at det finnes flere alternativer for
felles korridor for veg og bane over Kroksund som i konsekvens ikke skiller seg vesentlig fra en
løsning med bane om Åsa og veg over Kroksund.

Grove samfunnsøkonomiske beregninger med stor usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling
Ringeriksbanen bygges blant annet for å åpne en ny utviklingskorridor i Osloregionen. Banen gir
potensial for en vekst langt utover Statistisk sentralbyrås middelprognoser. En slik ekstraordinær
vekst er vanskelig å fange opp i transportmodellen og de samfunnsøkonomiske beregningene.
Det er et sterkt politisk ønske om og potensial for vekst i Ringeriksregionen. Ringeriksbanen og E16 er
nødvendige forutsetninger for denne regionale utviklingen. Banen og vegen vil bidra til et utvidet boog arbeidsmarked og øke tilgjengeligheten til arbeids-, vare- og tjenestemarkeder utenfor regionen.
Sparte tidskostnader er beregnet, men indirekte virkninger som synergier mellom arbeidsplasser og
tilhørende produktivitetsøkninger er ikke beregnet. Det vil derfor sannsynligvis være nyttefaktorer
ved et bedre transportsystem til Ringerike som ikke er fanget opp i den analysen som er gjort nå.
Grov samfunnsøkonomisk vurdering av Åsalinja mot eksempellinja over Kroksund viser at begge
løsninger har negativ samfunnsøkonomisk nytte, men at Kroksundlinja er noe mindre negativ enn
Åsalinja. De vurderingene som er gjort underveis viser at det er større potensial for å videreutvikle
løsninger med en bedre samfunnsøkonomi for traseene over Kroksund, enn det vil være for den
delte løsningen med bane via Åsa.
Felles løsning over Kroksund gir flere mulige stasjonsplasseringer som kan tilpasses Holes og
Ringerikes fremtidige arealstrategier. Det vil også være mulig å forlenge en pendel til Jevnaker, en
kommune som i dag ikke har direkte forbindelse med kollektivtrafikk mot Oslo. En mulighet for
stasjonsløsning ved Sundøya kan utløse et nytt utviklingsområde som har gode kvaliteter for
boligutvikling og nye arbeidsplasser. Hvervenmoen er også et vekstområde som ved valg av en
løsning over Monserud vil få økt attraktivitet ved bedret kollektivtilgjengelighet. Helgelandsmoen
utvikles også med en blanding av bolig og næring. Det er ikke vurdert trafikkgrunnlag for en eventuell
stasjon i dette området i denne omgang.
OPS vurderes som risikabelt på grunn av fremdrift og utbyggingskostnader
Som del av utredningen er det gjort en vurdering av muligheten for OPS. Den foreløpige vurderingen
er at OPS vurderes som risikabelt og derfor ikke tilrås. Hovedbegrunnelsen er prosjektets størrelse
som vil medføre betydelig risiko for anbyder. Dette avgrenser antall anbydere og fører også til en høy
risikopremie for en OPS-løsning. Behovet for en grundig kvalitetssikring av OPS-kontrakten vil
medføre at kontraktsutformingen vil ta tid. Dette gjør at det ikke er mulig med den forserte
framdriften som ønskes for prosjektet.
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Etatene anbefaler å sile bort Åsalinja
Samlet gir utredningsarbeidet grunnlag for å anbefale at delt løsning med bane via Åsa og veg over
Kroksund kan siles bort, og at videre planlegging gjennomføres for en felles løsning over Kroksund..
En løsning med bane via Åsa er 5,2 km lengre enn bane over Kroksund og gir lengre reisetid.
Rimeligste løsning med bane om Åsa er anslått å være mer enn 3 mrd. kr dyrere enn rimeligste
løsning med bane og veg over Kroksund. Åsa-løsningen har også høyere tunnelandel. Videre gir Åsaløsningen mindre fleksibilitet og potensial for arealutvikling, og mindre potensial for optimalisering
av løsning. En delt løsning med bane via Åsa innebærer også mindre muligheter for å ta ut
synergieffekter i planleggings- og byggefasen. . Korridoren over Kroksund er kortest, gir kortest
reisetid og har størst potensial for videreutvikling og optimalisering innenfor alle silingskriteriene. De
rimeligste løsningene finnes også innenfor denne korridoren. Derfor anbefaler etatene at arbeidet
videreføres med sikte på å utvikle en felles trasé over Kroksund.
Trafikantene får meget stor nytte av Ringeriksbanen og ny E16. Investeringskostnadene er imidlertid
høye. Dette gjør at den beregnede samfunnsøkonomiske nettonytten blir negativ. I tillegg kommer
nytte som ikke er tallfestet i den samfunnsøkonomiske analysen. Ringeriksbanen og E16 vil ha svært
stor betydning for utviklingen i Østlandsområdet, især Ringeriksregionen, og for transporten mellom
Øst- og Vestlandet, både på kort og lang sikt. Etatene anbefaler derfor at planleggingsarbeidet
videreføres med sikte på byggestart tidligst mulig i neste NTP-periode.

Felles prosjektorganisasjon
Etatene anbefaler at det etableres en prosjektorganisasjon som kan videreføre arbeidet fra
utredningsfasen til neste fase med planlegging etter plan- og bygningsloven. Behovet for rask
framdrift gjør at arbeidet med å få på plass den utførende organisasjonen må startes parallelt med
silingsarbeidet fram mot 31. januar 2015.
I arbeidet med silingsrapporten fram mot 31. januar 2015 lages det et beslutningsgrunnlag på et mer
detaljert nivå, som vil gjøre det mulig å anbefale en trasé for felles løsning over Kroksund.
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1

RAMMER FOR UTREDNING AV RINGERIKSBANEN OG E16
SKARET - HØNEFOSS

1.1 Bestillinger fra Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementets føringer ved oppstart av det pågående utredningsarbeidet med
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss fremgår av følgende brev:
 «Ringeriksbanen – oppdragsbrev» fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket
20.12.2013
 «Mandat for koordinering mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket» fra
Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket og Statens vegvesen 27.1.2014
 «Videre planlegging av E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen» fra
Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket og Statens vegvesen 14.10.2014
 «Håndtering av innsigelse til kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss» fra
Samferdselsdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 14.10.2014

1.2 Nye bestillinger og føringer etter behandling av etatenes fellesnotat
Av de to brevene datert 14. oktober 2014 fremgår følgende føringer:








Samferdselsdepartementet mener at det må vurderes grep for å redusere
planleggingstiden slik at byggestart for de to prosjektene kan skje raskt. Departementet
ber derfor etatene om å fortsette det gode samarbeidet som er etablert og gi en nærmere
vurdering av muligheten for å redusere planleggingstiden ytterligere i forhold til det som
ble redegjort for i etatenes notat av 13. juni 2014.
Fordi det er gjennomført en rekke utredninger og utarbeidet flere planer for veg og bane i
området tidligere og de aktuelle innsigelsestemaene er godt kjent, mener
Samferdselsdepartementet det kan være grunnlag for å konkludere raskere om trasé i
denne saken enn i andre saker. Departementet ber etatene om å gi sin anbefaling i en
silingsrapport med frist 31. januar 2015.
Samferdselsdepartementet understreker viktigheten av at etatene identifiserer lokale og
nasjonale konflikter og søker å minimere konfliktene mellom disse. Der det ikke er mulig,
mener departementet det bør beskrives og gis anbefalinger til avbøtende og
kompenserende tiltak. Departementet ber også om en vurdering av risiko knyttet til
anbefalt trasé.
Samferdselsdepartementet ber om at Jernbaneverkets rapport om Ringeriksbanen
ferdigstilles på de områder hvor innhold og vurderinger kan stå på egne ben innen 31.
oktober. I rapporten skal det gjøres tydelig hvilke deler av rapporten som vil bli utfylt og
oppdatert som følge av silingsarbeidet. Bakgrunnen for den todelte leveransen er blant
annet at det kan være aktuelt å underlegge rapporten om Ringeriksbanen en ekstern
kvalitetssikring.
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Spørsmåletom jernbanetraséover Kroksundeller om Åsavurderesnærmerei
utredningenmedfrist 31.oktober.Alternativetraseerskalsammenlignesmed tankepå
kostnader,samfunnsøkonomisk
lønnsomhetmv.,og dannegrunnlagfor regjeringens
beslutningeri saken.
Påbakgrunnav de to nevntearbeidenefor E16Skaret– Hønefossog Ringeriksbanen
, vil
det bli tatt stillingtil videreplanprosessfor de to prosjektene.

1.2.1 Utredningsfasenbestår av tre delutredninger
Med bakgrunni disseføringenelevererJernbaneverketog Statensvegvesentre delutredninger.
Delutredningeneskaldekkeutredningsbehove
t før planleggingetter plan- og bygningslovenkan
starteopp:
1. 15. juni 2014Hovedformåletmed notatet var å avklareom, og evt. hvor, det etter en faglig
vurderingbør planleggesmed felleskorridor for veg og bane.Delutredningener levert1.
2. 31. oktober 2014Levererapport med resultatetav utredningenesålangt,og redegjørelsefor
hvilkeutredningstemasomvil bli utfylt og oppdatert i det viderearbeidet.Undersøkeom
utredningenesålangt gir grunnlagfor å anbefale et løsningsprinsippder vegog bane krysser
Kroksundeller et løsningsprinsippder banengårom Åsaog vegenover Kroksund.
3. 31. januar 2015Ferdigstilleutredningenei dennefasen.Gjennomgangav løsningermedmål
om å levereen silingsrapportder man anbefalerén utbyggingsløsning.

Beslutningspunkt:

Beslutningsgrunnlag:
Delrapport1

Videreførefelles
utredningsarbeidfor
Ringeriksbanenog
E16

Vurderingavmulighetenefor
fellestraséog videreplanløp
Anbefalingerpå
avklaringsnivå

Delrapport 2

Korridorvalg
Planløp
Vurdereekstern
kvalitetssikring

Vurderingavfelleskorridor
overKroksundeller delt
løsningmedbaneoverÅsa
Anbefalingerpå korridornivå

Delrapport 3
Silingsrapportsomanbefaler
én løsning
Anbefalingerpå trasènivå

Planform/oppstart
reguleringsplan
Organisering

Figur1. Oversiktoverhvilketbeslutningsgrunnlagsomgisi detre delrapportene
1

Notatet er blant annettilgjengeligher: http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Inter-City-/Ringeriksbanen/Anbefaler
-fellesprosjekt-for-Ringeriksbanen
-og-E16/.
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Tabell 1. Innhold i delrapport 2 og 3
Innhold

Delrapport 2

Delrapport 3

Leveres 31. 10 2014

Leveres 31.01 2015

Togkonsept
/effektmål

 Persontogtilbud ved åpningtidspunktet
og på lang sikt
 Anbefaling av konsept for godstransport
på strekningen

Utbyggingsalternativer

Gjennomgang av hovedalternativer for
korridorene:
 Felles over Kroksund
 Bane via Åsa, veg over Kroksund

Gjennomgang av helhetlige
alternativer:
 Veg/bane: trase Kroksund Hønefoss
 Bane: Løsning for innføring til
Hønefoss og stasjonsvalg
 Bane: Anbefaling av trasé
gjennom Bærum (Kroksund –
Sandvika)

Kostnader

Kostnader etter usikkerhetsanalyse for
løsninger som representerer korridorene

 Kostnader for ulike løsninger for
felles trasé Kroksund – Hønefoss
 Kostnad for anbefalt
utbyggingsalternativ
(totalkostnad)

Trafikkgrunnlag
Marked

Metode
Usikkerhet og effekt gitt ulike forutsetninger
(bl.a. arealscenarier og kø)
Forskjeller mellom korridorene Åsa –
Kroksund
Kvalitativ estimering av reisemiddelfordeling

Videre bearbeiding med kvalifisering
av trafikkgrunnlaget

Ikke-prissatte
konsekvenser

Overordnet gjennomgang av konflikter på
delområdenivå
Gjennomgang av optimalisering ift. viktige
nasjonale og lokale interesser/verdier
Vurdering av konsekvenser; veg mot felles
trasé veg/bane

Gjennomgang som grunnlag for
siling av aktuelle
utbyggingsalternativ over Kroksund

Samfunnsøkonomi

 Metode
 Usikkerhet/analyse gitt ulike
forutsetninger
 Resultater på korridornivå

Grunnlag for siling mellom
alternativ over Kroksund

Planprosess
og
organisering

 Statlig plan
 Hovedprinsipper for videre organisering

 Anbefaling av videre planprosess
 Anbefaling av organisering gitt
videreføring av et fellesprosjekt

OPS

Vurdering av om Ringeriksbanen kan være
en aktuell strekning for ulike OPS-løsninger

Siling

Hovedgrep, grunnlag for korridorvalg
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Anbefaling av felles trasé for veg og
bane mellom Kroksund og Hønefoss

1.2.2 Konseptuelle føringer for utredningen
I bestillingsbrevene fra SD er de konseptuelle rammene for delutredningene gitt, og det er avklart
at det ikke skal lages en ny KVU-rapport. Ringeriksbanen regnes som en av InterCitystrekningene. Både det togtilbudet Ringeriksbanen vil inngå i samt den forventede standard
banen vil få, gir den stort sett de samme konseptuelle kjennetegn som dagens IC-strekninger har
eller er på vei til å få.



Følgende konseptuelle rammer ligger til grunn for arbeidet:
I tråd med Samferdselsdepartementets brev av 27.01.2014, «Mandat for koordinering mellom
Statens vegvesen og Jernbaneverket», legges det til grunn at det vil bli bygget både ny veg og ny
jernbane i transportkorridoren.



Vegstandard er en 4 felts motorveg. (Trafikkmengden overstiger 12 000 kjøretøy/døgn, som er
grensen for når det skal være firefeltsveg.)



Ringeriksbanen utredes mellom Hønefoss og Sandvika med togtilbud og standard med samme
konseptuelle kjennetegn som resten av IC-strekningene

1.2.3 Rammer for videre framdrift og planprosess
 Avklaringsarbeidet må gjøre det mulig å følge føringen om sammenhengende utbygging av E16
som er gitt i innstillingen til NTP 2014 – 2023. Dette innebærer at planleggingen av E16 Skaret –
Hønefoss må legges opp slik at det er mulighet for anleggsstart når parsellen E16 Bjørum –
Skaret nærmer seg ferdigstillelse.


NTP og innstillingen til denne legger også føringer for at Ringeriksbanen skal planlegges for
tidligst mulig byggestart i transportplanens siste seksårsperiode (2018 – 2023).



En raskere planprosess /redusert planleggingstid setter større krav til tidlig organisering.
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Jernbaneverket og Statens vegvesen var enige om følgende konklusjoner og anbefalinger i
delutredning 1 med frist 15. juni 2014:
a. Konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss har vist at veg om Åsa ikke er en aktuell
løsning. E16 må krysse Kroksund
b. En jernbaneløsning over Kroksund vurderes som mest aktuell. Arbeidet så langt har vist at
ulike fellesløsninger for veg og bane over Kroksund og videre til Hønefoss er mulige
c. Dersom Ringeriksbanen skal legges om Åsa, er det ikke aktuelt med et fellesprosjekt.
Arbeidet med veg og bane kan fortsette som to separate prosjekter
d. En løsning med bane og veg over Kroksund vil kreve en felles plan uavhengig av om bane
og veg ligger i en felles korridor eller i hver sin korridor
e. Etatene anbefaler at videre planlegging gjøres som en felles prosess uavhengig av om
prosjektene skal bygges ut samtidig eller ikke
f. Det anbefales at det gjennomføres en felles kommunedelplan for aktuelle traseer
g. Den felles planleggingen vil gi grunnlag for å vurdere om veg og bane også bør bygges som
et felles prosjekt
h. Etatene anbefaler at videre planlegging gjøres som statlig plan
i. Etatene anbefaler at det videre utredningsarbeidet for Ringeriksbanen fram mot 31.
oktober gjøres som et fellesprosjekt
j. På bakgrunn av dette anbefaler etatene at innsigelsesbehandlingen for E16 Skaret –
Hønefoss stilles i bero

1.3 Mål og tilbudskonsept for Ringeriksbanen
1.3.1 Mål for Ringeriksbanen
Vedtak og målformuleringer fra tidligere plan- og utredningsarbeid
Ringeriksbanen som prosjekt har en lang historie. Stortinget vedtok gjennom St.prp. nr. 66 (20012002) trasékorridor for Ringeriksbanen. “Stortinget samtykker i at den videre planlegging av
Bergensbanens forkortelse - Ringeriksbanen tar utgangspunkt i korridoren over Åsa”. Planarbeidet
ble gjennomført på kommunedelplannivå med tilhørende konsekvensutredninger.

I forbindelse med Budsjettinnstilling S. nr. 13 (2007-2008) ble det gitt følgende merknad:
“Flertallet ønsker saken tatt opp på nytt i forbindelse med at det nå skal gjennomføres KS1 av
dette prosjektet, (…)Flertallet ber om at Kroksundalternativet blir vurdert på nytt.”
Ved oppstart av KVU-prosessen for Ringeriksbanen i 2007 ble følgende samfunnsmål godkjent av
Samferdselsdepartementet: Effektiv, sikker og miljøvennlig transport på strekningen Oslo –
Hønefoss/Hallingdal og Bergen. Konseptet som ble anbefalt for videre planlegging gjennom KVUarbeidet tilsvarer de anbefalte traseene fra kommunedelplanarbeidet over Åsa/Kroksund.
Konseptvalgutredningen ble ikke sendt til KS1.

14

Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014 - 2023
Stortingsmeldingen om nasjonal transportplan 2014-23 omtaler årsaken til at KVU for
Ringeriksbanen ikke ble sendt til KS1, og gir rammen for det som er bestillingen til dette
utredningsarbeidet:
“En moderne jernbane mellom Sandvika og Hønefoss vil bidra til å utvide pendleromlandet rundt
Oslo mot Ringerike, og reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen vil reduseres med inntil én
time. En slik reisetidsreduksjon vil gjøre jernbanen mer attraktiv på de lange reisene mellom
Østlandet og Vestlandet. I 2002 vedtok Stortinget trasé for Ringeriksbanen. Et flertall i
transportkomiteen har senere bedt om at traséføringen vurderes på nytt, jf. Bud.innst. S. nr. 13
(2007–2008). Nåværende planer for Ringeriksbanen er gjennomført med utgangspunkt i
enkeltspor og med en hastighetsstandard på 200 km/t. Samferdselsdepartementet legger opp til
at det i det videre utredningsarbeidet også skal vurderes utbyggingsalternativer med dobbeltspor
samt høyere hastighetsstandard, f.eks. 250 km/t, der dette ikke innebærer vesentlige
merkostnader sammenlignet med en hastighet på 200 km/t. Hastighetsstandard må ses i lys av
hensynet til samlet reisetid på strekningen. Traséføringen må derfor vurderes på nytt.”
Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014–2023 viser
til følgende strategi for utvikling av togtilbudet på Ringeriksbanen:


(…) Ringeriksbanen både er viktig for å knytte Ringerike nærmere med Oslo og
derigjennom la regionen bidra til å dempe presset på de mest sentrale strøkene. Men
banen er også av stor betydning for å kutte reisetiden mellom Oslo og Bergen.



(…) ny Ringeriksbane er et viktig tiltak for et mer konkurransedyktig moderne togtilbud.
Ringeriksbanen omfatter en ny jernbanelinje mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss i
Ringerike. Ringeriksbanen vil forkorte Bergensbanen og reisetiden med om lag 50
minutter. Ringeriksbanen vil også gi Ringerike en direkte baneforbindelse til Oslo og bidra
til å gjøre toget mer attraktivt enn bilbruk.

1.3.2 Krav til togtilbud og infrastruktur
Ringeriksbanen skal regnes som en av InterCity-strekningene: “Departementet vil innledningsvis
meddele at Ringeriksbanen fra nå skal regnes som en av InterCity-strekningene på samme måte
som strekningene Oslo - Skien, Lillehammer, Halden. Både det togtilbudet Ringeriksbanen vil
inngå i samt den forventede standard banen vil få gir den stort sett de samme konseptuelle
kjennetegn som dagens IC-strekninger har eller er på vei til å få.” (oppdragsbrev fra SD 20.12
2013)
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OPPSUMMERT; MÅLBILDE FOR RINGERIKSBANEN
Rammer gitt gjennom styrende dokumenter:
 Ringeriksbanen omfatter en ny jernbanelinje mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss i
Ringerike.
 Ringeriksbanen er en del av InterCity- utbyggingen og skal ha utbyggingsalternativer med
tilsvarende konseptuelle kjennetegn på infrastrukturstandard og togtilbud
Mål for Ringeriksbanen:
 Utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte Ringerike nærmere Oslo og derigjennom
la regionen bidra til å dempe presset på de mest sentrale strøkene
 Direkte baneforbindelse Ringerike - Oslo skal bidra til å gjøre toget mer attraktivt enn
bilbruk
 Innkorting av Bergensbanen skal gi et mer attraktivt tilbud på de lange reisene mellom
Østlandet og Vestlandet
Effektmål og tilbudskonsept:
 Tilbudskonseptet for Ringeriksbanen viser effektmålene og gir dermed
dimensjoneringsgrunnlaget for utvikling av utbyggingsalternativer for Ringeriksbanen.

1.3.3 Tilbudskonseptet
Tilbudskonseptet følger føringer gitt gjennom foreliggende strategier og utredninger. Der det ikke
foreligger et oppdatert grunnlag som gir rammebetingelser for utvikling, er kjente begrensninger
og flaskehalser i den aktuelle transportrelasjonen lagt til grunn.
Det er laget to tilbudskonsept. Ett for åpningtidspunktet og ett langsiktig tilbudskonsept. Det
langsiktige konseptet er tidsmessig etter at kapasiteten i Oslokorridoren er øket. Økt kapasitet i
Oslokorridoren omfatter også økt kapasitet på Sandvika stasjon. Sandvika stasjon med dagens 4
spor kan betjene Ringeriksbanens tilbudskonsept på kort sikt, men med et ruteopplegg som er
mindre fleksibelt, og med større risiko for forsinkelser. Disse vurderingene baserer seg på et
antatt framtidig (tog)rutetilbud i 2027, der det også er hensyntatt planlagt togtrafikk i IC-området
i 2024.
Regiontogtilbudet
Regiontogtilbudet på Ringeriksbanen har to tog i timen i hver retning i åpningsåret, med mulighet
for utvidelse til 15 minutters frekvens på lang sikt. Dette er i tråd med utbyggingstrinnene for IC.
Godstrafikk, frekvens i åpningsår
I dag trafikkeres Bergensbanen med 6 godstogpar pr. døgn via Roa til Alnabru. To togpar kjøres
fra/via Drammen med inn- og utsett av vogner, dvs. at de ikke kan gå via Ringeriksbanen. I
analysene er det lagt til grunn at dette trafikkeringsmønsteret videreføres i åpningsåret, det vil si
at det er det ikke lagt opp til at det fremføres godstog i ordinær drift på Ringeriksbanen.
Godstrafikk, frekvens på lang sikt
Jernbaneverket investerer i kryssingsspor på Gjøvikbanen for å kunne øke antall godstogpar via
Roa til 10 godstogpar pr. døgn. På lang sikt er det derfor lagt inn 10 godstogpar mellom Alnabru
og Bergen via Roa – Hønefoss, og 2 til 3 godstogpar via Drammen/Ryggkollen til Bergen. Som del
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av grunnlaget for valg av infrastrukturløsning/ traséringsparameter er det gjort en
systemvurdering av hva som vil være konsekvensene av å føre godstrafikk rutemessig via
Ringeriksbanen (Kap. 1.3.4).
Fjerntog, frekvens i åpningsår
Tilgjengelig ruteleie gjennom Oslotunnelen gir fjerntog fra Bergensbanen ett ruteleie hver annen
time. Dette gir mulighet for fjerntogtrafikk opp mot en 120 minutters frekvens (som for
Sørlandsbanen).
Fjerntog, frekvens på lang sikt
På lang sikt dobles tallet på ruteleier for tog fra Bergensbanen. Timesintervall for fjerntog på lang
sikt er konsistent med andre utredninger, herunder Utvikling av jernbanen i Oslo-området og KVU
Voss – Arna.

1.3.4 Dobbeltspor vs. enkeltspor
Dobbeltspor med hastighet opp mot 250 km/h er lagt til grunn for alle utbyggingsalternativene.
Valg av dobbeltspor er gjort på følgende grunnlag:
 Kapasitetsmessig vil en enkeltsporet strekning med kryssingsspor gi tilstrekkelig kapasitet til 2-3
tog i timen hver veg. Dette tilsvarer omtrent trafikken i åpningsåret. Valg av enkeltspor på
Ringeriksbanen vil ikke gi mulighet for det rutetilbudet som er vist på lang sikt, med
kvartersfrekvens og doblet frekvens for fjerntog. Et dobbeltspor kan avvikle opp til 12 tog i
timen hver veg, avhengig av strekningslengde, hastighet og hastighetsforskjeller, stoppmønster,
stasjonskapasitet og krav til punktlighet.
 Tilbudskonseptet for foreløpig hovedplan Sandvika-Hønefoss ifra 1999 er basert på enkeltsporet
Ringeriksbane. Tilbudskonseptet slik det er foreslått vil ikke kunne realiseres i dag, da det ikke er
tatt høyde for den økte trafikkproduksjonen i ny grunnruteplan. Rutemessig vil en løsning med
enkeltspor på Ringeriksbanen gi bindinger som kan få konsekvenser for reisetiden på
strekningen. Kapasitetsmessige bindinger ved åpningsåret er med dobbeltspor begrenset til
trafikken inn mot Oslo. Ved en løsning med enkeltspor vil det også være kapasitetsmessige
bindinger på parsellen mot Hønefoss. Muligheten for å få til optimale kryssinger ved en
enkeltsporet strekning vil gi konsekvenser for den totale reisetiden, og det vil ikke være mulig å
ta ut den fulle effekten av innkortet reisetid.
Til sammenlikning bygges Farriseidet - Porsgrunn nå ut med dobbeltspor, ut fra en tilsvarende
vurdering. Merkostnaden for dobbeltspor ble i forbindelse med KS2 estimert til 30 % i dette
prosjektet, og den trafikale nytteverdien både på kort og lang sikt ga klare argumenter for å bygge
ut dobbeltspor tross denne merkostnaden.
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Tabell 2. Oversikt over togtilbud og infrastruktur
Togtilbud:
Togtype
Regiontog

Frekvens

Stoppmønster

Reisetid

2 i timen

Sandvika
Sundvollen
b)
Tolpinrud
eks. Hønefoss
stasjon

Hønefoss
Sandvika
00:20

Sandvika
Tolpinrud

Bergen –
Oslo:
f)
05:35

Ved åpning
(raskest mulig
åpningsår: 2024)

Fjerntog

Godstog

Regiontog

a)

120 min
(sum for
begge)

15 min

Lang sikt
(Etter økt kapasitet
i Oslokorridoren)

Fjerntog

Godstog
a)
b)
c)
d)
e)
f)

60 min
(sum for
begge)

Sandvika
(Avtjerna
/Bjørum)
Sundvollen
Tolpinrud eks.
Hønefoss
stasjon

Hønefoss
Sandvika
00:20

Sandvika
Tolpinrud

Bergen –
Oslo:
f)
05:35

Tilgrensende tilbud som
modelleres for å sikre
kapasitet og beregne
nytte/kost
c)
Randsfjordbanen:
Persontrafikk: Hokksund –
Hønefoss; 6 tog pr
dag/retning
Gods: 3 godstog per
dag/retning
Roalinja:
5 godstog pr dag/retning
Sum gods: Bergensbanen: 8
tog pr. dag/retning (som i
dag)
c)
Randsfjordbanen:
Hokksund -Hønefoss
Persontrafikk: 120 min
(8 tog pr dag/retning)
Gods: 2-3 godstog per
dag/retning
Roalinja:
Et godstogruteleie hver 2.
time med 4 innsatsgodsruteleier (10 tog pr
d)
dag/retning)
e)

-

Sum gods: Bergensbanen:
12-13 tog pr. dag/retning

Tilgjengelig ruteleie gjennom Oslotunnelen for tog fra Bergensbanen. Fordeles mellom fjerntog og godstog. I dag
er det 2,5 godstog og 5 fjerntog pr. dag/retning som bruker ruteleiet.
Kun stopp for Bergensbanen
Kompenserer foreløpig bortfall av persontogtilbudet på Randsfjordbanen som følge av flytting av fjerntog til
Ringeriksbanen. Revideres når langsiktig strategi for det regionale transportmarkedet inkl. transportmiddelvalg
mellom Hokksund og Hønefoss er fastlagt.
Det gjøres også en systemvurdering av hva som vil være konsekvensene av å føre godstrafikken via
Ringeriksbanen.
Antall godstog er ikke resultat av en langsiktig strategi for godstrafikk, men gjenspeiler en maksimal
trafikkmengde som følge av andre eksisterende flaskehalser i den aktuelle transportrelasjonen. Revideres etter at
ny strategi for godstransport på jernbane er godkjent.
Her er kun mulig innspart tid på Ringeriksbanen medtatt.

1.3.5 Systemvurdering; godstrafikk på Ringeriksbanen på lang sikt
På Bergensbanen er det kun strekningen mellom Hønefoss og Alnabru som i dag har to ulike ruter.
Godstrafikk på Ringeriksbanen vil være et tredje alternativ til de allerede eksisterende
godstraseene via Roa-Hønefossbanen og på Randsfjordbanen. Behovet for en Ringeriksbane er
ikke utløst av godstransporten. Hastighet og framføringstid er ikke det viktigste for godstransport,
men forutsigbarhet (regularitet), punktlighet og frekvens. Dette gjør det relevant å vurdere tre
ulike tilbudskonsept for godstransport på lang sikt:
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En løsning der det tilrettelegges for blandet trafikk med person og godstog, som er den
vanlige løsningen
En løsning der infrastrukturen tilrettelegges for persontrafikk, men at det også kan gå godstog
på Ringeriksbanen i avvikssituasjoner
En løsning der infrastrukturen kun tilrettelegges for persontog

De tre tilbudskonseptene vil ha ulike konsekvenser for kapasitet på Ringeriksbanen og resten av
jernbanenettet i øst, for kjøretid på strekningen, for tilpasning av jernbanelinja til veg og
omgivelser, og med det gi ulike premisser for videre planlegging.
Vurdering av kapasitet og kjøretid
Godstransport på Ringeriksbanen vil ha direkte konsekvenser for ruteopplegg, kjørehastighet og
kapasiteten på strekningen Hønefoss – Sandvika, men også for Sandvika stasjon, og for
infrastrukturen mellom Sandvika og Alnabru. Kapasiteten i Oslotunnelen er begrensende for
godstransporten på kort sikt, men ruteopplegget for persontrafikken vil også gi føringer for
ruteopplegget for godstrafikken på lang sikt.
Ved blanding av godstrafikk og persontrafikk med høy hastighet blir kapasiteten kraftig redusert. I
arbeidet med et antatt framtidig (tog)rutetilbud i 2027 er et hovedgrep å separere trafikk med
ulik kjøretid. Ut fra et slikt grep vil en videreføring av dagens ruteopplegg for gods være ønskelig
også på lang sikt.
Vurdering av konsekvenser for løsning
En løsning med blandet trafikk vil kreve en infrastruktur tilrettelagt med lavere overhøyde og
derved lavere topphastighet enn en løsning der det kun går godstransport i avvikssituasjoner. For
blandet trafikk vil også være behov for ventespor/forbikjøringsmulighet. Ved en separering av
trafikken på ulike banesystemer i Oslokorridoren kan det også bli behov for avgrening fra både
Askerbanen og Drammenbanen mot Ringeriksbanen. Ved å dimensjonere for persontrafikk med
gods i avvik unngås investeringer i tiltak som ikke kommer til nytte dersom det ikke vil gå gods i
ordinær rute på banen på lang sikt. I avvikssituasjoner er det ingen ting i veien for å kjøre godstog
på en bane dimensjonert for persontog, men dersom trafikken blir omfattende, kan kostnadene
til vedlikehold bli noe større.
Arbeidet med utbyggingsalternativer for Ringeriksbanen har så langt vist at en løsning med
godstransport i avvik gir tilstrekkelig frihetsgrad til å få til en ønsket tilpasning.
Premisser for videre optimalisering
Valg av løsning for godstransport på lang sikt vil gi føringer for fleksibiliteten til infrastrukturen, og
dermed for muligheten for tilpasning til veglinja, landskap, og verdier i området. Jernbaneverket
anbefaler at Ringeriksbanen ikke tilrettelegges for godstransport i ordinær rute. Så langt i arbeidet
med utbyggingsalternativer er det vist at alle linjene kan tilrettelegges for et tilbudskonsept med
mulighet for gods på Ringeriksbanen i avvikssituasjoner. Hvis det i det videre arbeidet viser seg at
det enkelte steder vil gi bedre løsninger med en bane uten godstransport, vil dette bli en del av
beslutningsgrunnlaget den 31. januar 2015.

19

1.4 E 16 Skaret – Hønefoss
Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken fremgår av Nasjonal transportplan:
Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets
behov for transport og fremmer regional utvikling (Meld. St. 26 (2012-2013) s. 71)
Transportplanen sier videre (Meld. St. 26 (2012-2013) s. 71):
Hovedmålene for transportpolitikken peker framover mot en ønsket tilstand for
transportsektoren, uten å være tid- eller tallfestet:
 Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i
næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.
 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i
transportsektoren.
 Begrense klimautslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å
oppfylle Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet.2
 Et transportsystem som er universelt utformet.
Med bakgrunn i regjeringens mål for transportpolitikken ble følgende mål satt opp for E16 Skaret
– Hønefoss:
 Øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper
 Forbedre framkommeligheten for alle brukere av vegen
 Redusere avstandskostnadene ved å redusere kjøretiden
 Bedre trafikkløsningene for ekspressbussene
 Gjøre busstransport mer attraktivt på strekningen
 Redusere miljøulempene for randbebyggelse langs dagens E16
 Holde miljøulempene langs ny veg på et akseptabelt nivå
I konsekvensutredningen for E16 Skaret - Hønefoss fra 2012 ble måloppnåelsen for de ulike
alternativene vurdert. Løsningene som det ble utarbeidet forslag til kommunedelplan for og som i
justerte utgaver er tatt med videre i arbeidet med Ringeriksbanen og E16, hadde generelt god
måloppnåelse.
Det var imidlertid ett mål som ikke ble nådd i noen av alternativene i konsekvensutredningen, og
det var målet om å gjøre busstransport mer attraktivt på strekningen. Ny firefeltsveg gir betydelig
bedre fremkommelighet for bil, men bare en viss forbedring for buss3, dermed ble det vurdert at
en ny veg vil føre til at konkurranseforholdet mellom buss og bil forskyves i bilens favør, og målet
om å gjøre busstransport mer attraktivt nås ikke.
I konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss fra 2012 var ikke Ringeriksbanen med i
vurderingene. Når Ringeriksbanen tas med som en del av et godt integrert transportsystem, vil
2

Dette punktet fikk et tillegg i Nasjonal transportplan 2014-2023. I Nasjonal transportplan 2010-2019 sto det «Norges
internasjonale forpliktelser på miljøområdet», mens det i Nasjonal transportplan 2014-2023 står «Norges internasjonale
forpliktelser på helse- og miljøområdet.» Øvrige mål er identiske i de to transportplanene.
3 Bussen vil få noe bedre fremkommelighet, dels fordi den kjøres på den nye vegen, dels fordi det blir mindre trafikk på
eksisterende veg, der bussene i stor grad fortsatt vil kjøre fordi det gir mer nærhet til boligområder og potensielle
passasjerer. Bussen bruker en andel av reisetiden sin på å stoppe på holdeplasser. Den prosentvise reduksjonen av
reisetid for bussen som følge av ny veg vil derfor bli mindre enn for bil.
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det gi andre forutsetninger for vurdering av konkurranseforholdet mellom bil og
kollektivtransport.
Enkelte av vegløsningene ble også vurdert å ikke oppnå målsetningen om å holde miljøulempene
langs ny veg på et akseptabelt nivå. Miljøulempene er nærmere omtalt i kapitlet om
arealrelaterte konsekvenser.
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2

UTBYGGINGSALTERNATIV

2.1 Innledning
Det foreligger et omfattende materiale fra tidligere planlegging av Ringeriksbanen og E16. Fordi
det nå er lagt til grunn nye forutsetninger for planleggingen, vil de de nye traseløsningene ikke
være helt like sammenlignet med tidligere løsninger. Det er nå krav til IC-standard for bane og
firefelts motorveg for veg.
Hovedtema for dette notatet er vurdering av korridorene med felles trase for veg og bane over
Kroksund versus Åsalinja med separat veg over Kroksund. Fordi alle jernbanekorridorer mellom
Sandvika og Kroksund i hovedsak ligger i tunnel og i prinsipp kan kobles mot alle korridorer
nordover mot Hønefoss, og alle vegkorridorer er like fra Skaret til Elstangen eller Rørvik, er det i
denne omgang ikke lagt vekt på å skille mellom alternativene sør for Kroksund. Anbefaling av
traseløsning her vil bli gitt som del av silingsrapporten den 31. januar 2014. Det er imidlertid også
regnet kostnader for jernbane for strekningen Sandvika – Kroksund og for veg fra Skaret.

2.2 Forslag til trasekorridorer
2.2.1 Mange mulige korridorer
I arbeidet med trasekorridorene er det sett på i alt 18 ulike delstrekninger for bane og veg, jf. kart
Figur 2. Disse delstrekningene kan settes sammen i et titalls ulike kombinasjoner av helhetlige
trasekorridorer. Dette utgjør mulighetsrommet for trasekorridorene. For å gjøre denne materien
håndterbar, er noen alternativer bearbeidet videre, og disse er lagt til grunn i dette notatet. Dette
betyr ikke at ikke andre alternativer kan velges, men endelige valg og ytterligere optimalisering
hører naturlig hjemme i neste utredningsfase.
2.2.2 Korridorer i Bærum
Alle alternativer grener av planskilt fra Askerbanen (Tanumstunellen) på Jong vest for Sandvika
stasjon. Fram til Sollihøgda er det to korridorer, begge i fjelltunnel; enten via Bjørumsag (maks 14
‰ stigning) eller via Rustad (maks 20 ‰ stigning). På begge steder er det en kort daglinje hvor det
er mulig å etablere stasjon. Begge alternativer er ment å betjene en mulig utbygging på Avtjerna.
Dersom det ikke skal legges til rette for stopp for Avtjerna, kan man velge en korridor via Skaret.
Med Skaretlinja kan vi holde oss innenfor normal standard for nye baner med blandet trafikk,
altså 12,5 ‰.
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Figur 2. Oversikt over alle aktuelle delstrekninger.
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2.2.3 Gods på Ringeriksbanen
Trasémessig er det fullt mulig å kjøre gods på alle de viste alternativene. Maksimal bestemmende
stigning/fall på eksisterende Bergensbane er 20 ‰, og denne verdien overskrides ikke i noen av
korridorene. Det er i denne omgang ikke gjennomført systemvurderinger av baneanlegget med
sikte på kjøring av godstog i ordinær rute. Dette gjelder bl.a. behov for planskilte løsninger og
ventespor4.
2.2.4 Lavere kostnad med mindre krav til stigning?
Det er reist spørsmål om det er noe å vinne kostnadsmessig og landskapsmessig på å tillate
maksimalverdi på 35 ‰ ved å gjøre Ringeriksbanen til en ren persontogbane slik som f.eks. i
Frankrike. Dette er vurdert, og konklusjonen er at gevinstene vil være marginale.
2.2.5 Kryssing av Kroksund
Det foreligger ulike alternativer for kryssing av Kroksund. Prosjektet har blitt stående ved følgende
muligheter:


Jernbanebru ved Sundvollen, vegbru ved Rørvik



Jernbanebru og vegbru ved Rørvik



Jernbanebru ved Sundvollen, vegbru ved Elstangen

Bruer over Steinsfjorden er vurdert som uaktuelle. Det samme gjelder bruer vest for Elstangen.
Vegbru øst for Rørvik gir kostbare løsninger og uakseptabel veggeometri.
2.2.6 Korridorer mellom Kroksund og Hønefoss
I dette notatet er følgende kombinasjoner satt sammen til helhetlige trasekorridorer:

4



K1 Helgelandsmolinja: jernbanebru ved Sundvollen og vegbru ved Rørvik, jernbane i kulvert
like vest for Vik sentrum, veg i dagen ved Gjesval, felles korridor fra Bymoen gjennom
Helgelandsmoen og til Tolpinrud.



K2 Busundlinja: jernbanebru ved Sundvollen og vegbru ved Rørvik ,i tunnel vest for Vik,
daglinje nord for Selteveien via Busund til Tolpinrud.



K3 Monserudlinja: jernbanebru ved Sundvollen og vegbru ved Rørvik, og deretter veg og
bane parallelt i tunnel til nord for Selteveien, over Steinssletta, vest for Norderhov kirke,
over Hvervenmoen og til Tolpinrud.



K4 delt løsning med Åsalinja og veg over Kroksund: tunnel fra Sundvollen, daglinje
Fleskerud, tunnel, daglinje fra bru over Randselva, daglinje langs i dagens trase inn til
Hønefoss stasjon.

Dette momentet inngår i usikkerhetsanalysen, og kostnadsdriveren knyttet til prosjektets modenhet.
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I tabellen nedenfor er det vist data for de ulike helhetlige trasekorridorene.
Tabell 3: Lengder av traseelementer for Ringeriksbanen.
1)

Daglinje

Bruer

Lengste bru

K1 - Helgelandsmoen

39,9 km

13,4 km

1,1 km

0,4 km

K2 - Busund

39,8 km

13,1 km

1,6 km

0,8 km

K3 - Monserud

40,4 km

11,6 km

1,3 km

0,8 km

K4 - Åsa

45,1 km

6,6 km

0,5 km

0,3 km

Alternativ

1)
2)

Lengde

Mellom Sandvika stasjon og Hønefoss stasjon
For linje A2, lengste tunnel for A1 er noe kortere

For Bergensbanen vil Åsa – linjen være 5,2 km lengre enn linje K2 over Busund.
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Tunnel
(andel)
26,5 km
(66,4 %)
26,7 km
(67,1 %)
28,8 km
(71,3 %)
38,5 km
(85,4 %)

Lengste
2)
tunnel
15,0 km
15,0 km
14,2 km
14,2 km

Figur 3. Oversikt over alle sammenhengende eksempellinjer vurdert i dette notatet.
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K1 Helgelandsmolinja

K2 Busundlinja

K3 Monserudlinja

K4 Delt løsning med Åsalinja for bane og veg i
egen strase over Kroksund

Figur 4. Fire eksempellinjer til bruk i analysen i dette notatet
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2.2.7 Normalprofil
Figurene nedenfor viser normalprofil for veg alene, jernbane alene og veg og bane sammen.

Figur 5: E16 vil etter gjeldende krav få en minimumsbredde på 23 m

Figur 6: Ringeriksbanen vil etter gjeldende krav få en minimumsbredde på 15 m

Figur 7: Dersom veg og bane legges ved siden av hverandre, må det være sikkerhetsavstand
mellom dem. Dette gjør at minimumsbredden for veg og bane til sammen blir 50 m
Man kan se av figurene at veg alene vil få en minimumsbredde på 23 meter, bane alene vil få en
minimumsbredde på 15 meter, og veg og bane sammen vil få en bredde på 50 meter inkludert
nødvendig sikkerhetssone.
Inngrepet veg og bane vil medføre vil imidlertid bli større enn selve vegen og banen. På begge
sider skal det være plass til grøfter, fylling/skjæring, støyvoller eller støyskjermer der det er
aktuelt, tilrettelegging for under- eller overganger osv. Dette krever også areal. I
konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss ble det derfor ved beregning av arealbeslag lag
til grunn en buffersone på 20 meter på hver side av vegen. Legger vi til grunn en slik buffersone,
blir arealbeslaget:


Veg alene: 20 m buffersone + 23 m veg + 20 m buffersone = 63 m samlet bredde



Bane alene: 20 m buffersone + 15 m bane + 20 m buffersone = 55 m samlet bredde



Veg og bane sammen: 20 m buffersone + 50 m veg og bane + 20 m buffersone = 90 m
samlet bredde
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Man kan se at når med buffersoner tas med, vil det bety arealbesparelser å legge veg og bane
sammen. Noen forbehold er det likevel knyttet til dette. Illustrasjonene viser minimumsbredder.
Der det skal bygges kryss på vegen eller holdeplass langs banen, må avstanden mellom de to økes.
Fordi begge linjene har stiv kurvatur, vil dette få betydning over et langt område, der
arealbeslaget vil bli større enn vist ovenfor.
Arealbeslaget knyttet til kryss og holdeplasser kommer i tillegg til det som er beskrevet over.

2.3 Mulige stasjoner på Ringeriksbanen
2.3.1 Aktuelle stasjoner på ulike strekninger
Der banen bygges som daglinje, kan det være mulig å anlegge stasjon for å betjene et lokalt
marked, og tilpasse valg av løsning til kommunal arealstrategi. Dette varierer fra trasékorridor til
trasékorridor. Tabellen nedenfor viser steder som kan være aktuelle.
Tabell 4: Mulige stasjoner på Ringeriksbanen.
Sandvika –
Kroksund
Bjørumlinja

Bærum

Kryssing av Kroksund

Kroksund - Hønefoss

 Bjørum sag

 Sundvollen
 Rørvik

Bjørum (Åsalinja)

 Bjørum sag

 Sundvollen

Skaretlinja

 Ingen

 Rørvik
 Sundvollen












Vik
Tolpinrud/Styggedalen
Hvervenmoen
Hønefoss
Hønengata
Hønefoss
Vik
Tolpinrud/Styggedalen
Hvervenmoen
Hønefoss

Mulige stasjoner for Kroksundalternativene er Rørvik, Sundvollen, Vik, Hvervenmoen,
Tolpinrud/Styggedalen og Hønefoss. For Åsalinja er Sundvollen, Hønengata og Hønefoss aktuelle.
Det kan legges til rette for eventuell senere etablering av stasjon på Bjørum sag eller Rustad
avhengig av linjevalg. Skaretlinja forutsetter at det ikke etableres stasjoner på Ringeriksbanen i
Bærum.
Hønengata stasjon har en gunstig lokalisering i forhold til eksisterende bebyggelse og med god
tilknytning til bussnettet. Det er egentlig utenom konseptet for Kroksundalternativene, men det
vurderes å forlenge IC-pendelen mot Jevnaker og da er Hønengata aktuell også for disse
alternativene.
2.3.2 Hønefoss
Det foreligger fire alternative løsninger for stasjonen avhengig av hvilken korridor som velges for
Ringeriksbanen. Felles for alle alternativer er at Hønefoss stasjon skal opprustes. Tre alternativer
gjelder Kroksundalternativene. I et alternativ omfatter tiltaket kun Hønefoss stasjon. Mens i to
alternativer bygges stasjon på Tolpinrud med direkte forbindelse til Bergensbanen. Det fjerde
alternativet gjelder Åsalinja, og i dette tilfellet kommer ikke Tolpinrud i betraktning.
Anbefaling av stasjonsløsningen for Hønefoss blir gjort i arbeidet frem til 31. januar. Det er nå
vurdert flere mulige stopp i Hønefossområdet. Betjening av fremtidig regiontogtrafikk fra
Hønefoss vil skje ved en stasjon.
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3

KOSTNADER
For å beregne kostnadene i denne fasen er det gjennomført nye kostnadsestimater basert på
traseer som er laget for denne utredningen, og en felles usikkerhetsanalyse for å få fram en
forventet kostnad (P50) for både E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen fra Sandvika til
Hønefoss. Både traseutvikling og kostnadsestimering er på et overordnet nivå, og er ikke fullt ut
sammenliknbare med tidligere planer.

3.1 Metoder for utarbeidelse av kostnadsestimater
Det er lagt til grunn at velprøvde og anerkjente metoder skal benyttes ved utarbeidelse av
kostnadsestimatene. Det er laget basisestimater for bane og veg hver for seg. Estimatene har
gjennomgått en intern kvalitetssikring før det ble gjennomført usikkerhetsanalyse. Jernbaneverket
og Statens vegvesen har imidlertid ulike metoder for kostnadsestimering. Dette er det tatt hensyn
til i arbeidet med estimatene.
3.1.1 Jernbaneverkets metode
For å beregne kostnader for mange alternativer som er relativt lange er det valgt å benytte
"Intercitymodellen". I forbindelse med mulighetsstudien for Østfold- og Vestfoldbanen i 2010,
samt KVU Intercity i 2011 ble denne metoden benyttet for å beregne kostnader.
Metoden går ut på at man på forhånd definerer et nødvendig antall typiske situasjoner for en
dobbeltsporet jernbane (daglinje enkel/komplisert, tunnel enkel/krevende osv). Kostnaden er
angitt som løpemeterpris eller enhetspris. Alle trasealternativer deles inn i homogene strekninger.
Basisestimat for en delstrekning eksklusiv påslag blir dermed:
Estimerte kostnader = ∑Løpemeterkostnad x løpemeter + ∑enhetskostnad x enheter
3.1.2 Statens vegvesen sin metode
Statens vegvesen benytter normalt verktøyet Anslag som standard ved utarbeidelse av
kostnadsestimater. Da gjør man "trippelanslag" på mengder og enhetspriser og vurderer i tillegg
"hendelsesusikkerheter" som følge av både ytre og indre påvirkning på prosjektet.
I dette tilfellet er det benyttet løpemeterkostnader for:
 Dagstrekninger
 Tunneler
 Bruer
Det er ikke gjennomført trippelanslag på mengder og enhetspriser, slik at basisestimatet er på
samme usikkerhetsnivå som for jernbanen. Dette gjør det mulig å behandle basisestimatene i en
felles usikkerhetsanalyse.

3.2 Resultater fra usikkerhetsanalysen
Det er gjennomført usikkerhetsanalyse med deltagelse fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og
Norconsult. Prosessledelsen og beregningene er gjennomført av Metier. Dette er dokumentert i
en egen rapport.
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Forutsetninger for analysen
 Underlag for usikkerhetsanalysen:
• Tegninger og målinger av strekningene for hver korridor
• Kostnadsestimater mottatt fra Norconsult (rådgiver for JBV) og Statens vegvesen
• Fordeling av delstrekninger på de ulike korridorene
 Uspesifisert er inkludert i kostnadsestimatene.
 Prosjektet forutsettes finansiert i henhold til gjeldende fremdriftsplan.
 Prisstigning i prosjektperioden omfattes ikke av analysen. Kostnadsnivå: 2014 NOK.
 Eierstyring er definert hos Regjeringen, departementet og prosjektstyret.
 Godstrafikk: Det er ikke gjort spesielle tilpasninger for godstrafikk, men godstrafikk er mulig.
 Organisering: Det forutsettes bruk av et uavhengig utbyggingsselskap (aksjeselskap) med
felles styring, ansvar, myndighet og økonomi for korridoren over Kroksund.
 Regjeringsbeslutning om gjennomføring av statlig plan skjer ila. Q1 2015.
 Norconsult har etablert prosjekteringsunderlaget. JBV og SVV har etablert
kostnadsestimatene (basiskalkylen) hver for seg.
 Analysen avgrenses til investeringskostnadene. Kostnader forbundet med drift og vedlikehold
holdes utenfor.
 Hendelser med liten sannsynlighet og store konsekvenser omfattes ikke (ekstremhendelser).
Forutsetninger for basisestimatene
 Estimeringen er utført med forutsetning om separate veg- og baneprosjekter – eventuelle
gevinster eller tap ved felles organisering er hensyntatt av usikkerhetsdriverne.
 Tunneldriving5: For jernbane er det lagt til grunn ett tunnelløp og konvensjonell driving av alle
tunnelene. Unntaket er ved påkoblingspunkt Jong der det er lagt til grunn to løp for jernbane.
 Det er forutsatt rømming via tverrslag eller en parallell vedlikeholdstunnel for de lange
tunnelene.
 Masser og grunnforhold:
• Det har blitt gjort grunnundersøkelser i enkelte områder, men har ikke blitt
hensyntatt fullt ut i kostnadsestimeringen.
• Områdestabilisering er ikke inkludert i kostnadsestimatet.
• Prosjektet er nødt til å håndtere et stort masseoverskudd, sannsynligvis mellom 5 og
10 millioner m³ avhengig av korridor. Dette er ikke tatt høyde merkostnader knyttet
til kompleksiteten av massehåndteringen i estimatene.
• Både veg- og baneutbyggingen vil få masseoverskudd. Byggherre er eier av
masseoverskuddet og er ansvarlig for håndtering av dette.
 Prosjektets estimater er basert på gjeldende lover og regelverk.
 Uten felles trase vil det være større muligheter for optimalisering av vegen ut fra vegkravene
alene. Dette er ikke gjenspeilet i grunnkalkylen men blir ivaretatt i usikkerhetsanalysen.

5

Valg av drivemetode er ikke teknisk begrunnet
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Tabell 5 Resultater fra usikkerhetsanalyse. Forventet kostnad og Standardavvik (P85). Mrd NOK
2014. Metier
Busund
felles

Busund og
Åsa

Busund
veg

Åsa
bane

14,5

16,0

3,5

12,5

3,5

3,8

0,7

3,1

18,0

19,8

4,2

15,6

Felles byggherrekostnader

3,5

3,8

0,6

3,2

Grunnerverv

0,4

0,4

0,1

0,3

21,8

24,1

5,0

19,1

7,3

7,9

1,8

6,2

Prosjektkostnad – forventningsverdi

29,1

32,0

6,7

25,3

Standardavvik

10,2

9,9

1,8

7,6

Standardavvik i prosent av forventningsverdi

35 %

29 %

27 %

30 %

Kostnadsposter - Investeringskostnad
Produksjonskostnad
Felles entreprenørkostnader
Entreprisekostnad

Prosjektkostnad – basiskostnad
Forventet tillegg

I usikkerhetsanalysen trekkes følgende hovedfunn frem som viktig informasjon å ta med i det
videre arbeidet:


Forventet kostnad er 2,9 mrd NOK lavere for fellesløsning via Busund.



En forventer å spare rundt 1 mrd NOK på byggherreorganisasjonen hvis en kjører dette
som et fellesprosjekt kontra separate prosjekter. Forventningsverdien reflekterer både
direkte besparelser (færre ansatte) og virkninger av å gjennomføre prosjektet i et eget
utbyggingsselskap.



Det er et betydelig mulighetsrom som ligger innenfor løsningsoptimalisering, spesielt
innenfor felleskorridoren over Kroksund som kan gi lavere kostnader.



Eierstyringen blir ekstra viktig hvis en lander på et av fellesprosjektene, da analysen viser
at en ved god prosjekteierstyring (optimistisk scenarie) har dobbelt så stor effekt med et
uavhengig utbyggingsselskap som en vil ha med separate prosjekter i eksisterende
organisasjoner. Konsekvensene ved dårlig prosjekteierstyring (pessimistisk scenarie) er
dessverre også større. En tydelig eier, som evner å ta en upopulær beslutning og stå fast
ved denne, er en av suksessfaktorene for prosjektet, både med tanke på kostnader og
ikke minst i forhold til gjennomføringstid.



Med jernbane via Åsa blir tunnellandelen høyere (87% mot 63%) og dette gjør strategi
rundt massehåndtering i dette konseptet spesielt viktig. Hvis en ikke finner nærliggende
deponeringsmuligheter vil uttransportering av rundt 8 millioner kubikkmeter fjellmasse
representere en betydelig lastebiltrafikk på til dels dårlige veger.
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Figur 8: Resultater fra usikkerhetsanalysen, S-kurver for hvert konsept (Metier)

3.3 Usikkerhetsdrivere
Usikkerhetsanalysen har identifisert følgende usikkerhetsdrivere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U0 Estimatusikkerhet og –metode
U1 Marked
U2 Lover, regler og myndigheter
U3 Eierstyring og rammebetingelser
U4 Byggherreorganisasjonen
U5 Entreprenøren
U6 Interessenter
U7 Grunnforhold
U8 Massehåndtering
U9 Prosjekteringsunderlag og modenhet

De største usikkerhetene for alle løsninger er knyttet til U0 Estimatusikkerhet og metode, og U9
Prosjekteringsunderlag og modenhet. Dette reflekterer at prosjektet er i en tidlig fase, og at det
gjenstår mange avklaringer og detaljering for å komme fram til et mer presist kostnadsoverslag.
Det er noe forskjell mellom alternativene når det gjelder de nest viktigste usikkerhetsdriverne. For
E16 i separat trase er U7 Grunnforhold på tredjeplass, mens det for øvrige alternativer er U3
Eierstyring og rammebetingelser. Øvrige viktige usikkerhetsdrivere er U4
Byggherreorganisasjonen og U1 Marked. Usikkerhetsdriver U6 Interessenter kommer høyt opp for
alle alternativer, unntatt bane via Åsa.
U0 Estimatusikkerhet og metode omfatter usikkerhet knyttet til beregningene, erfaringstall og
påslagsprosenter. Den erstatter uspesifiserte kostnadsposter som beregnes i senere planfaser.
U9 Prosjekteringsunderlag og modenhet er knyttet til detaljeringsnivået på planene, og kan
beskrives som differansen mellom framtidig ferdig prosjekt og løsningene som er lagt til grunn for
beregningene nå. Her ligger både muligheter for optimalisering, men også risiko for ny kunnskap
som øker kostnadene.
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U3 Eierstyring og rammebetingelser omfatter usikkerheten knyttet til hvordan eier
(Regjering/departement/prosjektstyre) håndterer prosjektets behov for ressurser, prioriteringer
og beslutninger utover prosjektets myndighet. I tillegg omfattes rammebetingelser som tydelige
effekt- og resultatmål, målprioriteringer og eiers evne til å støtte prosjektet frem til
måloppnåelse. I optimistisk scenarie er eier operativ med alle nødvendige fullmakter og har evne
til raske avklaringer i en tett dialog med prosjektet. I et pessimistisk scenarie opptrer eier
fragmentert (mellom etatene) og kommer med nye krav og endringer underveis, gir ikke
prosjektet nødvendig ansvar og myndighet, og beslutningsprosesser tar lang tid og fører til
forsinkelser og valg av dyrere løsninger.

3.4 Sammenlikning med andre prosjekter

Kroner per meter

En rekke større jernbaneprosjekter som kan sammenliknes med Ringeriksbanen er gjennomført
de senere år, eller er under bygging. Alle kostnader er omregnet til 2014 kroner. Meterprisen er
beregnet ved å dele total prosjektkostnad6 på total prosjektlengde uten noen korreksjon for
kompleksitet eller omfang.
1 200 000

120%

1 000 000

100%

800 000

80%

600 000

60%

400 000

40%

200 000

20%

-

0%

Løpemeterpris
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Figur 9 Sammenlikning av kostnadsnivå for nye baner *= under bygging. Grønn linje viser
tunnelandel
Sammenlikningen viser at Ringeriksbanen ligger omtrent på samme nivå som Askerbanen, og noe
høyere enn Vestfoldbanen.

6

Basistallene er hentet fra offisielle dokumenter eller internettsider

34

3.5 Kostnadsvariasjon innenfor korridorene
Innenfor hver korridor finnes det mange muligheter for valg av trasé på delstrekninger. For å
illustrere det mulige kostnadsspennet, er det i tabellen og figuren nedenfor vist henholdsvis
billigste og dyreste kombinasjon av traseer innenfor de fire korridorene:
 Bane og veg i felleskorridor over Kroksund og Helgelandsmoen
 Bane og veg i felleskorridor over Kroksund og Busund
 Bane og veg i felleskorridor over Kroksund og Monserud
 Delt løsning, banen om Åsa, vegen over Kroksund og Busund
I tillegg er det vist de to eksemplene som er brukt i den samfunnsøkonomiske analysen for
Busund-linja og Åsa-linja.
Tabell 6 Billigste og dyreste kombinasjon innenfor de ulike løsningene. Alle tall uten mva. Tallene
angir forventet kostnad P50
Eksempel brukt
Billigste
Dyreste
Løsning
i samf.øk.
kombinasjon
kombinasjon
analyse
Bane og veg i felleskorridor over
27,4 mrd. kr
29,3 mrd. kr
Kroksund og Helgelandsmoen
Bane og veg i felleskorridor over
27,7 mrd. kr
29,1 mrd. kr
29,7 mrd. kr
Kroksund og Busund
Bane og veg i felleskorridor over
30,8 mrd. kr
32,1 mrd. kr
Kroksund og Monserud
Delt løsning, banen om Åsa, vegen
30,8 mrd. kr
32,0 mrd. kr
32,5 mrd. kr
over Kroksund og Busund

Billigste kombinasjon
Eksempel brukt i den samfunnsøkonomiske analysen

Kostnad i milliarder kroner uten mva.

Dyreste kombinasjon
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Figur 10 Billigste og dyreste kombinasjon innenfor de ulike løsningene. Alle tall uten mva. Tallene
angir forventet kostnad P50
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Vi ser at felleskorridorene over Kroksund – Helgelandsmoen og Kroksund - Busund er anslått å gi
de laveste kostnadene. De dyreste kombinasjonene i disse korridorene er anslått å ha lavere
kostnad enn de billigste kombinasjonene i de andre korridorene. Felleskorridor om Kroksund og
Monserud og delt løsning med banen om Åsa fremstår som relativt likeverdige kostnadsmessig.
Det er viktig å merke seg at tabellen og figuren viser spennet i såkalt «forventet kostnad» (P50)
ved valg av ulike alternativer på delstrekningene innenfor korridorene. Kostnadene er uten
merverdiavgift.

3.6 Utbyggingskostnader for E16 på strekningen fra Sandvika til Skaret
Kostnadsberegningene som er gjort i analysen av et mulig fellesprosjekt for Ringeriksbanen og
E16 omfatter Ringeriksbanen på hele strekningen Sandvika – Hønefoss, men E16 kun for
strekningen Skaret – Hønefoss (Ve). En fullverdig firefeltsveg mellom Sandvika og Hønefoss
forutsetter tre vegprosjekter på strekningen Sandvika – Skaret i tillegg. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over disse.
Tabell 7 Lengde, status og kostnader for delstrekningene på E16 mellom Sandvika og Kroksund
DelLengde
Status
Siste kostnadsoverslag
Gjenstående
strekning
kostnader7
Sandvika - 3,5 km
Byggestart januar 2015. Handlingsprogrammet til NTP
3,7 mrd. kr
Wøyen
Trafikkpåsetting på E16 i 2014 – 2017: Styringsramme
2019, ferdig anlegg inkl. (P50): 3720 mill. kr. (2014-kr.)
lokalveger i Sandvika
Prop. 1 S (2014-2015):
forventet i 2020
Kostnadsramme: 4197 mill. kr
(2015-kr)
Wøyen 5 km
Åpnet i 2009
Kostet ca. 1,4 mrd. kr (2012Bjørum
kr)
Bjørum 8,5 km
Reguleringsplaner
Handlingsprogrammet til NTP
3,5 mrd. kr
Skaret
vedtatt i 2013. Tidligst
2014 – 2017: Styringsramme
mulige byggestart kan
(P50): 3481 mill. kr. (2014-kr)
være i 2017
Sum gjenstående kostnader E16 fra Sandvika til Skaret (styringsramme)
7,2 mrd. kr

7

Tallene inkluderer mva., totalt ca. 1,4 mrd. kr
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4

TRAFIKKGRUNNLAG

4.1 Forutsetninger og metode
Trafikkberegningene er gjennomført ved hjelp av persontransportmodellene for lange reiser
(NTM5, reiser >100 km) og korte reiser (RTM DOM-IC, reiser <100 km). Beregningene er
gjennomført for året 2043, det 20. året etter mulig åpningsår 2024 for ny E16 og Ringeriksbanen.
Som grunnlag for beregningene og som referanse for resultatene er det etablert et nullalternativ
med følgende forutsetninger:
- Infrastrukturtiltak som ligger inne i Handlingsplanene for Jernbaneverket og Statens
vegvesen for Nasjonal Transportplan for perioden 2014-2023, og som ved utgangen av
2014 er startet opp eller der bevilgning av midler er vedtatt8.
- Befolkningsutvikling basert på Statistisk Sentralbyrås midlere alternativ (MMMM).
- Den relative fordelingen av arbeidsplasser på næringer og den relative geografiske
fordelingen av disse er slik det er definert i modellen for 2010.
- Eksisterende bomringer videreføres, mens øvrige bompenger som finansierer konkrete
vegstrekninger avvikles når prosjektet er nedbetalt. For 2043 betyr dette at det er kun
bomringene rundt byområdene som ligger inne.
- Parkeringskostnader som ligger inne i modellen er de samme som i 2010-situasjonen.
Det er gjennomført beregninger for ny E16 og Ringeriksbanen. Ny E16 er lagt inn med en
hastighet på 100 km/t. Reisetidene som er lagt til grunn for beregningene på Ringeriksbanen er 15
minutter mellom Sandvika og Sundvollen og 10 minutter mellom Sundvollen og Hønefoss9.
Togene på Bergensbanen er flyttet fra Randsfjordbanen til Ringeriksbanen10 med stopp i Sandvika
og på Tolpinrud (Hønefoss). Mossependelen (som en av flere mulige pendler) er forlenget fra
Lysaker til Hønefoss med en frekvens på 30 minutter. Det er lagt inn et minimumstilbud på
Randsfjordbanen mellom Hokksund og Hønefoss med frekvens tilsvarende dagens tilbud på
Bergensbanen.
I tillegg er det gjennomført beregninger for å se på effekten av økt befolkning og endret
arealbruk, basert på vurderinger knyttet til utviklingspotensial gjennomført av henholdsvis
Ringerike kommune og Hole kommune. Basert på de to kommunenes antakelser om potensialet
for økt befolkningsvekst, er 39.000 av befolkningsveksten i Oslo og Akershus frem mot 2043
"flyttet" til henholdsvis Ringerike kommune (30.000) og Hole kommune (9.000). I tillegg er det
lagt til grunn en økning i antall arbeidsplasser på til sammen 6.100 fordelt på næringskategoriene
8

Togtilbudet er kodet med utgangspunkt i etablerte modellfiler med R2012 og endringer i henhold til Rutemodell 2027;
Innledende analyser Referansealternativ og mulighetsrom, Kapittel 5; Stringent referanse, Jernbaneverket, 29.11.2013.
9
Tilsvarende reisetid med bil (uten kø) er på henholdsvis 28 minutter og 18 minutter. Reisetiden for bil er mellom to
utvalgte sentrale grunnkretser i Sundvollen og Hønefoss. Reisetiden vil variere avhengig av hvilke grunnkretser i
Sundvollen og Hønefoss vi velger å analysere trafikken mellom.
10
I beregningene er det ikke gjort endringer for nattoget. Dette går som i dag, via Randsfjordbanen.

37

handel, service og utdanning sentralt i Ringerike (4.700 arbeidsplasser) og Hole (1.400
arbeidsplasser) kommune.
For å kunne si noe om effekten av bedret tilbudskonsept, er det gjennomført egne beregninger
der frekvensen på toget på Ringeriksbanen og Bergensbanen er doblet. Ringeriksbanen har økt
frekvensen fra 2 avganger i timen i åpningsåret til en frekvens med kvartersavganger.
Det er også gjennomført beregninger med bom på E16 nord for Sandvika med betaling i retning
Sandvika med takst lik bomringen i Oslo.

4.2 Foreløpige beregningsresultater tog - trafikk på snitt
Bygging av Ringeriksbanen vil gi en økning i antall togreisende på strekningen mellom Sandvika og
Hønefoss.

Togreiser [ÅDt]
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12 000
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Ny E16 og RRB Busund m/økt befolkning
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Ny E16 og RRB Busund m/økt befolkning og bedret
tilbudskonsept tog
Ny E16 og RRB Busund m/økt befolkning,bedret
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Figur 11: Antall togreiser i gjennomsnitt per døgn [ÅDT].
Felles E16 og Ringeriksbanen
Byggingen av ny E16 og Ringeriksbanen vil gi en økning i antall togreiser. Mellom Sandvika og
Sundvollen vil antall togreiser ligge på totalt 6.300 i gjennomsnitt per døgn. Dette er en økning på
600 lange togreiser og 2.200 regionale togreiser11 sammenliknet med Nullalternativet. Se Figur 11.
11

Tallene er sammenliknet med trafikk på Randsfjordbanen i Nullalternativet. Antall lange togreiser langs
Randsfjordbanen er tilnærmet lik på strekningen Sandvika-Hønefoss, og antall regionale reiser langs Randsfjordbanen i
Nullalternativet er tilnærmet lik null.
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Mellom Sundvollen og Hønefoss vil totalt antall togreiser ligge på 5.500 i gjennomsnitt per døgn.
Dette er en økning på 600 lange togreiser og 1.400 regionale togreiser sammenliknet med
Nullalternativet. Antall bussreiser på strekningen mellom Hønefoss og Sandvika får en reduksjon
på om lag 600 i gjennomsnitt per døgn sammenliknet med Nullalternativet. Dette omfatter i
hovedsak regionale bussreiser.
Felles E16 og Ringeriksbanen med økt befolkning, bedret tilbudskonsept og bom på E16
Ved å "flytte" en del av befolkningsveksten fra Oslo og Akershus til Ringerike (totalt 39.000) og
øke antall arbeidsplasser innen handel, service og utdanning (totalt 6.100), får vi en økning i antall
togreiser. På strekningen Sandvika-Sundvollen vil totalt antall togreiser ligge på 9.000 i
gjennomsnitt per døgn. Dette er en økning på 700 lange reiser og 4.800 regionale reiser
sammenliknet med Nullalternativet. Dette tilsvarer en økning i togreiser på 157 prosent
sammenliknet med Nullalternativet, eller 43 prosent økning sammenliknet med alternativet med
ny E16 o g Ringeriksbanen uten ekstra befolkningsvekst. Mellom Sundvollen og Hønefoss vil totalt
antall togreiser ligge på 6.800 i gjennomsnitt per døgn. Dette er en økning på 600 lange togreiser
og 2.700 regionale togreiser sammenliknet med Nullalternativet. Antall bussreiser på strekningen
mellom Hønefoss og Sandvika får en reduksjon på om lag 100 bussreiser i gjennomsnitt per døgn
sammenliknet med Nullalternativet. Dette omfatter i hovedsak regionale bussreiser.
Ved å doble frekvensen på togtilbudet mellom Sandvika og Hønefoss, samt Bergensbanen, vil
antall togreiser øke ytterligere. Mellom Sandvika og Sundvollen vil antall togreiser ligge på totalt
11.600 i gjennomsnitt per døgn. Dette er en økning på 1.700 lange togreiser og 6.400 regionale
togreiser sammenliknet med Nullalternativet. Tilsvarende tall for strekningen mellom Sundvollen
og Hønefoss vil være noe lavere, i overkant av 9.000 togreiser totalt, en økning på 1.600 lange
reiser og 4.200 regionale reiser. Antall bussreiser på strekningen mellom Hønefoss og Sandvika får
en reduksjon på om lag 500 sammenliknet Nullalternativet. Dette omfatter i hovedsak regionale
bussreiser.
Når vi i tillegg legger til bom på E16 nord for Sandvika, vil antall togreiser øke noe mer, til totalt
11.700 i gjennomsnitt per døgn på strekningen Sandvika-Sundvollen. Det er de regionale
togreisene som påvirkes.
Alternativ holdeplasslokalisering i Hønefoss
Det er også gjennomført beregninger med holdeplasslokalisering i Hønengata. Hønengata ligger
strategisk til med hensyn til tilbringerreiser til stasjonen. Mange av de lokale bussene stopper i
Hønengata. I tillegg ligger Hønengata mer strategisk plassert i forhold til hvor folk er bosatt i
Hønefoss. Disse kvalitetene gjør at det blir flere togreiser på Ringeriksbanen med stasjon i
Hønengata sammenliknet med stasjon med plassering som eksisterende Hønefoss stasjon.
Stasjonsplasseringen i Hønengata alene gir totalt 300 flere togreiser mellom Sundvollen og
Sandvika sammenliknet med eksisterende Hønefoss stasjon. Mellom Hønefoss og Sundvollen blir
økningen på totalt 500 togreiser. Følsomhetsberegningen viser at tilbringeravstand og
tilbringertid har stor betydning for togets attraktivitet. Det vil derfor være av stor betydning hvor
stasjonene lang Ringeriksbanen plasseres og hvordan det tilrettelegges for effektiv
tilbringermulighet til disse.
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Anbefaling av stasjonsløsningen for Hønefoss blir gjort i arbeidet frem til 31. januar. Det er nå
vurdert flere mulige stopp i Hønefossområdet. Betjening av fremtidig regiontogtrafikk fra
Hønefoss vil skje ved en stasjon

4.3 Foreløpige beregningsresultater bil - trafikk på snitt
Bygging av ny E16 vil gi en økning i antall biler på strekningen mellom Sandvika og Hønefoss.
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Figur 12: Antall biler i gjennomsnitt per døgn [ÅDT].
Felles E16 og Ringeriksbanen
Ved bygging av både ny E16 og Ringeriksbanen, vil antall bilreiser øke med 14 prosent ved
Kroksund sammenliknet med Nullalternativet, til i overkant av 26.000 biler i gjennomsnitt per
døgn. Se Figur 12. Ny E16 vil altså gi økt biltrafikk til tross for bygging av Ringeriksbanen. Det er
bilreisene under 100 km som øker mest. Et bedret vegtilbud vil derfor gi økt attraktivitet for å
reise.
Felles E16 og Ringeriksbanen med økt befolkning, bedret tilbudskonsept og bom på E16
Ved å "flytte" en del av befolkningsveksten fra Oslo og Akershus til Ringerike (totalt 39.000) og
øke antall arbeidsplasser innen handel, service og utdanning (totalt 6.100), vil også antall bilreiser
øke, i tillegg til økningen i antall togreiser beskrevet over. Over Kroksund vil antall biler øke med
58 prosent sammenliknet med Nullalternativet, til 36.700 biler i gjennomsnitt per døgn. Den store
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økningen i både bil- og kollektivreiser viser den økte reiseaktiviteten som følge av økt befolkning i
Ringeriksområdet.
Ved å bedre tilbudet på tog, vil antall bilreiser reduseres marginalt. Dette betyr at
tilbudsbedringen på tog først og fremst vil bidra til økt reiseetterspørsel på strekningen. Bom på
E16 nord for Sandvika med betaling i retning Sandvika, vil redusere antall bilreiser med om lag syv
prosent ved Kroksund sammenliknet med alternativet med økt befolkning. I dette alternativet
øker antall togreiser med 30 prosent sammenliknet med alternativet med økt befolkning.

4.4 Oppsummering foreløpige beregningsresultater - trafikk på snitt
Tabellen under viser den gjennomsnittlige døgntrafikken for henholdsvis tog og bil for strekningen
mellom Sandvika/Skaret og Sundvollen. For Nullalternativet er togtrafikken på Randsfjordbanen
mellom Vikersund og Hønefoss vist. Det er kun lange reiser som går på Randsfjordbanen i
modellen i Nullalternativet.
Tabell 8 Oversikt over tog- og bilreiser i de ulike beregningsalternativene

Ny E16
Med
Nullog RRB
økt befolkalternativet
MMMM
ningsvekst
TOGREISER Ringeriksbanen mellom Sandvika og Sundvollen [ÅDT Personer]
Reiser med regiontog
2200
4800
Reiser med Bergensbanen
3500
4100
4200
SUM BANE
3500
6300
9000
VEGTRAFIKK E16 mellom Skaret og Sundvollen [ÅDT Kjøretøy]
Korte bilreiser
10100
12700
20200
Lange bilreiser
9000
10100
10600
SUM VEG
19100
22800
30800

Med økt
befolkningsvekst og
kvartersfrekvens

Med økt
befolkningsvekst,
kvartesfrekvens og
bom nord
for Sandvika

6400
5200
11600

6500
5200
11700

20100
10500
30600

16300
10500
26800

4.5 Markedsandeler
Bygging av ny E16 og Ringeriksbanen gir økt reiseetterspørsel, spesielt mellom Ringeriksområdet
og Oslo/Bærum. Bygging av Ringeriksbanen vil imidlertid ha stor inn innvirkning på
markedsandelene for bil og kollektiv dersom man ser på korte arbeidsreiser (<100 km) mellom
Ringeriksområdet og Oslo/Bærum12, se Figur 13.

12

Reiserelasjonen Ringeriksområdet – Oslo/Bærum er den relasjonen med flest reiser til/fra Ringeriksområdet. I tillegg
er arbeidsreiser (som fortrinnsvis foretas i rushperiodene) viktige med hensyn til konkurranseforholdet mellom bil og
kollektiv på strekningen.
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Reisemiddelfordeling motoriserte reiser
- Korte arbeidsreiser mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum
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Figur 13. Reisemiddelfordeling for arbeidsreiser mellom Ringerike og Oslo/ Bærum
Med økt befolkningsvekst, bedret tilbudskonsept for tog og bom på E16 nord for Sandvika, vil
kollektivandelen være lik bilandelen for arbeidsreiser mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum.
Ser man imidlertid på summen av alle reisehensiktene for reiser mellom Ringeriksområdet og
Oslo/Bærum, vil bilandelen ligge på 70-80 prosent, mens kollektivandelen vil ligge på 20-30
prosent.
Resultatene presentert må sees i sammenheng med de begrensninger som ligger i
modellverktøyet. Dette er diskutert under.

4.6 Vurderinger knyttet til begrensninger i modellberegningene
Beregningsresultatene fra transportmodellen RTM DOM-IC og NTM er konsistente med hensyn til
samlet reiseetterspørsel og kjente markedsmekanismer for persontransportmarkedet.
Modellsystemet håndterer endringer i kjente infrastrukturinvestering, endret kollektivtilbud,
befolkningsutvikling, økonomiske utvikling, bilhold- og førerkortinnehav, total reiseetterspørsel
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for befolkningen i grunnkretsene, destinasjonsvalg, transportmiddelvalg og rutevalg for bilturer og
kollektivreiser.
Den aktuelle transportmodellen RTM DOM-IC er også tidligere benyttet i analyse av
Ringeriksbanen (Norconsult/Urbanet, 2011)13 . Det ble her påvist at modellen i for liten grad tar
hensyn til trengsel på vegnettet. Transportmodellen utvikles jevnlig, og er forbedret på en rekke
punkter. Modellens følsomhet når det gjelder kollektivtransportens markedsandel, med hensyn til
endringer i reisetid, er i utgangspunktet rimelig.
Modellen beregner imidlertid ikke realistiske bilreisetider på det belastede vegnettet i Osloområdet under rushtidsperioder. Vi har derfor valgt å korrigere modellberegningsresultatene når
de benyttes videre til nytte-kostnadsanalyse. Det antas at Ringeriksbanen fører til relativt sett
færre bilreiser mellom Ringerike og Oslo-området enn hva transportmodellen viser. På bakgrunn
av tallene fra tidligere analyse (Norconsult/Urbanet, 2011), er modellberegnet antall regionale
togreiser på Ringeriksbanen derfor oppjustert med 18 prosent når trafikantnytten beregnes.
Det er i dag usikkerhet knyttet til hvor mye modellberegningsresultatet skal og bør oppjusteres,
men begrunnelsen for en slik korrigering får vesentlig støtte i en uavhengig gjennomført
markedsundersøkelse (Urbanet Analyse, 2011)14. Markedsanalysen indikerer betydelige
konkurranseflater mellom bil og kollektivtransport på reiserelasjonen Ringerike-Oslo når samlet
reisetid med kollektivtransport forkortes ved bygging av Ringeriksbanen. Forsinkelser på
vegnettet som følge av trengsel og kø i Oslo-området er den vesentligste årsaken til at
Ringeriksbanen blir konkurransedyktig i forhold til bilen.

13

Norconsult/Urbanet (2011): Vurdering av konkurranseflater for Ringeriksbanen. Analyse i tilknytning til
konseptvalgutredning. Norconsult-rapport, utarbeidet på oppdrag for Jernbaneverket, 17. februar 2011
14
Urbanet Analyse (2011): Tre mulige banestrekninger. Trafikantenes verdsetting av tid og potensialet for togreiser.
Urbanet Analyse rapport 28/2011.
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Figur 14: Figuren er hentet fra rapporten Tre mulige banestrekninger. Trafikantenes verdsetting av
tid og potensialet for togreiser Urbanet Analyse, 2011.
Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser en sterk vekst i antall bosatte og arbeidsplasser i Oslo og
Akershus de neste 20-30 årene. Befolkningsutvikling og økonomisk vekst innebærer økt
reiseetterspørsel, og selv med styrket kollektivsatsing er det beregnet en vesentlig økning i
biltrafikken i Oslo-regionen (Norconsult, 2013)15. Dette vil innebære økt trengsel og redusert
framkommelighet på vegnettet, sannsynligvis også utenfor de tradisjonelle rushtidsperiodene.
Eventuelle trafikkregulerende tiltak som f.eks. køprising, vil redusere bilkøene. Økte kostnader
ved bilbruk (minutter eller kroner) bidrar uansett til at styrket kollektivtrafikk blir mer
konkurransedyktig i framtiden.
Med regional togtrafikk på Ringeriksbanen får kommunene Ringerike og Hole økt tilgjengelighet til
Oslo-området. Dette vil sannsynligvis medføre at områdene blir mer attraktive som bosted, også
for de som har arbeidssted i Oslo-området. Med et kollektivtilbud på Ringeriksbanen som kan
tilby reisetider som konkurrerer med bilen, vil en større andel av befolkningen velge
kollektivtransport framfor bil.

15

Norconsult (2013): Transportanalyse for Oslos kommuneplan KP2013. Norconsult-rapport, ISBN 978-82-7827-050-9,
utarbeidet for Oslo kommune, juni 2013.
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5

AREALRELATERTE KONSEKVENSER

5.1 Innledning
Det er ikke gjort noen fullverdig konsekvensutredning av arealrelaterte (ofte kalt ikke-prissatte)
konsekvenser etter Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser i denne fasen av
prosjektet. I stedet presenteres først resultatene fra konsekvensutredningen av E16 Skaret –
Hønefoss fra 2012 for de mest relevante alternativene, deretter gis det en drøfting av hvordan
bygging av Ringeriksbanen i tillegg til E16 vil påvirke konsekvensene.
Endringene i forhold til konsekvensene av E16 i 2012 vil være forskjellige om Ringeriksbanen skal
gå om Åsa og E16 skal gå over Kroksund eller om både jernbanen og vegen skal gå i samme
korridor over Kroksund. Vurderingene av dette gjøres i to trinn for både å få fram de samlede
konsekvensene, og for å fokusere særlig på forskjellen mellom dem:
1. Basert på konsekvensutredningen for E16 (KU for E16) gjøres en overordnet vurdering av hva
totalkonsekvensene for de ulike eksempelalternativene kan bli.
2. Ettersom det er forskjellen mellom de to hovedkorridorene som er hovedfokus her, med
særlig blikk på om det er grunnlag for å sile ut eller holde på Åsalinja i det videre
utredningsarbeid, er det i trinn to gjort en nærmere vurdering av forskjellene mellom
alternativene.
En nærmere gjennomgang og foreløpig analyse av arealrelaterte tema er behandlet i et eget
vedleggsnotat.

5.2 Konsekvensutredning for E16 Skaret – Hønefoss fra 2012
Konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss fra 2012 behandler hele 29 vegalternativer.
Det ble utarbeidet forslag til kommunedelplan for fire av disse. Planforslagene var på høring og
offentlig ettersyn i 2013. Kartet på neste side viser de fire løsningene. Fra og med Skaret til og
med kryssingen av Kroksund er alle løsningene like. De innebærer utvidelse fra to til fire kjørefelt i
og nær dagens E16 fra Skaret til Rørvik (den gang betegnet som alternativ A på denne
delstrekningen), deretter bru over Kroksund fra området ved Rørvik camping. Brua går i kurve.
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Nord for Kroksunder det to
muligeløsninger.Alternativ1
innebæreren kort (ca.0,7km)
tunnel gjennomGjesval/Fekjæråsen,deretter vegi
dagenvestfor Viktil Bymoen,
inkludert kryssmed forbindelsetil Vikpå Smiujordet.
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Figur15 Defire alternativenefor E16Skaret- Hønefosssomdet
ble laget forslagtil kommunedelplanfor i 2012
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Tabellen nedenfor viser konsekvensvurderingene for disse fire alternativene for E16 Skaret –
Hønefoss fra 2012.
Tabell 9. Ikke-prissatte konsekvenser fra KU for E16 Skaret - Hønefoss fra 2012 for de fire
alternativene det ble laget forslag til kommunedelplan for
Alternativ i Landskap Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Kulturmiljø Naturressurser
KU for E16
A1a
--/-----/------A12a
A1b
A12b

-/---/----

0/-/-0/-

------/---

0
---

----

Det må nevnes at b-løsningene som ble analysert i konsekvensutredningen og som har fått
vurderingene i tabellen over, ble justert, slik at løsningene i kommunedelplanforslagene er
annerledes ved Hvervenmoen. Det gir nyanser i konsekvensvurderingene som vi ikke går inn på
her.
Vi ser at alternativene generelt gir betydelige negative konsekvenser for de ikke-prissatte
temaene. Videre er det verdt å merke seg at valg av løsning på strekningen Kroksund – Bymoen,
altså om man velger veg i dagen vest for Vik (alternativ 1) eller tunnel forbi Vik (alternativ 12) har
stor påvirkning på konsekvensene. Velges tunnelløsningen, er konsekvensene vurdert å bli mindre
negative for samtlige tema. Særlig stort er skillet for temaet kulturmiljø. Forskjellen skyldes at
områdene Gjesval, Fekjær og Løken, som har betydelige verdier for mange tema, ikke blir berørt
dersom vegen legges i tunnel.
Vi ser også at det er en viss forskjell mellom a- og b-løsningene. I a-løsningene er kryssingen av
Storelva ved Busund en spesielt stor utfordring som gir utslag for naturmiljø. I b-løsningene er
beslag av jordbruksareal en spesielt stor utfordring, noe som gjør at disse kommer dårligere ut
med hensyn til naturressurser (som inkluderer landbruk).
Vegvesenet varslet i konsekvensutredningen fra 2012 innsigelse mot tunnelløsningen forbi Vik
fordi den etter Vegvesenets vurdering koster for mye å bygge, drifte og vedlikeholde. Hole
kommunestyre vedtok i 2013 at kommunen ønsker tunnelløsningen. Gjennom høringen i 2013 ble
det fremmet innsigelser til alle alternativene til kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss

5.3 Konsekvenser samlet for veg og bane
Det har ikke vært anledning til å gjøre full vurdering av konsekvensene for de fire
eksempeltraseene i denne runden (jfr kart i Figur 3 og Figur 4 på side 26 og 27). Det gjøres i neste
fase. For å få et grep på hva de samlede konsekvensene kan bli for både veg og bane, er det tatt
utgangspunkt i KU for ny E16. Det er ikke helt, men noe samsvar mellom de traseene som er
vurdert for ny E16 og de traseene som nå vurderes. En oversikt gis i tabellen under. Med dette
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som utgangspunkt har vi gjort en grov vurdering av hvordan konsekvensene for felles veg og
jernbane kan bli i forhold til nullalternativet.
Tabell 10. Alternativer i KU for E16 som helt eller delvis inngår i de fire eksempeltraseene
Vegalternativ fra KU for E16
Baneløsning
K1 Helgelandsmolinja A1a, krysser Kroksund ved Rørvik, kort
Bru ved Sundvollen,
tunnel under Gjesvalåsen, dagstrekning over egen tunnel fram til
Bymoen deretter i
Smiujordet fram til Bymoen. Deretter går
samme trase som veg.
Helgelandsmolinja i en trase som krysser
gjennom Helgelandsmoen og over Storelva, i
et område der ny veg ikke er vurdert i KU for
E16.
K2 Busundlinja
A12a, bru ved Rørvik, i tunnel forbi Vik, altså Bru ved Sundvollen, i
ikke dagløsning over Smiujordet, deretter
tunnel fram til i felles
kryssing av Storelva ved Busund.
tunneltrase med veg
fram til Bymoen
deretter i samme trase i
dagen som veg
K3 Monserudlinja
A12b, bru ved Rørvik, tunnel til Bymoen som Jernbanebru ved
i A12a, og deretter via Norderhov, men noe Sundvollen som i
mer øst og over noe mer landbruksarealer
alternativ K2
enn A12b, og videre til Hvervenmoen.
Busundlinja, felles trase
med veg deretter.
K4 Delt løsning:
Som A1a på hele strekningen, dvs bru ved
Jernbane over Åsa
Åsalinja og veg
Rørvik, kort tunnel og dagløsning over
over Kroksund
Smiujordet vest for Vik, og deretter daglinje
som krysser Storelva ved Busund og videre
til Styggedalen.

Tabell 9 viser hvordan aktuelle traseer i KU for E16 ble konsekvensutredet for ikke prissatte tema.
Dette er resultater fra KU for E16 kun for veg og ikke for bane. For de fire eksempelkorridorene
vil det komme effekter i tillegg til disse. De viktigste er:


Tilleggseffekt for jernbanetrase
For alle alternativ med felles veg og bane vil det i tillegg komme konsekvenser som følge av
større inngrep med banetraseen. For naturresurser vil dette være direkte relatert til økt
arealforbruk av dyrka og dyrkbar jord til jernbanetraseen. Det er derfor grunn til å anta at
dette vil øke den negative vurderingen for dette temaet for alle alternativer. For andre tema
kan tilleggseffektene variere mer, der også andre forhold enn bare arealforbruket vil spille
inn.



Steinsletta kulturlandskap
De første Temautredningene for KU for E16 ble laget før Steinsletta i 2009 ble inkludert i
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Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Dette er 22 områder over hele landet hvor det finnes
svært store biologiske og kulturhistoriske verdier 16. Inngrep i dette området ansees som
særlig problematisk og vil i første rekke berøre alternativ K3 Monserudlinja som går via
Norderhov. For naturresurser, landskap og kulturmiljø vil dette føre til at konsekvensene nå
bør vurderes større enn det som ble gjort for veg alene i KU for E16. Monserudlinja går også
noe mer inn på landbruksareal enn tilsvarende alternativ A12b i KU for E16 på grunn av krav
om stivere linjeføring for bane enn for veg.


Jernbanebru over Kroksund
Jernbanebru over Kroksund gir en tilleggseffekt for landskapsbildet, enten den samlokaliseres
med ny E16-bro eller dagens veg over Sundvollen. Fjordkryssingen ligger mer eksponert enn
Åsalinjens anlegg i dalsiden. Parallelføring av bane og veg vil i begge variantene av
fjordkryssing føre til en stivere linjeføring, mer omfattende konstruksjoner, og en økt visuell
barriere gjennom sundet.



Åsalinja
Ettersom mesteparten av Åsalinja går i tunnel, vil tilleggseffekten trolig ikke være vesentlig,
men et mulig unntak der traseen med dobbeltspor føres inn fra øst over elva og til dagens
stasjon på Hønefoss.

Hovedtrekkene fra gjennomgangen over, når konsekvensene for både veg og bane sees samlet,
er:
 Det er store negative konsekvenser ved alle alternativ
 Det er små forskjeller mellom alternativene når totalkonsekvensene vurderes
Forskjellene mellom alternative «drukner» noe i de samlede konsekvensene med nullalternativet
som referanse. For å få fram forskjellene mellom en korridor med bane over Åsa og en korridor
med felles trase over Kroksund, er det derfor gjort en nærmere vurdering av disse forskjellene,
som kommer «på toppen» av de samlede konsekvensene i forhold til nullalternativet. Dette gjøres
i neste avsnitt.

5.4 Forskjeller mellom alternativene
I dette delkapitlet «zoomer» vi inn på forskjellene mellom alternativene. Her gis et sammendrag
av vurderingene som er omtalt mer uførlig i et eget vedleggsnotat.
5.4.1 Sammenligningsgrunnlag
Den relative sammenligningen mellom alternativene benytter K4 som sammenligningsgrunnlag,
dvs delt løsning med dobbeltsporet bane over Åsa sammen med alternativ A1a over Kroksund.
16

Områder etablert i 2009 av Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet som representative utvalg
av områder fra hele landet, et eksklusivt utvalg områder med godt ivaretatte jordbrukslandskap med minst mulig grad
av forstyrrende inngrep eller påvirkning i senere tid, jfr
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Mars-2014/Anbefaler-videreforing-av-Utvalgtekulturlandskap-i-jordbruket/
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Det må understrekes at dette avviker dermed fra ordinær KU-metodikk der referansealternativet
(null-alternativet) er dagens situasjon pluss påregnelige og vedtatte endringer fram til
sammenligningsåret. Her fokuserer vi kun på de relative forskjellene mellom alternativene som
kommer på «toppen av» vurderingene i avsnittet foran.
Ved å bruke Åsa-alternativet som sammenligningsgrunnlag, vil vi forstørre forskjellene mellom
korridorene ved at «nullpunktet» flyttes opp til Åsa-alternativet og dermed er det endringene
derifra som vurderes.
Jernbanetraseen over Åsa kan gjennomføres frikoblet fra en trase for E16 over Kroksund og har
ingen bindinger til valg av vegtrase. For å avgrense framstillingen er det i K4 med delt løsning
valgt å ta utgangspunkt i alternativ A1a som var Statens vegvesens anbefalte alternativ for E16 da
vegen ble planlagt uten kobling mot jernbane. Det foreligger innsigelse mot dette alternativet, på
samme vis som de andre lanserte alternativene, det er dermed ikke gitt at det er dette
alternativet som ville blitt valg om prosessen med bare veg over Kroksund hadde gått videre.
Endringene fra delt løsning med jernbane i Åsa-korridoren og veg over Kroksund, til en situasjon
med felles trase, vil dermed framkomme av tre forhold:
 Endring av vegen fra A1a til ny vegtrase i felles korridor
 Tilleggskonsekvensen ved å legge bane i samme korridor som vegen og inntil denne
 Reduserte konsekvenser ved at Åsa-korridoren for bane går ut.

5.4.2 Vurderingsskala
Ved formell KU-metodikk for ikke prissatte konsekvenser vurderes konsekvensene i en ni-delt
skala etter en vurdering av hvor verdifulle områdene er og hvor omfattende omfanget av
inngrepet er. I dette avsnittet er det som påpekt foran, ikke gjort en fullverdig KU basert på en
detaljert områdevis vurdering av infrastrukturens inngrep i kartlagte verdier. Vurderingene her er
gjort på et overordnet nivå hvor det har vært viktig å få fram hovedtrekk og ikke detaljer. Dette er
gjort dels fordi problemstillingen er på et overordnet konseptuelt nivå, dels av hensyn til
tilgjengelig tid og med tanke på at detaljerte vurderinger skal gjøres i endelig rapport. I tillegg bør
en avskalling av alternativer på dette stadiet kunne gjøres på et overordnet nivå dersom de ikke
skal vurderes videre. Dersom det ikke er enkelt å sile ut et alternativ i denne fasen, kan det være
en indikasjon på at det bør være med i videre analyse.
Det er derfor brukt en vurderingsskala som avviker fra formell KU-metodikk med en grovere skala:
 Ubetydelig endring
 Noe bedre /verre

Forskjellene er ikke så store at de bør tillegges vekt
Forskjellene er store nok til at de bør inngå som del av vurdering av
de to korridorene
 Vesentlig bedre / verre Forskjellene er så store at det bør tillegges stor vekt i sammenligning
av de to hovedkonseptene.

50

5.4.3 Verdivurderinger og konsekvenser
Vurderingene er gjort på grunnlag av de verdier og kvaliteter som er registrert i planområdet i
tidligere planprosesser, dvs de verdier som er kartlagt gjennom arbeidet med KU for E16 i 2012 og
KU for jernbane i 1999. I den grad det foreligger nyere kunnskap, er dette omtalt under hvert
tema. En fullstendig gjennomgang og kvalifisering av konsekvensene i området blir gjort i neste
fase hvor en formell KU etter håndboka blir gjennomført. I denne fasen legges som nevnt i
hovedsak tidligere materiale til grunn. Sammen med en vurdering av hvordan veg og bane griper
inn i disse, gir dette grunnlag for en vurdering av konsekvensene.

5.4.4 Naturmiljø
For naturmiljø kommer alle korridorer med veg og bane over Kroksund noe bedre ut enn
alternativet med banekorridoren over Åsa når denne er koblet til vegalternativ A1a som
innebærer daglinje mellom Kroksund og Bymoen. Alle felles traseer over Kroksund går mer i
tunnel og er dermed mer skånsom mot naturmiljøet. Det må like vel understrekes at
konfliktgraden er høy for alle korridorer siden de går gjennom områder med svært høy verdi av
både nasjonal og internasjonal karakter. Årsaken er i hovedsak knyttet til at A1a har høy
konfliktgrad i forhold til naturmiljø innenfor flere delområder.
Alternativ K1 Helgelandsmolinja har med seg dagløsning for veg vest for Vik. Alternativt K2
Busundlinja har med seg kryssing av Storelva ved Busund. En kombinasjon med motorveg i tunnel
forbi Vik og videre over Helgelandsmoen, dvs K2 i sør og K1 i nord, ville gitt mindre konflikt med
naturmiljøverdier enn de fire eksempelkorridorene som er vurdert. Dette følges opp i neste
utredningsfase.
5.4.5 Naturresurser
K4 delt løsning med Åsalinja og veg over Kroksund, har et vesentlig mindre arealbeslag enn de
andre eksempelalternativene. Særlig stort forbruk av fulldyrka mark har alternativ K3
Monserudlinja, og store deler av dette ligger innenfor Steinsletta kulturlandskap.
5.4.6 Landskap
Sammenlignet med alternativ K4 delt løsning, har alle de tre felleskorridorene for veg og bane en
negativ konsekvens for landskapsbildet. I omfangsvurderingen for dette temaet er terrengtilpasning og eksponering vesentlige parametere. Ved en parallelføring av de to anleggene får
man utfordringen med både jernbanens stive kurvatur og veganleggets bredde og arealbeslag. I
de tilfellene der parallelføringen medfører at vegen blir lagt i tunnel, har samlokaliseringen
positivt omfang, men felles trasé i dagsoner gir jevnt over et mer eksponert og mindre
terrengtilpasset anlegg enn A1a og bane over Åsa.
5.4.7 Kulturminner
Knyttet til vegalternativ A1a har Åsalternativet et mindre godt utgangspunkt siden A1a går i dagen
mellom Kroksund og Bymoen. Alternativ K1 Helglandsmolinja er like vel noe verre enn K4 med
delt løsning, i hovedsak fordi traséen også vil bryte igjennom og dele kulturmiljøet Helgelandsmoen med stor verdi. Alternativ K2 Busundlinja er derimot noe bedre, fordi en unngår konfliktene
som daglinje medfører i søndre del av området. Alternativ K3 Monserudlinja er vesentlig verre en
alternativ K4 på grunn av inngrep i flere miljøer av stor verdi i midtre del, knyttet til Steinsletta.
Disse er av slik betydning at mindre konflikt i søndre del med K3 ikke kan veie opp for dette.
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5.4.8 Nærmiljø
Alternativ K1 Helgelandsmolinja er noe bedre enn A1a i hovedsak på bakgrunn av måten linjene
krysser friluftsområdet Prestmoen. Alternativ K2 Busundlinja er noe bedre enn A1a i hovedsak på
bakgrunn av hvordan linjene krysser Bymoen. I tillegg har K4 med Åsalinja noen negative
virkninger. Totalt sett er dermed K1 Helgelandsmolinja og K2 Busundlinja noe bedre enn K4 med
delt løsning. K3 Monserudlinja er noe verre enn K4 delt løsning ettersom den er verre enn A1a på
hele strekningen mellom Kroksund og Hønefoss.
5.4.9 Samlet oppsummering av forskjeller i konsekvenser
Det må nok en gang understrekes at det i dette avsnittet bare er forskjellen mellom korridorene
som er vurdert med alternativ K4 splittet løsning som utgangspunkt. Det er dermed ikke den
samlede konsekvens som er vurdert, den er vurdert i avsnitt 5.2 og vil bli tatt opp mer grundig i
neste utredningsfase. Dette innebærer som påpekt innledningsvis i dette underkapitlet, at
forskjellene mellom alternative her blåses opp.
Med dette som utgangspunkt og når vi legger konsekvensene av K4, dvs bane over Åsa og veg
over Kroksund som målestokk, får vi resultat som vist i tabellen under.

Tabell 11. Samlet oppstilling av tilleggskonsekvensene for arealrelaterte tema i forhold til korridor
K4 med bane over Åsa og veg som A1a.
K4
K1
K2
K3
Åsa+A1a Helgelandsmoen
Busundlinja
Monserudlinja
Naturmiljø
0
Noe bedre
Noe bedre
Noe bedre
Naturressurser
0
Vesentlig verre
Vesentlig verre
Vesentlig verre
Landskapsbilde
0
Noe verre
Ubetydelig verre Vesentlig verre
Kulturminner og -miljø
0
Noe verre
Noe bedre
Vesentlig verre
Nærmiljø
0
Noe bedre
Noe bedre
Noe verre

Med K4 delt løsning som utgangspunkt, vil endringene i konsekvenser variere mellom de andre
eksempelalternativene. Naturresurser, dvs forbruk av dyrket og dyrkbar mark, er gjennomgående
større ved å føre bane over Kroksund i forhold til Åsa. Dette henger naturlig nok sammen med at
konsekvensen her er direkte relatert til arealforbruket, og Åsa-alternativet mellom Sundvollen og
Hønefoss går for det meste i tunnel eller gjennom utbygde områder.

For andre tema varierer endring i konsekvenser noe mer. Samlet sett kommer en østre korridor
K3 Monserudlinja dårligere ut enn andre alternativer for de fleste tema. Dette henger sammen
med at korridoren går gjennom særlig verdifulle og sårbare områder for landskap og kulturmiljø i
midtre del som ikke oppveies av at både veg og bane for en stor del går i tunnel i søndre del.
Helgelandsmolinja (K1) har blant de største miljøkonsekvenser i sør med dagløsning ved Vik, men
er noe bedre enn andre alternativer i midtre del av området. Det kan dermed se ut til at en
kombinasjon med tunnelløsning vest for Vik og kryssing av Storelva sør for Helgelandsmoen kan gi
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de minst konflikter med arealrelaterte tema. Dette er en kombinasjon som vil bli vurdert
nærmere i videre utredningsarbeid.

Det må imidlertid understrekes at de fire alternativene med ulike kombinasjoner av veg og bane,
bare er brukt som analytiske eksempler for å få et håndterlig antall varianter og for å få fram
spennvidden i alternativene. Det er viktig at disse ikke framstilles som eneste valgbare
alternativer. Andre kombinasjoner er mulig og ville gitt andre evalueringsresultater. Med de fire
valgte har vi like vel fått fram spennvidden i mulig konsekvenser. Konklusjonene må dermed ta
hensyn til dette.

5.5 Samlet oppsummering
Problemstillingen som skal belyses her er forskjell i ikke prissatte konsekvenser om man velger
mellom delt løsning med bane via Åsa og bare veg over Kroksund, eller felles trase for veg og bane
over Kroksund. Bakgrunnen for dette er å få fram et grunnlag for å vurdere om Åsa-alternativet
kan siles ut allerede på dette stadiet i planprosessen. Åsa-alternativet ble sin tid anbefalt fordi
konsekvensene for flere miljøtema var så store ved en trase over Kroksund. Den gang var det bare
bane som ble vurdert. Nå er det gitt at det skal etableres både veg og bane og det er dermed
summen av disse to som skal vurderes.
Samlet sett kan dermed følgende konklusjon trekkes for ikke prissatte konsekvenser:


De samlede konsekvensene er store for alle alternativer.



Bane over Åsa forutsetter veg over Kroksund. Vurder samlet skiller ikke dette seg
vesentlig i konsekvens fra flere av alternativene med felles korridor for bane og veg over
Kroksund.



De negative konsekvensene ved felles veg- og banetrase over Kroksund kan dempes
betraktelig ved å velge en løsning der også vegen, og ikke bare banen, legges i tunnel forbi
Vik.
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6

SAMFUNNSØKONOMI
Den samfunnsøkonomiske analysen er gjennomført i tråd med retningslinjene i Jernbaneverkets
veileder for samfunnsøkonomiske analyser, JD 205 (Jernbaneverket, 2014), og hvor henholdsvis
Jernbaneverkets og Statens vegvesens verktøy for slike analyser er benyttet.
I en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse skal alle virkninger/konsekvenser av et tiltak inngå,
dvs. både konsekvenser som er prissatte og konsekvenser som ikke er prissatte, hvor sistnevnte
inkluderer den type effekter som er omtalt i kapittel 5. I dette kapitlet begrenser vi oss til å
presentere de prissatte konsekvensene av de aktuelle investeringsalternativene, og gir kun en
kort drøfting av de ikke-prissatte. For en mer fullstendig vurdering viser vi til en egen
underlagsrapport (Vista Analyse, 201417).
Den samfunnsøkonomiske analysen omfatter et bredt spekter av virkninger som vil oppstå over
en lang tidshorisont. Det understrekes derfor at det er betydelig usikkerhet knyttet til nivået på
beregnet nytte og kostnader. Konklusjonene må vurderes i lys av denne usikkerheten.
Ringeriksbanen bygges blant annet for å åpne en ny utviklingskorridor i Osloregionen. Banen gir
potensial for en vekst langt utover Statistisk sentralbyrås middelprognoser. En slik ekstraordinær
vekst er vanskelig å fange opp i transportmodellen og de samfunnsøkonomiske beregningene.
Ringeriksbanen vil være en helt ny forbindelse i jernbanenettet. Erfaringer tilsier at
transportmodellene ikke fanger opp den fulle virkningen av slike endringer. Ringeriksbanen vil
sannsynligvis føre til at flere velger tog fremfor bil enn transportmodellen tilsier. Det er korrigert
for dette i nytteberegningene, men som påpekt i kapittel 4, er det usikkert hvor mye
modellberegningsverktøyet bør oppjusteres.
Som det blant annet framgår av kapittel 7, er det et sterkt politisk ønske om og potensial for vekst
i Ringeriksregionen. Ringeriksbanen og E16 er nødvendige forutsetninger for denne regionale
utviklingen. Banen og vegen vil bidra til et utvidet bo- og arbeidsmarked og øke tilgjengeligheten
til arbeids-, vare- og tjenestemarkeder utenfor regionen. Sparte tidskostnader er beregnet, men
indirekte virkninger som synergier mellom arbeidsplasser og tilhørende produktivitetsøkninger er
ikke beregnet. Det vil derfor sannsynligvis være nyttefaktorer ved et bedre transportsystem til
Ringerike som ikke er fanget opp i den analysen som er gjort nå.

6.1 Metode prissatte konsekvenser
Beregningene av de prissatte konsekvensene av å bygge jernbane er gjennomført med
Jernbaneverkets Excel-baserte beregningsmodell, Merklin, versjon august 2014. De prissatte
konsekvensene av å bygge ny E16 er beregnet med EFFEKT. Alle virkninger er beregnet som

17

Vista Analyse 2014: Samfunnsøkonomisk analyse av Ringeriksbanen og ny E16. Vista Analyse rapport
2014/39.
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differansen mellom det enkelte alternativet og referansealternativet, dvs. dagens situasjon pluss
påregnelige og vedtatte endringer fram til sammenligningsåret.
6.1.1 Generelle beregningsforutsetninger for prissatte konsekvenser
Det legges til grunn at jernbaneprosjektet har en levetid på 75 år fra og med åpningsåret i 2024.
Analyseperioden består av de første 40 årene av prosjektets levetid, noe som betyr at det
presenteres detaljerte nytte- og kostnadsstrømmer for denne perioden. Restverdiperioden består
av de påfølgende 35 årene, og for denne perioden rapporteres kun samlet netto nåverdi, kalt
restverdi, det vil si summen av alle nytte- og kostnadselementer.
Prosjektets systematiske risiko hensyntas gjennom kalkulasjonsrenta som settes til 4 prosent de
første 40 år, deretter 3 prosent for år 40 til år 75 og 2 prosent for perioden etter år 75.
Vi legger til grunn Finansdepartementets anslag på 1,4 prosent årlig vekst i realdisponibel inntekt
pr person fra Perspektivmeldingen 2013 (Finansdepartementet, 201318). For øvrige goder antar vi
ingen endring i realprisene over tid.
Finansiering over offentlige budsjetter innebærer i siste instans økte skatter. I tråd med etablert
praksis er det lagt til grunn en skattefinansieringskostnad på 20 prosent på utbetalinger over
offentlige budsjetter.

18

Finansdepartementet 2013: Perspektivmeldingen 2013. Meld. St. 12 (2012-2013).

55

Tabell 12: Generelle beregningsforutsetninger for jernbane
Parameter
Forutsetning
Åpningsår
2024
Prosjektets levetid
2024-2098 (75 år)
Analyseperiode
2024-2063 (40 år)
Restverdiperiode
2064-2098 (35 år)
Kalkulasjonsrente, 2014-2053
4,0%
Kalkulasjonsrente, 2054-2088
3,0%
Kalkulasjonsrente, 2089-2098
2,0%
Realprisjustering av tid, miljø, sikkerhet og helse 1,4%
Skattefinansieringskostnad
20%
Beregningsår
2043
Henføringsår
2022
Kroneverdi
2014
Levetid underbygning
75 år
Levetid overbygning
40 år
Levetid kontaktledningsanlegg
60 år
Levetid signalanlegg
30 år
Levetid elektoranlegg
40 år
For ny veg er det forutsatt samme anleggsperiode, åpningsår, henføringsår og skattekostnad som
for jernbane. Prosjektets levetid er imidlertid satt til 40 år, tilsvarende normal levetid for en
veginvestering, og diskonteringsrenten er 4 prosent i hele perioden da EFFEKT ikke tillater en
fallende rentebane.
Trafikktallene er hentet fra trafikkberegningene som er omtalt i kapittel 4. Som pekt på i kapittel 4
er det usikkert om de brukte modellene gir korrekt fordeling av trafikken mellom bil og tog, og
derfor er modellberegnet antall regionale togreiser økt med 18 prosent ved beregning av
trafikantnytten.
6.1.2 Prissatte nytte- og kostnadselementer
Prissatt nytte og kostnader ved samferdselsprosjekter grupperes normalt etter hvilke
grupper/aktører som påvirkes:


Trafikanter som får endret sitt transporttilbud



Operatører, dvs. selskaper som driver tog- og busstrafikken, og bompengeselskaper



Offentlige organer, dette omfatter investeringskostnader, utgifter til drift og vedlikehold,
kjøp av transporttjenester og endringer i avgiftsinntekter



Samfunnet for øvrig, dvs. nytte og kostnader knyttet til ulykker, støy, kø, lokale utslipp,
utslipp av klimagasser og helse, samt ikke prissatte konsekvenser som er behandlet i kapittel
5
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6.1.3 Følsomhetsanalyser
Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av kostnader, se kapittel 3. Men det vil også være
usikkerhet om nyttesiden både med hensyn til trafikk og andre elementer nevnt overfor. Det er
derfor gjennomført noen modellkjøringer hvor forutsetningene knyttet til trafikkmengden, i form
av økt boligutbygging i Ringerike og Hole og dermed økt innflytting til kommunene, og til
fordelingen mellom veg og bane er forandret sammenlignet med hovedalternativet.
I denne omgang er det ikke gjennomført følsomhetsanalyser av endringer i kalkulasjonsrente,
realinntektsvekst, analyseperiode og investeringskostnader.

6.2 Resultater for prissatte virkninger
I dette kapitlet presenteres prissatte virkninger av K2 Busundlinja med felles veg og bane over
Kroksund og K4 delt løsning med jernbane over Åsa og veg over Kroksund.
Det er gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse som inkluderer både ny veg og ny jernbane,
hvor vi presenterer prissatt nytte og kostnader for henholdsvis veg- og baneinvesteringer, samt
samlet nytte, for hver korridor. For jernbane over Åsa viser vi også mer detaljerte resultater (se
Vista Analyse (2014) for detaljerte resultater for begge korridorer og mer om hvordan nytten av
bane og veg er beregnet). Bygging av ny veg kan påvirke lønnsomheten av ny jernbane, og
bygging av ny jernbane kan påvirke lønnsomheten av ny veg. I beregningen av nytten for vei er
det tatt hensyn til at jernbanen bygges samtidig, men i beregningen av nytten av ny jernbane ser
vi bort fra at bygging av ny veg kan endre lønnsomheten. Det er gjennomført modellkjøringer som
tyder på at disse virkningene er relativt beskjedne, i det trafikantnytten for togpassasjerer kun ble
redusert med ca. 2 prosent når man tar hensyn til at det samtidig bygges ny veg.
For å unngå dobbelttelling av nytten av ny jernbane, er Kollektivmodulen i EFFEKT ikke tatt i bruk.
6.2.1 Resultater: Korridor K4
De prissatte virkningene knyttet til ny jernbane og ny veg er i dette delkapitlet beregnet med
grunnlag i Statistisk Sentralbyrås middelprognose for befolkningsutvikling. Tabell 21 viser
beregnet nytte og kostnader ved ny bane og ny veg for K4 delt løsning, samt de totale
nyttevirkningene og kostnadene ved både veg og bane.
Bygging av bane over Åsa gir en negativ netto nåverdi. Trafikantnytten er på ca. 3,6 mrd. kr.
Operatørnytte og offentlig nytte er negative, hvilket skyldes henholdsvis tapte bussinntekter og
økte drifts- og vedlikeholdsutgifter, mens nytten for samfunnet for øvrig er på 513 mill. kr. Den
negative nettonåverdien skyldes investeringskostnadene som også gjenspeiles i brutto nåverdi
ettersom disse påvirker skattefinansieringskostnadene. Merk at investeringskostnadene på 27,5
mrd. kr også inkluderer reinvesteringer i løpet av prosjektets levetid. Neddiskonterte investeringskostnader uten reinvesteringer for korridor K4 er 25,9 milliarder kroner.
Også netto nåverdi av å bygge ny veg er negativ, -1,8 mrd. kr. I korridor K4 (dvs. en vegløsning
tilsvarende alternativ A12a i Statens vegvesens KU fra 201219) utgjør trafikantnytten på ca. 6,5
19

Statens vegvesen anbefalte i 2012 alternativ A1a med veg i dagen vest for Vik. Hole kommunestyre har vedtatt at de
ønsker alternativ A12a fordi denne løsningen har veg i tunnel forbi Vik. Vegvesenet har innsigelse mot tunnelløsningen
på grunn av høye kostnader.
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mrd. kr store deler av nytten, og består primært av nytte for bilførere og bilpassasjer. Nytte for
samfunnet for øvrig er estimert til 1,8 mrd. kr, og reduserte ulykkeskostnader står for nesten hele
denne nytten. Det offentlige belastes med 1,5 mrd. kr. på grunn av økte kostnader til drift og
vedlikehold av veg og reduserte skatte- og avgiftsinntekter. Operatørnytten er lav da den kun
representer økte inntekter for bompengeselskaper ved økt trafikk på andre strekninger.

Tabell 13: Nytte og kostnader av ny bane og veg i korridor K4 (veg Kroksund-Busund, bane om
Åsa). Beløp i mill. 2014-kroner, nåverdi 2022
Ny bane
Ny veg
Samlet
Trafikantnytte
3.579
6.523
10.102
Operatørnytte
-81
83
2
Offentlig nytte
-895
-1.433
-2.328
Nytte for samfunnet forøvrig
513
1.819
2.332
Restverdi
1.605
70
1.675
Skattefinansieringskostnader
-5.528
-1.683
-7.211
Brutto nåverdi
-807
5.379
4.572
Investeringskostnader
-27.469
-6.984
-34.453
Netto nåverdi
-28.276
-1.605
-29.881
Netto nytte per budsj.kr.
-1,00
-0,19
-0,81
I KU for E16 Skaret-Hønefoss fra 2012 ble netto nytte for en tilsvarende vegløsning, den gang kalt
alternativ A12a, beregnet til å være 860 mill. kr, dvs. 2.465 mill. kr høyere enn i vår beregning.
1.920 mill. kr av dette utgjøres av høyere beregnede investeringskostnader og tilhørende høyere
skattefinansieringskostnad, og 583 mill. kr lavere trafikantnytte fordi flere velger å ta tog når
Ringeriksbanen bygges (Ringeriksbanen var ikke med i beregningene i KUen fra 2012). Det er også
noen forskjeller i skatte- og avgiftsinntekter og i ulykker, støy og luftforurensning mellom vår
beregning og beregningen fra 2012.
Den samlede trafikantnytten av K4 delt løsning er 10 mrd. kr, men de samlede investeringskostnadene på 34,5 mrd. kr gir en negativ netto nåverdi på nærmere 30 mrd. kr.
6.2.2 Detaljerte resultater for banedel i korridor K4
Vi presenterer her detaljerte resultater for banedelen i K4 delt løsning, dvs. bane via Åsa. Disse
resultatene er ganske tilsvarende resultatene for banedelen i K2 Busundlinja med unntak av at
bane over Åsa har noe høyere investeringskostnader, noe mindre nytte for referansetrafikken20
(grunnet fire minutter lenger reisetid via Åsa for reisende med Bergensbanen, og 2 minutter
lengre reisetid for regiontoget Hønefoss – Sandvika) og noe mer overført og nyskapt trafikk som
følge av at stasjonen i Hønengata gir en attraktiv stasjonsplassering midt i kollektivaksen på
Hønefoss, noe som gir god tilgjengelighet og godt befolkningsgrunnlag.
Figur 16 illustrerer hvordan de ulike nytte- og kostnadskomponentene fordeler seg utover
prosjektets levetid. Reinvesteringer er lagt inn etter 30 år (nytt signalanlegg), etter 40 år (nytt
20

Referansetrafikken er trafikanter som reiste på strekningen med tog også før tiltaket, overført trafikk er trafikanter
som velger å bytte transportmåte (fra bil eller buss til tog) grunnet tiltaket, mens nyskapt trafikk er helt nye trafikanter,
dvs personer som ikke reiste strekningen før tiltaket.
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elektroanlegg og overbygning) og etter 60 år (nytt kontaktledningsanlegg). Trafikantnytten øker
utover prosjektets levetid på grunn av økt verdsetting av tid for de reisende og generell vekst i
befolkningen.
Figur 16: Nytte og kostnader ved ny jernbane over prosjektets løpetid. Beløp i mill. 2014-kroner,
ikke diskontert. Korridor K4.

Trafikantnytte
Nytten for trafikantene i K4 er oppsummert i tabellen under.
Tabell 14: Trafikantnytte ved ny jernbane K4 (bane om Åsa). Beløp i mill. 2014-kroner, nåverdi
2022
K4 – Åsa separat bane
Persontog, trafikantnytte, referansetrafikk
Persontog, trafikantnytte, overført og nyskapt trafikk
Sum trafikantnytte

2 607
972
3 579

Omtrent hele nytten for referansetrafikken gjelder Bergensbanen, spesielt reiser helt til/fra
Bergen mot Oslo. Det er få som reiser med tog til Hønefoss dersom Ringeriksbanen ikke bygges.
Noen referansereisende til/fra Sandvika mot Oslo får et bedre togtilbud, mens det motsatte er
tilfellet for reisende til/fra Drammen og Hokksund. Majoriteten av trafikantnytten for overført og
nyskapt trafikk tilegnes reiser til/fra de nye stasjonene på Hønefoss og Sundvollen og da spesielt
reiser til/fra førstnevnte.
Operatørnytte
Det er tilnærmet balansert vekst i togoperatørenes markedsinntekter og kostnader.
Markedsinntektene er så vidt mindre enn kostnadene for togoperatører. Endret differanse
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mellom markedsinntekter og kostnader for togoperatører er forutsatt dekket i sin helhet av
endringer i offentlig kjøp.21
Utbygging av ny jernbane har imidlertid negative sideeffekter for andre operatører. Færre
bussreiser senker markedsinntektene for bussoperatørene. Halvparten av inntektstapet er
forutsatt dekket av lavere kostnader for bussoperatørene, for eksempel som følge av tilpasninger
i rutetilbudet eller lignende.
Tabell 15: Operatørnytte ved ny jernbane K4 (bane om Åsa). Beløp i mill. 2014-kroner, nåverdi
2022
K4 – Åsa separat bane
Persontog, markedsinntekter
1304
Persontog, offentlig kjøp (inntekt)
-104
Persontog, kostnader
-1201
Andre operatører, markedsinntekter
-162
Andre operatører, offentlig kjøp (inntekt)
Andre operatører, kostnader
Sum operatørnytte
-81
Offentlig nytte
Utbygging gir lavere inntekter fra infrastrukturavgifter, spesielt på grunn av reduksjon i biltrafikk,
og til dels busstrafikk. Ny jernbane fører også til høyere drifts- og vedlikeholdsutgifter på
jernbanen. Dette er primært trafikkuavhengige driftskostnader på den nye jernbanestrekningen
mellom Sandvika og Hønefoss, men det vil også være noe vekst i utgifter knyttet til økt slitasje på
både ny og eksisterende jernbane ved høyere togtrafikk. Merk at endringer i kostnader ved
offentlig kjøp tilsvarer den samme posten beskrevet under operatørnytte, men med motsatt
fortegn. I K4 delt løsning betyr dette at det offentlige sparer kostnader ved offentlig kjøp da
togoperatørenes resultat eksklusive offentlig kjøp styrkes. Offentlige budsjetter svekkes marginalt
grunnet lavere skatteinntekter fra bussoperatører som får et svekket resultat (andre virkninger)
enn de har i nullalternativet.
Tabell 16: Offentlig nytte ved ny jernbane (ekskl. investeringskostnader) (bane om Åsa). Beløp i
mill. 2014-kroner, nåverdi 2022
K4 – Åsa separat bane
Infrastrukturavgifter (inntekt)
-76
Drifts- og vedlikeholdskostnader, infrastruktur
-885
Offentlig kjøp av transporttjenester (kostnad)
104
Andre virkninger på offentlige budsjetter
-38
Sum offentlig nytte
-895

21

I praksis er det ikke offentlig kjøp for fjerntog på Bergensbanen, men vi ser bort ifra dette av beregningstekniske
årsaker. Denne forenklingen er antatt å kun ha marginale effekter på den offentlige nytten, uansett i hvilken retning det
påvirker nytten.
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Nytte for samfunnet for øvrig
Tabell 18 oppsummerer nytte for samfunnet for øvrig. Som tabellen viser, gir overføring av trafikk
(spesielt biltrafikk) fra veg til jernbane en rekke positive effekter for tredjepart.
Av de ulike komponentene i Tabell 17 er det helsegevinster av overført biltrafikk og reduserte
ulykkeskostnader som bidrar til størst nytte for samfunnet for øvrig. Mindre bil- og busstrafikk gir
færre vegtrafikkulykker. Overføring av togtrafikk fra enkeltspor til dobbeltspor og færre planoverganger gir også færre ulykker. Det er også knyttet helsegevinster til overført (bil)trafikk fra
veg til bane da flere togreiser skaper økt fysisk aktivitet forbundet med gang/sykkel til/fra
togstasjoner.
Tabell 17: Nytte for samfunnet for øvrig ved ny jernbane (ekskl. investeringskostnader). Beløp i
mill. 2014-kroner, nåverdi 2022.
K4 – Åsa separat bane
Sparte ulykkeskostnader
194
Støykostnader
-46
Sparte kostnader ved lokalt utslipp
64
Sparte kostnader ved utslipp av klimagasser
37
Helsegevinster av overført biltrafikk
194
Sparte køkostnader
69
Sum nytte for tredje part
513
Endring i antall skadde i 2043
Endring i utslipp av klimagasser i 2043 (tonn CO2-ekvivalenter)

-2,3
-2 140

Mindre lokal luftforurensning og mindre utslipp av klimagasser bidrar også i positiv retning. Det
motsatte gjelder støykostnader. Sistnevnte er et resultat av mer støy ved økt togtrafikk, men det
kan her stilles spørsmålstegn ved Jernbaneverkets standardsats som er lagt til grunn. Dette
spesielt med tanke på at store deler av Ringeriksbanen planlegges å gå i tunnel. Særlig er
tunnelandelen høy for bane om Åsa.

6.2.3 Resultater: Korridor K2
Tabell 18 viser resultatene for K2 med felles bane og veg om Kroksund-Busund. Også i dette
alternativet er netto nåverdi av å bygge bane negativ, -24 mrd kr. Trafikantnytten er på 3,6 mrd
kr, mens operatørnytte og offentlig nytte er negativ også her grunnet reduserte inntekter for
bussoperatørene og blant annet økte drifts- og vedlikeholdskostnader ved ny bane. Nytten for
samfunnet for øvrig er på 458 mill. kr hvor reduserte ulykkeskostnader står for mesteparten av
nytten. Investeringskostnadene inkludert reinvesteringer er 24 mrd. kr. Til sammenlikning er de
neddiskonterte investeringskostnadene uten reinvesteringer for korridor K2 22,6 mrd kr.
Netto nåverdi av å bygge ny veg i Korridor K2 er også negativ, -2,1 mrd. kr. Investeringskostnadene (ikke diskontert) er estimert til 7 mrd. kr. i Korridor K2. De tilknyttede diskonterte
verdiene er litt høyere da henføringsåret befinner seg i siste del av anleggsperioden.
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Tabell 18: Nytte og kostnader av bane og veg samt totalt, Korridor K2 (felles bane og veg
Kroksund-Busund). Beløp i mill. 2014-kroner, nåverdi 2022
Ny bane
Ny veg
Samlet
Trafikantnytte
3.643
6.523
10.166
Operatørnytte
-59
83
24
Offentlig nytte
-866
-1.433
-2.299
Nytte for samfunnet forøvrig
458
1.819
2.277
Restverdi
1.677
73
1.750
Skattefinansieringskostnader
-4.822
-1.746
-6.568
Brutto nåverdi
31
5.319
5.350
Investeringskostnader
-23.995
-7.296
-31.291
Netto nåverdi
-23.964
-1.977
-25.941
Netto nytte per budsj.kr.
-0,96
-0,23
-0,77
Trafikantnytten på ca. 6,5 mrd. kr utgjør store deler av nytten av den nye vegen og består primært
av nytte for bilførere og bilpassasjer. Nytte for samfunnet for øvrig er estimert til 1,8 mrd. kr, og
reduserte ulykkeskostnader står for omtrent hele denne nytten. Det offentlige belastes 1,5 mrd.
kr. i negativ nytte på grunn av økte kostnader til drift- og vedlikehold av veg (1 prosent av
investeringskostnadene) og reduserte skatte- og avgiftsinntekter. Operatørnytten er lav da den
kun representer økte inntekter for bompengeselskaper ved økt trafikk på andre strekninger.
Totalt sett for hele K2 (både bane og veg) er det en negativ netto nåverdi på -26 mrd. kr selv om
trafikantnytten er 10 mrd. kr.
6.2.4 Oppsummering av samlede resultater K2 og K4
Samlet netto nåverdi for ny veg og ny bane er negativ i begge alternativer, hhv. -26,1 mrd. kr.
og -30,0 mrd. kr. i K2 felles korridor og K4 delt løsning. Netto nåverdi er negativ av å bygge både
ny veg og ny jernbane i begge alternativer, men spesielt jernbaneinvesteringen skiller seg ut, både
over Kroksund og Åsa. Netto nåverdi er noe mindre negativ i K2 felles korridor, altså ved felles
bane og veg. Dette skyldes lavere investeringskostnader ved bygging av ny jernbane enn i K4 hvor
jernbane og veg bygges separat.
Som drøftet i omtalen av trafikkmodellen er det noen svakheter i trafikkmodellene som fører til at
andelen som velger bil fremfor kollektivtransport sannsynligvis er overvurdert.22 Dette betyr at
fordelingen av trafikantnytten mellom bane og veg kan være feil, og at vegen tillegges større nytte
enn mer realistiske anslag på fordelingen ville gitt. Men samlet trafikantnytte av veg og bane ved
en befolkningsutvikling som følger dagens trend (SSBs MMMM-alternativ), dvs. 10 mrd. kr, er
sannsynligvis mer riktig, i hvert fall hvis vi forutsetter at den reisende er indifferent mellom bil og
bane, dvs. at den totale kostnaden for reisen (den såkalte generaliserte kostnaden) er lik for bil og
bane.23 Nytten for tredjepart (samfunnet for øvrig) vil imidlertid være høyere hvis flere velger å ta

22

Som nevnt i kapittel 4 har vi allerede tatt hensyn til noe av dette gjennom å øke andelen som velger tog istedenfor bil
med 18%.
23
Denne forutsetningen kan diskuteres, men det er flere momenter som påvirker den generaliserte kostnaden i
forskjellige retninger, og dermed nytten for hhv. bil- og togreisende. Hvor stor nettoeffekten blir, og i hvilken retning
den går, er det ikke mulig å si uten nye trafikkberegninger.
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toget enn hva modellen predikerer, slik at det er grunn til å anta at samlet nytte ville vært noe
høyere med en annen fordeling av trafikken.

6.3 Følsomhetsanalyser for prissatte virkninger
Et av målene for Ringeriksbanen er å knytte Ringerike nærmere til Oslo og derigjennom la
regionen bidra til å dempe presset på de mest sentrale strøkene. Både Ringeriksbanen og ny E16
vil øke transporttilbudet i området, og vil dermed være en viktig (nødvendig, men ikke
tilstrekkelig) premiss for videre utvikling av Hole og Ringerike. Den nytte eventuelle nye
innbyggere vil ha av transporttilbudet er blitt beregnet med egne kjøringer av Merklin og EFFEKT. I
følsomhetsanalysene i dette delkapitlet beregner vi nytte og kostnader for korridor K2 i tre ulike
scenarioer:
1) Økt arealbruk (økt befolkningsmengde)
2) Økt arealbruk (økt befolkningsmengde) og doblet frekvens på Bergensbanen og
Ringeriksbanen
3) Økt arealbruk (økt befolkningsmengde), doblet frekvens og restriksjoner på bilbruk
Økt arealbruk (økt befolkning) betyr her 30 000 nye innbyggere i Ringerike kommune og 9 000 nye
innbyggere i Hole kommune. Samtidig er det lagt på 6 000 nye arbeidsplasser. For flere
følsomhetsanalyser, se Vista Analyse (2014). Følsomhetsanalysen er kun gjennomført for korridor
K2, men det er forventet tilnærmet samme resultater for K4, dvs. at effektene av økt arealbruk,
økt frekvens og restriksjoner på bilbruk ikke er avhengig av hvilken korridor som velges.
Resultater for alle tre følsomhetsanalysene (konsept K2)
Tabell 19 viser resultatene for følsomhetsanalysene for K2 med økt befolkning, K2 med økt
befolkning og doblet frekvens og K2 med økt befolkning, doblet frekvens og restriksjoner på
bilbruk (bom på E16 nord for Sandvika med betaling i retning Sandvika). Sammenliknet med de
tidligere presenterte analysene bedrer bildet seg noe, men ikke tilstrekkelig for å få positiv netto
nytte. Dette skyldes at økningen i samlet trafikantnytte ikke veier opp for investeringskostnaden
og i tillegg øker kostnadene ved doblet frekvens på bane (i to av scenarioene) samt at støy- og
ulykkeskostnadene for veg øker ved økt befolkning.
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Tabell 19: Følsomhetsanalyser for korridor K2, Økt befolkning, Økt befolkning og doblet frekvens,
Økt befolkning, doblet frekvens og bompenger. Nytte og kostnader av bane og veg samt totalt.
Beløp i mill. 2014-kroner, nåverdi 2022.
Økt befolkning
Bane
Trafikantnytte
Operatørnytte
Offentlig nytte
Nytte for
samfunnet
forøvrig
Restverdi
Skattefinansieringskostnader
Brutto nåverdi
Investeringskostnader
Netto nåverdi
Netto nytte per
budsj.kr.
a)

Veg

4.266 10.984
-77
-839
-887
777

Samlet
15.250
-916
-110

Økt befolkning, doblet
Økt befolkning, doblet
frekvens
frekvens og bompenger
Bane
Veg Samlet
Bane
Veg Samlet
10.363 12.194 22.557 10.424 8.116 18.540
1.806
-130 -1.084 -1.214
-107 1.913
a)
a)
-7.159
672 -6.487 -7.101
307 -6.794

949
2.287

-1.638
73

-689
2.360

1
2.782

-1.533
73

-1.533
2.855

96 -1.197
2.899
73

-1.101
2.972

-4.819
1.719

-1.304
8.052

-6.123
9.772

-5.850
7

-1.325
8.997

-7.174
9.004

-5.837 -1.398
374 7.815

-7.235
8.190

-23.994
-22.275

-7.296
756

-0,90

0,12

-31.291 -23.994
-21.519 -23.987
-0,69

-0,77

-7.296 -31.291
1.701 -22.287
0,26

-0,59

-23.994 -7.296 -31.291
-23.620
519 -23.101
-0,76

0,07

-0,61

Økt antall avganger reduserer kapasitetsutnyttelsen, dvs. at kostnadsøkningen for togoperatørene ikke dekkes av
økte billettinntekter. Vi har her forutsatt samme kjøremønster som i øvrige kjøringer, dvs. med 2 vognsett i
rushtid. Doblet frekvens kan imidlertid bety at man kun trenger 1 vognsett også i rushtid. En slik optimalisering av
driften vil ha en merkbar effekt på netto nytte, og foreløpige beregninger viser at den kan bedres med 3 mrd. Kr

Ifølge modellene påvirkes nytten av bane i liten grad av utbygning av veg. Ser vi på resultatene for
K2 med økt befolkning og doblet frekvens, får vi en trafikantnytte på rundt 10 mrd kr av ny bane.
Nesten 70 prosent av denne trafikantnytten tilskrives Bergensbanen. De rundt 12 mrd kr i
trafikantnytte av veg inkluderer posten helsevirkninger for gang- og sykkeltrafikk. Denne posten
utgjør rundt 5 mrd kr (i alle tre scenarioene), men dette resultatet synes ikke rimelig når tiltaket
er en firefelts motorveg. Når vi utelater denne posten, blir netto nåverdi av veg også negativ.
Doblet frekvens betyr økte kostnader til drift og vedlikehold av banen, dette gjenspeiles i en
negativ offentlig nytte på ny bane på -7,2 mrd kr. Kostnaden består i all hovedsak av økte
offentlige kjøp som skal dekke underskuddet til togoperatørene som skapes av økte kostnader,
spesielt ved flere togavganger (her er det et optimaliseringspotensial som ikke er medregnet, jf
merknad under tabellen). Øker man befolkningsgrunnlaget, får man imidlertid en økning i
offentlig nytte på veg, og denne er nå positiv på 672 mill kr. Dette skyldes økte inntekter fra
skatter og avgifter på bil og buss.
Tolkningen av resultatene er tilsvarende for K2 med økt befolkning, doblet frekvens og
restriksjoner på bilbruk, men her får man en positiv operatørnytte av ny veg på 1,9 mrd kr
grunnet bompenger samtidig som trafikantnytten av vegen blir redusert fra 12 mrd kr til 8 mrd kr
og inntektene fra skatter og avgifter på veg reduseres. Den negative nytten for samfunnet for
øvrig blir noe mindre grunnet reduserte ulykkes- og køkostnader, reduksjon i lokale utslipp og
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utslipp av klimagasser og noe økning i helsegevinster. Alle disse virkningene følger av redusert
biltrafikk.
Noter at netto nytte per budsjettkrone må tolkes med varsomhet ettersom negativ offentlig nytte
(i nevneren) tilsynelatende forbedrer brøken. Netto nytte per budsjettkrone må derfor sees i
sammenheng med netto nåverdi når man ønsker å sammenlikne de ulike scenarioene med
hverandre.
Usikkerhet ved følsomhetsanalysene
Det må påpekes at det knyttes stor usikkerhet til resultatene fra følsomhetsanalysene. For
eksempel kan det godt være at de som velger å flytte til Ringeriksregionen har en større
tilbøyelighet til å reise med bane enn andre. Trafikkmodellen (RTM) fanger ikke opp dette i
tilstrekkelig grad og kan derfor underestimere trafikantnytten når det gjelder antall nyskapte og
overførte reiser. De som velger å flytte kan også ha høyere tidskostnader, noe som igjen kan gjøre
at trafikantnytten underestimeres.
En annen usikkerhet er at referansealternativet som økt arealbruk-scenarioene sammenliknes
med ikke inkluderer den økte befolkningen. Dette er en generell metodisk svakhet. Økt befolkning
og bygging av bane gir både flere bilreiser og flere togreiser. Vi kan dermed ikke finne hvor mange
bil- og bussreiser som overføres til tog når man bygger bane, gitt at ny veg allerede eksisterer.
Konsekvensen er at nytten for samfunnet for øvrig blir undervurdert. Dette illustrerer
vanskelighetene som oppstår når befolkningsgrunnlaget ikke er likt i referansealternativ og
utbyggingsalternativ. I tillegg har vi i alle de presenterte analysene i dette kapitlet brukt
busstilbudet mellom Hønefoss og Oslo som referansegrunnlag. Deretter har vi regnet ut verdi av
sparte generaliserte kostnader for referansereisende med buss som i stedet benytter seg av
Ringeriksbanen. Dette betyr at vi ikke fanger opp at folk synes det er mer behagelig å reise med
tog enn buss (skinnefaktor).
I tillegg er ekspressbussen mellom Hønefoss og Oslo opprettholdt i alle utbyggingsalternativene.
Trafikantnytten av bane ville imidlertid vært høyere uten et ekspressbusstilbud. Andre
driftsopplegg (for eksempel ren K2 eller K4 med et par ekstra avganger på Bergensbanen og
fjernet ekspresstilbud mellom Hønefoss og Oslo) ville antakelig gitt bedre resultater enn det vi har
sett her.
Merk at det også er usikkerhet i investeringskostnadene for bane. Hvis investeringskostnadene for
bane endres med 1 mrd. kr, får vi en endring i netto nytte av bane på 1,32 mrd. kr (ekskl. mva.).
Dette gjelder begge veier, dvs. at reduserte investeringskostnader øker nytten med 1,32 mrd. kr,
mens økte investeringskostnader reduserer nytten med 1,32 mrd. kr.

6.4 Ikke-prissatte virkninger
Det er en lang rekke virkninger eller effekter av tiltak som Ringeriksbanen og ny E16 som ikke lar
seg prissette. At noen effekter ikke tillegges en eksplisitt pris kan bero på at det er vanskelig å
gjøre dette eller at det ikke er faglig forsvarlig eller ønskelig å verdsette disse effektene i kroner.
Disse effektene må derfor behandles kvalitativt, men med støtte av metoder for å beskrive disse
på en konsistent måte.
I denne analysen har vi vurdert to typer av ikke-prissatte effekter, arealrelaterte konsekvenser og
produktivitetsvirkninger av regionforstørrelse.
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Ikke-prissatte arealrelaterte konsekvenser
De ikke-prissatte arealrelaterte konsekvenser som er vurdert inkluderer
 Kulturmiljø: I hvilken grad skaper løsningen konflikter med kulturmiljø og automatisk fredete
kulturminner?
 Naturmiljø: I hvilken grad skaper løsningen konflikter med biologisk mangfold?
 Landskap: Visuell effekt, landskapsopplevelse
 Nærmiljø og friluftsliv
 Arealbruk og jordvern: I hvilken grad skaper løsningen konflikt med eksisterende arealbruk
og forbruk av dyrka og dyrkbar mark
For de aktuelle korridorene er gjennomgangen av de ovennevnte effektene ikke tilstrekkelig
detaljert til å vurdere deres størrelse i den samfunnsøkonomiske analysen, se også kapittel 5. For
å vurdere dem i den samfunnsøkonomiske analysen, trenger man mer kunnskap/informasjon om
verdien og omfanget av endringen sammenlignet med referansealternativet. Med den
kunnskapen kan effektene vurderes med hjelp av konsekvensviften i Statens vegvesens Håndbok
V712 Konsekvensanalyser, alternativt en tilsvarende metode.
Forskjellene mellom de to korridorene er for de aller flere temaene liten, men de ikke-prissatte
konsekvensene vil bidra til å gjøre netto nytte av begge mer negativ. Hvor mye er det imidlertid
ikke mulig å vurdere på det utredningsnivået vi er nå.
Produktivitetsvirkninger av regionforstørrelse
Et forbedret togtilbud vil blant annet bidra til et utvidet bo- og arbeidsmarked, med muligheter
for å arbeide lenger unna bostedet. Tilgjengeligheten til arbeids-, vare- og tjenestemarkeder
utenfor regionen vil også bedres. En rekke studier viser at økt nærhet mellom bedrifter gir
positive produktivitetsvirkninger (også kalt netto ringvirkningseffekter), blant annet gjennom
større arbeidsmarkeder, tilgang til flere leverandører og utveksling av kompetanse. Virkninger for
næringsliv og befolkning er delvis prissatt via beregningen av sparte tidskostnader. Indirekte
virkninger, blant annet gjennom synergier mellom arbeidsplasser med tilhørende
produktivitetsvirkninger, er imidlertid ikke prissatt.
Ifølge Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 finnes det ikke tilstrekkelig empirisk grunnlag
for å beregne disse effektene i samfunnsøkonomiske analyser, og det anbefales derfor at slike
beregninger ikke inngår i selve analysen, men at de kan behandles i en tilleggsanalyse.
Når man vurderer disse effektene, er det viktig å kun ta med de effekter som gir netto
samfunnsøkonomisk verdi for hele landet. Hvis økt produktivitet på Ringerike motsvares av
redusert produktivitet et annet sted, er det kun en fordelingseffekt som ikke gir noen netto verdi
for samfunnet.
Produktivitetsvirkninger kan i prinsippet anslås gjennom virkninger av utvidede arbeidsmarkeder,
eller ved endringer i «tetthet», målt som endringer i konsentrasjon av økonomisk aktivitet i et
område, og empiriske anslåtte elastisiteter mellom endringer i tetthet og produktivitet. I denne
fasen av utredningen har det ikke vært mulig å gjennomføre slike beregninger, men det kan
vurderes for neste fase. På nåværende tidspunkt kan vi derfor kun si at det er sannsynlig at en
utbygging av Ringeriksbanen og/eller ny E16 vil gi positive produktivitetsvirkninger. Tidligere
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anslag på størrelsen på disse effektene viser imidlertid at de kan være i størrelsesorden 5-30
prosent av samlet nytte (Vista Analyse, 201224). I en egen beregning for Ringeriksbanen viser Cowi
(201325) at mernytten kan komme opp i 7,4 mrd kr, dvs. nesten 30 prosent høyere enn samlet
nytte av ny bane i vår beregning. Cowi (2013) har et vesentlig høyere anslag på mernytten enn
tidligere analyser, og tallene bør derfor tolkes med forsiktighet. Men også om dette høye anslaget
legges til grunn, vil det ikke være nok til å snu den negative nytten av investeringen.

6.5 Fleksibilitet og opsjoner
For noen tiltak kan det gi betydelig merverdi å øke fleksibiliteten i tiltakene når de utformes. Det
kan oppstå behov for å foreta justeringer underveis, for eksempel av tidspunkt for iverksettelse
eller utforming av enkelte deler. Dersom en har en opsjon (valgmulighet) til å foreta de ønskede
endringene i tilfelle behovet skulle dukke opp, vil det kunne øke prosjektets lønnsomhet. Det er
følgelig viktig å sikre realopsjoner, og da særlig i forbindelse med irreversible
investeringsprosjekter, slik som utbygging av infrastruktur til Ringerike som vil ha en levetid som i
praksis gjør investeringen irreversibel.
For Ringeriksbanen og E16 har vi foreløpig identifisert følgende realopsjoner:


Vente og se, dvs. utsette beslutningen til man har informasjon om andre forhold som kan
påvirke nytten og kostnaden av utbyggingen. Det kan for eksempel være
utbyggingsmønster i Oslo-regionen, og hva som skjer med utbygging av Oslo-Navet.
Nytten av både vegen og jernbanen er avhengig av hvordan trafikksituasjonen i Oslo
utvikler seg. Tvinger det seg for eksempel frem vegprising som vil føre til betydelig
overføring fra bil til tog? Samtidig har denne fleksibiliteten en ekstra kostnad, i form av
utsatt oppstartstidspunkt, men den kostnaden kan betraktes som en forsikring mot å
havne i en situasjon der den samfunnsøkonomiske lønnsomheten blir enda lavere enn
beregnet. Realopsjonene knyttet til vente-og-se og stasjonsløsning gjelder kun frem til
investeringsbeslutning er tatt. Det kan hevdes at denne opsjonen allerede er brukt, da
man i lang tid har planlagt Ringeriksbanen, men stadig utsatt beslutningen.



Tilrettelegge for høyhastighet: Å tilrettelegge Ringeriksbanen for høyhastighetstog kan gi
vesentlig økt nytte for reisende mellom Oslo og Bergen, men vil neppe ha noen effekt for
reisende på strekningen Oslo-Hønefoss. Det er imidlertid grunn til å anta at en slik
tilrettelegging vil være vesentlig dyrere enn den mulige nytteøkningen det vil gi. Denne
opsjonen kan også sies å være utløst med beslutningen av utbygging av IC-standard inntil
250 km/time.



Stasjonsløsninger og forlengelse av banen: I denne fasen er ulike stasjonsløsninger
vurdert. Anbefaling av stasjonplassering gjøres i arbeidet fram til 31. januar 2015. Ved en
trasé over Kroksund, er mulig å velge stasjon på Sundvollen eller Vik. For bane over Åsa
finnes ikke tilsvarende fleksibilitet, her må stasjonen i Hole kommune ligge på Sundvollen.
K2 Busundlinja har også en fleksibilitet i at denne korridoren kan forlenges til Jevnaker.

24

Vista Analyse 2012: Produktivitetsvirkninger av veiprosjekter. Vurdering av metode og eksempel fra E39.
Vista Analyse rapport 2012/18.
25
Cowi 2013: Mernytte av Ringeriksbanen, rapport for Forum nye Bergensbanen.
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6.6 Oppsummering samfunnsøkonomisk analyse
Følsomhetsanalysene som er gjort i denne utredningen viser at det er store usikkerheter
knyttet til beregningsgrunnlaget, og at det er utfordrende å beregne samfunnsnytten for en
fremtidig situasjon som ikke kan dokumenteres med tradisjonelle trendfremskrivinger.
Prissatt nytte og kostnader
Den samfunnsøkonomiske analysen av de to korridorene viser at begge vil ha negativ nettonytte,
og at en delt løsning med bane via Åsa gir den dårligste nettonytten.
E16 Skaret – Hønefoss kommer som Ringeriksbanen ut med negativ nåverdi i beregningene, men
denne er langt mindre enn for Ringeriksbanens del. Valg av en annen vegtrasé forbi Vik, det vil si
veg i dagen vest for Løken, slik Vegvesenet anbefalte i 2012, vil redusere investeringskostnadene
og dermed skattekostnadene. Dette vil gi bedre netto nåverdi, men samtidig forsterke de
negative ikke-prissatte konsekvensene.
Ringeriksbanen og E16 konkurrerer til en viss grad om de samme reisende. Uten Ringeriksbanen
vil det bli flere reisende på vegen. Da øker trafikantnytten. Uten ny veg vil det tilsvarende bli noe
flere reisende på Ringeriksbanen, og trafikantnytten for banen vil øke.
Ikke-prissatte arealkonsekvenser
For de ikke-prissatte arealkonsekvensene er begge korridorene antatt å ha svært negative
konsekvenser, og det er kun marginale forskjeller mellom dem. Vi har ikke vurdert størrelsen på
disse effektene mot de prissatte effektene, bortsett fra at de vil bidra til å gjøre begge korridorene
enda mindre samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Mernytte
Hvis tiltaket utløser regionforstørrelse på Ringerike, kan dette gi netto ringvirkninger i form av
produktivitetseffekter. Ringeriksbanen og ny E16 vil sannsynligvis gir en nytte knyttet til utvidet
bo- og arbeidsmarked, samt økt tilgjengelighet til arbeids-, vare- og tjenestemarkeder utenfor
regionen, som ikke inngår i beregningene.
Usikkerhet i beregningene
Det er relativt stor usikkerhet i de benyttede trafikkmodellene som gjør at fordelingen av
trafikken mellom veg og bane sannsynligvis er feilaktig, og dermed medfører at nytten av tog blir
for lav i våre beregninger. Samtidig er det grunn til å tro at den samlede trafikantnytten av ny
jernbane og ny veg ikke avviker vesentlig fra hva den ville ha vært med en mer realistisk fordeling
av trafikken.
Det er også usikkerhet knyttet til forventet trafikkutvikling i Oslo-området, og da spesielt
belastningen på vegnettet inn mot Oslo. Dess mer belastet vegnettet blir, dess mer
konkurransedyktig vil bane bli. Strengere restriksjoner på biltrafikken, for eksempel gjennom
vegprising, vil også gjøre at flere velger tog fremfor bil. Dette er det ikke tatt hensyn til i våre
beregninger.
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I beregningene er busstilbudet mellom Hønefoss og Oslo brukt som referansegrunnlag for de som
velger å bytte fra buss til Ringeriksbanen. Denne metoden fanger ikke opp at folk synes det er mer
behagelig å reise med tog enn buss, dvs. at det er en såkalt skinnefaktor. Dette betyr at nytten for
disse trafikantene sannsynligvis er undervurdert.
Det er også en viss usikkerhet i investeringskostnadene. En reduksjon i investeringskostnadene for
banen, for eksempel gjennom optimalisering av kostnadene, med 1 mrd. kr gir en forbedring i
netto nytte av bane på 1,32 mrd. kr (ekskl. mva.), mens motsatte gjelder ved en økning i
investeringskostnaden på 1 mrd. (dvs. at netto nytte da reduseres med 1,32 mrd. kr).
Videre har vi sett at Ringeriksbanen og ny E16 sannsynligvis gir en nytte knyttet til utvidet bo- og
arbeidsmarked, samt økt tilgjengelighet til arbeids-, vare- og tjenestemarkeder utenfor regionen,
som ikke inngår i beregningene.
Samlet ser vi at det er mange forhold som bidrar til usikkerhet i de samfunnsøkonomiske
beregningene som er gjort i denne fasen.
Trafikantene får meget stor nytte av Ringeriksbanen og ny E16. Investeringskostnadene er
imidlertid høye. Dette gjør at den beregnede samfunnsøkonomiske nettonytten blir negativ. I
tillegg kommer nytte som ikke er tallfestet i den samfunnsøkonomiske analysen. Ringeriksbanen
og E16 vil ha svært stor betydning for utviklingen i Østlandsområdet, især Ringeriksregionen, og
for transporten mellom Øst- og Vestlandet, både på kort og lang sikt. Etatene anbefaler derfor at
planleggingsarbeidet videreføres med sikte på byggestart tidligst mulig i neste NTP-periode.
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7

REGIONALE VIRKNINGER OG UTVIKLINGSPOTENSIAL

7.1 Ønske om og potensial for vekst i Ringeriksregionen
Ringeriksregionen består av kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker. Regionen ønsker å vokse og
avlaste Stor-Oslo for noen av vekstutfordringene. Dette er også en av hovedbegrunnelsene for
prioriteringen av Ringeriksbanen i inneværende NTP.
Flere utredninger har dokumentert potensial for vekst i Ringeriksregionen. I sentrum av
regionhovedstaden Hønefoss (Ringerike kommune) er det store arealer som egner seg godt for
fortetting og transformasjon. Tilsvarende arealer finnes i kommunesentrene Vik (Hole kommune)
og Nesbakken (Jevnaker kommune). I tillegg finnes også andre tettsteder og utviklingsområder i
de tre kommunene. En rekke større og mindre områder er under planlegging og utbygging.
En fortettingsanalyse gjennomført for Ringeriksregionen viser at de tre sentrumsområdene
Hønefoss, Vik og Nesbakken kan fortettes med boliger for 20.000 mennesker uten at det kommer
i konflikt med viktige nasjonale og lokale føringer. I tillegg er det et potensial for 350.000
kvadratmeter næringsarealer bare i sentrumsområdene. Det finnes også betydelige arealer i
randsonen rundt sentrum og i andre tettsteder.
Ringeriksregionen ønsker økt aktivitet og flere mennesker i sentrumsområdene. By- og
stedsutvikling er viktige elementer i pågående kommuneplanprosesser i alle tre kommuner.
Kommunene ser at de står overfor store oppgaver innen teknisk og sosial infrastruktur for å
håndtere veksten. Det er sterk lokalpolitisk vilje til vekst og til å gjennomføre de nødvendige
tiltakene for å legge til rette for vekst. Kommunene har godt samspill med næringslivet, som også
ønsker vekst og utvikling på Ringerike.
For å ta ut vekstpotensialet i Ringeriksregionen er det en forutsetning at regionen blir tettere
integrert i Stor-Oslo gjennom bedre transportmuligheter. Ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss vil
korte ned reisetiden og gi et mer robust og forutsigbart transporttilbud på veg. Ringeriksbanen vil
med reisetid Hønefoss - Oslo S på rundt en halvtime, og halvtimesfrekvens med kapasitet til
økning, åpne opp Ringeriksregionen mot Oslo på en helt annen måte enn i dagens situasjon.
Ringerike, Hole og Bærum har som del av arbeidet gitt foreløpige innspill til utviklingspotensialet
for områder i tilknytning til mulige stasjonsplasseringer for Ringeriksbanen. Dette er en pågående
prosess som må videreføres i takt med at de ulike utbyggingsløsningene for prosjektene vurderes
videre. Gode planer for utvikling av regionen er sentralt for at investeringen i infrastruktur skal bli
lønnsom for samfunnet.

7.2 Jernbanen er viktig for den regionale utviklingen
Jernbanen har en nøkkelrolle i å knytte byer sammen og gjøre regioner større, være
transportbærer for daglige reiser i og rundt de store byene, og tilby effektive og komfortable
personreiser over lengre avstander. Mest mulig av trafikkveksten i de store byregionene skal tas
av kollektivtrafikk, gange og sykkel. En slik utvikling vil kreve både en samordnet areal- og
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transportplanlegging, en vesentlig utbygging av kollektivtrafikken og regulering av biltrafikken.
Økt kapasitet og kvalitet på transporttilbudet er en forutsetning for at Ringeriksregionen skal
videreutvikles som en attraktiv og konkurransedyktig region.

7.3 Byutvikling og utvikling av knutepunkt
Statens viktigste bidrag til knutepunktutvikling er en robust, framtidsrettet og bærekraftig
transportinfrastruktur som kan møte forventet befolkningsvekst og transportetterspørsel. Som
del av gjennomføringsplanen for InterCity er det laget en egen planveileder for byområder og
knutepunkt.
I veilederen understrekes det at for at investeringene i infrastruktur skal bidra til ønsket
samfunnsutvikling, er en del av utviklingsoppgaven å etterspørre et plangrep for omkringliggende
bystruktur som bygger opp under IC-satsingen. IC-prosjektet legger til grunn at et knutepunkt
med en IC-stasjon er et attraktivt målpunkt i byen, kjennetegnet av høy arealutnyttelse, stor andel
besøksintensive virksomheter, god framkommelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk
og enkle og effektive bytter mellom ulike reisemidler. Stasjonene i IC-området er ulike, og har
følgelig ulike forutsetninger for å utvikles til knutepunkter.
Ansvaret for å utvikle knutepunkter er ikke plassert hos èn aktør, men hos alle statlige, regionale,
kommunale og private aktører som har virkemidler innenfor areal- og transportplanlegging.
Utviklingsstrategien for arealene i tilknytning til stasjoner og stopp er avgjørende for om en ny
Ringeriksbane vil få ønsket effekt for en miljøvennlig reiseatferd i korridoren. By- og stedsutvikling
må sees i sammenheng med i stasjonsplassering. Et samordnet transporttilbud er tilsvarende
viktig for å bygge opp under stasjonsstrukturen med matebuss og god tilgjengelighet for gående
og syklende. Samordning av overordnet vegnett og banetrasé vil også bidra til et helhetlig grep i
korridoren

7.4 Innføring til Hønefoss/ Hønefoss stasjon
For innføring til Hønefoss by vil planlegging av trasé og stasjonsløsning for Ringeriksbanen ha en
grenseflate mot KVU for transportsystemet i Hønefoss. Arbeidet med denne pågår nå i regi av
Statens vegvesen. Arbeidet med KVUen avventer utredning av Ringeriksbanen og hvilke
stasjonsløsninger som blir aktuelle for videre planlegging. Det er svært gunstig for den neste fasen
av planarbeidet at de to prosessene skjer parallelt. Det vil være mulig å integrere disse prosessene
slik at tilrettelegging for et godt bygrep kan gå parallelt med avklaring av stasjonsløsning.
Anbefaling av stasjonsløsningen for Hønefoss blir gjort i arbeidet frem til 31. januar. Det er nå
vurdert flere mulige stopp i Hønefossområdet. Betjening av fremtidig regiontogtrafikk fra
Hønefoss vil skje ved en stasjon.

7.5 En felles trasé over Kroksund gir størst fleksibilitet med hensyn til fremtidig
utvikling
Fellesløsningene for veg og bane over Kroksund gir størst fleksibilitet med hensyn til å
tilrettelegge infrastrukturen i samspill med kommunale arealstrategier. Kroksundalternativene gir
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mulighet for flere ulike stasjonsløsninger. En mulighet for stasjonsløsning ved Sundøya kan utløse
et nytt byutviklingsområde som har gode kvaliteter for boligutvikling og nye arbeidsplasser.
Løsningene gir også mulighet for en stasjonsplassering i tilknytning til kommunesenteret på Vik.
Hvervenmoen er også et vekstområde som ved valg av en løsning over Monserud vil få økt
attraktivitet ved bedret kollektivtilgjengelighet. Det er ikke vurdert trafikkgrunnlag for dette
alternativet i denne omgang. Helgelandsmoen utvikles også som næringspark. Det vil også være
mulig å forlenge en pendel til Jevnaker, en kommune som i dag ikke har direkte forbindelse med
kollektivtrafikk mot Oslo.
Dersom Ringeriksbanen legges om Åsa, vil Sundvollen være eneste aktuelle stasjonsområde i Hole
kommune. I Ringerike kommune gir Åsa-alternativet mulighet for stasjon i Hønengata og
eksisterende Hønefoss stasjon.
Ulike stasjonsløsninger må være del av en prosess der kommunene deltar og former sine
arealstrategier i et samspill med utviklingen av transporttilbudet.
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8

ORGANISERING OG FRAMDRIFT
Dette kapitlet drøfter og gir noen anbefalinger med hensyn til organisering av det videre arbeidet
med Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss.
Drøftingene og anbefalingene gjelder dersom både Ringeriksbanen og E16 skal krysse Kroksund.
Felles planlegging vil gi det beste utgangspunktet for helhetlige løsninger med best mulig
tilpasninger til et verditett landskap.
Skal Ringeriksbanen gå om Åsa og E16 over Kroksund, vil de to kunne gjennomføres som separate
prosjekter uten spesiell koordinering.

8.1 Forutsetning: Statlig plan
En felles plan vil omfatte Ringeriksbanen på hele strekningen Sandvika – Hønefoss og E16 på
strekningen Skaret – Hønefoss. Planen vil således berøre tre kommuner, Bærum, Hole og
Ringerike, og to fylkeskommuner, Akershus og Buskerud.
Videre vil planen medføre konflikt med nasjonale verdier knyttet til dyrka mark, naturmiljø,
kulturmiljø og landskap, i tillegg til en rekke lokale konflikter. Samtidig inngår både E16 Skaret –
Hønefoss og Ringeriksbanen i viktige nasjonale transportkorridorer mellom Øst- og Vestlandet.
Med bakgrunn i disse forholdene anbefalte etatene i sitt notat av 13. juni 2014 at den videre
planleggingen av et eventuelt fellesprosjekt gjennomføres som statlig plan.
I brev fra Samferdselsdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 14.
oktober 2014 skriver SD at de deler etatenes vurderinger knyttet til behovet for statlig
planprosess og ser det som naturlig at dette spørsmålet avklares sammen med øvrige
beslutningspunkt i saken på nyåret 2015.
På bakgrunn av dette er statlig plan lagt til grunn for den videre drøftingen, men det understrekes
at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke har fattet noen beslutning ennå.
Dersom den raske planprosessen som drøftes i det følgende skal være mulig, må det tas en
beslutning om planprosess tidlig i 2015.

8.2 Framdrift
Etatene anbefalte i sitt notat av 13. juni 2014 en planprosess som inkluderte kommunedelplan
med konsekvensutredning av flere alternativ, deretter reguleringsplan, før byggeplanlegging og
bygging.
Samferdselsdepartementet ber i brev av 14. oktober 2014 etatene om å fortsette samarbeidet
som er etablert for å gi en nærmere vurdering av muligheten for å redusere planleggingstiden
ytterligere i forhold til det etatene har skissert i notatet av 13. juni. Spørsmålet har også blitt
drøftet på møte mellom Samferdselsdepartementet, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Jernbaneverket og Statens vegvesen 15. august 2014.
Etatene viste i notatet av 13. juni at dersom man hopper over kommunedelplanfasen og går rett
på reguleringsplanlegging av ett alternativ, vil det innebære vesentlig kortere planleggingstid
(anslagsvis 2 ½ år). Ulempen med denne fremgangsmåten er at man må velge én løsning før man
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konsekvensutreder denne på reguleringsplannivå i stedet for å velge en av flere løsninger med
grunnlag i en konsekvensutredning på kommunedelplannivå.
Det andre grepet som omtales i notatet av 13. juni, er å la planfaser overlappe hverandre,
eksempelvis ved at man begynner å utarbeide reguleringsplan basert på etatenes forslag til
planprogram i stedet for å vente til man har et fastsatt planprogram. Tilsvarende begynner
byggeplanleggingen når forslag til reguleringsplan foreligger, ikke når reguleringsplanen er
vedtatt. Dette kan også gi betydelig innsparing i planleggingstid, men innebærer samtidig større
risiko fordi man kan måtte gjøre arbeid om igjen dersom noe annet enn etatenes forslag skulle bli
vedtatt.
I møtet 15. august ble etatene oppfordret til å se på om det er mulig med enda større grad av
overlapping mellom planfaser enn det som er skissert i notatet av 13. juni.
Figuren nedenfor viser et planløp der man går rett på reguleringsplan og overlapper så mye som
mulig mellom planfaser. Dette planløpet ble drøftet på møtet 15. august.

Figur 17 Planløp for Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss der man går rett på reguleringsplan
og overlapper så mye som mulig mellom planfaser
Framdriften er meget ambisiøs og derfor svært sårbar for forsinkelser dersom de nødvendige
forutsetningene ikke er på plass eller det oppstår uforutsette hendelser. Etatene ser ingen
muligheter for kortere prosess enn den som er skissert her.
Etatene vil peke på noen forutsetninger som må være til stede for at framdriften skal være mulig:






Arbeidet med planlegging etter plan- og bygningsloven må starte tidlig i 2015, slik
tidsplanen angir. Det betyr at det må være på plass en organisasjon som kan starte
planleggingen umiddelbart etter at etatene har levert sin silingsrapport 31. januar 2015.
Videre betyr det at avgjørelser om statlig plan eller ordinær prosess, samt om
planleggingen etter plan- og bygningsloven skal begynne med kommunedelplan eller gå
rett på reguleringsplan, senest må foreligge på samme tidspunkt.
Departement og regjering må sørge for raske beslutninger. Dersom beslutninger endres
underveis eller trekker ut i tid, vil det gi forsinkelser.
Prosjektet må ha klare fullmakter.
Rammebetingelsene for utbyggingen må være avklart tidlig. For jernbane kan det for
eksempel dreie seg om teknisk regelverk, føringer for InterCity-utbyggingen og lignende.
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For vegen kan det for eksempel dreie seg om hastighet på vegen og tilhørende
vegstandard.
Nødvendige midler må være til stede under hele prosessen. Finansieringen må være
forutsigbar, slik at man unngår stopp i arbeidet.
Én planleggings- og gjennomføringsorganisasjon med totalt leveranseansvar for både veg
og bane.
Man må få til optimal bemanning av prosjektet gjennom hele arbeidet, det vil si riktig
kompetanse og tilstrekkelig kapasitet.
Prosess for avklaringer med hensyn til naturmangfoldloven, kulturminneloven og Ramsarkonvensjonen må samordnes med planprosessen slik at det kan skje parallelt uten å gi
forsinkelser.

Selv om disse forutsetningene er til stede, vil det være utfordringer som kan føre til forsinkelser i
framdriften:




Konflikter knyttet til miljøkonsekvensene tiltaket medfører. Særlig vil konflikt med
våtmarksområder som har Ramsar-status være utfordrende, men også andre konflikter
med Naturmangfoldloven, beslag av dyrka mark og konflikter knyttet til kulturminner kan
bli forsinkende.
Siden prosessen forutsetter overlapping mellom planfaser og oppstart av neste fase
basert på forslag (til henholdsvis planprogram og reguleringsplan), vil et vedtak som ikke
er i tråd med anbefalingene føre til en omstart med tilhørende forsinkelse.

8.3 Organisering av arbeidet
Videreføring av arbeidet med sikte på tidligst mulig byggestart er avhengig av raske avklaringer fra
departement og regjering. Dette gjelder også føringer for hvordan et felles gjennomføringsorgan
skal organiseres.
Etatene anbefaler følgende prosess for overgangen mellom utredningsfase og videre planlegging
etter plan- og bygningsloven (statlig plan)
a) Det etableres en felles gjennomføringsorganisasjon for prosjektet Ringeriksbanen - E16. SVV og
JBV vil raskt vurdere hvordan en felles gjennomføringsorganisasjon kan se ut.
b) For å kunne holde den stramme framdriften med sikte på byggestart i 2019, må arbeidet med å
få på plass den utførende organisasjonen startes allerede nå, og gjøres parallelt med arbeidet
med silingsrapporten frem til 31. januar 2015.
c) En felles prosjektorganisasjon som starter planlegging etter plan- og bygningsloven umiddelbart
etter at silingsrapporten er levert 31. januar 2015. Dette forutsetter at planform, dvs. om det
skal være statlig plan eller vanlige prosesser, og beslutning om det skal være kommunedelplan
eller reguleringsplan, må foreligge innen 31. januar 2015.
d) Det forutsettes at eventuell kvalitetssikring som er signalisert i brev fra SD ikke gir forsinkelser,
men kan gå parallelt med planleggingen etter plan- og bygningsloven.
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e) Det ansettes en leder for fellesprosjektet snarest mulig, slik at denne rollen kan bemannes så
tidlig som mulig i 2015.
f) Prosjektansvaret må ligge hos Jernbaneverket eller Statens vegvesen. Til å begynne med er det
planlegging som er hovedoppgaven.
g) Det er viktig at man får i gang arbeidet i en organisasjon som lett kan tilpasses endrede ytre
rammeforutsetninger. Endelig organisasjonsavklaring må foreligge i løpet av 2015.
h) Det sentrale er å sikre:
o Korte beslutningsveier, raske avklaringer og klare prioriteringer
o Klare fullmakter
o Forutsigbar finansiering av planlegging og prosjektering
o Én felles planleggings- og gjennomføringsorganisasjon med totalt resultatansvar for
både veg og bane.
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9

OPS
Som del av den samlede utredningen av Ringeriksbanen er ulike løsninger for Offentlig-Privat
Samarbeid (OPS) på Ringeriksbanen vurdert. Vurderingene er dokumentert i en egen rapport
(Vista Analyse 2014), der det også gis en kort gjennomgang av internasjonale erfaringer fra bruk
av OPS i jernbanesektoren.
Et OPS-prosjekt kjennetegnes ved at prosjektering, finansiering, bygging, drift og vedlikehold
samlet settes ut i åpen internasjonal konkurranse. OPS-selskapet organiseres som et
prosjektselskap der innskutt egenkapital og låneopptak utgjør kapitalbasen. Finansieringen sikres
med basis i OPS-kontrakten med Staten, som vil betale byggekostnadene samt drifts- og
vedlikeholdskostnadene over kontraktens løpetid. Betalingene gjelder en leveranse av en viss
kvalitet og et visst omfang, som er spesifisert i kontrakten sammen med regler for konsekvenser
av manglende leveranse. Mange andre forhold er også spesifisert i en OPS-kontrakt.
En OPS-kontrakt skiller seg fra en utbyggingskontrakt, og fra drifts- og vedlikeholdskontrakter, ved
at OPS-kontrakten inneholder utbygging, drift og vedlikehold i én kontrakt. OPS-selskapet vil være
eier av infrastrukturen og vil måtte sikkerhetsgodkjennes av Jernbanetilsynet i en omfattende og
ressurskrevende prosess.
OPS-kontrakten kan omfatte




Banestrekningen
Stasjon
Trafikkavvikling

OPS for banestrekningen vil omfatte utbygging, drift og vedlikehold av banestrekningen. I dette
kan også OPS av stasjon inngå. OPS for trafikkavviklingen vil omfatte driften av det rullende
materiellet. OPS for banestrekningen, stasjonen og trafikkavviklingen kan eventuelt samles i en
altomfattende OPS.

9.1 Sammenlikningsgrunnlag
Vi viser til kapitlet Organisering og fremdrift, som anbefaler en felles gjennomføringsorganisasjon
for prosjektet Ringeriksbanen-E16 med totalt resultatansvar, i sammenheng med forutsigbar
finansiering og snarlig oppstart og rask gjennomføring.
Forskjellen mellom gjennomføringsorganisasjonen og en OPS-modell blir da:
 OPS omfatter drift og vedlikehold i tillegg til prosjektering og bygging
 En OPS-kontrakt tegnes med en privat aktør etter konkurranse. Graden av avstand til
etatenes ledelse og til politisk myndighet i Samferdselsdepartementet blir større. Graden av
selvstendighet blir større.
Av disse to vurderer vi det første momentet som det viktigste. Utbygging av jernbane er omfattet
av såpass mange krav og reguleringer at merverdien av ekstra selvstendighet utover det en
offentlig gjennomføringsorganisasjon med reelt resultatansvar har , er forholdsvis liten.
Hovedpoenget er altså at en OPS omfatter driftsfasen i tillegg til investeringsfasen.
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9.2 Trafikkavvikling bør være utenfor OPS
Erfaring med OPS i andre prosjekt
I mange av de 181 OPS-prosjektene i jernbane som per 2013 er registrert av nettstedet Public
Works Financing er trafikkavviklingen, togdriften, en del av kontrakten. Det gjelder for eksempel
Arlandabanen, en forholdsvis kjent OPS-linje i Sverige.
Vi vurderer imidlertid at på Ringeriksbanen er det uhensiktsmessig at OPS omfatter
trafikkavviklingen. For å styre kapasiteten på det totale jernbanenettet optimalt må de ulike
togtilbud i form av antall tog, hastighet og annet, ses i sammenheng og styres sentralt både i
forhold til planlegging og i den daglige trafikkavviklingen. En «OPS-bane» plassert innimellom
andre banestrekninger, utfordrer dette.
Strekningen er dessuten for kort til at det er tjenlig å etablere et eget selskap som skal ta seg av
trafikkavviklingen. Det vil trolig være fordyrende å etablere egen bemanningsorganisasjon,
beredskap, utstyr osv på en såpass kort, integrert strekning.
Vi vurderer også at dersom man inkluderer trafikkavviklingen, vil det være færre potensielle
tilbydere til kontrakten, siden de tekniske og sikkerhetsmessig godkjenningene som er
nødvendige for togdrift, ikke vil kunne møtes av alle.
To OPS-konsepter og egen vurdering av stasjonsløsning
Vi vurderer i det videre OPS-løsning for to konsepter:
 Et konsept der bane og veg er separat og banen går over Åsa (kortform «Åsa»).
 Et konsept der bane og veg føres sammen fra Kroksund via Busund (kortform «Busund»).
Konseptet Åsa kan innebære en ny stasjon ved Hønengata. Konseptet Busund innebærer ny
stasjon ved Tolpinrud. OPS for stasjonsutbygging og stasjonsdrift er et spørsmål vi vurderer
separat.

9.3 OPS for Åsa
Nærmere om hvordan OPS for Åsa kan se ut
I en OPS-løsning for Åsa som ikke omfatter trafikkavviklingen, OPS-selskapet banestrekningen og
sørger for at den er klar og fri for snø og is, at signalanlegget virker, at nødvendig vedlikehold av
banelegemet blir gjort, osv. I tillegg står selskapet for byggingen av banen og forplikter seg til å ha
den ferdig til en viss dato. Mot kontraktsperiodens slutt gjelder regler for avsluttende vedlikehold,
og avhending.
I en slik kontrakt er én mulighet at driftsoperatøren, for tiden NSB, betaler OPS-selskapet for
faktisk bruk av banen. Dette gjør imidlertid OPS-selskapet utsatt for en risiko som
driftsoperatøren har (mer) kontroll over. Internasjonalt er trenden å knytte betaling til
tilgjengelighet (availability payment) snarere enn faktisk bruk. I de forsøksprosjektene med OPS i
vegsektoren som er gjennomført i Norge, har en også brukt prinsippet om betaling for
tilgjengelighet. Vi anbefaler at betaling for tilgjengelighet er prinsippet som brukes ved en OPS for
Ringeriksbanen.
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Hovedtrekkene i OPS-kontrakten for Åsa blir dermed disse:
Privat sektor inviteres til å konkurrere om en kontrakt om prosjektering, bygging ferdigstillelse og
drift av infrastrukturen for Åsa. Med drift av infrastrukturen menes at infrastrukturen skal være
tilgjengelig for togdrift. Kontrakten omfatter banelegeme med underlag, tunneler osv.,
signalanlegg, stasjoner langs banen, eventuelt Hønengata stasjon, og andre nødvendige
elementer. Det vinnende OPS-selskapet forplikter seg til å drifte banen i et visst antall år. 30-50 år
er vanlig i jernbanekontrakter. Kontrakten omfatter for øvrig en lang rekke momenter om alt fra
stipulert åpningtidspunkt, til bot/betalingsstruktur for utilgjengelig bane, til spesifikasjon av når
vedlikehold kan foregå, krav om forsikring mot konkursrisiko, osv. I tillegg er det ikke uvanlig å
legge inn mulighet for reforhandling ved spesifiserte tidspunkter og/eller hendelser.
Tilbyderne konkurrerer på pris og eventuelt andre parametere, som for eksempel omfang av
offentlig garantert lånekapital.
Tilbydernes inntekt er en årlig betaling fra staten i banens levetid, og det er denne betalingen,
eller deler av denne, det konkurreres på. I tillegg til den årlige betalingen, kan det ligge mulighet
for kommersielle inntekter fra Hønengata stasjon, som omtalt i et senere avsnitt. Den årlige
betalingen kan være konstant per år gjennom prosjektets levetid, eller den kan forskyves
nærmere nåtiden. Ved å forskyve den nærmere nåtiden kan privat sektors renterisiko reduseres
noe. Ved å holde igjen betaling økes OPS-selskapets motivasjon til å drifte videre under vanskelige
kommersielle omstendigheter.
Sentralt i en OPS-kontrakt står det forholdet at det offentlige slipper å ta investeringskostnaden,
men til gjengjeld må man betale avdrag og renter til den private kontraktøren. Fra et praktisk
synspunkt er det interessant å se hvor stor årlig betaling det er snakk om. For å få dette frem,
antar vi rent teknisk at den årlige betalingsstrømmen har form av en et konstant beløp, som i et
annuitetslån. Tidligere i dette dokumentet har usikkerhetsanalysen gitt til resultat en forventet
investeringskostnad for bane om Åsa på ca. 25 milliarder kroner. Standardavviket P15-P85 er satt
til 17-33 milliarder.
Vi antar her at den vinnende kontrakten vil legge til grunn en forventet investeringskostnad på 25
milliarder. Ved å legge inn et bud med 25 milliarder som premiss når kostnaden kan bli 33 mrd.
eller mer, tar imidlertid utbyggeren på seg betydelig risiko. Det finnes ulike måter å redusere
denne risikoen på i kontrakten, men det ser vi bort fra her og en restrisiko vil det uansett være.
For å kompensere for risiko antar vi et kapitalavkastningskrav på åtte prosent. Til slutt antar vi 40
års tilbakebetalingstid og vi tar hensyn til at driftskostnaden nominelt beløper seg til ca. en
milliard kroner i året, kapittel 6 og den samfunnsøkonomiske analysen i Vista Analyse (2014).
Den årlige betalingen/inntekten i 40 år i det vinnende budet vil under disse forutsetningene være
på 3,1 milliarder kroner. I motsetning til tradisjonelle kontraktsformer er drift og vedlikehold av
banestrekningen da inkludert i betalingen. Staten ved JBV har ikke muligheter til å saldere
budsjettet ved å f.eks. utsette vedlikehold på Ringeriksbanen til fordel for eventuelle andre
strekninger.
Et investeringsbeløp på 17-33 milliarder kroner gjør Ringeriksbanen størrelsesmessig
sammenliknbar med Follobanen. Ringeriksbanen er mer enn ti ganger større enn hvert av de tre
prøveprosjektene innen OPS i veisektoren i Norge, jf. Vista Analyses vedleggsrapport om OPS. Det
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er et spørsmål om det er
mange nok tilbydere til å
sikre reell konkurranse.
Melding St. 26 (2012-13)
Nasjonal transportplan
peker på at etatenes dialog
med utenlandske aktører
viser at det er stor interesse
for det norske og
skandinaviske
infrastrukturmarkedet.
Ringeriksbanen er imidlertid
et meget stort og komplekst
prosjekt, som setter
særskilte krav tilbydernes
tekniske og økonomiske
kapasitet.

I forbindelse med Follobanen ble det gjort en undersøkelse av
entreprenørmarkedet der man vurderte kontraktstørrelser
vs. kapasitet og aktører. Undersøkelsen viste at markedet kan
deles i fire nivåer:
 0 – 0,5 mrd. kr.: mindre og mellomstore norske
entreprenører
 0,5 – 1,2 mrd. kr.: større norske entreprenører
 1,0 – 5,0 mrd. kr.: større europeiske entreprenører
 5 - 50 mrd. kr.: globale aktører
OPS for Ringeriksbanen/E16 vil rette seg mot et marked vi
ikke har erfaring med, noe som vil kreve grundige
forberedelser i spesifikasjonsfasen.

Vurdering av OPS Åsa
Ved å inngå en OPS-kontrakt fremfor å etablere en selvstendig prosjektorganisasjon for
byggefasen, kan staten og samfunnet som helhet oppnå noen fordeler:
 Anbudets offentlige karakter og store omfang kan lede til interesse fra internasjonale aktører
som innehar effektive løsninger, og som ikke ville kommet på banen i den alternative
organiseringen. Resultatet kan bli lavere investeringskostnad.


Ved å se utbygging, drift (av banelegemet) og vedlikehold i sammenheng, inviteres det til
utbyggingsløsninger som minimerer livsløpskostnaden (life cycle cost, LCC) i prosjektet. En
organisasjon som fratrer når anlegget er bygget, vil ikke på samme måte ha driftsfasen i
tankene.



Ved å plassere ansvaret for tilgjengelighet i privat sektor, og knytte betaling og bøter til dette,
oppnås en synlighet og oppmerksomhet rundt betydningen av tilgjengelig bane som man ikke
har ved tradisjonell organisering. Motstykket til dette er at det kan oppstå uenighet om hva
som utgjør «tilgjengelig bane» som kan kreve ressurser og til syvende og sist belaste
rettsvesenet.

Det er på den annen side enkelte ulemper som ligger i dagen:


Investeringsbeløpet er meget stort og usikkerheten om investeringsbeløpet er stor. Selv om
usikkerheten utvilsomt vil bli mindre etter hvert som prosjektet konkretiseres, og dessuten
kan den avhjelpes i kontrakten, så må det forventes at den vinnende tilbyderen vil sette et
høyt avkastningskrav som reflekterer risikoen. Dette bidrar til en høy årlig statlig betaling,
antydningsvis i størrelsesorden tre milliarder kroner årlig. Samfunnsøkonomisk kan en
betaling for å dekke et høyt avkastningskrav ses på som en overføring så lenge selve
investeringen gjøres billigere, men det er flere forhold som kompliserer (skattekostnad,
hvorvidt OPS-selskapet er utenlandsk eid). I forhold til de investeringsbudsjettene for

80

jernbane vi har vært vant til å se i Norge, er tre milliarder et betydelig beløp og utliknet på
antall tog på Ringeriksbanen vil det antagelig være snakk om en høy sum.


Kontraktens størrelse og kompleksitet begrenser antallet tilbydere. Det er en ulempe idet det
kan begrense konkurransen og redusere sannsynligheten for de kostnadsbesparelsene og
effektivitetsgevinstene som er OPS sitt rasjonale.



I det minste må en være forberedt på å få inn aktører uten særlig bakgrunn fra norsk og
europeisk jernbanedrift. Det trenger ikke være en stor ulempe, men introduserer en form for
uprøvethet som kan innebære en risiko sett fra statens side.



Dersom prosjektet viser seg dyrere enn stipulert, kan en risikere at utbyggingsselskapet går
konkurs midt i byggingen. Dette har dessverre hendt i flere av OPS-prosjektene internasjonalt.
Dersom driften viser deg dyrere enn stipulert, kan selskapet kaste kortene midt i
driftsperioden. Det kan motvirkes ved å holde tilbake deler av avdragene, jf. teksten over,
men er likevel et problem.



Dersom prosjektet viser seg billigere enn antatt, eller ny teknologi gjør driften billigere over
tid, kan det oppstå en politisk-økonomisk spenning i kontrakten. Det offentlige vil ønske å
reforhandle, og for publikum kan det synes urimelig at staten betaler dyrt for noe som
egentlig er billig. For OPS-tilbyderen blir dette et risikomoment som bidrar til å kappe
muligheten for «billig prosjekt», og dermed øke forventet kostnad.



Vedlikehold av jernbane under norske vinterforhold (og sommerforhold) krever spesialiserte
redskaper og teknikker. Dessuten trengs en grunnkapasitet mht. bemanning og
maskiner/utstyr for å møte akutte behov. En oppsplitting av vedlikeholdsansvar etter
delstrekninger vil kunne innebære to slike kapasiteter og være kostnadsdrivende.



Selv om det tas forholdsregler for å påse at kontrakten mellom OPS-operatøren og staten
dekker alle relevante forhold, er det en risiko for at noe blir glemt bort, eller ikke tenkt på
eller ikke faller ut som tenkt. Risikoen øker med prosjektets kompleksitet. I så fall kan
operatøren foreta seg handlinger som er bedriftsøkonomisk besparende, men ikke i
publikums og samfunnets interesse.



Gitt at vi i Norge har begrenset erfaring med OPS, og gitt at det er nødvendig å formulere
kontraktene på en omhyggelig måte, vil det være behov for en grundig kvalitetssikring av OPSkontrakten. Dette vil medføre at kontraktsutformingen vil ta tid, og en OPS-løsning vil ikke
være forenlig med den forserte framdriften som ønskes for prosjektet.

Etatenes anbefaling gis til slutt i kapitlet.

9.4 OPS for Busund
Busund innebærer felles utbygging av bane og veg. I tillegg til å dekke jernbaneutbygging, drift og
vedlikehold, dekker kontrakten nå også utbygging av veg på strekningen, og drift/vedlikehold av
vegen. Drøftingen nedenfor er basert på at det blir én utbyggingsorganisasjon for både veg og
bane ved OPS Busund. Vi ser altså på én kontrakt for både veg og bane.
Betalingen er som i tilfellet Åsa ikke direkte knyttet opp til faktisk bruk, men til tilgjengelighet for
stipulert bruk. Imidlertid vil bruk påvirke vedlikeholdsbehovet, og kontrakten må inneholde en
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bestemmelse om ekstrabetaling dersom faktisk bruk av tog, veg eller begge er høyere enn
stipulert. Dette gjelder for øvrig også om en bare ser på tog, som i Åsa.
Rent teknisk kan betalingen dekkes inn av offentlig bevilgning, av bompenger, av tilskudd fra
kommunale og fylkeskommunale organer. Det kan i prinsippet tenkes at inntekter fra bompenger
overskrider betaling for vegdelen og således brukes for å betale på jernbanedelen. En slik
situasjon kan oppleves som kryssubsidiering, men er det ikke. I tilfellet Busund er betalingen et
vederlag til OPS-selskapet for å bygge og gjøre tilgjengelig vegen og banen. Hvordan staten kobler
denne statlige utgiften på sin inntektsside, er OPS-løsningen uvedkommende.
En OPS-kontrakt for Busund vil være større enn den for Åsa fordi den også omfatter vegen.
Forventet investeringsbeløp er nå om lag 30 milliarder kroner, og driftskostnaden omfatter nå
både jernbanevedlikehold og vegvedlikehold. Kontrakten blir mer kompleks siden den vil omfatte
både jernbane og veg.
Etter vår vurdering har OPS for Busund mange av de samme fordelene og ulempene som OPS for
Åsa, men fordeler og ulemper har større styrke. Det blir tyngre lodd i hver av vektskålene, så å si.
For eksempel vil fordelene ved å se utbygging og drift i sammenheng være større, men også
ulempene knyttet til et forventet lite antall tilbydere, og faren for å utelate momenter fra
kontrakten.

9.5 OPS stasjonsløsning
Busund (og også andre alternativer i felles trasé fra Kroksund) betinger en ny stasjon ved
Tolpinrud (for Monserud-linja ved Hvervenmoen). Det vil anlegges pendlerparkering her og det er
ønske om byutvikling i området.26 En tanke kan være å la OPS for Busund omfatte ny Tolpinrud
stasjon, og la OPS-leverandøren få utvikle kjøpesenter og andre kommersielle aktiviteter på
tomten. Tolpinrud blir da et kjøpesenter med en stasjonsdel, eller en jernbanestasjon med
kjøpesenterdel, avhengig av hvordan man ser det. OPS-leverandøren vil eie stasjonsdelen og leie
den ut til staten innenfor rammen av den generelle tilgjengelighetskontrakten. Den årlige
betalingen fra staten til OPS-leverandøren vil gå noe ned som motstykke til at OPS-leverandøren
får leieinntekter fra kjøpesenteret. Hvor stor nedgang, avhenger av tilbudene som kommer inn.
Dersom Hønengata stasjon skal bygges som en del av Åsa, og det ligger arealmessig til rette for
det, kan man tenke seg samme løsning der.
SVV og Jernbaneverkets notat av 13. juni 2014 antyder at en utbygging av Tolpinrud kan komme i
konflikt med jordvern og dyrka mark. Slike konflikter må avklares før en eventuelt kan se
nærmere på en OPS-løsning for Tolpinrud, og tilsvarende for Hønengata.
En OPS for stasjonsløsningen kan organiseres som en separat kontrakt med en egen leverandør.
Det vil vi fraråde, fordi vi tror det vil kunne komplisere jernbaneutbyggingen og driften dersom en
egen aktør skulle ha ansvar for den sentrale Tolpinrud (Hønengata) stasjon. Det aktuelle er
dermed samme OPS-leverandør for banen og stasjonen, som betyr at den jernbanetekniske siden

26

Se f.eks. Lise Bye Jøntvedt (2013): Spennende idedugnad for miljøbyen Hønefoss. Kronikk i Ringerikes Blad, 30. april
2013.
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av saken er den samme enten man har OPS på stasjonen eller ikke. Skillet går på om man skal
tillate OPS-leverandøren å få deler av sin inntekt fra kommersiell utleie.
Fordeler med en slik løsning kan være
 Flere passasjerer på toget fordi stasjonen blir attraktiv for flere gjøremål
 Lavere statlig betaling og tilhørende lavere skattefinanseringskostnad mv.
Ulemper kan være
 Enda større krav til tilbyder med risiko for forholdsvis få aktuelle tilbydere
 Enda mer komplisert kontrakt
Den kommersielle delen av stasjonen kan skilles ut og selges til en privat utbygger. Salgsinntekten
vil i så tilfelle være prinsipielt ekvivalent med en flerårig leieinntekt. Eventuelt kommersiell
virksomhet ved stasjonene må naturligvis følge reguleringskrav.

9.6

Anbefaling

Etatene har tidligere i kapitlet frarådet OPS for drift av trafikken. En konkret og endelig vurdering
av om OPS egner seg for bygging og drift av traseene Åsa og Busund vil ideelt sett kreve flere
detaljer knyttet til den konkrete utformingen av konsept og kontrakt. Med den informasjonen vi
nå har, vil etatene fraråde OPS for traseene.
Med en så stor og kompleks kontrakt som det er snakk om her, vil tilbyder måtte bære en stor
risiko. Et avgjørende krav for å kunne høste gevinster gjennom en OPS-kontrakt er at risikoen i et
prosjekt lar seg identifisere og at risikoen fordeles til den part som mest kostnadseffektivt kan
håndtere risikoen. Med utgangspunkt i tidsplanen som er lagt for Ringeriksbanen vil det neppe
være mulig å kartlegge alle vesentlige risikofaktorer i prosjektet. Risikopremien som da må
betales til et OPS-selskap vil derfor nødvendigvis bli høy, samtidig som det er usikkerhet om OPSselskapet vil ha noen reell mulighet til å påvirke risikoen som overføres. Dette er i seg selv et
avgjørende argument for å fraråde OPS.
Samtidig vil det måtte stilles strenge krav til tilbyders tekniske og finansielle gjennomføringsevne.
Dette vil trolig begrense antallet tilbydere. Risikoen i prosjektet vil kunne øke tilbydernes
kapitalavkastningskrav og dermed kostnaden for staten. Det er også en fare for at tilbyder vil gå
konkurs, som vil være en belastning for publikum, og staten kan ende opp med restrisiko.
For å oppnå ønskede resultater av OPS i et så stort prosjekt som Ringeriksbanen, må man være
omhyggelig i kontraktsutformingen. Behovet for å kvalitetssikre en type kontrakt man ikke har
særlig erfaring med i Norge, vil medføre at kontraktsutformingen vil ta tid. Det vil ikke være mulig
å kombinere OPS med en forsert framdrift.
Mange av de fordelene ved OPS som omtales i evalueringer og annen forskningslitteratur, er
knyttet til at OPS gir utbygger ansvar for gjennomføring innenfor en ramme av langsiktig og sikker
finansiering. Disse fordelene kan et godt stykke på vei realiseres av gjennomføringsorganisasjonen
som foreslås i kapitlet om Organisering og framdrift.

83

10 ETATENE ANBEFALER Å SILE BORT ÅSALINJA
10.1 Tidligere vedtak – endrede forutsetninger
Stortinget fattet 17. desember 2002 (St. prp. Nr. 66 (2001-2002)) følgende vedtak:
Stortinget samtykker i at den videre planleggingen av Bergensbanens forkortelse – Ringeriksbanen tar
utgangspunkt i korridor over Åsa.

I transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2008
(Budsjettinnstilling S. nr. 13 2007-2008) står følgende:
Flertallet ønsker saken tatt opp på nytt i forbindelse med at det nå skal gjennomføres KS1 av dette
prosjektet, grunnet at Åsaalternativet «hemmer» utviklingen av Hønefoss by, at traseen stort sett går i
tunnel og ikke der folk bor. Flertallet mener at det er viktig å få avklart dette for å kunne videreføre
prioriteringen av denne forkortingen av Bergensbanen i neste NTP. Flertallet ber om at
Kroksundalternativet blir vurdert på nytt.

Ved tidligere vurdering av trasé for Ringeriksbanen har man kun sett på jernbaneprosjektet alene.
Samferdselsdepartementets føringer for det utredningsarbeidet som pågår nå er annerledes fordi
det er en forutsetning at det både skal bygges Ringeriksbane og firefelts E16. Dette endrer mange
av forutsetningene for tidligere valg. Etatene argumenterer i det følgende for at Åsalinja bør siles
ut på det stadiet i utredningene vi er nå.

10.2 Vudering av Åsalinja mot løsninger over Kroksund
Veg over Kroksund alene utløser mange av miljøkonsekvensene. Tidligere miljøargumenter for
en bane over Åsa er derfor svekket
Den viktigste begrunnelsen for Stortingets vedtak om bane via Åsa i 2002 var de betydelige
miljøulempene en jernbane over Kroksund og gjennom Hole ville medføre, blant annet konflikt
med Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem, som har Ramsar-status.
Den gang vurderte man konsekvensene av bane alene. Ved å legge banen om Åsa, kunne man
helt unngå de negative miljøkonsekvensene ved å krysse Kroksund og gå gjennom Hole.
Premissene for vurderingene nå er annerledes. I tråd med Samferdselsdepartementets føringer,
tas det utgangspunkt i at det både skal bygges firefelts E16 og dobbeltsporet Ringeriksbane.
Konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss fra 2012 viser at en vegløsning om Åsa ikke er
aktuell. Vegen må krysse Kroksund.
Miljøgevinsten ved å flytte banen fra en løsning som krysser Kroksund og går gjennom Hole til å
gå om Åsa er som følge av de nye premissene langt mindre enn i 2002. Selv om banen legges om
Åsa, vil ny firefeltsveg medføre betydelige inngrep over Kroksund og gjennom Hole. Veg alene gir
et mindre inngrep enn bane og veg sammen, både fordi inngrepet er smalere og fordi vegens
kurvaturkrav gir større muligheter for lokal tilpasning enn ved en felleskorridor som tilfredsstiller
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banens kurvaturkrav. Det er likevel mye større forskjell mellom intet inngrep og veginngrepet enn
det er mellom veginngrepet alene og et fellesinngrep ved bygging av bane og veg.
En jernbane om Åsa vil i stor grad gå i tunnel og dermed gi begrensede miljøkonflikter, men noen
konflikter blir det.
Spennet i miljøkonflikter som følger av veg og bane over Kroksund er stort, og avhenger av hvilken
bruløsning som velges ved kryssing av Kroksund, om veg og bane går i dagen vest for Vik eller i
tunnel forbi Vik, og om hvordan man krysser Storelva og tilhørende våtmarksområder.
Analysene av arealrealterte konsekvenser som er gjort til nå, tilsier at det finnes flere alternativer
for felles korridor for veg og bane over Kroksund som i konsekvens ikke skiller seg vesentlig fra en
løsning med bane om Åsa og veg over Kroksund.
Åsalinja har høy kostnad, og mindre potensial for kostnadsoptimalisering
I kapittel 3 er det vist kostnader for delt løsning med bane over Åsa og veg over Kroksund, og for
fellesløsninger med bane og veg over Kroksund. Som det fremgår av kapitlet, er delt løsning med
bane om Åsa og fellesløsning med veg og bane over Kroksund og via Monserud dyrere enn
fellesløsninger med veg og bane over Kroksund og videre over Helgelandsmoen eller Busund.
Kostnadsforskjellene ligger på strekningen mellom Kroksund og Hønefoss.
Åsalinja vurderes å ha små muligheter for kostnadsoptimalisering, mens potensialet for
optimalisering vurderes å være større i de andre løsningene. Videre optimalisering av
fellesløsningene over Kroksund med hensyn til kostnader og arealkonsekvenser gjøres i neste
fase.
Åsalinja er lengre og øker reisetiden
Traseen over Åsa er 5,2 km lengre enn traseen over Kroksund. Trasélengden har konsekvenser for
reisetiden. For reisende med regiontogtilbudet mellom Hønefoss og Sandvika blir reisetiden 2
minutter lengre med en bane via Åsa. For reisende med Bergensbanen utgjør forskjellen 4
minutter27.
Trasé over Kroksund gir større fleksibilitet med hensyn til arealutvikling
Så langt er det gjort trafikkberegninger for to linjer; via Åsa og via Busund. Det er lite som skiller
de to løsningene.
Felles løsning over Kroksund gir flere mulige stasjonsplasseringer som kan tilpasses Holes og
Ringerikes fremtidige arealstrategier. Det vil også være mulig å forlenge en pendel til Jevnaker, en
kommune som i dag ikke har direkte forbindelse med kollektivtrafikk mot Oslo. En mulighet for
stasjonsløsning ved Sundøya kan utløse et nytt byutviklingsområde som har gode kvaliteter for
boligutvikling og nye arbeidsplasser. Hvervenmoen er også et vekstområde som ved valg av en
løsning over Monserud vil få økt attraktivitet ved bedret kollektivtilgjengelighet. Helgelandsmoen
utvikles også med en blanding av bolig og næring. Det er ikke vurdert trafikkgrunnlag for en
eventuell stasjon i dette området i denne omgang.

27

Under forutsetning av at Bergensbanens stopp ved Hønefoss i Kroksund-løsningene blir på Tolpinrud.
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Åsalinja har høyere tunnelandel
Stor tunnelandel gir et betydelig masseoverskudd. Masseoverskuddet er vesentlig større for
Åsalinja, og vil gi ytterligere utfordringer med hensyn til massetransport og massehåndtering
mellom Sundvollen og Åsa.
Samfunnsøkonomisk vurdering; Kroksund er noe bedre, og har større mulighet for
optimalisering
Grov samfunnsøkonomisk vurdering av Åsalinja mot eksempellinja over Kroksund viser at begge
løsninger har betydelig negativ samfunnsøkonomisk nytte, men at Kroksundlinja er noe mindre
negativ enn Åsalinja.
De vurderingene som er gjort underveis tilsier at det er større potensial for å videreutvikle
løsninger med en bedre samfunnsøkonomi for traseene over Kroksund, enn det vil være for den
delte løsningen med bane via Åsa.
Fellesløsninger gir større mulighet for effektiv organisering og videre optimalisering av løsninger
Vurderingen som er gjort nå tilsier at man kan spare i størrelsesorden 1 mrd. kr på en felles
byggherreorganisasjon. En godt tilpasset felles organisasjon kan ha potensial til å gi ytterligere
innsparing i planleggings- og byggefasen. En felles organisasjon vil også gi gode rammer for videre
optimalisering mot gode fellesløsninger, både med hensyn til trasé og til utviklingen av et
helhetlig kollektivsystem.
OPS vurderes som risikabelt på grunn av fremdrift og utbyggingskostnader
Den foreløpige vurderingen er at OPS vurderes som risikabelt og derfor ikke tilrås.
Hovedbegrunnelsen er prosjektets størrelse som vil medføre betydelig risiko for anbyder. Dette
avgrenser antall anbydere og fører også til en høy risikopremie for en OPS-løsning. Behovet for en
grundig kvalitetssikring av OPS-kontrakten vil medføre at kontraktsutformingen vil ta tid. Dette
gjør at det ikke er mulig med den forserte framdriften som ønskes for prosjektet.
Hensynet til raskest mulig framdrift gjør at korridorvalg må avklares i denne fasen
Statsråden har i sin pressemelding 16. oktober 2014 understreket samferdselsdepartementets
ambisjon om en raskere og mer effektiv planleggingsfase. En hovedoppgave for etatene nå, er å
se nærmere på om planleggingstiden kan reduseres ytterligere.
Gitt forutsetninger om statlig plan, overlapping av planfaser, raske beslutningsprosesser, egnet
organisering og nødvendige budsjettmidler har etatene skissert en framdrift som gir byggestart i
2019. En slik framdrift krever at korridorvalget gjøres nå, for å gi rammene for en effektiv
silingsprosess av aktuelle linjer for én anbefalt felles trasé over Kroksund.
Kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker har gjennom sitt felles organ, Rådet for
Ringeriksregionen, også anbefalt et tidlig korridorvalg, der Åsalinja siles ut for å hindre
unødvendige forsinkelser av prosessen.

10.3 Oppsummering og anbefaling
Drøftingene over viser følgende:
 Kostnader: Åsalinja er noe dyrere, men hvor mye avhenger av hvilken løsning som legges til
grunn over Kroksund og gjennom Hole
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Reisetid: Åsalinja gir ca. 2 minutter lengre reisetid med Region-/IC tog, og 4 minutter lengre
for Bergensbanen. Trafikkgrunnlaget er relativt likt for de to løsningene, men Kroksundløsningene gir bedre grunnlag for å optimalisere med hensyn til nedslagsfelt og
markedsgrunnlag
Åsalinja har høyere tunnelandel og gir større masseoverskudd
Løsningen over Kroksund gir større fleksibilitet med hensyn til arealutvikling
Veg alene utløser de arealrelaterte konfliktene. Tidligere miljøargumenter for en bane om
Åsa er derfor svekket. Vurderingen av hvilken løsning som gir minst konsekvenser avhenger
av hvilke alternativ som velges på de enkelte delstrekningene over Kroksund og gjennom
Hole
Samfunnsøkonomi: begge løsninger gir negativ samfunnsøkonomisk nytte, men
fellesløsningen over Kroksund er noe mindre negativ enn løsningen om Åsa
En fellesløsning gir større potensial for effektiv organisering og videre optimalisering av
løsninger
En fellesløsning vil gi de rammene for framdriften som Samferdselsdepartementet etterspør

Åsa-løsningen skiller seg ikke mye fra løsningen over Kroksund. Alternativet er imidlertid
gjennomgående litt dårligere på alle punkter. Det er ikke sannsynlig at dette forholdet vil endre seg.
Åsa-løsningen vil derfor ikke være det beste alternativet til slutt. På denne bakgrunn anbefaler
etatene at denne løsningen legges bort. Korridoren over Kroksund fremstår som den rimeligste og
den som har størst potensial for videreutvikling og optimalisering innenfor alle silingskriteriene.
Derfor anbefaler etatene at arbeidet videreføres med sikte på å utvikle en felles trasé over Kroksund.
Samlet gir dette grunnlag for å anbefale at delt løsning med bane via Åsa og veg over Kroksund kan
siles bort, og at videre planlegging gjennomføres for en felles løsning over Kroksund.
I arbeidet med silingsrapporten fram mot 31. januar 2015 lages det et beslutningsgrunnlag på et
mer detaljert nivå, som vil gjøre det mulig å anbefale en trasé for felles løsning over Kroksund.
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Forord
Samferdselsdepartementet har i brev av 14. oktober 2014 gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen i
oppgave å utarbeide en silingsrapport for de aktuelle traséene for Ringeriksbanen og E16 SkaretHønefoss med frist 31. januar 2015. Mandat for koordinering mellom Jernbaneverket og Statens
vegvesen datert 27. januar 2014 er også lagt til grunn for arbeidet med silingsrapporten.
Silingsrapporten er den siste i en rekke på tre delutredninger fra Jernbaneverket og Statens vegvesen
som omhandler Ringeriksbanen og E16 Skaret- Hønefoss. Silingsrapporten omfatter felles løsninger for
veg og bane som alle krysser Kroksund. Delutredning 2 Korridorvalg, som ble oversendt fra etatene til
Samferdselsdepartementet (SD) 31.10.2014, viser beslutningsgrunnlaget på korridornivå. Her er felles
løsning med veg og bane over Kroksund sammenliknet med delt løsning med veg over Kroksund og bane
via Åsa. I delutredningen anbefaler etatene at delt løsning med bane via Åsa og veg over Kroksund
legges bort. Delutredning 3 Silingsrapport omhandler kun felles løsninger for veg og bane over
Kroksund. Silingsrapporten kan leses som en selvstendig rapport, og er utformet slik at den kan fungere
som vedlegg til et planprogram for neste planfase.
I sitt bestillingsbrev ber SD om at det vurderes grep for å redusere planleggingstiden, slik at tidspunkt for
byggestart for de to prosjektene kan skje raskt. Etatene har i sin delrapport 2 angitt et tidsløp for det
som vurderes som raskeste mulige framdrift. En av forutsetningene for framdriften er at
departementene kan bidra til en god interesseavveining, slik at man kommer fram til et mest mulig
omforent trasévalg for veg og bane.
Som del av prosessen har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) organisert en prosess for
involvering av berørte nasjonale interesser. I denne prosessen har Miljødirektoratet, Riksantikvaren,
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Landbruksdirektoratet deltatt i en felles arbeidsgruppe
sammen med Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Arbeidsgruppen har gjennomgått og etablert et felles faktagrunnlag, og gjort en felles vurdering av
konsekvensene ved de ulike traséalternativene. I silingsrapporten beskrives konflikt med lokale,
nasjonale og internasjonale verdier for hver delstrekning, og det er gjort en vurdering av mulige
avbøtende tiltak.
Jernbaneverket og Statens vegvesen står bak silingsrapportens konklusjon om anbefalt løsning. Her har
analysen av miljøkonsekvensene vært grunnlag sammen med kostnader og egenskaper ved
infrastrukturen.

30. januar 2015
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Sammendrag
Formåletmedsilingsrapportener å gi det fagligegrunnlagetfor å silened til én løsningfor Ringeriksbanenog E16Skaret– Hønefoss.Somdel avsilingsarbeidethar det vært gjennomførten fellesarbeidsprosessmedberørtefagdirektorater.Direktoratenehar sammenmedetateneutgjort en arbeidsgruppe
somi felleskaphar vurdert miljøkonsekvensene
vedprosjektet.Direktoratenehar ogsåbidratt med
vurderingerav aktuelleavbøtendetiltak. Etatenehar sågitt sinanbefalingavtraséalternativfor videre
planleggingetter Plan- og bygningslovenbasertpå miljøkonsekvenser,kostnaderog egenskaperved
infrastrukturen.
Planområdetfor Ringeriksbanenog
E16Skaret– Hønefosser delt inn i fem
delområder:
1. Sandvika– HøgkastetvedKroksund
2. KryssingavKroksund;Høgkastet–
Gjesvalåsen
3. Gjesvalåsen– Bymoen
4. Bymoen– Styggedalen
5. Styggedalen– Hønefoss
FraSandvikatil Kroksunder etatenes
anbefaling at alternativ1d for vegfra
Skarettil Høgkastetogalternativ1b
for banefra SandvikaviaRustadtil
Kroksundleggestil grunnfor neste
planfase.Alternativ1b via Rustadhar
lavestkostnad, og gir den korteste
strekningenfor bane. Slik alternativet
er vist i utredningen,har det en
stigningpå 20 promille,noe somgjør
det muligmeden stasjoni Bærumi
tilknytningtil et framtidig byutviklingsområde.I nesteplanfasevil denne
traseenbli optimalisertmed hensyntil
tekniskgjennomføring,tunnelkonsept,
geologi,stigningog kostnader.
Handlingsrommet for optimaliseringen
i nestefasevil ikkeværebegrensetav
Oversiktoveralternativer.
en muligstasjonsløsningiBærum.
Forkryssingav Kroksundanbefaleretateneen delt løsningmed baneover Sundøyaog veglengre
sørvesti Kroksund.Forveganbefalesat det i nesteplanfasearbeidesmedå optimaliserekryssingenav
Kroksundmeden mellomløsningmellombrua i kurveover Rørvik(2c)og den rette brua overElstangen
(2a).Løsningenoptimaliseresfor å tilfredsstillekravtil 110km/t, reduserede negativekonsekvensene
på beggesideravKroksund,og gi godlandskapstilpasning.
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Jernbaneverket legger en stasjonsløsning på Sundvollen til grunn for arbeidet i en videre planfase. Her
må det etableres en utfylling som en del av stasjonsløsningen, både for å ivareta de trafikale behovene
knyttet til stasjonen, og for å gi rom for fortetting og sentrumsetablering. Det er særlig to hensyn som vil
bli sett nærmere på ved videre detaljplanlegging og utforming av dette området; vannforholdene
gjennom Kroksund, og lesbarheten i landskapet. Opprinnelig topografi som Sundøya og strandlinjen
langs Sundvollen vil bli bevart i størst mulig grad slik at den historiske lesbarheten ikke går tapt. Samtidig
bør stasjonen og den nye brua i størst mulig grad tilpasses eksisterende bru og veg. Elva som har sitt
utløp i området bør få et synlig forløp frem mot fjorden, og valg av løsning for utfylling bør ivareta
vannkvalitet og strømningsforhold.
For anbefalt løsning forbi Vik er delområde 3 og 4 er sett i sammenheng. Miljøkonsekvensene av tiltaket
er store, særlig i delområde 4. I det delområdet er det imidlertid ikke mulig å unngå konfliktene, valget
står mellom store miljøkonflikter knyttet til ulike tema.
Delstrekning 3 er den eneste delstrekningen der avbøtende tiltak, det vil si tunnel, kan ta bort alle
negative miljøkonsekvenser. Ulempen ved dette er økte kostnader til investering, drift og vedlikehold.
Med bakgrunn i prosjektets totale miljøkonsekvenser anbefaler etatene at både bane og veg legges i
tunnel forbi Vik på delstrekning 3. En tunnelløsning vil også være i tråd med Hole kommunes ønsker.
På delstrekning 4 Bymoen - Styggedalen anbefaler etatene Helgelandsmolinja (alternativ 4cf-cf). Både
denne og Busundlinja medfører store negative konsekvenser ved kryssing av Storelva med tilhørende
1
våtmark. Deler av våtmarkssystemet er vernet og har Ramsar -status, andre deler er foreslått vernet og
vil sannsynligvis også få Ramsar-status dersom de blir vernet. Busundlinja er imidlertid vurdert å være
dårligst av de to for naturmiljøet. Helgelandsmolinja er vurdert å ha større potensial for avbøtende tiltak
enn Busundlinja, der det viktigste avbøtende tiltaket, lange bruer, allerede er forutsatt. Monserudlinja
er vurdert å være dårligere enn de to andre fordi den medfører så store konsekvenser knyttet til
naturressurser (dyrka mark) og kulturmiljøer, samt at den er dyreste løsning på delstrekningen.
For strekningen inn mot Hønefoss inneholder det anbefalte alternativet for veg en videreføring av en 4
felts motorveg fram til et nytt planskilt kryss på Ve.
Hovedgrepet for banebetjening av Hønefoss er en mest mulig sentralt plassert stasjon som i størst mulig
grad legger til rette for videre byutvikling i Hønefoss. Topografi og dagens linjeføring gir begrensninger
for mulighetsrommet, og i utredningsarbeidet er det konkludert med at en utvikling av dagens stasjon
er den den beste løsningen. Videre omfatter hovedgrepet for traséløsningen i Hønefoss at alle dagens
forbindelser opprettholdes, og at det sikres tilstrekkelig kapasitet til å betjene togtilbudet på lang sikt.
Løsningen åpner også for en mulig videreutvikling av tilbudet mot Jevnaker. I neste planfase vil
løsningen for Hønefoss bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de tekniske løsningene
for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom Hønefoss stasjon, sentrum og
annet kollektivtilbud.
Den totale kostnaden for en felles utbygging av E16 Skaret - Hønefoss og Ringeriksbanen i anbefalt trasé
er anslått å bli 26,0 mrd. kr ekskl. mva. Kostnadsoverslag på overordnet plannivå har betydelig
usikkerhet.

1

Ramsar-konvensjonen er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker. Norge ratifiserte
våtmarkskonvensjonen i 1974. Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem ble innlemmet i 1996.
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Innledning
Silingsrapporten er nummer 3 i rekken av delrapporter
Jernbaneverket og Statens vegvesen utreder i samarbeid Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss på et
overordnet nivå før planlegging etter Plan- og bygningsloven. Dette er tredje og siste delrapport fra
Jernbaneverket og Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet i denne prosjektfasen.
Første delrapport, datert 13. juni 2014, konkluderte blant annet med at det er mulig å bygge
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss i en felles korridor og at planleggingen av de to prosjektene
bør samordnes. Rapporten drøfter også ulike scenarier for planprosess og fremdrift.
Andre delrapport, datert 31. oktober 2014, anbefaler blant annet at en delt løsning med E16 over
Kroksund og Ringeriksbanen om Åsa forkastes, og at videre arbeid tar utgangspunkt at både veg og bane
krysser Kroksund. Rapporten presenterer også foreløpige trafikktall, kostnader, arealrelaterte
konsekvenser, samfunnsøkonomisk nytte og en vurdering av OPS (Offentlig-Privat Samarbeid). Videre
viser den muligheten for en forsert fremdrift og forutsetninger knyttet til dette.
Denne tredje delrapporten er en silingsrapport, der formålet er å komme frem til én felles løsning for
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss som det skal jobbes videre med i den kommende
planleggingen.
Hva er en silingsrapport og hva skal den brukes til?
Formålet med en silingsrapport er å redegjøre for det faglige grunnlaget for å sile bort løsninger og stå
igjen med aktuelt utredningsalternativ. Samferdselsdepartementet (SD) skriver i brev til Jernbaneverket
og Statens vegvesen av 14. oktober 2014:
Det er foretatt en rekke utredninger og utarbeidet planer for både veg og bane de seneste 20 årene
i denne korridoren. De aktuelle innsigelsestemaene er godt kjent og SD mener derfor at det kan
være grunnlag for å konkludere raskere om trasé i denne saken enn i tilfeller hvor tidligere
utredningsomfang er mer begrenset. Det bes om at etatene gir departementet sin anbefaling i en
silingsrapport innen 31. januar 2015.
I samme brev skriver Samferdselsdepartementet også:
SD vurderer, ikke minst i lys av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité sine innstillinger i
forbindelse med behandling av NTP 2014-2023 og statsbudsjettet for 2014, at det må vurderes grep
for å redusere planleggingstiden slik at tidspunkt for byggestart for de to prosjektene kan skje
raskt. Samferdselsdepartementet ber derfor de to etatene om å fortsette det gode samarbeidet
som er etablert for å gi en nærmere vurdering av muligheten for å redusere planleggingstiden
ytterligere.
I delrapporten Jernbaneverket og Statens vegvesen leverte til Samferdselsdepartementet 31. oktober
2014 er det på bakgrunn av dette vist det de to etatene vurderer som raskest mulige fremdrift. Denne
fremdriften baseres på en rekke forutsetninger, og en av dem er at man går rett fra den overordnede
fasen prosjektene er i nå, til reguleringsplan. For at dette skal gi raskest mulig fremdrift, er det en
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forutsetning at man i den overordnede fasen siler seg ned til én løsning som det skal utarbeides
reguleringsplan for.
Formålet med denne silingsrapporten er på bakgrunn av dette å gi det faglige grunnlaget for å sile seg
ned til én løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss som skal planlegges videre i en
reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning.
Den første fasen i et reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning er utarbeidelse av et
planprogram. Planprogrammet redegjør for hvilke tiltak og alternativ som skal utredes videre, hvilke
konsekvenser som skal utredes, og for planprosess. Forslaget til planprogram sendes på høring og legges
ut til offentlig ettersyn. Det er tenkt at silingsrapporten skal være vedlegg til forslaget til planprogram,
og gjennom dette får man høring og offentlig ettersyn av silingsrapporten. Planprogrammet kan bli
endret som følge av merknader som kommer i høringen og gjennom det offentlige ettersynet. Etter at
forslaget til planprogram med silingsrapporten har vært på høring og offentlig ettersyn, innkomne
merknader er behandlet og eventuelle endringer er gjort, fastsettes planprogrammet. Vanligvis er det
kommunene der tiltaket ligger, som fastsetter planprogrammet. I tilfellet Ringeriksbanen og E16 Skaret
– Hønefoss er det aktuelt med statlig plan. Da vil staten være planmyndighet og fastsette
planprogrammet. Fastsatt planprogrammet vil være styrende for det videre arbeidet. Løsninger som
ikke er med i planprogrammet, vil ikke bli utredet videre. Derfor er det viktig at synspunkter på løsninger
som skal utredes videre, fremmes i høringen og i det offentlige ettersynet av forslag til planprogram.
Det må understrekes at endelig stilling til videre planprosess for de to prosjektene først vil bli tatt etter
31. januar 2015.
Innhold i silingsrapporten
Formålet med silingsrapporten er som nevnt å begrunne valg av alternativ for videre planlegging. Det
innebærer at fokus i denne rapporten er forhold som bidrar til å få fram forskjeller mellom alternativer.
Det betyr at forhold som vil være med i en vurdering av om tiltaket skal gjennomføres, ikke tas opp her
med mindre dette skiller mellom alternativene. De aktuelle alternativene går alle i samme
hovedkorridor og betjener omtrent det samme trafikkgrunnlaget. Reisetidsforskjellene mellom
alternativene er også helt marginale slik at den transportøkonomiske nytten av tiltaket heller ikke skiller
mellom dem. En fullstendig samfunnsøkonomisk analyse er derfor ikke presentert i denne rapporten.
Dette foreligger imidlertid som en egen utredning og vil inngå i det samlede beslutningsgrunnlaget for
prosjektet sammen med silingsrapporten.
Denne rapporten konsentrerer seg derfor om:
 Beskrivelse av tiltaket som grunnlag for konsekvensanalysen
 Presentasjon av alternative traséer
 Omtale av aktuelle stasjoner og hvilken arealutvikling som kan være mulig ved disse
 Konsekvensanalyse av arealrelaterte tema som landskapsbilde, naturmiljø, kulturminner og
kulturmiljø, landbruk og naturresurser.
 Investeringskostnader
Forhold knyttet til infrastrukturen og anleggsfasen
Til sist sammenlignes og oppsummeres egenskaper ved alternativene som grunnlag for anbefalt løsning
til videre detaljplanlegging.
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Tilbudskonseptet, dvs togtype, avgangsfrekvens, stoppmønster og kjøretid følger foreliggende strategier
og utredninger. Der det ikke foreligger et oppdatert grunnlag som gir rammebetingelser for utvikling av
Ringeriksbanen, er kjente begrensninger og flaskehalser på den aktuelle strekningen lagt til grunn.
Det er laget to tilbudskonsept - ett for Ringeriksbanen ved åpningsår, og ett for lengre sikt. Sandvika
stasjon med dagens fire spor kan betjene Ringeriksbanens tilbudskonsept på kort sikt. Imidlertid vil
kapasitetssituasjonen på stasjonen da være anstrengt, noe som kan føre til ulemper for togtilbudet og
lavere punktlighet. På grunn av dette, og for å muliggjøre øvrige tilbudsforbedringer på Østlandet,
anbefales det at stasjonen utvides til seks spor så tidlig som mulig. Det kreves videre arbeid for å
avdekke hvilke konsekvenser det kan ha for togtilbudet dersom det blir mellomfase mellom
Ringeriksbanens åpning og ombyggingen av Sandvika. Det kan være behov for en avveiing mellom
ulemper for togtilbudet på Ringeriksbanen, utviklingsmulighetene for det øvrige togtilbudet i
Vestkorridoren og punktlighet.
Det langsiktige tilbudskonseptet for trafikken på Ringeriksbanen er rettet mot situasjonen etter at
kapasiteten i Oslo-navet er økt.
Regiontogtilbudet
Regiontogtilbudet på Ringeriksbanen har to tog i timen i hver retning i åpningsåret, med mulighet for
utvidelse til 15 minutters frekvens på lang sikt. Dette er i tråd med utbyggingstrinnene for IC.
Godstrafikk, frekvens i åpningsåret
I dag trafikkeres Bergensbanen med seks godstogpar (dvs seks tog i hver retning) per døgn via Roa til
Alnabru. To togpar kjøres fra eller via Drammen med inn- og utsett av vogner, dvs. at de ikke kan gå via
Ringeriksbanen. I analysene er det lagt til grunn at dette trafikkeringsmønsteret videreføres i
åpningsåret, det vil si at det ikke er lagt opp til at det fremføres godstog i ordinær drift på
Ringeriksbanen.
Godstrafikk, frekvens på lang sikt
Jernbaneverket investerer i kryssingsspor på Gjøvikbanen for å kunne øke antall godstogpar via Roa til ti
godstogpar per døgn. På lang sikt er det derfor lagt inn ti godstogpar mellom Alnabru og Bergen via Roa
– Hønefoss, og to til tre godstogpar via Drammen og Ryggkollen til Bergen. Som del av grunnlaget for
valg av infrastrukturløsning og traséringsparametre ble det i notat til Samferdselsdepartementet 31.
oktober 2014 gjort en systemvurdering av hva som vil være konsekvensene av å føre godstrafikk
rutemessig via Ringeriksbanen.
Valg av løsning for godstransport på lang sikt vil gi føringer for fleksibiliteten i infrastrukturen, og
dermed for muligheten for tilpasning til veglinja, landskap og verdier i området. Jernbaneverket
anbefaler at Ringeriksbanen ikke tilrettelegges for godstransport i ordinær rute. Så langt i arbeidet med
utbyggingsalternativer, er det vist at alle linjene kan tilrettelegges for gods på Ringeriksbanen i
avvikssituasjoner.
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Fjerntog, frekvens i åpningsår
Tilgjengelig ruteleie (tilgjengelig tid for togtrafikk) gjennom Oslotunnelen gir fjerntog fra Bergensbanen
ett ruteleie hver annen time. Dette gir mulighet for fjerntogtrafikk opp mot en 120 minutters frekvens
(som for Sørlandsbanen).
Fjerntog, frekvens på lang sikt
På lang sikt dobles tallet på ruteleier for tog fra Bergensbanen. Timesintervall for fjerntog på lang sikt er
konsistent med andre utredninger for utvikling av jernbanen i Oslo-området og KVU for jernbane og veg
mellom Voss og Arna.
Tabell 3.1. Oversikt over togtilbud og infrastruktur
Togtilbud:
Togtype

Ved åpning
(raskest mulig
åpningsår:
2024)

Regiontog

Frekvens

2 i timen

a)

Fjerntog

Godstog

120 min
(sum for
begge)

Stoppmønster
Sandvika
Sundvollen
eks. Hønefoss
stasjon
Sandvika
Sandvika eller
b)
Lysaker
Tolpinrud/
Hønefoss vest
Sandvika
(Avtjerna)
Sundvollen
eks. Hønefoss
stasjon

Reisetid
Hønefoss
-Sandvika
00:20
Bergen –
Oslo:
d)
05:35

Tilgrensende tilbud som er
modellert for å sikre kapasitet på
Hønefoss stasjon, og beregne
nytte/kost
c)
Randsfjordbanen:
Persontrafikk: Hokksund –
Hønefoss; 6 tog pr dag/retning
Gods: 3 godstog per dag/retning
Roalinja:
5 godstog pr dag/retning
Sum gods: Bergensbanen: 8 tog
pr. dag/retning (som i dag)

c)

Randsfjordbanen: Hokksund Hønefoss
15 min
Persontrafikk: 120 min
Lang sikt
(8 tog pr dag/retning)
Gods: 2-3 godstog per
(Etter økt
dag/retning
Sandvika
Bergen –
kapasitet i
Roalinja:
Fjerntog
Tolpinrud/
Oslo:
Oslod)
Et godstogruteleie hver 2. time
60 min
Hønefoss vest
05:35
korridoren)
med 4 innsatsgodsruteleier (10
(sum for
tog pr dag/retning)
begge)
e)
Godstog
Sum gods: Bergensbanen: 1213 tog pr. dag/retning
a) Tilgjengelig ruteleie gjennom Oslotunnelen for tog fra Bergensbanen. Fordeles mellom fjerntog og godstog. I
dag er det 2,5 godstog og 5 fjerntog pr. dag/retning som bruker ruteleiet.
b) Muligheten for at fjerntogene også har stopp på Sandvika må avklares gjennom rutemodellarbeidet som
gjennomføres som del av neste planfase. Alternativt vil fjerntog til Bergen ved et åpningstidpunkt i 2024 følge
dagens stoppmønster, og ha stopp på Lysaker og ikke Sandvika..
c) Kompenserer foreløpig bortfall av persontogtilbudet på Randsfjordbanen som følge av flytting av fjerntog til
Ringeriksbanen. Revideres når langsiktig strategi for det regionale transportmarkedet inkl. transportmiddelvalg
mellom Hokksund og Hønefoss er fastlagt.
d) Antall godstog er ikke resultat av en langsiktig strategi for godstrafikk, men gjenspeiler en maksimal
trafikkmengde som følge av andre eksisterende flaskehalser i den aktuelle transportrelasjonen. Revideres
etter at ny strategi for godstransport på jernbane er godkjent.
e) Her er kun mulig innspart tid på Ringeriksbanen medtatt.
Regiontog

3.2

Hønefoss
-Sandvika
00:20

Kapasitetsvurdering
Situasjonen gitt et åpningsår i 2024:
Jernbaneverket har tidligere utarbeidet en mulig rutemodell for 2023, som innebærer halvtimesintervall
i det indre IC-området. Denne rutemodellen kan justeres til å betjene Ringeriksbanen med to regiontog i
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timen og et fjerntog annenhver time. Pendelen som i dag betjenes med regiontoglinjen fra Moss til
Skøyen, kan bli lagt om til Hønefoss. Fjerntog til Bergen, som i rutemodellen kjører via Drammen, kan
isteden grene av til Ringeriksbanen ved Jong. I neste planfase vil det bli laget en rutemodell for
konseptet i åpningsåret. I denne sammenhengen vil det bli gjort en analyse av kapasiteten på Sandvika
stasjon for å avgjøre hvilke ulemper dagens stasjonsutforming kan påføre togtilbudet på Ringeriksbanen
og Vestkorridoren. Det kan være behov for en avveiing mellom ulemper for togtilbudet på
Ringeriksbanen, utviklingsmulighetene for det øvrige togtilbudet i Vestkorridoren og punktlighet.
Situasjonen i 2027
For det samlede togtilbudet etter åpning av Follobanen og indre del av IC-strekningene vil det bli behov
for en utvidelse av Sandvika stasjon fra 4 til 6 spor. Jernbaneverket utvikler for tiden en rutemodell for
2027 som inneholder tilbudsforbedringer på Drammen- og Askerbanen i tillegg til Ringeriksbanen. I
dette arbeidet forutsettes blant annet utbygging av Sandvika stasjon fra fire til seks spor. Det
gjennomføres et eget utredningsarbeid for en fremtidig løsning av Sandvika stasjon.
Situasjonen på lang sikt
Tilbudet på Ringeriksbanen på lang sikt vil omfatte tilbudet etter at kapasiteten i Oslokorridoren er økt,
og inngå i et helhetlig tilbudskonsept på nasjonalt nivå.

3.3

Krav til banestandard
Hastighet og kurveradius
Som del av Intercitystrekningene planlegges Ringeriksbanen med dobbeltspor og hastighet inntil 250
km/t.
Tabell 3.2. Krav til jernbanetraséens kurveradius i forhold til hastighet
Kurveradius
Hastighet
200 km/t
Normalkrav til kurveradius
250 km/t
200 km/t
Minstekrav til kurveradius
250 km/t

Kurveradius
2000 m
3400 m
1800 m
2900 m

Stigning og fall
Normale krav til stigning og fall på nye baner for blandet trafikk med både gods- og persontrafikk er
12,5 ‰. For persontrafikkbane med gods i avvik tillates 20 ‰. Det er vurdert om det er noe å vinne i
forhold til kostnader og landskapstilpasning ved å tillate maksimalverdi på 35 ‰ ved å gjøre Ringeriksbanen til en ren persontogbane slik som f.eks. i Frankrike. Med de topografiske forholdene på
strekningen, er konklusjonen at gevinstene for Ringeriksbanen vil være marginale.
Det er fullt mulig å kjøre gods på alle aktuelle alternativer som vises i denne utredningen. Maksimal
bestemmende stigning og fall på eksisterende Bergensbane er 20 ‰, og denne verdien overskrides ikke
i noen av alternativene.
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Krav til vegstandard
I arbeidet med fellesprosjektet er det lagt til grunn fartsgrense 100 km/t og dimensjoneringsklasse H9
fra Vegvesenet Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2014). I brev av 20.11.2014 fra
Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet går det frem at nye motorveger i dimensjoneringsklasse
H8 og H9 nå skal dimensjoneres for fartsgrense 110 km/t.
Vegdirektoratet sendte 14.1.2015 ut «NA-rundskriv 2015/2 – Fartsgrenser og motorveger – Ny
dimensjoneringsklasse for motorveg med fartsgrense 110 km/t.» I dette rundskrivet angis kravene for
en ny dimensjoneringsklasse med fartsgrense 110 km/t. Den nye dimensjoneringsklassen erstatter
dimensjoneringsklasse H8 og H9 i Håndbok N100 Veg- og gateutforming.
Kravene til veg med fartsgrense 110 km/t innebærer blant annet at minste horisontale kurveradius er
800 m, mot tidligere 700 m for fartsgrense 100 km/t.
For bruer skal minimumskravet til horisontalkurveradius økes med 50 prosent (jf. Håndbok N100 s. 148).
For bru på veg med fartsgrense 110 km/t innebærer dette minimum horisontalkurveradius på 1200 m
(800 m x 1,5), mot tidligere 1050 m (700 m x 1,5) for bru på veg med fartsgrense 100 km/t.
Det har ikke vært tid til å tegne om vegløsningene i fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 slik at de
tilfredsstiller de nye kravene til veg med fartsgrense 110 km/t. Dette innebærer blant annet at vegbrua i
kurve over Rørvik ikke tilfredsstiller kravene til 110 km/t. I den videre planleggingen må vegløsningene
gjennomgås og justeres slik at de blir i samsvar med nye krav.

3.5

Korridorenes bredde
Figurene på neste sider viser normalprofil for veg alene, jernbane alene og veg og bane sammen.
Veg alene vil få en minimumsbredde på 23 meter, bane alene vil få en minimumsbredde på 15 meter, og
veg og bane sammen vil få en bredde på 50 meter inkludert nødvendig sikkerhetssone.
Inngrepet av veg og bane vil imidlertid bli større enn selve vegen og banen. På begge sider skal det være
plass til grøfter, fylling, skjæring, støyvoller eller støyskjermer der det er aktuelt, tilrettelegging for
under- eller overganger osv. Dette krever også areal. I konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss
ble det derfor ved beregning av arealbeslag lag til grunn en buffersone på 20 meter på hver side av
vegen. Legger vi til grunn en slik buffersone, blir arealbeslaget:




Veg alene: 20 m buffersone + 23 m veg + 20 m buffersone = 63 m samlet bredde
Bane alene: 20 m buffersone + 15 m bane + 20 m buffersone = 55 m samlet bredde
Veg og bane sammen: 20 m buffersone + 50 m veg og bane + 20 m buffersone = 90 m samlet
bredde

Når buffersoner tas med, oppnås arealbesparelser ved å legge veg og bane sammen. Noen forbehold er
det likevel knyttet til dette. Illustrasjonene viser minimumsbredder. Der det skal bygges kryss på vegen
eller stasjon langs banen, må avstanden mellom de to økes. Fordi begge linjene har stiv kurvatur, vil
dette få betydning over et langt område, der arealbeslaget vil bli større enn vist figurene på neste side.
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Figur 3.1: E16 vil etter gjeldende krav få en minimumsbredde på 23 m

Figur 3.2: Ringeriksbanen vil etter gjeldende krav få en minimumsbredde på 15 m

Figur 3.3: Dersom veg og bane legges ved siden av hverandre, må det være sikkerhetsavstand mellom
dem. Dette gjør at minimumsbredden for veg og bane til sammen blir 50 m.

3.6

Beskrivelse av alternativene

3.6.1

Tidligere forkastede alternativer
Valg av aktuelle alternativer
Gjennom mange års utredninger og planlegging av Ringeriksbanen og E16 er det lansert en lang rekke
alternativer. Mens veg og bane tidligere har vært vurdert hver for seg i egne prosesser, er det denne
gang forutsatt at både veg og bane skal vurderes samlet og samtidig. I tillegg til tidligere vurderte
alternativer er det nå gjennomført nye prosesser for å avdekke om alle muligheter er vurdert og om det
er alternativer som kan være oversett, særlig med tanke på at forutsetningene for veg og bane har
endret seg. Dette er gjort gjennom flere idedugnader hvor et bredt spekter av fagfolk har deltatt. Et
stort antall ideer har fremkommet, disse har blitt vurdert og er enten ført videre i bearbeidet form eller
lagt til side. Nedenfor gjennomgås i korte trekk hvordan dette er vurdert. De aktuelle alternativene som
er vurdert i denne rapporten, er nærmere omtalt i neste avsnitt.
Vurderingskriterier
Følgende kriterier er benyttet for å sortere aktuelle alternativer i tidlig fase:
 Investeringskostnader
 Fleksibilitet og funksjonalitet, jernbaneteknisk gjelder dette bl.a. mulighet for å utvikle et tjenlig
togtilbud, mulighet for hensetting, vending og forbindelser mellom de ulike baner, - for veg gjelder
dette betjening av Ringeriksområdet og mulighet for avlasting av eksisterende vegnett.
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 Konfliktnivå i forhold til arealbruk, kulturminner, eksisterende bebyggelse, naturmiljø, jordbruk,
landskapsbilde.
 Stedsutvikling, potensial for utvikling rundt stasjonene og tilgjengelighet til stasjonsområder Hvor
lett er det å komme til stasjonen / E16 ut fra dagens boligmønster?
 Anleggsfase i forhold til anleggstid og kompleksitet i gjennomføringen
 Et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av et samlet og robust transporttilbud med
kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i forhold til matebuss, overganger, m.m. som sikrer
robusthet i det samlede transportsystemet.
Sandvika - Kroksund
Veg
E16 mellom Sandvika og Skaret er delvis bygget (Wøyen – Bjørum) eller det foreligger godkjente
reguleringsplaner som står foran realisering. Den den ene strekningen (Sandvika – Wøyen) har
byggestart i januar 2015, og den nordre strekningen Bjørum – Skaret ligger inn i gjeldende Nasjonal
transportplan med oppstart tidligst i 2017. Strekningen for E16 mellom Sandvika og Skaret inngår derfor
ikke i vurderingene.
Mellom Skaret og Kroksund er traséen for E16 anbefalt gjennom forslag til kommunedelplan utarbeidet
av Statens vegvesen i 2012. Det foreligger ikke innsigelse mot denne strekningen og den ansees som
avklart. Det er heller ikke aktuelt med felles prosjekt for veg og bane på denne strekningen. I alle
alternativer mellom Sandvika og Kroksund legges det derfor til grunn en trasé for E16 fra Skaret fram til
Høgkastet sør for Kroksund, dvs fram til der det er aktuelt å se veg og bane i sammenheng ved kryssing
av sundet.
Mellom Sandvika og Kroksund foreligger det dermed bare ett vegalternativ fra Skaret og nordover mot
Kroksund i tråd med forslag til kommunedelplan.
Bane
Gjennom behandling av Nasjonal transportplan 2014–2023 ble det vedtatt at IC-strekningen til Hønefoss
skal gå fra Sandvika. Alternativer øst for Sandvika er derfor ikke vurdert.
Fra Sandvika vestover er avgrening i dagen over Drammenbanen og Askerbanen vurdert å være uaktuell
på grunn av stigningsforhold og konflikt med omgivelsene.
På strekningen Sandvika – Kroksund er tunnel om Økri lagt til side. Denne løsningen ble i sin tid lansert
for å koble banen til en mulig framtidig utbygging på Frogner og Tandbergområdet. Bærum kommune
ønsker ikke utbygging her, og har derfor avvist Økrilinja.
Jernbane i dagen langs forslag til E16 mellom Skaret og Kroksund er forkastet ettersom dette gir store
inngrep med ekstra kostbare anlegg i sidebratt terreng uten at dette gir vesentlige fordeler i forhold til
andre alternativer.
Det er også vurdert en sammenhengende tunnel i lang strekning uten dagstrekning. Denne er forlatt
fordi innkortingen og reisetidsgevinsten er helt marginal i forhold til et alternativ i samme trasé med
dagstrekning omtrent halvveis. I tillegg er anleggsgjennomføringen vesentlig mer kompleks og
investeringskostnadene høyere. Tre hovedtraséer for bane mellom Sandvika og Kroksund er dermed
vurdert videre. Alle disse har to lange tunneler med en kortere dagstrekning omtrent halvveis ved:
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Bjørum
Rustad
Skaret

Kryssing av Kroksund
For kryssing av Kroksund er det vurdert og lagt til side alternativer vest for Elstangen og øst for Sundøya.
Disse alternativene har vesentlig større ulemper enn alternativer mellom Elstangen og Sundøya. Dette
gjelder både kostnader og miljøulemper og i tillegg gir de ikke bedre funksjonelle løsninger.
Følgende alternative brukryssinger av Kroksund er vurdert i dette dokumentet:
 Bru mellom Elstangen og Fekjæråsen
 Bru mellom Rørvik og Rudsøgarden
 Bru langs dagenes veg ved Sundøya
Basert på disse brukryssingene er det vurdert ulike kombinasjoner av veg og bane og følgende er lagt
vekk:
 Jernbanebru ved Elstangen
Bru ved Elstangen er bare aktuell som vegbru ettersom linjeføringen for jernbanen gjør at denne
brua ikke er aktuell for jernbane.


Kombinasjonen vegbrua ved Elstangen og jernbanebru ved Rørvik
Disse to bruene er ikke parallelle og danner en trekant med landfeste omtrent i samme området
nord for Kroksund. Dette vil påvirke landskapsbildet negativt med et stort omfang og forringe
landskapskvalitetene i Kroksundområdet. Kombinasjonen frarådes og utredes ikke videre.



Felles bru i to nivå ved Rørvik
Felles veg- og banekryssing i bru ved Rørvik er vurdert i to alternativer: Parallelle bruer og bru i to
nivå med bane nederst og veg øverst. Den siste er forlatt ettersom den fører til kompliserte
løsninger i bergtunnelene på begge sider av Kroksund som blir vesentlig dyrere enn parallelle bruer.
I tillegg vil landskapsvirkningene også bli dårligere. Kryssing ved Rørvik er derfor vurdert enten for to
parallelle bruer eller en vegbru i kombinasjon med jernbanebru ved Sundøya.



Felles veg og jernbanebru ved Sundøya
Bru ved Sundøya er kun egnet for jernbane som kommer ut i tunnel ved Sundvollen. En bru for ny
E16 her ville fått en forlenget og vesentlig dyrere trasé med større inngrep. De andre
brukombinasjonene for veg og bane er klart bedre for kryssing med E16 enn denne.

Vi står dermed igjen med følgende tre alternativer for kryssing av Kroksund med bru og bane:
 Vegbru ved Elstangen og jernbanebru ved Sundøya
 To parallelle bruer ved Rørvik
 Vegbru ved Rørvik og jernbanebru ved Sundøya.
Forbi Vik
Traséene forbi Vik er i hovedsak bestemt av aktuelle kyssinger av Kroksund. Her er det to hovedgrep;
traséer i dagen eller tunnel. Trasé i dagen gjennom sentrale områder i Vik er forlatt både pga inngrep og
tekniske utfordringer.
I kommunedelplan for E16 er det vist en daglinje vest for Vik, over Smiujordet. Dette er kombinert med
et kryss for betjening av Vik og Steinsåsenområdet. Alternativ til denne linjen er tunnelløsning forbi Vik,
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enten for bane alene eller for bane og veg. En løsning med kun bane i daglinje forbi Vik er ikke aktuell
da en slik løsning vil gi en komplisert kryssing av de to traséene.
Mellom Vik og Hønefoss
Det er vurdert en rekke alternativer mellom Vik og Hønefoss i et område som spenner i øst fra E16 over
Steinssletta, til Tyrifjorden i vest. Basert på vurdering av inngrep og kostnader er det tre
hovedalternativer som aktuelle for videre vurdering. Dette er traséer som krysser Storelva ved:
 Helgelandsmoen
 Busund
 Monserud
Vurderte jernbanetraséer inn mot Hønefoss direkte fra sør ble forkastet på grunn krav til linjeføring,
inngrep blant annet i tettbygde bystrøk og kostnader. Dagens trasé inn mot og gjennom Hønefoss er
derfor lagt til grunn med et tillegg som innebærer en "kortslutning" over Tolpinrud vest for Hønefoss
mellom søndre og nordre del av dagens banestrekning.
3.6.2

Inndeling i delområder
I arbeidet med siling er det valgt å dele inn planområdet i fem delområder. Dette er vist på kart på neste
side. Skillet mellom delstrekningene går like sør for Kroksund, gjennom Gjesvalåsen, over Bymoen og i
Styggedalen. Alternativer innenfor de respektive delområdene er angitt med tall for delstrekning og
med bokstaver nummerert fra vest mot øst. De angitte alternativene kan kombineres i et stort antall
sammenhengende linjer. Det er seks muligheter i delområde 1, tre i delområde 2, tre (pluss varianter) i
delområde 3, fem i delområde 4 og noen varianter i delområde 5.

3.6.3

Alternativer i delområde 1: Sandvika – Høgkastet ved Kroksund
Sandvika stasjon
For det samlede togtilbudet det planlegges for i 2027, vil Sandvika stasjon trenge mer kapasitet.
Sandvika stasjon inngår i arbeidet med KVU for bedre togkapasitet til og fra Oslo fra vest ("Oslo-navet").
Det skal også gjøres et eget utredningsarbeid for Sandvika stasjon. Løsninger for Sandvika stasjon inngår
derfor ikke i utredningene for Ringeriksbanen.
I første fase av arbeidet (som grunnlag for Delutredning 1, 13. juni 2014) ble det sett på ulike 6sporsløsninger, en med et nytt plattformspor på hver side av eksisterende stasjon og en med ny
plattform samt to spor på bru over bussterminalen, for å sikre at ingen av disse løsningene er i konflikt
med foreslått avgrening for Ringeriksbanen. En løsning over bussterminalen er lansert tidligere og
akseptert av Bærum kommune. Løsningen med sideplattformer er kun skissemessig vurdert, og grove
kostnadsoverslag tyder på at denne løsningen har lavest kostnad. Tiltaket vil uansett være kostbart.
Løsninger for Sandvika stasjon har ikke innvirkning på valg av traséer nordover.
Avgreining fra Jong
Den prosjekterte avgreningen til Ringeriksbanen ved Jong tillater en maksimal hastighet på 80 km/t.
Dette innebærer at tog til Ringeriksbanen vil måtte kjøre saktere fra Sandvika stasjon mot
avgreningspunktet enn det togene til Askerbanen gjør i dag. Dette kan medføre økt minste teknisk
togfølgetid sammenliknet med dagens situasjon, og dermed redusere kapasiteten på Askerbanen. Det er
derfor sett på en mulig kapasitetsmessig effekt av å bygge en avgrening med hastighet på 140 km/t i
steden for 80 km/t. Gevinsten vil være størst i retning Oslo. Det kan også være noen gevinster å hente
ved optimalisering av signalkonsept, noe som foreløpig ikke er studert.
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Valgavavgreningshastighet
vil ogsåpåvirkekjøretidennoe mellomSandvikaog Hønefoss,spesieltfor
eventuellefjerntog somikkestopperpå Sandvika.Detvil avklaresi nesteplanfasehvor stor effektenpå
kjøretidensomfølgeav valgetkan bli.
Enløsningmedavgreningshastighet
på 140km/t medførerat lengdenmedinngrepi eksisterende
kulvert på Jongsjordetøkermedca.100m. Kostnadenetil dette er store,grovt estimerttil 0,35mrd. Kr
(entreprisekostekskl.byggherrekost,grunnerverv, usikkerhetogmva).Vurderingav en mulig
optimaliseringavavgreningen,der kostnadvurderesmot effekt, gjøresi nesteplanfase.Dette medfører
at lengdenmedinngrepi eksisterendekulvert på Jongsjordetøkermedca.100m. Vurderingaven mulig
optimaliseringavavgreningen,der kostnad vurderesmot effekt, må gjøresi en senereplanfase.
Aktuellealternativer
Jernbanestrekningen
gåri all hovedsaki tunnel underVestmarkai søndredel og underKrokskogeni
nordre del. Allealternativergreneravplanskiltfra Askerbanen(Tanumstunnelen)på Jongvestfor
Sandvikastasjon.
Framtil Sollihøgdaer det tre korridorer, allei bergtunnel:
Alternativ1a viaSkaretmed maks12,5‰ stigning
Alternativ1b viaRustadmed maks20 ‰ stigning
Alternativ1c viaBjørumsagmedmaks14 ‰ stigning
I alternativ1b og 1c er det en kort
daglinjehvor det er mulig å etablere
stasjon.Beggealternativerer ment å
betjeneen muligutbyggingpå
Avtjerna.Dersomdet ikkeskalleggestil
rette for stopppå Avtjerna,kanman
velgeen korridor viaSkaret(1a)hvor
det er en noe lengeredaglinje, men
uten at det leggestil rette for stasjon.
Det er ogsåvurdert en trasélik 1a uten
dagløsningvedRustadog en
sammenhengende
langtunnel. Dette
gir baremarginalereisetidsgevinster,
menen langtunnel gir vesentligstørre
anleggstekniske
utfordringer og noe
øktekostnader.Dennetraséen er
derfor ikkevurdert videre.
Viderefram mot Kroksunder det to
muligheter:
Alternativ1e og 1f mot Rørvik
Alternativ1gog 1h mot Sundvollen
Allealternativerliggeri bergtunnel.
Samleter strekningenefra Sandvikatil
HøgkastetvedKroksundmellom23 og
24 km.
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Somtidligereomtalt, leggestraséen fra kommunedelplanenfor E16Skaret– Hønefossfra 2012til grunn
for vegpå strekningenSkaret– Høgkastet.Deninnebærerutvidelsetil firefeltsvegi og nærdagensE16.

3.6.4

Alternativer i delområde2: Kryssingav Kroksund;Høgkastet– Gjesvalåsen
ForkryssingavKroksunder det vurdert fire bruløsninger:
Alternativ2a:Elstangen– Fekjæråsen,
vegbru på ca. 1200m.
Detforeslåsto parallellevegbruer
medspennlengderopptil 60 meter og
seilingshøydeca.10 meter. Det er
forutsatt et halvt kryssmedsydvendte
ramperlike sydfor Elstangen.
Alternativ2b: Rørvik– Rudsøygarden,
tre parallellebruer, to for vegogen
for banepå ca.700m.
Dersomvegog baneskalliggei
sammekorridor over Kroksund, må
dette skjei dette områdetfordi banen
ikkebør gålengrevestog vegen
lengreøstpå grunnavkravtil traségeometri.Brufor banenmå værerett,
ogavestetiskegrunnerbør bruene
liggeparallelt.Dette medføreren kort
bergtunnelfor vegenpå sørsidenav
Figur3.6. Alternativeri delstrekning2, kryssingav Kroksund
sundet. Detforeslåssammebrutype
somfor Elstangen.Det forutsettesher
et halvt kryssmedsydvendterampersydfor vegtunnelen.
Alternativ2c:Rørvik– Rudsøygarden,
vegbru.
Bruai dette alternativeter en vegbrui kurvesomStatensvegvesenanbefaltei forslagettil
kommunedelplanfor E16Skaret– Hønefossi 2012.Nyeføringerom at det skalleggestil grunn
fartsgrensepå 110km/t i stedet for 100km/t gir behovfor å justerebruløsningeni den videre
planleggingendersomden skullebli valgt.Det forutsettessammekonstruksjonsprinsippsomfor de
andrevegbruene.Det er lagt til grunnet halvt sørvendtvegkryssvedRørvik.
Alternativ2d: Sundøya,jernbanebru
Detforeslåsen betongbru medspennlengder25 - 30 meter. Seilingshøyden
tilpasseseksisterende
bruer.
Basertpå vurdertemuligekombinasjonerog utsilingavnoen avdisse,foreliggerdet dermedfølgende
kombinasjonsmuligheter:
Alternativ2a-d:
vegfra Elstangen(2a),JernbanevedSundøya(2d)
Alternativ2b-b:
vegog jernbanepå parallellebruer fra Rørvik(2b og 2b)
Alternativ2c-d:
vegfra Rørvik(2c), JernbanevedSundøya(2d)
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Pådennedelstrekningener det muligå anleggestasjonpå Sundvolleneller Rørvik.Somomtalt i avsnitt
3.11.3, er det ikkeforutsatt stasjonpå Rørvikfordi stasjonvedViker vurdert somen bedreløsningfor
traséer somkrysserKroksundvedRørvik.Det er forutsatt stasjonpå Sundvolleni allealternativernår
banengåri dennetraséen. Bruløsningeneer nærmereomtalt underanleggsgjennomføring.
3.6.5

Alternativer i delområde3: Gjesvalåsen– Bymoen
FraKroksunder det tunnel i bergunderGjesvalåsenmot nordvestbådefor vegog bane. Tunnellengden
er 1,2– 1,4km avhengigav variant.
PasseringavVikkanskjepå følgendemåter:
Bådeveg(3a) og banei åpentrasé(3b) over Smiujordetinklusivevegkryss
Jernbanei tunnel, evt. åpenskjæringgjennomViksentrum(3c,3d), vegi dagenoverSmiujordet
(3a)inklusivevegkryss
Fellestrasé(3c,3d) Jernbanei betongtunnel,vegi bergtunnel(evt. delvisbetongtunnel)under Vik
sentrum
Pådennedelstrekningener det muligå anleggestasjoni Viksentrum, nedsenketi terreng,menuten
tak.
FraVik videremot delstrekning4 er
følgetraséer aktuelle:
Alternativ3a-b: Daglinjefor både
vegogbaneover Smiujordet,
viderei retningHelgelandsmoen
eller Busund
Alternativ3a-c: Daglinjefor veg
overSmiujordet, banei tunnel
underVik,medog uten stasjon
avhengigav traséoverKroksund,
viderei retningHelgelandsmoen
eller Busund
Alternativ3c-c: Vegog banei
tunnel forbi Vik,medog uten
stasjonavhengigav traséover
Kroksund,viderei retning
Helgelandsmoeneller Busund
Alternativ3d-d: Vegog banei
Figur3.7. Alternativeri delområde3: Gesvalåsen
-Bymoen
tunnel forbi Vik,medog uten
stasjonavhengigav traséover
Kroksund,viderei retning Monserud

3.6.6

Alternativer i delområde4: Bymoen– Styggedalen
I dette delområdeter det tre hovedalternativermedvarianter:
Helgelandsmolinjaer den vestreavalternativenesomkrysserStorelvavedHelgelandsmoen(4f).
Denhar tre varianteri søravhengigavhvilketraséden skalknyttestil gjennomVik. Dette er
alternativ 4asomknyttes mot traséoverSmiujordeteller alternativ4c somknyttestil en traséi
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tunnel mot Vik, eller splittet løsningmot dagløsningenover Smiujordet(4a)og banemot tunnel forbi
Vik(4c). Nordovergårtraséen i dagsoneover Svingerudhelt fram til Helgelandsmoen.Fra
Helgelandsmoengårbaneni en 180m langbru over Storelvaog viderei dagsonefrem til
Styggedalen.
Forny E16er det planlagtet
krysslike sørfor Helgelands
moenmedtilknytning til fv. 158
Gomnesvegen.Lengernord er
det planlagtet kryssvedStyggedalen,med koblingmot fv. 35
Askvegen somer hovedvegen
mellomHønefossog Hokksund
og videretil Drammen.
Busundlinaer det midtre
alternativetsomkrysser
StorelvavedBusund(4g)
Ogsådette alternativethar tre
varianteri sørpå sammemåte
somfor Helgelandsmolinja,
alternativ4b mot daglinjenover
Smiujordetog alternativ4d mot
tunnel fra Vik, eller en kombinasjonmed4b for vegog 4d for
bane.
Nordoverfra Lamoengårbaneni
dageni overgangssonen
mellom
skogog dyrkamarkfør denkrysser
Storelvaog våtmarksområderpå en
750m langbru vedBusund. Videre
gårbanen i dagsonefrem til Styggedalen,i områdethvor dagensE16
har kryssmedrv. 35 og fv. 35.

Figur3.8. Alternativerpå delstrekning4, Bymoen-Styggedalen

Forny E16i dennetraséen er det planlagtet kryssvedMosmoensørfor Busund, medtilknytningtil
lokalvegnetteti området.Det er ogsåplanlagtet nytt kryssvedStyggedalen,det sammekrysset somi
Helgelandsmolinja.
Monserudlinjaer den østreav alternativenesomgårøstfor meandrenei Storelvaogkrysserdenne
vedMonserud,vedHvervenmoeni Ringerikekommune(4e).
Pågrunnavkravtil jernbanensgeometrikandette alternativetikkeknyttestil de vestre
alternativeneforbi Vik,men er bareknyttet til en ca. 1,4km langbergtunnelunderSteinsåsenmot
Viksentrum. Derettergårtraséen i dagsonefrem til Bergerhaugen,underBergerhaugenetableres
en 1,4km langtunnel. Videregårtraséen i dagsonemed mulighetfor en stasjonpå Hvervenmoen,
og såpå en 400m langbru overStorelvaog deretter i dagsonefrem til Styggedalen.
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Forny E16i dette alternativeter det planlagtet halvt sørvendtkryssvedHvervenmoenog et fullt
kryssvedStyggedalenlike vestfor dagenskryssmellomE16og fv. 35.
Oppsummerter følgendealternativeraktuellefor vegog banei delområde4:
Traséer overHelgelandsmoen
Alternativ4af-af:
Helgelandsmolinjen,
fellesstrekningmedvestrevarianthelt vesti søndredel av
delområdetopp mot delområde3
Alternativ4cf-cf:
Helgelandsmolinjen,
fellesstrekningmed østrevarianthelt søri delområdet
Alternativ4af-cf:
Helgelandsmolinjen,
splittet vegog banehelt sørdelområde,medvegmot
Smiujordetog banemot tunnel fra Vik
Traséer overBusund
Alternativ4bg-bg:
Alternativ4dg-dg:
Alternativ4bg-dg:

Busundlinja, fellestrasémed vestrevarianti sør
Busundlinja,fellestrasémed østrevarianthelt søri delområdet
Busundlinja,splittet vegog banehelt søri delområdet

TraséoverMonserudviaNorderhovog Hvervenmoen
Alternativ4e-e:
Monserudlinja,fellestrasé

3.6.7

Alternativer i delområde5: Styggedalen– Hønefoss
Det er bareén løsningfor veg
på dennedelstrekningen(5a).
Denneliggernoe vestfor
dagensvegog enderi et
planskiltkrysspå Ve.Dennye
vegenfår fire kjørefelt.
EksisterendeE16måfjernes
for å gi plasstil nyejernbanelinjer.
Delstrekning5b og 5cstarter i
Styggedalen.Herfår Ringeriksbanenplanskiltkoblingmed
Randsfjordbanen,dobbeltspor
mot Bergensbanenog dobbeltspormot Hønefossstasjon
overjordenevedTolpinrud.
Dobbeltsporetmot Hønefoss
stasjonføresfrem til eksistFigur3.9. Delstrekning5: Styggedalen- Hønefoss
erendeHønefossstasjon.
Stasjonenmåombyggesfor å
bli mer tilpassetden nyesituasjonen.
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Det legges i utgangspunktet opp til at det skal være ett stopp for Regiontogene i Ringerike kommune.
Dette vil være en oppgradert dagens stasjon i Hønefoss. Bergenstogene kan også kjøre vi Hønefoss
stasjon som i dag. Alternativt kan Bergenstogenes reisetid kortes ned ved å anlegge en innkorting av
banen over Tolpinrud. Dersom Bergenstogene ikke skal kjøre via Hønefoss stasjon, må det anlegges en
ny stasjon, Hønefoss vest enten i Styggedalen, på Tolpinrud eller på Ve.
Innkjøring til Hønefoss kan skje på ulike måter. Enten sørfra via dagens trasé, eller at togene kjører over
jordene nord for Tolpinrud og kommer inn til Hønefoss fra vest. Regiontogene kan i begge tilfeller enten
vendes på Hønefoss stasjon eller føres i sløyfe rundt til Tolpinrud/Styggedalen.
3.6.8

Rømningskonsept
I utredningsfasen er det gjort en praktisk tilnærming til rømmingskonsept, ved å ta utgangspunkt i
tilsvarende rømmingskonsept som for Holm – Holmestrand og Farriseidet – Porsgrunn på
Vestfoldbanen, dvs dobbeltspor i ett løp og rømmingstunneler for hver 1000 m bane.
Felles for Ringeriksbanens tunnelalternativer mellom Sandvika og Kroksund er at de ligger under Marka
(hhv. Vestmarka og Krokskogen). Det er antatt at det vil være uakseptabelt med anleggsdrift i Marka slik
at det blir lange tverrslag fra offentlig veg for tunneldrift. Dette betyr i praksis at det må anlegges
vedlikeholds- og rømmingstunnel parallelt med jernbanetunnelen. Rømmingstunnelen kan imidlertid
også komme til nytte som atkomst under anlegget og for bilbasert vedlikehold av banen. Begge deler
anses å være fordelaktig.
Tunnelene på firefeltsvegen bygges som to tofeltstunneler (en for hver kjøreretning). Vegtunnelene
fungerer som rømningstunneler for hverandre ved at det bygges tverrforbindelser for hver 250 m.

3.7

Geologi, grunnforhold og masseoverskudd

3.7.1

Geologi
Hele planområdet ligger innenfor det såkalte Oslofeltet. Ettersom store deler av strekningen går i
tunnel, gis det her en gjennomgang av geologien som tunnelene må gå gjennom.
Bergarter og geologiske strukturer
Kambrosilurske sedimentbergarter
Dette er leirskifer, kalkstein og sandstein. De forekommer i det sørligste området mellom Sandvika og
Bjørum eller Rustad, og i det nordligste området: Hønefoss - Sønsterud.
Permiske lavabergarter
Over de sedimentære bergartene ligger lavastrømmer i lag oppå hverandre, ofte som tilnærmet
horisontale strømmer. Det er vesentlig rombeporfyr men også noen strømmer med basalt. Midt under
Krokskogen vil tunnelene gå gjennom disse bergartene.
Eruptivganger
De enkelte bergartsformasjonene er gjennomsatt av eruptivganger som er dannet ved at vulkansk
smeltemasse har trengt inn langs sprekker og størknet. Normalt varierer gangene i tykkelse fra noen
desimeter til noen meter, og de står vanligvis ganske steilt. Det er opplagt langt flere ganger i feltet enn

5142015 RRB E16 Silingsrapport 2015-01-30

- 25 -

Prosjektnr. 900036
Utredning Ringeriksbanen

Ringeriksbanen og
E16 Skaret – Hønefoss,
silingsrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

26 av 151
UTF-00-A-224435
00A
30.01.2015

det som til nå er registrert. Det er anslått at mengden eruptivganger utgjør ca. 5 % av den totale
berggrunnen.
Forkastninger
Bergartene er gjennomsatt av en rekke forkastninger der det har foregått forskyvninger i jordskorpa.
Forkastningene kan ha forskjellig retning, men de største går som regel omtrent N-S, og fallet er oftest
steilt, 60-90 grader. Antall forkastninger eller svakhetssoner som vil skjære tunnelene, vil variere fra
alternativ til alternativ. De største og mest markerte forkastningene i planområdet er:




Sonen gjennom Krokkleiva, Djupedalen til Bjørumsaga med fortsettelse forbi Sandvika og ut leden
mellom Ostøya og Brønnøya. Ingen av alternativene krysser denne sonen, men ved
stasjonsplassering på Sundvollen vil traséen gå relativt nær forkastningen.
Tallrike nokså nær parallelle bruddsoner og klare forkastninger forekommer i området vest for
Sørseter, vestligst på Krokskogen.

Peneplanet
Peneplanet (erosjonsbasis før ny geologisk periode) danner grensen mellom de underliggende
forholdsvis tette kambrosilurske bergarter og de ovenliggende lettere gjennomtrengelige permiske
lavabergartene. Før de permiske lavabergartene strømmet ut, hadde det lagt seg tynne sedimentære
tette lag på peneplanet. Peneplanet kuttes to ganger av tunnelene i spiss vinkel; mot Ringerike og på
Bærumsiden. Dette nivået er en potensiell vannkildehorisont.
Vurdering av forhold for tunneler
I utgangspunktet bør traséene legges lengst mulig vekk fra forkastningene, slik at de er mest mulig
sentrert under de høyest liggende åsene og ryggene. De harde bergartene i de høyereliggende
fjellpartier er gjennomgående mindre oppsprukket og er av bedre kvalitet enn tilsvarende bergarter i
dalene og lavereliggende områder. En slik plassering gjør også at tunnelen blir liggende på større dyp
under dagen. Utførte boringer tyder på at bergartene blir tettere mot dypet. Dette er også
overensstemmende med generell erfaring fra tunnel- og gruvedrift. Det er imidlertid ikke mulig å unngå
at tunnelene vil krysse flere større bruddsoner i feltet. Der tunnelen kommer nær eller må passere slike
soner, bør kryssingen legges mest mulig vinkelrett og utenom områder der to eller flere bruddsoner
krysser hverandre.
Tunnelene på Ringeriksbanen vil gå gjennom mange forskjellige bergarter som vil ha forskjellig grad av
tetthet. En betydelig del av tunnelene vil gå i kambrosilurbergarter. Erfaringsdata fra Oslo viser at
kambrosilurbergartene i alminnelighet er forholdsvis tette, spesielt skifer og kalk. Det oppstår vanligvis
ikke større vanninnbrudd i tunneler i disse bergartene. En må likevel regne med behov for tetting i
områder der det stilles strenge krav til tettheten. På den midtre delen av strekningen Sandvika Kroksund vil tunnelene komme opp i lavabergartene; rombeporfyr og basalt. Lavabergartene i Oslofeltet
er blant de beste vanngiverne i Norge når det gjelder ytelser fra borebrønner i fjell. Disse brønnene gir
mye vann på grunne dyp og er sjelden mer en 40 - 80 m dype. Utførte kjerneborhull på Krokskogen viser
at det er betydelige lekkasjer i disse bergartene ned til en dybde på ca. 130 m, noe som kan skyldes de
forholdsvis permeable lavatoppene. Under denne dybden er det bare sporadiske lekkasjer. Disse skyldes
sannsynligvis vertikale strukturer som f.eks diabasganger. Dette stemmer overens med observasjoner
som er gjort når det gjelder vanninnslag i borebrønner i berg, der videre boring fra 120 - 130 m sjelden
gir mer vann. Årsaken til dette er økt bergtrykk, samt at sprekker og lavagrenser tettes igjen av kalkspat.
Så lenge tunnelene blir liggende på forholdsvis store dyp i lavabergartene, og det ikke stilles spesielt
strenge tetthetskrav, antas det at tettebehovet begrenses til spesielle soner, som diabasganger og
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forkastninger. Eruptivgangene vil utgjøre bare en liten del av tunnelstrekningen, men siden de ofte
forårsaker vannlekkasjer, og de opptrer i stort antall, kan de ha stor betydning. Man må regne med at
det vil bli behov for tettingstiltak i forbindelse med de fleste gangene. I forbindelse med forkastninger/
sprekkesoner antas det særlig å være soner med strøkretning N-S som er utette, og i forbindelse med
disse må man regne med tettetiltak.
Tettemetodene som det er kalkulert med er primært forinjeksjon, men det er også tatt høyde for
vanntett støp for enkelte områder. Med forinjeksjon kan lekkasjen reduseres til i størrelsesorden 5 - 10
l/min per 100 m. Med vanntett støp er tallene 1 - 3 l/min per 100 m. Kostnadsmessig er det et stort
sprang mellom de to tettemetodene. Vanntett støp er 4-5 ganger så dyr som systematisk forinjeksjon.
Dessuten krever en vanntett støp et større tunneltverrsnitt.
Mellom Sandvika og Bjørum og Rustad vil overdekningen bli forholdsvis moderat, bergoverflaten er til
dels dekket av betydelige leiravsetninger. Området består for en stor del av jordbruksland, men det er
stedvis mye bebyggelse. For dette området er det satt strenge tetthetskrav, størrelsesorden 5 - 10 l/min
per 100 m.
Tunnelene under Krokskogen vil her ha stor overdekning (størrelsesorden 200-400 m) på lange
strekninger. Området har lite løsmasser og lite bebyggelse. Stor innlekkasje i tunnelene kan i noen
tilfeller medføre skader på naturmiljøet. På grunn av den store overdekningen, og ut fra
vanntapsmålingene i utførte kjerneborhull, er det antatt mindre tettebehov for dette området. Ved
passering av forkastninger og diabasganger er det tatt høyde for tetting ned mot 10 l/min per 100 m.
Tettetiltakene under Krokskogen vil variere noe med valg av trasé.
De forskjellige alternativene omfatter et stort område. Det har ikke vært formålstjenlig med en detaljert
undersøkelse av alle svakhetssoner og forkastninger i denne planfasen. Når endelig trasé er valgt, må
det gjennomføres en mer detaljert undersøkelse i det berørte nærområde, med finjustering i forhold til
nærliggende tektoniske strukturer som måtte finnes.

3.7.2

Grunnforhold og geoteknikk
Delområde 1 går fra Sandvika til like sør for Kroksund. Ved Jongsjordet, der Askerbanen ligger i
betongkulvert i dag, består grunnen av bløt, sensitiv leire ned til et morenelag over berg. Der banen er
planlagt å gå i dagen ved Rustad eller ved Bjørum sag, antas det dels berg i dagen og dels grus, stein og
blokk, muligens med noe leire. Ved Skaret er det hovedsakelig bart berg eller med tynt dekke over berg.
Ved Kroksund, delområde 2, består grunnforholdene på landsidene av dels synlig berg og dels marine
avsetninger av leire og silt. Ute i sundet består løsmassene av bløt, sensitiv leire til relativt stor dybde.
Det ser ut til at berget faller av i retning vest og ligger dypere ved kryssing fra Elstangen eller fra Rørvik
over sundet enn kryssing ved Sundøya. Vanndybden er begrenset, inntil ca. 7 m på det dypeste.
I området ved Vik mellom Gjesvalåsen og Seltevegen / Steinsåsen, delområde 3, består grunnforholdene
hovedsakelig av synlig berg og dyprenner med løsmasser av leire. I dyprennene ligger berget til dels i
stor dybde, det er registrert berg ved dybde inntil vel 30 m under terreng nær Vik sentrum (bergnivå ned
mot kote 37) og inntil vel 40 m ved Viksenga (bergnivå ned mot kote 52). Nær Vik sentrum består
løsmassene av bløt, sensitiv leire eller siltig leire til stor dybde. Ved Viksenga ser det ut til at løsmassene
hovedsakelig består av bløt til middels fast leire til inntil ca. 15 – 20 m dybde over faste masser, antatt
morene til berg.

5142015 RRB E16 Silingsrapport 2015-01-30

- 27 -

Prosjektnr. 900036
Utredning Ringeriksbanen

Ringeriksbanen og
E16 Skaret – Hønefoss,
silingsrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

28 av 151
UTF-00-A-224435
00A
30.01.2015

Nord for Seltevegen / Steinsåsen til Styggedalen, delområde 4, består grunnen lengst i sør av bløt til
middels fast, siltig leire til 15 – 20 m dybde. Til dels er det et 1- 2 m tykt lag av torv over leirlaget. Det er
partier med synlig berg eller tynt dekke over berg ved Sørum, Mo, Bjørke, Rå, Ringåsen og ved
Norderhov kirke. På begge sider av Storelva er grunnforholdene preget av sandmasser over leire til stor
dybde. Generelt øker mektighet av sandlaget og er størst ved elva. Det forekommer også partier med
liten tykkelse av sandlaget, og på enkelte partier er det leirmasser helt ned mot elva, det gjelder på
vestsiden av elva ved Folefoss og ved Snyta. I det gamle elveleiet øst for Helgelandsmoen er det
myrlendt. Det er rapportert om partier med meget løst lagret sand og grunnundersøkelser indikerer
også dels løst lagret silt eller bløt leire.
Ved Styggedalen, Tolpinrud og mot Hønefoss, delområde 5, består grunnen hovedsakelig av
erosjonsdaler og raviner, leire med stor variasjon i skjærstyrke fra bløt til meget fast. Nær Storelva er
det dels sandavsetning (elveavsetning), dels fyllmasser over antatt hovedsakelig sandavsetning og dels
marin avsetning (antatt leire). For deler av eksisterende E16 er det utført betydelig bakkeplanering,
skjæringer og høye leirfyllinger med slake motfyllinger.
I NVE's database for nasjonal kvikkleirekartlegging, er det kartlagt og klassifisert seks kvikkleiresoner i
planområdet. Sonene ligger innenfor delområde 4 og 5. Sonene som er kartlagt er Øverhagen, Bråten,
Sørumsmarka, Veksthallplassen, Veienmarka og Follumåsen. Faregradsklasse for sonene er angitt til
middels, unntatt for Veienmarka som er angitt til lav. Risikokart angir risikoklasse 2 for Øverhagen,
risikoklasse 3 for Sørumsmarka og Veksthallplassen og risikoklasse 4 for de øvrige. Konsekvenskart angir
konsekvensklasse mindre alvorlig for Øverhagen, alvorlig for Sørumsmarka og Veksthallplassen og
meget alvorlig for de øvrige. Dette vurderes og tas hensyn til i det videre planarbeidet.
Beskrivelse av grunnforholdene er basert på data fra NGU's kvartærgeologiske kart, grunnundersøkelser
utført for tidligere utredning og planfaser for Ringeriksbanen (Jernbaneverket) og E16 (Statens
vegvesen). I det videre planarbeidet vil det være nødvendig å utføre grunnundersøkelser langs den
traséen som velges.
3.7.3

Masseoverskudd
I søndre del av strekningen, mellom Sandvika og Kroksund, vil som nevnt i hovedsak være lange tunneler
samlet på rundt 25 km lengde. Dette vil skape et stort masseroverskudd. Handtering og plassering av
disse massene er ikke vurdert i denne fasen, men vil være et viktig tema i nest fase med utarbeiding av
plan for aktuelt alternativ.

3.8

Risiko og sårbarhet
Forhold knyttet til risiko, sårbarhet og samfunnssikkerhet skal vektlegges ved utarbeidelse av plan etter
Plan og bygningsloven. For veg gjøres dette i form av en ROS-analyse knyttet til reguleringsplan.
Dette er forhold som ikke er vurdert å skille vesentlig mellom alternativene og er dermed ikke med som
del av silingsgrunnlaget i denne rapporten. Dette blir viktig tema for aktuelt alternativ i neste fase.

3.9

RAMS…………
For bane er det gjennomført en RAMS-analyse, dvs en analyse av pålitelighet (Reliability), tilgjengelighet
(Availability), forhold knyttet til drift og vedlikehold (Maintainability) og sikkerhet (Safety).
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Dette er heller ikke forhold som i dette tilfellet er vurdert å skille vesentlig mellom alternativene. RAMS
er dermed ikke med som del av silingsgrunnlaget i denne rapporten. Dette blir viktige tema for aktuelt
alternativ i neste fase.

3.10

Kostnader
For å beregne kostnadene i denne fasen er det gjennomført nye kostnadsestimater basert på traséer
som er laget for denne utredningen, og en felles usikkerhetsanalyse for å få fram en forventet kostnad
(P50) for både E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss. Både traséutvikling og
kostnadsestimering er på et overordnet nivå, og er ikke fullt ut sammenliknbare med tidligere planer.
Metoder for utarbeidelse av kostnadsestimater
Det er lagt til grunn at velprøvde og anerkjente metoder skal benyttes ved utarbeidelse av
kostnadsestimatene. Det er laget basisestimater for bane og veg hver for seg. Estimatene har
gjennomgått en intern kvalitetssikring før det ble gjennomført usikkerhetsanalyse. Jernbaneverket og
Statens vegvesen har ulike metoder for kostnadsestimering. Dette er det tatt hensyn til i arbeidet med
estimatene.
Jernbaneverkets metode
For å beregne kostnader for mange alternativer som er relativt lange er det valgt å benytte
"Intercitymodellen". I forbindelse med mulighetsstudien for Østfold- og Vestfoldbanen i 2010, samt
KVU Intercity i 2011 ble denne metoden benyttet for å beregne kostnader.
Metoden går ut på at man på forhånd definerer et nødvendig antall typiske situasjoner for en
dobbeltsporet jernbane (daglinje enkel/komplisert, tunnel enkel/krevende osv). Kostnaden er angitt
som løpemeterpris eller enhetspris. Alle traséalternativer deles inn i homogene strekninger.
Basisestimat for en delstrekning eksklusiv påslag blir dermed:
Estimerte kostnader = ∑Løpemeterkostnad x løpemeter + ∑enhetskostnad x enheter.
Statens vegvesen sin metode
Statens vegvesen benytter normalt verktøyet Anslag som standard ved utarbeidelse av
kostnadsestimater. Da gjør man "trippelanslag" på mengder og enhetspriser og vurderer i tillegg
"hendelsesusikkerheter" som følge av både ytre og indre påvirkning på prosjektet.
I dette tilfellet er det benyttet løpemeterkostnader for:
 Dagstrekninger
 Tunneler
 Bruer
I tillegg er det benyttet enhetskostnad for kryss.
Det er ikke gjennomført trippelanslag på mengder og enhetspriser, slik at basisestimatet er på samme
usikkerhetsnivå som for jernbanen. Dette gjør det mulig å behandle basisestimatene i en felles
usikkerhetsanalyse.
Resultater
Basiskalkyle for hvert alternativ på de respektive delstrekninger er vist i Tabell 3.3.
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207 1 071

1 300

429

Forventet kostnad
(mill kr)

Forventet tillegg (33%)

208

Basis-estimat:

21 1 093

Grunnerverv (2%)

Entreprisekostnader

Sum
produksjonskostnader
(mill kr)
Felleskost-ader entreprenør 24%
864

Felleskostnader byggherre (19%)

864

Entreprisekostnad inkl.
grunnerverv

Delstrekning 1
1d veg Skaret - Høgkastet
Til Sundvollen
1ag Skaret Sundvollen
1bh Rustad Sundvollen
1ch Bjørum - Sundvollen
Til Rørvik
1ae Skaret - Rørvik
1bf Rustad - Rørvik
1cf Bjørum - Rørvik
Delstrekning 2
2a-d Bru Elstangen - jernbane
Sundvollen
2b-b Parallelle bruer Rørvik
2c-d Vegbru Rørvik - jernbane
Sundvollen
Delstrekning 3
3a-b veg i dagen bane i dagen
3a-c veg i dagen bane i tunnel
3c-c veg og bane i tunnel
3d-d veg og bane i tunnel
Delstrekning 4
Helgelandsmolinja
4af-af Felles vestre i sør
4cf-cf Felles østre i sør
4af-cf splittet veg bane i sør
Busundlinja
4bg-bg Felles vestre i sør
4dg-dg Felles østre i sør
4bg-dg splittet veg bane sør
4e-e Monserudlinja
Delstrekning 5 veg og bane
Stasjoner/hensetting
To stasjoner
Hønefoss stasjon
Hensetting Hønefoss

Sum produksjonskostnader veg (mill kr)

Sum produksjonskostnader jernbane (mill kr)

Tabell 3.3: Samlet oversikt over forventet kostnad på delstrekninger.

1 730

7 209
6 353
6 739

7 209 1 730 8 940
6 353 1 525 7 878
6 739 1 617 8 356

179 9 118 1 733 10 851 3 581 14 432
158 8 036 1 527 9 563 3 156 12 718
167 8 523 1 619 10 143 3 347 13 490

7 052
6 215
6 600

7 052 1 693 8 745
6 215 1 492 7 706
6 600 1 584 8 184

175 8 920 1 695 10 614 3 503 14 117
154 7 860 1 493 9 354 3 087 12 440
164 8 348 1 586 9 934 3 278 13 212

421
500

770 1 191
799 1 299

286 1 476
312 1 611

30 1 506
32 1 643

286
312

1 792
1 955

591
645

2 384
2 601

421

671 1 092

262 1 354

27 1 381

262

1 643

542

2 185

584
721
721
697

331
915
331 1 052
759 1 480
787 1 484

220
253
355
356

23
26
37
37

1 157
1 331
1 872
1 877

200
253
356
357

1 377
1 584
2 228
2 234

454
523
735
737

1 831
2 106
2 963
2 971

1 236
1 121
1 121

693 1 929
693 1 814
693 1 814

463 2 392
435 2 249
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45 2 294
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436
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2 730

958
901
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3 631

518
509
514
654
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54
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69
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3 503
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519
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666
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3 194
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4 168
970
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1 053
1 063
1 376
320
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4 246
4 284
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533
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6
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101
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54
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1247
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412
112
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1 659
450
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990
1 150
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1 150
990
1 480 1 289
487
157
422
829
225
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2 140
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422
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225
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3.11

Stasjoner og lokal utvikling

3.11.1

Stoppmønster
Togtilbudet mellom Hønefoss og Sandvika skal ha noenlunde de samme konseptuelle egenskaper som
øvrige IC-strekninger. Dette innebærer at tilbudet skal være et ekspresstilbud med et fåtall stasjoner.
For Ringeriksbanen viser tabell 2.1 stoppmønster ved åpningsåret og på lang sikt. Det er lagt inn et stopp
i Hole kommune i tillegg til stasjonen på Sandvika og dagens stasjon i Ringerike kommune. Nedenfor er
det gjennomgått hvilket stoppmønster og stasjonsplasseringer som er lagt til grunn.

3.11.2

Sandvika – Kroksund
På denne strekningen er det ikke forutsatt at Ringeriksbanen skal ha stasjon. Bærum kommune har
imidlertid i sin kommuneplanlegging lagt til rette for et større utbyggingsområde ved Avtjerna. Fra
kommunens side er dette området avhengig av kollektivbetjening, fortrinnsvis jernbane. Avtjerna er ikke
aktuelt som utbyggingsområde før på lang sikt. Det er mulighet for en stasjon i dette området i to av
alternativene, dvs stopp henholdsvis ved Bjørum (1b) og Rustad (1c). Disse stasjonene inngår ikke som
del av tiltaket i denne fasen.

3.11.3

Aktuelle stasjoner i Hole
Følgende stasjoner er mulige i Hole kommune:
 Rørvik
 Vik
 Sundvollen
Vik prioriteres som stasjonslokalisering før Rørvik
Banealternativet som går via Rørvik, går også via Vik. Ettersom det er bare er aktuelt med en stasjon i
Hole, er bare ett av disse stedene aktuelt for stasjonsplassering. Vik er kommunesenter med etablerte
tilbud og foretrekkes framfor Rørvik. Både Vik og Sundvollen inngår i Hole kommunes utviklingsstrategi.
En stasjon på Rørvik vil føre til en ny senterdannelse som kan svekke de to andre. Særlig Rørvik og
Sundvollen ligger nær hverandre og en stasjon med senterfunksjoner på Rørvik kan svekke Sundvollen
som har et bedre grunnlag for stedsutvikling enn Rørvik. I alternativ 2b med jernbane over Rørvik legges
det dermed til grunn at stasjonen i Hole ligger i Vik.
Sundvollen eller Vik?
For alternativene der jernbanen krysser Kroksund ved Sundvollen (2d) går traséen også via Vik. Det må
derfor gjøres et valg om stasjonen i Hole skal etableres i Vik eller på Sundvollen. Begge disse stedene er
prioritert for senterutvikling i kommunen. Valg mellom disse to for etablering av stasjon bør dermed
sees i forhold til potensial for stedsutvikling og mulighet for etablering av et funksjonelt trafikkknutepunkt for overgang både mellom tog, bil og matebusser. Nedenfor er dette vurdert nærmere for
de to stedene.
Som grunnlag for sammenligning mellom potensialet for stedsutvikling i Vik og på Sundvollen, er det
utviklet en arealskisse for hver av de to tettstedene basert på gitte forutsetninger. Dette er gjort for å få
fram potensial for hvor stort antall nye bosatte og nye ansatte dette kan gi.
Vik og Sundvollen ligger tett og kan muligens komme til å vokse sammen. Siden arealskissene skal
benyttes for å sammenligne Vik og Sundvollen er det valgt kun å se på en utvikling av det konsentrerte
sammenhengende tettstedet, begrenset til en avstand på 800 m fra stasjonen og sentrum. Potensialet
for mer spredt bebyggelse rundt tettstedene er det derfor ikke sett på i denne omgang, men vil være
naturlig ved en bredere vurdering av stedsutviklingen for både Sundvollen og Vik.
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Det presiseres at det er gjort en enkel vurdering på et overordnet nivå, og at det ikke kan utelukkes at
det kan finnes forhold som tilsier at noe av dette ikke kan gjennomføres. Vurderingene og skissene gir et
inntrykk av forskjellen mellom mulighetene for tettstedsutvikling ved stasjonsplassering på de to
stedene, men er ingen fasit. Hole kommune har startet opp kommunedelplaner for både Vik og
Sundvollen og vil, gjennom disse, selv legge føringene for hvordan arealutviklingen skal skje.
Forutsetninger for arealskissene
Siden arealskissen skal benyttes til å sammenligne Vik og Sundvollen, er det benyttet samme
forutsetninger på de to stedene. Det er likevel gjort noen tilpasninger utfra stedenes naturgitte og
historiske forutsetninger.
Det er også lagt til grunn at man med en ny stasjonsetablering utvikler stedet med gatestrukturer og en
høyere utnyttelse enn i dag. For øvrig ligger følgende forutsetninger til grunn for arealskissene:
1.

Det tas i arealskissen hensyn til verdier i følgende grad:
a)

Landbruksareal med høy verdi (jf verdikart for dette temaet) skal i minst mulig grad berøres av
ny utbygging. Annet landbruksareal kan bebygges da hensynet til behovet for tettstedsutvikling
rundt en ny stasjon vektlegges.
b) Naturmiljøområder med høy verdi (jf verdikart for dette temaet) skal i minst mulig grad berøres
av ny utbygging. Andre naturområder kan bebygges da hensynet til behovet for
tettstedsutvikling rundt en ny stasjon vektlegges.
c) Arkeologiske funn forutsettes kartlagt og frigjort slik at arealene kan bebygges.
d) Det tas hensyn til vedtaksfredede bygg med noe rom rundt disse
e) I sentrumsområder forutsettes at det kan bygges tett opp mot vann (strandpromenade
etableres). I øvrige områder forutsettes 50 m byggegrense mot vann.
f) Fellesfunksjoner som skole og idrettsbane bevares som i dag. Det legges inn nok areal til skole
og barnehageformål for ny utbygging. Det legges inn en ny skole (25 daa) og to nye barnehager
(5 daa hver) i hver av tettstedene.
2.

Ny utbygging skal, i arealskissen, skje slik at det er korte avstander både til stasjonen og til
sentrumsfunksjoner som skole, forretning, offentlige tilbud. Det legges til grunn:
a)

At selve sentrumskjernen, dvs område for blandet bruk: forretning, kontor, offentlige
funksjoner og bolig, ikke bør være større enn maks 400- 600 m fra ytterkant til ytterkant. Jf
anbefaling for mindre byer og tettsteder i veilederen " "Planlegging av by- og tettstedsstruktur,
T 1365, MD 2001"
b) At den konsentrerte boligbebyggelsen bør ligge maks 800 m (gangavstand) fra stasjonen og
sentrum (begge vilkår må være oppfylt). Sentrum er her definert til der dagens forretninger er
konsentrert. Det legges imidlertid ikke opp til konsentrert boligbebyggelse i alle mulige
byggeområder 800 m fra sentrum. Det tas en skjønnsmessig vurdering av hvor stort det
konsentrerte tettstedet bør være utfra naturgitte forhold, historie, stedsidentitet og vegsystem
med videre.
3.

Arealene skal, i analysen, utnyttes bedre enn i dag:
a) Parkering forutsettes i hovedsak lagt under bakken
b) Siden dagens E16 nedgraderes til lokalveg legges til grunn at byggegrensen mot vegen
(midtlinje veg) reduseres til 30 m og at trafikkområder mellom vegene kan bebygges og at
veger kan legges noe om for å utnytte arealene bedre. Vegrelatert støy vil også bli redusert
med lavere trafikk. I forslag til kommunedelplan for "E16 Skaret- Hønefoss" (tabell 4.4) er det
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opplyst at ÅDT for eksisterende veg i år 2043 ligger på 3300 - 7700 kjt/ døgn på eksisterende
bru over Kroksundet og 6900 – 8200 ktj/døgn på eksisterende veg over Steinsletta (nord for
Vollgata) avhengig av hvilket vegalternativ som velges. (Uten ny E16 ville ÅDT vært hhv. 21 000
kjt/ døgn over Kroksund og 21 200 kjt/døgn ved Steinsletta). Trafikken forbi de to tettstedene
blir dermed vesentlig redusert.
Det er ikke lagt opp til omfattende rivning av eksisterende eneboliger for transformasjon til
konsentrert bebyggelse selv om dette også er en mulighet for å få opp utnyttelsesgraden.
Unntaket gjelder ved stasjonen i Vik der det er naturlig å utnytte arealene ved stasjonen bedre
og ellers enkeltbygg som ligger innenfor naturlige større utbyggingsområder. Det er heller ikke
forutsatt flytting av funksjoner for å få til transformasjon.

Beregning av potensial
Arealskissen er benyttet til å beregne et potensial for nye bosatte og ansatte gitt en full utbygging der en
utnytter alt potensial. Beregning av bosatte og ansatte er utført på følgende måte:
1.

For de nye utbyggingsområdene er beregnet et potensiale for ny BRA (bruttoareal innomhus,
prosent oppgis i forhold til tomteareal) utfra følgende tall:
a) 200 % BRA for sentrumskjernen
b) 120 % BRA for rene boligområder med konsentrert bebyggelse/ lavblokker i maks 800m
avstand fra sentrum/ stasjonen
For de fleste nye utbyggingsområder er det lagt til grunn at 30 % av arealet går bort i offentlige
arealer som gater, byrom og grøntarealer. Utnyttelsen (200 %, 120 %, 50 % BRA) er så beregnet ut
fra det resterende arealet. Fratrekket på 30 % gjelder imidlertid ikke arealer opp mot offentlig veg
eller gate da disse kan bygges ut direkte uten ny offentlig gate- og grønnstruktur.

2.

BRA-tallene er så benyttet for å beregne antall bosatte og ansatte:
a) I sentrumsområdene er antatt 25 % forretning, 25 % kontor og 50 % bolig.
b) I Hole kommune er det i gjennomsnitt 2,5 bosatte pr boenhet (kilde: SSB) og dette er lagt til
grunn for de rene boligområdene. I sentrumsområdene antas det imidlertid å være færre
bosatte pr. enhet. Her har vi lagt til grunn to bosatte pr boenhet. Boligenhetene er antatt å
2
2
være i snitt 100 m i sentrum (inkludert parkering), 125 m (inkludert parkering) i områdene for
konsentrert bebyggelse
c) For å beregne antall ansatte i sentrumsområdene er det tatt utgangspunkt i følgende:
2
o For kontor: 40 m pr ansatt (inkludert parkering)
2
o For forretning: 60 m pr ansatt (inkludert parkering)

Potensial for knutepunktsutvikling i Vik
Dagens situasjon/ utgangspunkt
Vik er i dag kommunesenteret i Hole og har et mangfold av funksjoner: boliger, rådhus, barneskole,
idrettsbane, et mindre kjøpesenter m.m. Det har derfor et godt grunnlag for videre utvikling.
Vegsystemet
Tettstedet er preget av store veganlegg og mye overflateparkering. Kontakten mot sjøen er dårlig pga
veganleggene. Når E16 nedgraderes til lokalveg kan man muligens se på nytt på denne situasjonen.
Trafikken forbi Vik vil bli så lav at det i utgangspunktet ikke er nødvendig med planskilt kryss som i dag.
Forutsettes fartsgrense 60 km/t kan adkomst til Vik skje som en eller flere T-kryss, X- kryss eller
rundkjøringer. Omlegging av vegen, bruk av andre veger, miljøprioritert gjennomkjøring med videre kan
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da være aktuelle tiltak å se nærmere på. Dette kan gi en ny situasjon hvor Vik knyttes bedre mot sjøen.
Nedgradering av dagens hovedveg og omforming av denne, må imidlertid sees i forhold til i hvor stor
grad dagens veg skal kunne fungere som omkjøringsveg dersom ny E16 blir stengt. I denne utredningen
har det ikke vært mulighet til å undersøke i detalj de ulike muligheter og løsninger. Vi har måttet foreta
et valg og har valgt å vise et enklere vegsystem enn i dag. Det legges også til grunn at lavere trafikk vil
frigjøre noen arealer for utbygging som i dag er satt av til veggrunn eller er begrenset på annen måte.
Arealskisse
Skissen på neste side viser en mulig stedsutvikling i Vik dersom det etableres en stasjon i tettstedet.
Stasjonen er vist helt vest i tettstedet. Her kan det ved detaljregulering være noe mulighet for tilpasning
av stasjonen utfra hva som er best for utvikling av tettstedet. Ettersom det er landbruksarealer med høy
verdi vest for stasjonen vil det være naturlig å utvikle tettstedet øst for stasjonen. Sentrumsområdet er
vist langs de lokale vegene i øst i en avstand på 600 m fra stasjonen. På den måten blir sentrumsområdet 600 m fra ytterkant til ytterkant. Dagens veger kan bli hovedgater i sentrumsområdet mens et
mer finmasket gatenett kan etableres i de øvrige deler av sentrum. Det vil være naturlig å etablere en
overordnet grønnstruktur i tettstedet. Dette er vist fra rådhuset, via idrettsplassen, og ned til vannet.

Figur 3.10. Arealskisse – mulig tettstedsutvikling i Vik
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Videre vestover, i området utenfor sentrumsområdet, er det vist konsentrert boligbebyggelse.
Hovedtyngden av dette er vist i maksimalt 800 m avstand. Da kroa er en så sterk del av stedsidentiteten
til Vik er det valgt også å ta med dette området som en del av det konsentrerte tettstedet, selv om det
ligger lenger enn 800 m fra stasjonen. Når ny E16 etableres vil mest sannsynlig kroa og bensinstasjonen
legges ned eller flyttes. Området ut mot vannet er attraktivt og det vil være naturlig å etablere
konsentrert boligbebyggelse her.
Utviklingspotensial i Vik
Med utgangspunkt i de gitte forutsetningene gir arealskissen følgende potensiale:
 ca 2400 nye bosatte
 ca 1900 nye ansatte

Potensial for knutepunktsutvikling på Sundvollen
Dagens situasjon
Sundvollens identitet er sterkt knyttet til Sundvolden hotell. Andre publikumsrettede funksjoner er blant
annet butikk, bensinstasjon, skole og barnehage. Også Sundvollen har relativt dårlig kontakt mot vannet.
E16 har noe av skylden for dette, men også høydeforskjeller og vegetasjon spiller inn. Landbruksarealer
av høy verdi hindre at stedet kan utvikle seg mot vannet i nordvest.
Arealskisse
Skissen nedenfor viser en mulig stedsutvikling på Sundvollen dersom det etableres en stasjon i
tettstedet. Stasjonen er vist på bru vest i tettstedet. En stasjon her forutsetter utfylling i vika øst for
stasjonen slik at stasjonen kan få de nødvendige trafikale arealer.
Sentrumsområdet er vist i området mellom Sundvolden hotell og den nye stasjonen. Det strekker seg
med dette 600 m fra ytterkant til ytterkant. Her kan det dannes to hovedgater, en fra Sundvolden hotell
og sørover langs eksisterende E16, og en fra hotellet og sørvestover mot den nye stasjonen og vannet.
Det vil være høydeforskjell mellom de to gatene, men tverrforbindelser vil likevel kunne etableres på en
god måte. Hovedgrønnstruktur er her vist mot vannet ved Kroksund bru.
Behovet for ny skole er vist som utvidelse av eksisterende skoletomt. To barnehager er forutsatt
etablert i området for konsentrert boligbebyggelse.
Ny konsentrert boligbebyggelse er vist utenfor sentrum, i hovedsak i en avstand 600 m fra stasjonen. Da
sentrum på Sundvollen strekker seg nordover fra stasjonen og hovedtyngden av areal til ny konsentrert
boligbebyggelse strekker seg sørover fra stasjonen, er det vurdert at det vil være uheldig å trekke det
konsentrerte tettstedet lenger sørover enn vist. Avstandene bør ikke bli for store.
Potensial
Med utgangspunkt i de gitte forutsetningene gir arealskissen følgende potensiale:
 ca 3700 nye bosatte
 ca 1000 nye ansatte
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Figur 3.11. Arealskisse – mulig tettstedsutvikling på Sundvollen

Konklusjon
Potensialet for ny stedsutvikling er noe større på Sundvollen enn i Vik. Med flere bosatte og ansatte nær
stasjonen vil det være bedre markedsgrunnlag for banen. I arealskissen er det vektlagt bosatte og
ansatte i gangavstand til stasjonen. En høyest mulig andel av gående (og syklende) nær
kollektivknutepunkt er et statlig mål (Jf. statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal og
transportplanlegging).
I tillegg har Sundvollen noe bedre grunnlag for etablering av et funksjonelt trafikk-knutepunkt for
overgang både mellom tog, bil og matebusser. Med etablering sør i kommunen, i «pendlingsretningen»
mot Sandvika og Oslo, vil det være lettere å få folk til å kjøre bil eller ta buss til stasjonen for overgang til
tog.
Med bakgrunn i temaet stedsutvikling anbefales derfor etablering av stasjon på Sundvollen fremfor Vik
for alle alternativer der banen krysser ved Sundvollen. Dette er også i tråd med Hole kommunens
vurderinger.
Vi får dermed følgende stoppmønster i Hole avhengig av hvilke trasé for jernbane som legges til grunn:
 Bane over Sundvollen (2d) kombinert med veg over Elstangen (2a) eller over Rørvik (2c): stasjon
på Sundvollen
 Bane i bru over Rørvik parallelt med vegbru (2b): stasjon i Vik
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Stasjoner i Hønefoss
Stasjonsplassering i Hønefoss er vurdert i samarbeidsgruppen i prosjektet. Hovedgrepet for betjening av
Hønefoss er en mest mulig sentralt plassert stasjon som i størst mulig grad legger til rette for videre
byutvikling i Hønefoss. Topografi og dagens linjeføring gir begrensninger for mulighetsrommet, og i
utredningsarbeidet er det konkludert med at en utvikling av dagens situasjon er den den beste
løsningen.
Det legges i utgangspunktet opp til at det skal være ett stopp for regiontogene i Ringerike kommune.
Dette vil være på en oppgradert dagens stasjon i Hønefoss. Bergenstogene kan også kjøre vi Hønefoss
stasjon som i dag. Alternativt kan Bergenstogenes reisetid kortes ned ved å anlegge en innkorting av
banen over Tolpinrud, dvs en direkte kobling mellom nordre og søndre del av "kroken" via Hønefoss
stasjon. Dette åpner også opp for ulike kjøremønster for regiontogene ved at det etableres en sløyfe
med mulighet for ulike inn- og utkjøringsmønster til Hønefoss.
Dersom Bergenstoget ikke skal gå innom Hønefoss stasjon men går utenom via ny trasé over Tolpinrud,
finnes det flere alternativer for en stasjon for Bergenstoget i Hønefoss vest. Denne stasjonen kan
plasseres enten ved Styggedalen (ved Hvervenmoen), Tolpinrud eller Ve. Plasseringen styres av hvilke
byplanmessige grep man ønsker å ta i forhold til byens utviklingsretninger. I denne utredningen er det
ikke gjort vurdering av mulig stasjon i Hønefoss vest. Dette tas i senere planfase. Valg av løsninger her
har ikke betydning for valg av traséene sørover og er derfor ikke konsekvensvurdert i denne
silingsrapporten.

3.12

Reisetid
Kjøretidsberegningene viser at for Bergenstoget gir Ringeriksbanen en spart reisetid sammenlignet med
dagens situasjon på i overkant av 50 minutter. Ved Hønefoss vil togene mot Bergen ha flere mulige
kjøreveger avhengig av hvilke stasjoner som etableres. De kan enten ta inn mot Hønefoss eller kjøre på
nytt spor vest for Hønefoss og dermed spare tid. Gitt at toget skal stoppe på Tolpinrud eller Hønefoss,
ble denne tidsbesparelsen beregnet til i underkant av to minutter. Dersom Bergenstoget ikke stopper er
tidsbesparelsen ca. fire minutter.
Mellom Hønefoss og Sandvika er reisetiden om lag 20 minutter. Alternativene om Helgelandsmoen og
Busund bruker minst tid mellom Hønefoss og Sandvika sammenlignet med trasé om Monserud.
Forskjellen er ca. ett minutt for Regiontogene.

3.13

Trafikk………
Som nevnt tidligere er trafikkgrunnlaget ikke så vesentlig forskjellig at de kan brukes til å få fram
forskjeller mellom alternativene som vurderes i denne rapporten. I dette avsnittet presenteres
trafikktall derfor kun som en orientering om hvilke trafikkvolumer det dreier seg om. Trafikktallene er
basert på foreløpig modellberegninger og vurderinger som vil bli videre bearbeidet i neste fase.
Beregninger av trafikk som følge av Ringeriksbanen og ny E16 mellom Skaret og Hønefoss er gjort ved
hjelp av transportmodellene for nasjonale reiser (NTM5, reiser > 100 km) og regionale reiser (RTM
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2

DOM-IC, reiser < 100 km) . Det er gjennomført beregninger for en rekke alternative tiltak. Tiltakene og
forutsetningene er i korte trekk oppsummert under:


Nullalternativet:
Dette er modellberegnet situasjon i 2043. I nullalternativet ligger det bare inn tiltak som ved
utgangen av 2014 er startet opp, eller bevilgning er vedtatt. Disse tiltakene er definert i
Handlingsplanene for Jernbaneverket og Statens vegvesen for NPT-perioden 2014-2023.
Nullalternativet baserer seg på befolkningsutvikling og arealbruk for 2043 basert på Statistisk
Sentralbyrås midlere alternativ (MMMM), dvs en framskriving av befolkningsutviklingen uten
hensyn til nye transporttilbud som gir ekstra vekstimpulser.



Ringeriksbanen og ny E16:
I tillegg til tiltakene i nullalternativet er nå Bergensbanen flyttet over fra Randsfjordbanen til
Ringeriksbanen. I modellen for lange reiser beholdes nattoget på Randsfjordbanen. Mossependelen
(som en av flere mulige pendler) er forlenget til Hønefoss med en frekvens på 30 minutter. Det er
lagt inn et togtilbud på Randsfjordbanen mellom Hokksund og Hønefoss med tilsvarende frekvens
som Bergensbanen. I tillegg er ny E16 etablert mellom Skaret og Ve ved Hønefoss.



Økt befolkningsvekst på Ringerike og bedre IC-/regiontogtilbud:
Basert på antakelser fra Ringerike og Hole kommune er 39.000 av befolkningsveksten i Osloområdet
frem mot 2043 "flyttet" til henholdsvis Ringerike kommune (30.000) og Hole kommune (9.000). I
tillegg er det lagt til grunn en økning i antall arbeidsplasser innen handel, service og utdanning
sentralt i Ringerike (4.700 arbeidsplasser) og Hole (1.400 arbeidsplasser). Dette er en vekst som skal
gjenspeile områdets økte attraktivitet når nye transporttilbud er etablert.
Togtilbudet økes samtidig med dobling av frekvensen til kvarters frekvens for toget.



Økt befolkningsvekst Avtjerna:
Basert på innspill fra Bærum kommune, er det også gjort en analyse av at 15.000 av
befolkningsveksten i Osloområdet frem mot 2043 "flyttet" til det framtidige utbyggingsområdet
Avtjerna. Det er også lagt til grunn en 2.350 arbeidsplasser i Avtjernaområdet fordelt på handel,
service og utdanning.

Tabellen på neste side viser gjennomsnittlig døgntrafikken for tog og bil mellom Sandvika og Sundvollen
i de ulike alternativene vist over. For nullalternativet er togtrafikken på Randsfjordbanen mellom
Vikersund og Hønefoss vist. Det er kun lange reiser som går på Randsfjordbanen i modellen i
nullalternativet.
Ved etablering av Ringeriksbanen og ny E16, vil togtrafikken mellom Sandvika og Hønefoss øke
betydelig. Også biltrafikken vil få en økning, men økningen vil være relativt liten. Ringeriksbanen
representerer et helt nytt transporttilbud, mens en utbedring av E16, vil gi noe lavere generaliserte
kostnader i form av redusert reisetid, men vil ikke representere en like stor forbedring i tilbudet som for
tog i forhold til nullalternativet. På strekningen mellom Sandvika og Sundvollen, vil togtrafikken øke med
over 90 prosent, mens biltrafikken mellom Skaret og Sundvollen vil øke med rundt 12 prosent.

2

For ytterligere beskrivelse av forutsetninger, metode og analyse av trafikale effekter som følge av Ringeriksbanen
og ny E16, se egen rapport: Norconsult (2015): Analyse av marked og transport av Ringeriksbanen og ny E16 SkaretHønefoss.
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Tabell 3.4. Oversikt over tog- og bilreiser mellom Sandvika/Avtjerna/Skaret og Sundvollen i de ulike
beregningsalternativene med ny E16 og Ringeriksbanen, trafikktall i 2043.
Togreiser
Vegtrafikk
(ÅDT personer)
(ÅDT kjøretøy eks gods)
Sør for
SandvikaSkaret Sandvika Sundvollen
Avtjerna Sundvollen
Avtjerna
Nullalternativet
3 500
3 500
22 600
19 700
Ny E16 og Ringeriksbanen, SSBs middelprognose
6 700
6 700
25 400
22 500
for befolkningsvekst
Ny E16 og Ringeriksbanen med økt
9 900
9 900
30 900
28 200
befolkningsvekst
Ny E16 og Ringeriksbanen med økt befolknings12 700
12 700
31 400
27 800
vekst og kvarters frekvens på IC/regiontogtilbudet
Ny E16 og Ringeriksbanen med økt befolknings12 900
12 900
28 000
23 700
vekst, kvarters frekvens på IC- /regiontogtilbudet
samt bompenger på E16 nord for Sandvika
Jernbanestasjon som fanger opp befolknings12 500
22 900
33 900
34 600
vekst i Avtjernaområdet, i tillegg til tiltakene over

Med økt befolkningsvekst på Ringerike vil både bil- og togtrafikken øke betraktelig. Bedret tilbud for tog
med 15 min frekvens på regiontogene og bompengebetaling på E16 nord for Sandvika, vil øke antall
togpassasjerer ytterligere, mens antall biler vil reduseres. Sammenliknet med nullalternativet, vil dette
gi en økning i antall togreiser på nesten 270 prosent, mens økningen i antall bilreiser vil ligge på i
underkant av 24 prosent. Det er i første rekke befolkningsveksten og et bedre togtilbud som gir
betydelig økning i antall togpassasjerer, mens bom på E16 nord for Sandvika vil bidra til å redusere
biltrafikken på strekningen.
Ved å tilrettelegge for økt befolkningsvekst på Avtjerna, i tillegg til den antatte økte befolkningsveksten
på Ringerike, vil togtrafikken mellom Sandvika og Avtjerna øke betydelig. Antall togturer på strekningen
vil øke med 10 000 togturer i gjennomsnitt per døgn sammenliknet med tilsvarende tall uten Avtjerna.
Biltrafikken vil øke, men kun med i underkant av 10 000 biler i gjennomsnitt per døgn.
Bygging av ny E16 og Ringeriksbanen gir økt reiseetterspørsel, spesielt mellom Ringeriksområdet og
Oslo/Bærum. I nullalternativet vil kollektivandelen mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum ligge på i
overkant av ti prosent. Ved økt befolkningsvekst, bedret tilbudskonsept og bom på E16 nord for
Sandvika, vil kollektivandelen mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum øke til 40 prosent. Dersom vi
ser isolert på arbeidsreisene, vil kollektivandelen mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum ligge på
rundt 50 prosent.
Modellberegningene gjengitt i tabellen over gir ikke nødvendigvis uttrykk for hvilke endringer som skal
til for at de angitte trafikkvolumene skal bli realisert. Andre modellanalyser og erfaringer med jernbane
fra byer og regioner som kan sammenlignes med Ringerike (som f.eks Moss-Oslo, Svealandsbanen
mellom Stockholm og Eskilstuna og til dels Jærbanen) indikerer at trafikkvolumer av samme
størrelsesorden som de høyeste volumene i tabellen over, vil kunne bli realisert selv uten en så sterk
befolkningsvekst, så høy avgangsfrekvens med toget eller så sterke restriktive tiltak i biltrafikken som
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3

disse beregningsalternativene innebærer . Disse erfaringene indikerer at Ringeriksbanen vil kunne føre
til at de reisende i større omfang skifter fra andre reisemidler til tog, eventuelt at Ringeriksbanen i større
grad vil føre til flere nyskapte togreiser, enn hva modellanalysene predikerer. Basert på erfaringer fra
sammenlignbare regioner og togtilbud kan dette tillegget skjønnsmessig anslås til 3 500-6 000 daglige
passasjerer, eller mellom 50 prosents økning og fordobling av antall togpassasjerer sammenlignet med
beregningen der det ikke legges til grunn befolkningsvekst eller økt kvalitet på togtilbudet. En
4
spørreundersøkelse om hypotetisk reiseatferd som ble utført 2011 , som gir en usedvanlig høy andel
reisende med tog, gir ennå sterkere effekt enn dette. Tillegget i togpassasjerer som kan begrunnes i de
alternative analysene blir vesentlig lavere i beregningene med høyest passasjertall.

3

En gjennomgang av historiske erfaringer og trafikkanalyser med andre verktøy og forutsetninger er gjort i
Norconsult (2015A): Supplerende trafikale beregninger for Ringeriksbane og ny E16. En vurdering av regionale
effekter av Ringeriksbanen er gjort i Norconsult (2015B): Regionale virkninger av Ringeriksbane og ny E16.
4

Urbanet (2011): Tre mulige banestrekninger. Trafikantenes verdsetting av tid og potensialet for togreiser. Notat
28/2011
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Konsekvens analyse

4.1

Metode og avgrensninger

4.1.1

Generelleforutsetninger
Metodegrunnlagfra V712
Konsekvensanalysen
byggerpå metodegrunnlageti StatensvegvesenhåndbokV712
(tidligereHB140).Dette innebærerat
konsekvenseneblir bestemtetter en vurdering
avhvilkeverdiersomforeliggeri et område og i
hvilket omfangtiltaket berørereller påvirker
disseverdiene.Ensamletvurderingavverdi og
omfanggir konsekvensenslikdet er illustrert i
den såkaltekonsekvensviftasomvist i Figur4.1.
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HåndbokV712erstattet den tidligereHB140i
november2014,dvsmensarbeidetmed
konsekvensanalysen
vargodt i gang.Dennye
versjonenhar noennyetilnærmeringersom
avvikerfra den forrige.Sålangt det har vært
mulig,er den nyehåndbokenfulgt opp i
vurderingeneher.
Byggerpå tidligere utredninger med
oppdateringer
I utgangspunktetskulleregistreringerog verdivurderingerfra tidligereplan- og analyseFigur4.1. Forholdetmellomverdi,omfangog
arbeiderleggestil grunn.Det foreliggeret
konsekvensetter håndbokV712.
betydeligmateriale fra bl.akommunedelplan
medkonsekvensutredning
for ny E16somble lagt fram i desember2012(enkeltetemarapporter er
datert januar2013),og tidligerekonsekvensutredning
for Ringeriksbanensomble behandleti 2001.Selv
om det ikkeer gått langtid fra de senestevurderingeneer gjort, er det likevelskjedden utviklingi
metode- ogvurderingsgrunnlagsomhar ført til behovfor en revideringav deler avmaterialet.
Tabell4.1. Notasjonerog fargekoderfor konsekvensgrad
etter V712.
Konsekvensgrad
negativvirkning
Ubetydelig
Ubetydeligtil liten negativ
Litennegativ
Litentil middelsnegativ
Middelsnegativ
Middelstil stor negativ
Stornegativ
Stortil megetstor negativ
Meget stor negativ
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Konsekvensgrad
positivvirkning
Ubetydelig
Ubetydeligtil liten positiv
Litenpositiv
Litentil middelspositiv
Middelspositiv
Middelstil stor positiv
Storpositiv
Stortil megetstor positiv
Meget stor positiv

Konsekvens
0
0/+
+
+/++
++
++/+++
+++
+++/++++
++++
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Medvirkning fra statlige etater
For å sikre at kunnskapsgrunnlaget er godt og tilstrekkelig, er det gjennomført egne prosesser for å
oppdatere dette. Dette er gjort med bidrag fra Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Landbruksdirektoratet
og NVE. Disse statlige etatene har også bidratt til å vurdere omfanget av inngrepene for hvert deltema,
mens den samlede avveiingen og konklusjonen står for Jernbaneverkets og Statens vegvesen sin
regning.
Bidrag fra statlige sektormyndigheter har vært nyttig og nødvendig fordi verdiene store og konfliktpotensialet er høyt i området. Videre planprosess er ikke besluttet, men statlig plan er svært aktuelt.
Ved en statlig plan er det viktig at statlige etater bidrar mer aktivt i vurderingene tidligere i prosessen
enn når planmyndigheten ikke er statlig.
Analyse for å skille mellom alternativer
Det er også grunn til å understreke at denne analysen ikke er tradisjonell konsekvensutredning etter
Plan- og bygningsloven. Denne analysen gjøres som tidligere nevnt før formell planprosess og som et
grunnlag for utarbeidelse av planprogram. Framlegging av planprogrammet med presentasjon av aktuelt
alternativ og program for videre utredning og planprosess, vil være starten på den formelle
planprosessen etter Plan- og bygningsloven.
I denne omgang er fokuset å skille mellom alternativer. I tråd med bestillingen fra Samferdselsdepartementet, er intensjonen å finne fram til det alternativet som bør detaljeres og vurderes videre i
en formell planprosess. Beslutning om tiltaket skal gjennomføres, og i så fall under hvilke forutsetninger,
skal skje gjennom en planprosess med reguleringsplan og konsekvensutredning som beslutningsgrunnlag. (Det er derfor vi kaller denne analysen en konsekvensanalyse og ikke en konsekvensutredning
som er et begrep knyttet til forskrift om konsekvensutredning med hjemmel i Plan- og bygningsloven for
bruk i formelle planprosesser.)
Dette fører til at tema som gjelder selve begrunnelsen for tiltaket og forhold som har betydning for
beslutning om gjennomføring eller ikke, ikke er med i denne analysen med mindre det kan bidra til å
skille mellom egenskaper ved alternativene. Det innebærer at noen tema, som klimagassutslipp og en
samlet samfunnsøkonomisk analyse, ikke er med i denne omgang, fordi de i liten grad skiller mellom
alternativene slik de er utformet. Dette vil inngå i den formelle konsekvensutredningen sammen med
reguleringsplanforslaget.
Fokus på delområder hvor miljøtema skiller mellom alternativene
Som vist tidligere, er strekningen Sandvika - Hønefoss delt inn i delområder. I noen av delområdene vil
arealrelaterte tema ikke være avgjørende for anbefaling av alternativ. Dette gjelder mellom Sandvika og
Kroksund i delstrekning 1. Nesten hele denne strekningen går i tunnel med unntak av noen kortere
dagstrekninger omtrent halvveis. Her er det i første rekke kostnader, kjøretid og anleggsgjennomføring
som vil være beslutningsrelevante tema. I tillegg vil vurdering av om utbyggingsområdet Avtjerna skal
betjenes med en stasjon være avgjørende. En eventuell utbygging på Avtjerna tas ikke opp i denne
analysen, det vil bli håndtert i en egen plan- og utredningsprosess når utbyggingsområdet skal
planavklares i regi av Bærum kommune. Vegplanen mellom Skaret og Høgkastet ved Kroksund er
avklart og vurdert gjennom egen kommunedelplan.
I nordre del av strekningen, delstrekning 5 inn mot Hønefoss, er det vurdert alternative løsninger for
hvordan både IC-togene og Bergenstoget skal gå. Dette vil innebære noe arealutvidelse av dagens
jernbanetrasé samt en ny trasé over landbruksmark mellom nordre og søndre del av sløyfen via
Hønefoss sentrum. I de alternativene som er vurdert her vil ikke arealinngrepet skille mellom
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alternativene. Løsningene for togets betjening og endepunkt i Hønefoss har ingen innvirkning på valg av
trasé fra og med Kroksund over Storelva og fram til Styggedalen hvor delstrekning 5 begynner. Det er
derfor ikke gjort en konsekvensanalyse av delstrekning 5 i denne utredningen, men arealinngrepet i
dette området vil inngå i konsekvensutredningen i videre planarbeid.
4.1.2

Landskapsbilde
Konsekvensvurdering av landskapsbilde blir i Statens vegvesens veileder V712 definert slik:
"Definisjonen av landskap er svært vid og inneholder flere perspektiver. I denne håndboka omhandler
tema landskapsbilde det visuelle bildet av landskapet, mens folks oppfattelse av landskapet inngår i
tema nærmiljø/friluftsliv. Naturgrunnlaget er behandlet under tema naturmangfold og tema
kulturmiljø tar for seg de kulturhistoriske sporene i landskapet."
Tema landskapsbilde defineres slik:
"Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter, og er basert på
fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen. Temaet tar for seg hvordan landskapet oppleves romlig,
ut i fra omgivelsene."
Det innebærer at verdier som knytter seg til landskapet, men som ikke er av visuell art, tilhører andre
tema. I denne konsekvensanalysen vil landskapets geomorfologiske og naturhistoriske verdi behandles
og vektes under naturmiljø. Kulturlandskapets verdi vektes under kulturmiljø.
Silingsrapporten legger til grunn verdi- og sårbarhetsanalyser utført av Statens vegvesen i forbindelse
med KDP for E16 Skaret – Hønefoss. Det foreligger flere rapporter som til sammen dekker
utredningsområdet for denne silingsrapporten. Den første er fra 2008 og dekker arealet øst for Storelva,
Juveren og Lamoen. I 2010 ble det laget en tilleggsanalyse av den vestre delen av området. Disse verdiog sårbarhetsanalysene ble så slått sammen til ett grunnlag, brukt i konsekvensutredningen for E16,
som forelå i desember 2012. Det er kun gjort små justeringer av grensen for to verdiområder, Storelva
og Steinssletta, men ellers er det kartet fra 2012, med de vurderinger som ligger til grunn, som danner
grunnlaget for følgende konsekvensanalyse.
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Figur 4.2. Verdikart for landskapsbilde over hele analyseområdet.
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Naturmiljø
Innledning
De nordre deler av Tyrifjorden med blant annet Kroksund, Røysehalvøya og Storelva utgjør til sammen
et svært viktig naturområde. Geologi, geomorfologi, hydrologi og klima i området er grunnlag for et rikt
biologisk mangfold av nasjonal og internasjonal betydning. Det er også bakgrunnen for at mennesket i
sin tid slo seg ned her og at området dermed også er å regne som nasjonalt viktig når det gjelder
jordressurser og kulturminner.
Det er opprettet seks naturreservat i Nordre Tyrifjorden og Storelva. Naturreservatene og samspillet
mellom dem utgjør til sammen Ramsar området "Nordre Tyrifjorden Wetlands System".
Begna og Randselva møtes ved Hønefoss og renner sammen ut i Tyrifjorden som Storelva.
Drammenselva fører vannet fra Tyrifjorden til sjø. Tyrifjorden er Norges femte største innsjø og
vannkvaliteten er god. Innsjøen er drikkevannsreservoar for flere hundre tusen mennesker. Det er tillatt
regulering på en meter.
Eksisterende påvirkning
Det er mange faktorer som påvirker både biologisk og geologisk mangfold i planområdet og dets nære
omland. For områder som er vernet eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven vil slik ytre
påvirkning virke negativt på naturverdiene. Oppdyrking, drenering og kanalisering gjennom lang tid har
endret våtmarksområdene langs Storelva. Høstpløying og eutrofiering påvirker vannkvaliteten og
medfører erosjon og menneskeskapt gjengroing. Det er boligområder, næringsarealer og militære
områder langs Storelva.
Fremmede arter som særlig påvirker området negativt er vasspest som fører til gjengroing og redusert
vannkvalitet og mink som er en direkte trussel for hekkende fugl.
Det er flere demninger og kraftstasjoner ovenfor Hønefoss både i Begna og Randselva og flere veg- og
jernbanebruer. E16 og to andre veger krysser Storelva sør for Hønefoss. Det er ingen demninger i
Storelva. Oppdemming og regulering av elva har redusert tilførsel av finstoff og endret det naturlige
flomregime.
Uttak av grus og sand ved blant annet Prestmoen, Lamoen og Bymoen, skogplanting og hogst er andre
faktorer som berører både biotoper og geotoper.
Ved Storelvas utløp ligger det en campingplass vegg i vegg med naturreservatet. Sandbankene ved
utløpet av Storelva er populært både for badegjester og båtfolk. Slik aktivitet er en trussel for hekkende
fugl og i konflikt med verneverdiene.
Verdivurdering generelt
Naturverdier og omfang for hvert alternativ er vurdert for hver delstrekning. Verdi og omfangsvurdering
er i tråd med Statens vegvesenets håndbok V712 (ny versjon desember 2014). Der er tatt utgangspunkt i
eksisterende kunnskapsgrunnlag fra tidligere utredninger samt noe oppdatering i dette
utredningsarbeidet.
Verdivurdering for ikke-prissatte konsekvenser tar utgangspunkt i verdikartet for kommunedelplan for
E16, men er endret for i større grad å inkludere landskapsøkologiske sammenhenger og viktige
geologiske forekomster. Det er også gjort en tilpassing til revidert utgave av V712.
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Figur 4.3. Verdikart for naturmiljø for hele studieområdet.
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Hovedutfordring for tema naturmiljø i dette prosjektet er forholdet til Storelva med sine våtmarksområder og meandrerende elveløp og kroksjøer. Kroksjøer en er sterkt truet naturtype og et landskap
med flere kroksjøer med ulik alder forsterker verdien ytterligere. Andre viktige områder må i denne
sammenheng vurderes som noe underordnet, selv om det her er snakk om lokaliteter for rødlistearter
og viktige naturtyper av nasjonale viktighet.
Omfangsvurdering
For sårbare områder som er gitt særlig beskyttelse ved lov vil selv mindre negative konsekvenser kunne
være i strid med verneformålet. Det er derfor helt nødvendig å gjøre en egen vurdering av et tiltak med
utgangspunkt i naturmangfoldloven, der tiltaket er i strid med nasjonale målsettinger, forskrifter og
konvensjoner. Avbøtende tiltak vil her kunne stå sentralt.
Avbøtende tiltak
Miljødirektoratet har tidligere vurdert mulig kompenserende tiltak dersom det blir bygget veg eller bane
gjennom området. I 2012 ble det laget forslag til en nasjonal plan for restaurering av våtmark 20142018. Storelva var her et av flere områder hvor det ble vurdert nokså omfattende restaureringstiltak.
Fjerning av vasspest og krattvegetasjon, redusere gjengroing med bruk av beitedyr, mudring,
oppdemming, åpning av tidligere vannveger og igjenfylling av grøfter.
Kunnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være relativt bra når det gjelder hvilke verdier som finnes i
området. Det synes imidlertid å være noe mangelfull kunnskap om i hvor stor grad tiltaket vil redusere
verdiene i området og hvor store de faktiske konsekvenser vil bli. Føre-var-prinsippet må derfor komme
til anvendelse sammen med vurdering av avbøtende tiltak.
Vern og utbygging
Verneområdene er omgitt av areal som er påvirket av menneskelig aktivitet. Sammenhengen mellom
enkeltområdene er stor, særlig når det gjelder fuglefauna og de naturhistoriske kvaliteter som nye og
gamle elveløp. Verneområdene er etablert for å sikre disse verdier. En utbygging i verneområdenes
influensområder vil derfor også påvirke verneområdene negativt selv om tiltaket som sådan holdes
utenom eller i liten grad vil være i konflikt med reservatgrenser. I tillegg vil plassering av vegkryss på
Helgelandsmoen, Mosmoen eller ved Juveren ytterligere legge press på arealer i influensområdet for
verneområdene.
Når et tiltak medfører negative konsekvens for naturverdier som er vernet ved lov direkte eller indirekte
må dette vurderes særskilt opp mot naturmangfoldloven uavhengig av om konsekvensen er liten eller
stor negativ.
Gjennomføring av et vegprosjekt gjennom et verneområde vil i utgangspunktet være i strid med
vernebestemmelsene. Etter naturmangfoldloven § 48 kan det likevel gis dispensasjon der «vesentlige
samfunnshensyn gjør det nødvendig». I nødvendighetskriteriet ligger det at dispensasjon ikke kan gis,
der det foreligger realistiske alternativer som kan oppfylle samfunnshensynene som begrunner
søknaden.
Dispensasjonsmyndighet i første instans er Fylkesmannen i Buskerud, mens Miljødirektoratet er ordinær
klagemyndighet for vedtak etter naturmangfoldloven § 48. Spørsmålet om gyldigheten av en
dispensasjon kan også bringes inn for rettssystemet. Norge har også forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen, konvensjonen om biologisk mangfold og landskapskonvensjonen.
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I vurdering av samlet belastning må det tas hensyn til den aktivitet som allerede finnes i området, hvilke
andre tiltak som er planlagt i området, hvilke konflikter som er i området i dag og hvilke konsekvenser
tiltaket vil ha på naturverdiene i området.
Nordre Tyrifjorden Wetlands System er et av Norges 63 Ramsar -områder og har internasjonal verdi og
består av fem naturreservat i Tyrifjorden og Storelva. Sammenhengen mellom enkeltområdene er viktig.
Dette våtmarksområdet er etter Øyeren, Sør-Norges viktigste rasteområder for fugl.
Storelva er ikke bare viktig for fuglelivet. Det meandrerende elveløp med tilhørende kroksjøer og
deltaområde utgjør et svært interessant og sjeldent elvelandskap.

Figur 4.4. Utdrag av forslag til verneplan for Tyrifjorden (20 nye verneområder).
Landskapsøkologiske sammenhenger
Landskapsøkologiske sammenhenger er forskjellig fra art til art og både tid og rom spiller inn. I
forbindelse med dette veg- og banetiltaket er det fokus på fuglelivet og da spesielt fuglelivet knyttet til
våtmarksområdene omkring Storelva. Både rasteområder, vinteroppholdssteder, beiteområder,
skjulesteder og hekkeområder er av betydning. Særlig for trekkfugl vil det være lange avstander mellom
de ulike områdene som er av verdi for artene. Kortnebbgås raster i Norge på sine trekk mellom områder
syd for Nordsjøen og Svalbard.
Trekkruter for elg og annet vilt er i så henseende mindre viktig. Det samme gjelder de økologiske
sammenhengene mellom skog og åpen mark med randsoner og åkerholmer som er av betydning for
arter som ikke har spesiell tilknytting til våtmark.
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Kulturmiljø
Kulturmiljøer er kartlagt og verdisatt i flere utredninger i forbindelse med Ringeriksbanen og E16. Disse
legges til grunn for denne analysen. Vi bruker primært nyeste utredning som grunnlag. Det er likevel
nødvendig å gjøre kort rede for utredningene, for å avklare kildegrunnlaget for kulturminner i denne
silingsprosessen.
Nyeste rapport er «E16 Skaret – Hønefoss. Temarapport Kulturmiljø» fra 2013 (SVV /
Kulturminneconsult). Denne er basert på følgende to rapporter.
«E16 Skaret – Hønefoss. Kulturmiljø. Verdi og sårbarhetsvurdering. Tilleggsutredning» fra 2008 (SVV /
Vegdirektoratet) som var et supplement til følgende rapport, og benyttes her for å fange opp de
vestligste delene av traséene.
"E16 Skaret-Hønefoss Verdi og sårbarhets-analyse" 2007 (NIKU). Denne utredningen blir brukt som
supplement her, da nyeste utredning i stor grad dekker samme område. Opererer med større
kulturmiljøer enn den nyeste rapporten. Dette gjenspeiler en forståelse av kulturmiljø hvor en har lagt
vekt på de store (historiske) sammenhengene i landskapet. Dette kan gi uhåndterlige størrelser å jobbe
videre med, men kan også være en pekepinn om hvordan forvaltningen vil forholde seg til tiltak i
områdene. Steinsletta er for eksempel et av landets 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket, og vil i
praksis ha et sterkt vern. Området dekker hele 12 000 mål, og dette kommer bedre til utrykk i
utredningen fra 2007. Det er ellers ikke foretatt noen kvalitativ sammenligning av de ulike utredningene,
følgende vurderinger er overordnede.
Avgrensingen av kulturmiljøene i 2013-rapporten representerer en innstramming av kulturmiljøene fra
2007-rapporten. Faglig kan dette diskuteres, men det har gitt et spillerom for planlegging av veg. Eksakt
grense for et kulturmiljø vil ofte være vanskelig å trekke, og Kulturminnekonsult lar dette uttrykkes ved
å avgrense kulturmiljøer som nærmest sirkelrunde i 2013-rapporten. Flere steder har vi gått inn og
endret avgrensing. Et miljø (KM 5) har fått redusert verdi. Enkelte miljø er i tillegg lagt inn fra
Askeladden (KM 13 og 34), og for å fange opp miljøene rundt Hønefoss er 1999-utredningen brukt.
Ingen kulturmiljø fra 2013-rapporten er fjernet, dagens kartgrunnlag gjenspeiler i det hele denne
rapporten.
Verdikart med kulturmiljøer ble forelagt Riksantikvaren 10. desember 2014. Riksantikvaren foreslo
oppgradering av verdi på åtte av kulturmiljøene. Med unntak av ett miljø (nr 26), ligger alle disse
innenfor større kulturlandskaper som er definerte i ulike andre sammenhenger.
Håndbok V712 har nå også innført kulturlandskap som en kategori under temaet kulturminner og
kulturmiljø, noe som nå gjør det naturlig å ta hele slike med i vurderingen (2014:175, 178). Imidlertid er
dette i motsetning til håndbokens ønske om at kulturmiljøer ikke bør være for store eller inneholde for
mange kulturminner (2014: 125, 179). Ved store miljøer kan tiltak fort vurderes til relativt lite omfang,
med følgende liten konsekvens. Selv om et tiltak kan ødelegge viktige verdier i et større landskap, vil
dette vurderes som liten konsekvens etter metoden, som da fungerer mot sin hensikt.
Vi savner praksis eller gode eksempler på hvordan dette er tenkt gjennomført, og løser det her på
følgende måte. Kulturmiljøer blir vist som før, og følger her Riksantikvarens forslag til økt verdi.
Kulturmiljøene er nummerert 1-39. Kulturlandskap blir vist som større overlappende områder. Innenfor
et slikt område vil en kunne differensiere med hva som "bare" berører kulturlandskapet, og hva som i
tillegg berører et spesifikt kulturmiljø innenfor dette landskapet. Vi vil da kunne angi større omfang
innenfor en relativt liten del av et kulturlandskap. Kulturlandskapene er nummerert A-C.
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Riksantikvaren foreslår tre kulturlandskap, alle med høy verdi, men med en glideskalaforskjell dem i
mellom. Miljøene er Steinsletta, Løken-Rytteraker-Fekjær og Norderhov-Hverven-Tanberg.
I denne analysen setter vi Steinsletta til stor verdi, de to andre til middels-stor. Dette vil vise at
Steinsletta er i en særstilling som nasjonalt utvalgt kulturlandskap. De to andre landskapene vil ha lavere
verdi, men fremdeles inneholde kulturmiljøer med stor verdi, som dermed skiller ut de viktigste delene
av kulturlandskapet. Dette impliserer ikke at Norderhov-Hverven-Tanberg har objektivt mindre verdi
enn Steinsletta. I andre sammenhenger vil vurderingen kunne være motsatt. I en konsekvensanalyse
verdisettes områder for å belyse konsekvens og forskjeller mellom alternativer av gitte tiltak. Det er
også et mål å differensiere verdiene for å få best mulig frem likheter og forskjeller i forhold til tiltaket.
Dette gjør at verdivurderingene er kontekstuelle, og ikke umiddelbart overførbare til andre analyser.
Som understreket i de tidligere utredningene går traséene gjennom områder med store
kulturminneverdier, flere steder av nasjonal betydning, og i områder med stort potensial for funn av nye
automatisk fredete kulturminner.
Tabell 4.2: Kulturminneutredninger i forbindelse med Ringeriksbanen og E16
År
1994

Rapportnavn
Spor i Ringeriksjord

Hva
Tilleggsutredning
kulturminner
Ringeriksbanen.

1999

Spor i gammel jord

Grunnlagsrapport
kulturminner for
Ringeriksbanen
og E16

2007

E16 Skaret-Hønefoss
Verdi og sårbarhetsanalyse
E16 Skaret-Hønefoss
Kulturmiljø. Verdi og
sårbarhetsvurdering.
Tilleggsutredning
E16 Skaret-Hønefoss
Kulturmiljø. Verdi og
sårbarhetsanalyse.
Tilleggsutredning
Sundvollen – Åsa –
Hvervenmoen
E16 Skaret-Hønefoss
Temarapport
Kulturmiljø.
Konsekvensutredning

2008

2011

2013
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Hvor
Utreder alternativ 2 og 6 fra
1993-utredningen i forbindelse
med Ringeriksbanens-Bergensbanens forkortelse, vedtatt i
stortinget juni 1992. Alt. 2 var et
"Busund-alternativ", alt. 6 gikk
om Åsa.
Utreder kulturmiljøer fra
Sandvika til Hønefoss

Utredning av kulturmiljøer fra
Skaret til Hvervenmoen

Hvem
Buskerud
fylkeskommune for
NSB Bane

Akershus
fylkeskommune for
Jernbaneverket og
Statens vegvesen
NIKU for Statens
vegvesen

Tilleggsrapport

Verdivurdering av kulturmiljøer
vest for planområdet til 2007rapporten

Statens vegvesen og
Vegdirektoratet.

Tilleggsrapport

Verdivurdering av kulturmiljøer
øst for planområdet til 2007rapporten.

Kulturminneconsult
for Statens vegvesen

Rapporten er en samkjøring av de tre foregående
rapportene med mindre konservativ avgrensing av
kulturmiljøer
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Figur 4.5. Verdikart for kulturmiljø. Avmerkede kulturmiljø er omtalt under hvert delområde
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Naturresurser
Landbruksverdier
Området mellom Kroksund og Hønefoss er et av de beste jordbruksområdene i Norge og har
gjennomgående stor verdi. Det meste av dyrka mark er fulldyrket og med svært god jordkvalitet. Det
meste av skogsområdene har høg bonitet og er dyrkbar, men disse verdiene kan i liten grad utløses da
skogen har funksjon som verneskog for omliggende jordbruksområder.
Fulldyrka mark er gitt stor verdi og skogsområdene er gitt middels verdi for tydelig å skille de ulike
kvalitetene.
Det er gjort overslag over arealbeslags med utgangspunkt i faktisk areal for veg og bane og foreslåtte
kryss pluss en buffer på 2x20 meter. Buffersone er 10 m langs tilførselsveger og det er ikke lagt til buffer
der vegen går i bru over land. Noe av arealene innenfor buffersonen kan trolig tilbakeføres til
landbruksformål etter anleggsfasen. Endelig trasé er ikke fastlagt og ytterligere arealbeslag pga
skråninger og fyllinger er derfor ikke gjort rede for på det nåværende tidspunkt. En slik sone kan delvis
tilbakeføres til jordbruksareal etter at tiltaket er ferdigstilt. Kryssing av veg eller bane over dyrket mark
vil medføre teigdeling som vil være negativ for drift og kunne medføre at ytterligere areal går ut av
produksjon.

Figur 4.6. Utsnitt av jordkvalitetskart der rød er svært god jordkvalitet (Kilde: Skog og Landskap)
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Figur 4.7. Verdikart for naturresurser over hele analyseområdet.

5142015 RRB E16 Silingsrapport 2015-01-30

- 53 -

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

53 av 151
UTF-00-A-224435
00A
30.01.2015

Prosjektnr. 900036
Utredning Ringeriksbanen

Ringeriksbanen og
E16 Skaret – Hønefoss,
silingsrapport

Figur 4.8. Kartutsnitt fra den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA).

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

54 av 151
UTF-00-A-224435
00A
30.01.2015

Figur 4.9. Viktige grusforekomster omkring Storelva.

Vannressurser
Tyrifjorden er drikkevann for flere hundre tusen innbyggere og det forventes at kvaliteten
opprettholdes. Tyrifjorden har vært planlagt som ny drikkevannskilde også for Oslo kommune.
Tyrifjordens er dyp og har et stort volum som gjør dette til et relativt robust drikkevannsreservoar til
tross for aktivitet i nedslagsfelt.
Det er antatt at deltaområdet ved Storelva har betydelige grunnvannspotensial i henhold til nasjonal
grunnvannsdatabase.
Løsmasser
Det finnes store løsmasseforekomster i området omkring Storelva. De viktigste områdene er
Prestmoen, Lamoen, Mosmoen og Bymoen. Det er grustak i drift på Prestmoen, Lamoen og Bymoen.

4.1.6

Nærmiljø og friluftsliv
Grunnlag for verdivurdering
Til grunn for denne konsekvensanalysen legges verdi- og sårbarhetsvurderinger utført for temaet
nærmiljø og friluftsliv i forbindelse med konsekvensutredning for Kommunedelplan (KDP) for E16
Skaret- Hønefoss med noen korrigeringer. Korrigeringene er oppgitt under omtalen av verdi for hvert
delområde.

5142015 RRB E16 Silingsrapport 2015-01-30

- 54 -

Prosjektnr. 900036
Utredning Ringeriksbanen

Ringeriksbanen og
E16 Skaret – Hønefoss,
silingsrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

55 av 151
UTF-00-A-224435
00A
30.01.2015

Konsekvensvurdering av nærmiljø og friluftsliv blir i Statens vegvesen sin veileder V712 definert slik:
 "Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som
ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor (…) og områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes
til fots eller på sykkel.
 Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring
og naturopplevelse. I dette regnes både naturterreng og rekreasjonsareal i tettsteder (…).
Nærturterreng er definert som store naturområder (større enn 200 dekar) i tettsteder eller som
grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. Rekreasjonsareal er
definert som naturområde av en viss størrelse (minst 5 dekar) i tettsteder eller som grenser til
tettsteder. Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er også inkludert.
Begge definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og arbeidsplass- og
tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.
Motoriserte aktiviteter inngår ikke i temaet nærmiljø og friluftsliv"
Definisjonen i V712 er mer detaljert enn definisjonen som var gitt i den tidligere håndbok 140. Vi kan
imidlertid ikke se at dette har betydning for den verdivurderingen som er foretatt i KDP for E16. Også
kriteriene for verdivurdering av ulike typer områder er noe endret eller presisert i den nye veilederen.
Blant annet er det for boligområde lagt inn "kvalitet" som et kriterium og for offentlige, felles
møtesteder og andre uteområder og friluftsområder er "opplevelseskvalitet" lagt inn som et kriterium.
Verdivurderingene i KDP for E16 har uansett ikke fulgt håndboken helt, det er gjort tilpasninger. Selv om
"kvalitet" og "opplevelseskvalitet" ikke ligger som kriterium i håndbok 140 er disse kriteriene likevel
vektlagt ved verdivurdering i KDP for E16. Dette er derfor ivaretatt. For friluftsområder er "egnethet"
trukket inn som et nytt kriterium i V712. Dette er omtalt i verdivurderingen i KDP for E16, men presisert
at dette ikke skal vektlegges. Det har likevel trukket opp verdien noe på noen områder at det er egnet
selv om det ikke er i bruk. I V712 er det presisert at vurdering av egnethet gjelder om det er egnet til
friluftsaktiviteter med spesielle krav til området (for eksempel fiske, jakt, padling, skøyter). Vi har ikke
nok kunnskapsgrunnlag til å vurdere dette og har derfor valgt ikke å justere verdikart og
verdivurderingen etter dette nye kriteriet.
De justeringene som er gjort på verdikart og verdivurderinger, skyldes et noe økt kunnskapsgrunnlag
siden verdivurderingen for E16 ble utført. Det økte kunnskapsgrunnlaget er basert på opplysninger som
fremkommer i kommunenes kartbaser, blant annet oversikt over skiløyper.
I verdikartet er ikke ferdselslinjer markert særskilt. De viktigste ferdselslinjene for nærmiljø og friluftsliv i
området er delvis sammenhengende sykkelveg langs E16, lokalveger som kan benyttes til sykling og
turer, Pilgrimsleden som går gjennom planområdet og oppkjørte skiløyper. Videre er det flere stier og/
eller løyper i de ulike nærturområdene.
Forutsetninger for omfangsvurdering
Etter V712 skal støy behandles som et prissatt tema og virkninger (omfang) av endret støy vurderes i
forhold til konsekvens for innemiljø. Det skal likevel vurderes under nærmiljø og friluftsliv dersom
endret støynivå fra et tiltak har konsekvens for menneskelig aktivitet ute i et nærmiljø eller
friluftsområde. I forbindelse med silingsrapporten er det utarbeidet en overordnet støyvurdering
(Ringeriksbanen og E16- Overordnet Støyvurdering, Norconsult 2014-12-16). Denne støyvurderingen er
benyttet som grunnlag for omfangsvurderingene for Nærmiljø og friluftsliv.
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Figur 4.10. Verdikart for nærmiljø og friluftsliv over hele analyseområdet.
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I omfangsvurderingen legger vi følgende forutsetninger til grunn:
 Det forutsettes at det ikke anlegges støyskjerming i friluftsområdene.
 For boliger forutsettes følgende støyskjerming:
o Ved større boligklynger forutsettes anlagt støyskjerming ved vegen og banen slik at hele miljøet
blir skjermet
o Ved enkeltbygg og i mer spredtbygde områder forutsettes at det blir lokalskjerming ved den
enkelte bolig. Miljøet mellom boligene vil dermed kunne være utsatt for støy.
o For næringsområder forutsettes ikke støyskjerming
Når det gjelder tilgjengelighet og barrierevirkninger forutsettes at kryssing for gående og syklende over
eller under traséene skjer som i forslaget til KDP for E16 Skaret – Hønefoss, dvs at kryssing skjer via
lokalvegnettet som i hovedsak opprettholdes, men at det ikke legges opp til egne kryssinger i
friluftsområdene. Unntaket gjelder Storelva hvor det forutsettes kryssing for gående under bru på begge
sider av elva.
Pilgrimsleden følger i hovedsak lokalvegsystemet. Siden dette systemet forutsettes opprettholdt legges
det til grunn for vurderingene at også leden blir opprettholdt, om enn med noen omlegginger.

4.2

Delområde 1: Sandvika – Høgkastet ved Kroksund

4.2.1

Arealrelaterte konsekvenser
Som tidligere omtalt er det ikke gjennomført konsekvensanalyse av arealrelaterte tema for denne
delstrekningen. Strekningen går for det mest i tunnel og inngrep i arealer er knyttet til potensielle
stasjoner ved Bjørumsag og ved Rustad. Begge disse kan betjene et framtidig utbyggingsområde ved
Avtjerna som er avsatt som framtidig utviklingsområde i kommuneplanen til Bærum. Dagstrekningene
er 4-500 m lange og ligger i et småkupert terreng. Utforming av stasjonene og deres nærområde vil
være avhengig av hvilke plansvar utbyggingsområdet ved Avtjerna gir. Arealkonsekvensene av et
framtidig utbyggingsområde vil også inkludere stasjonsområdene.
Alternativet via Skaret har to korte dagstrekninger på ca 400 og 600 m. Lengden på disse kan endres ved
videre optimalisering av traséene, men en dagstrekning i dette området er forutsatt av hensyn til
anleggsdrift og kostnader.
I tillegg til dagsonene vil arealinngrep knytte seg til tverrslag og rømningstunneler. Som omtalt
nedenfor, er det på strekningen Sandvika og fram til dagstrekningene lagt inn en rømningstunnel for
hver 1000 meter. Disse er forutsatt knyttet til eksisterende lokalveger som holdes åpen også om
vinteren. Disse tunnelene og tilknytningen til eksisterende veger er plassert mer som eksempler for å
vise muligheter, men ved videre planlegging og detaljering er det sannsynlig flere av disse vil få en
annen utforming og plassering når de optimaliseres i forhold til inngrep, lengde og kostnader. Der hvor
banen har lange tunnelstrekninger under Krokskogen er det forutsatt en parallell rømningstunnel uten
tverrslag.
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Figur 4.11. Illustrasjon av Ringeriksbanen fra en mulig trasé ved Skaret fra forrige baneutrening.
Illustrasjon: Fjellanger Widerøe/Jernbaneverket.

Tabell 4.3. Jernbanetraséens lengde, kjøretid og stigning på delstrekning 1 Sandvika – Kroksund.
Lengde
Kjøretid
Søndre del under
Nordre del under
Strekning
*)
i km
i min
Vestmarka
Krokskogen
Sandvika - Sundvollen
11
Skaretlinja
1a g
25,8
12,3 ‰
11,9 ‰
11
Rustadlinja
1b h
24,9
20,0 ‰
7,0 ‰
10
Bjørumlinja
1c h
25,2
14,4 ‰
3,3 ‰
Sandvika - Rørvik
11
Skaretlinja
1a e
25,3
12,3 ‰
12,0 ‰
11
Rustadlinja
1b f
24,6
20,0 ‰
7,4 ‰
10
Bjørumlinja
1c f
25,0
14,4 ‰
3,6 ‰
*) Kjøretid inklusive 4 prosent grunntillegg og avrunding, med stopp i Sandvika, men uten stopp på Bjørum/Rustad og Sundvollen..

4.2.2

Anleggsfasen
Den eksisterende kulverten for Askerbanen over Jongsjordet vest for Sandvika ble bygget i spuntet
byggegrop, i tillegg ble det utført grunnforsterkning med kalksementpeler. Kulverten er fundamentert
på stålkjernepeler til berg. Spunten ble ikke trukket. Etter bygging av banen er det registrert betydelige
setninger i området. Det må tas hensyn til setningsrisiko ved valg av fundamenteringsløsning for ny
kulvert og for valg av avstivning for spuntgrop. Byggegrop for nye spor sikres med spuntvegger, det
antas gunstig å utføre kalksementpeling også for ny byggegrop. Det anbefales så langt det er mulig, å
benytte innvendig avstivning og unngå stagboring av setningshensyn.
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Påhugg for tunnel i syd er tenkt plassert med ett tunnelløp på hver side av eksisterende dobbeltsportunnel (Tanumtunnelen). Tunnelløpet for inngående spor bygges på synk for å kunne krysse under
eksisterende tunnel før traséen starter stigningen nordover. Kryssingen mellom ny og eksisterende
bergtunnel er forutsatt utført ved å støpe en platebru mellom tunnelene. Det vil sannsynligvis være
nødvendig å etablere en anleggstunnel inn til hovedtunnelene for at kulvert skal kunne etableres raskt
inn mot tunnelåpningen. Anleggstunnelen vil senere kunne fungere som rømningstunnel.
Ved aktuelle dagsoner mellom tunnelene ved Bjørum (1c) og Rustad (1b) vil det bli anleggstekniske
utfordringer knyttet til eksisterende trafikk på E16 og relativt trange forhold for riggområder og evt.
mellomlager for masser. Ved dagsone ved Skaret (1a) vil dagsoneområdet være større og mer fristilt fra
trafikk på offentlig veg, samtidig som det vil være områder for deponering av masser i umiddelbar
nærhet. Det antas likevel å være enkelt å knytte seg til offentlig veg her for massetransport.
For tunnel Sandvika-Bjørum eller Rustad er det lagt opp til massetransport fra et tverrslag ved Ringiåsen
eller Jansbråtan, i tillegg til utkjøring fra begge tunnelender. Her må det foretas en opprusting av
eksisterende vegnett og eventuelt etableres anleggsveger til offentlig vegnett.
Flere rømningstunneler er antatt etablert mellom der tunnelene går sammen til dobbeltsporstunnel og
nordre ende av tunnelen. Rømning fra enkeltsporstunnelen foretas til motgående spor via
tverrforbindelse for hver 500 m.
For tunnelene i nordre del fra Bjørum eller Rustad til Rørvik eller Sundvollen er det antatt etablering av
rømningstunneler ut i dagen for de første 2000 m av tunnelen. Den innerste rømningstunnelen er også
tenkt etablert som et tverrslag for driving mot nord og for uttransport av masser. Lengst i nord er det
antatt at det kan etableres en rømningstunnel til friluft 1000 m syd for portalåpningen. For øvrig er det
tenkt at det skal etableres en parallell vedlikeholds- og rømningstunnel på den resterende delen av
strekningen. Denne tunnelen kan også benyttes under byggetiden, for massetransport, mellomlagring
etc. Pga. vesentlig mindre tverrsnitt enn hovedtunnelen kan denne drives raskere, slik at man kan
etablere nye stuffer på traséen lenger nord og dermed redusere den totale drivetiden.
Det er ikke foretatt en analyse av forventet bergkvalitet og driveforhold for de aktuelle alternative
traséene i denne fasen. På generelt grunnlag kan man si følgende:
 Alternativ via Skaret (1a) har høy bergoverdekning (>150 m) på en vesentlig høyere andel av traséen
(området ved Ramsås og ut mot Skaret) enn de øvrige to traséene. Dette antas å ha betydning for
forventet innlekkasje, da bergoverdekning på mer enn i størrelsesorden 150 m normalt gir tettere
bergmasse.
 Alternativene via Rustad (1b) og Bjørum (1c) passerer under områder med bebyggelse og
landbruksmark over en betydelig lengre strekning enn alternativ 1a via Skaret. Høyere krav til
innlekkasje kombinert med begrenset overdekning antas å gi betydelig større omfang av injeksjon
for 1b og 1c enn for 1a for deler av traséen.
 Fordelingen av de ulike bergartene tunnelene forventes å gå gjennom for de ulike alternativene vil
variere noe, men det er ikke funnet at forskjellene i bergartsfordeling mellom de ulike traséene er
tilstrekkelig signifikant til å anbefale noen traséer framfor andre. Forhold som vil ha større betydning
for stabilitet og vanntetting er plassering av tunnelene vertikalt i forhold til subhorisontale strukturer
(peneplan, lavatopper) samt kryssing (antall, størrelse og vinkel) av større svakhetssoner.
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 Alle traséene krysser flere svakhetssoner med ulike vinkler. Alternativ 1a, strekningen SandvikaSkaret, vil krysse de fleste større svakhetssoner med stor vinkel (>45°). Øvrige alternativer vil krysse
flere markerte soner med ugunstig vinkel. Alle traséene må optimaliseres for å finne beste korridor
med tanke på kryssing av svakhetssoner.
4.2.3

Kostnader
Alternativ 1b via Rustad (1b) har lavest kostnad enten den knyttes mot trasé over Kroksund via Rørvik
eller Sundvollen. Trasé via Skaret (1a) er dyrest, 13 prosent dyrere enn via Rustad. Trasé mot Rørvik er
marginalt billigere enn mot Sundvollen, forskjellen ligger rundt to prosent.
Tabell 4.4. Kostnadsoverslag for jernbanetrasé Sandvika – Kroksund, mill kr.
Mot Kroksund
1g eller 1h
1e eller 1f
Fra Sandvika
Sundvollen
Rørvik
1a: Skaretlinja
14 432
14 117
1b: Rustadalinja

12 718

12 440

1c: Bjørumlinja

13 490

13 212

16 000
14 000
12 000
10 000
8 000

Sundvollen

6 000

Rørvik

4 000
2 000
0
Skaretlinja

Rustadalinja

Bjørumlinja

Figur 4.12. Kostnadsoverslag for jernbanetrasé mellom Sandvika og Kroksund, mill kr.
4.2.4

Oppsummering og konklusjon delstrekning 1
Det er bare jernbanetraséene som skal vurderes på denne strekningen. Disse går i all hovedsak i tunnel
og har dermed lite arealinngrep. Noe inngrep må ventes i forbindelse med anlegg og ved
rømningstunneler. Skaretlinja har noen færre rømningstunneler men noe større dagstrekning. Samlet
sett vurderes det ikke å være vesentlig forskjeller mellom alternativene når det gjelder arealrelaterte
konsekvenser.
Hovedforskjellen mellom alternativene er stigningsforhold, kostander og mulighet for å etablere
framtidig stasjon for å betjene Avtjerna utbyggingsområde. Dette er mulig både med Rustadlinja og
Bjørumlinja men ikke med Skaretlinja. Stasjon ved Rustad vil trolig gi en bedre betjening av Avtjerna enn
ved Bjørum, men dette blir først avklart nå arealplanene for området er mer utviklet. Da vil en eventuell
jernbanestasjon legge føringer for arealutnyttelsen og tilhørende infrastruktur.
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Rustadlinja har lavest investeringskostnad og marginalt kortere kjøretid. Anleggsteknisk og
utfordringene i anleggsfasen er lik for Rustadlinja og Bjørumlinja. Blant disse to vil Rustadlinja komme
best ut.
Skaretlinja har noe gunstigere geotekniske forhold, men ikke så vesentlig at det veier opp større
anleggskostnad og noe lengre kjøretid. Jernbaneverket har ikke tatt standpunkt til framtidig stasjon for
Avtjerna, men mener det ikke er riktig å avskjære denne mulighet en gang i framtiden.
Samlet sett anbefales derfor at Rustadlinja (alternativ 1b) legges til grunn for videre planlegging.
Forskjellen mellom alternative mellom Rustad og Kroksund er så marginale at der vil valg av trasé over
Kroksund være førende for valg av løsning.

4.3

Delområde 2: Kryssing av Kroksund; Høgkastet – Gjesvalåsen

4.3.1

Landskapsbilde
Verdi
Delstrekning 2 omfatter fjordrommet rundt Kroksund. Fjorden med strandsoner i sør beskrives som
variert og opplevelsesrikt, der ulike strukturer danner spennende mindre rom i landskapet.
Steinhvelvsbrua over sundet trekkes frem som et verdifullt landemerke som sees fra nord og sør.
Landskapet nord for sundet er del av Gjesvalåsen, som også er markert med stor verdi. Åsen tegner
skillet mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden, og er en markert landskapsform bestående av mindre
terrengrygger som deler opp landskapet i småskala former.
Vegfyllingen som strekker seg fra Sundvollen ut i sundet til steinbrua er markert med liten verdi for
landskapsbildet, - altså et landskap med redusert kvalitet. Det samme gjelder østre del av strandsonen
nord for sundet, der dagens veg og boligbebyggelse har endret naturlandskapet.

Figur 4.13. Verdier for landskapsbilde i delområde 2, Kroksund.
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Omfang og konsekvens
Strekningen omfatter dagsonen mellom tunnelportalene på Rørvik, Sundvollen og på Kroksund. I denne
delstrekningen ligger veg og bane i hver sin trasé i flere av alternativene. Traséen ved Sundvollen kan
anlegges med eller uten stasjon.
Etablering av stasjon ved Sundvollen forutsetter vekst i sentrumsområdet med etablering av både
boliger og næring. Det er vist et forslag til etablering som en utfylling av den grunne viken mellom
dagens veg og strandlinje. Dette arealet er en del av den strandsonen som er vurdert til å ha stor verdi.
Viken ligger imidlertid i utkanten av dette området, grensende til, og inneklemt mellom områder med
normale og reduserte landskapskvaliteter. Dette arealet oppfattes ikke å være sårbart for inngrep i
tilsvarende grad som områdene lenger vest, der strandsonen ligger urørt i dag.
En utbygging som skissert vil få virkning for stedet som helhet. Stedsutviklingen kan bidra til å øke visuell
kvalitet på de områdene som i dag har reduserte kvaliteter, ved at de blir gitt en helhetlig utforming og
bedre detaljering. Plassering av stasjon og bebyggelse vil forsterke Sundvollens tilknytning til fjorden, og
den allerede etablerte fjordkryssingen vil understrekes. Samtidig vil det kunne diskuteres om omfanget
av dette har positivt eller negativt fortegn i forhold til dagens situasjon. Det vil selvsagt avhenge av
utformingen av område og anlegg. Tiltaket vil fremstå som et synlig element i området, men det
vurderes likevel dit at utfyllingen av viken vil gi banen og stasjonsområdet et omland som forholder seg
til landskapets hovedform. I dette området vil det være mulighet for å etablere en bebyggelsesskala som
harmonerer med stasjon og jernbanebru, og forankrer det til stedet. Omfanget av stasjonsløsningen på
Sundvollen vurderes idet følgende å være positivt for landskapsbildet.

Figur 4.14. Modellutsnitt som viser dagens situasjon ved Sundvollen, sett fra nord mot sør med Sundøya
midt i bildet.
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Figur 4.15. Modellutsnitt som viser utfylling og mulig etablering av stasjonsby på Sundvollen. Sett
nordfra.
2a-d: Vegbru Elstangen, jernbane Sundvollen
Vegen ligger på bru fra Elstangen til Fekjær. Brua er rett, 1,2 km lang, og krysser sundet der det er på sitt
bredeste, ved utløpet mot Storøysundet. Ved at brua trekkes så langt vest i sundet øker det visuelle
influensområdet, og anlegget vil ha omfang for et større område. Lengden på brua, og det store antallet
søyler denne lengden krever, vil gjøre at den fremstår som en markert barriere over sundet. Lengden og
formen på brua oppleves som dårlig forankret i landskapets hovedform, og dimensjonen harmonerer
dårlig med landskapets skala.

Figur 4.16. Modellutsnitt som viser de to krysningspunktene over Kroksund. Sett nordfra.
Ved Sundvollen etableres stasjonsområde, som vurderes å være av positivt omfang. Banetraséen
parallellføres videre med steinhvelvsbrua, og vil, avhengig av endelig høyde på anlegget, redusere
synligheten av denne. Jernbanetraséen lander deretter på Kroksund i et område registrert med redusert
landskapskvalitet, før den går inn i tunnel.
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Det har også vært vurdert bane forbi Sundvollen uten stasjon. Banen ville da gått på bru gjennom hele
strekningen. Anlegget ville til en viss grad fremstått som forankret til stedet, ved at det knytter seg til
dagens veg og utfyllinger. Samtidig ville den rette, høye konstruksjonen fremstått som lite tilpasset
omgivelsene, og i en skala som harmonerer dårlig med stedets egne elementer.
Samlet har alternativet størst negativt omfang i vestre del av fjordrommet, som er mest sårbart for
inngrep. Verdien i delstrekningen er jevnt over stor, omfanget er middels negativt. Utviklingsmulighet
ved Sundvollen trekker opp. Samlet er konsekvensen for landskapsbildet satt til middel negativ (--).
2b-b: Parallelle bruer for veg og bane ved Rørvik
Veg og bane ligger i dette alternativet på parallelle bruer fra Rørvik Camping til Rudstangen. Kryssingen
skjer på et "logisk" sted i terrenget, der sundet smalner inn mellom to nes. Parallellføringen innebærer
imidlertid at det samlede visuelle inntrykket blir massivt.

Figur 4.17. Modellutsnitt som viser dagens bru og parallelførte linjer for bane og veg i ny trasé. Sett
nordfra.
Den rette linjeføringen er med på å understreke anleggets fremmedart mot omgivelsene. Dette
alternativet har minst "fotavtrykk" av de nye traséene over Kroksund, og det knytter seg til
landskapsformen. Likevel oppleves dimensjonen og utformingen som dårlig tilpasset omgivelsene, med
det rette og massive uttrykket. I tillegg ligger fremdeles dagens fjordkryssing over Sundøya i
landskapsrommet, slik at dette alternativet også omfatter to krysningspunkt i likhet med de andre.
Alternativet har kort forløp, men kun i lokaliteter med stor verdi. Omfanget av tiltaket er middels til
stort negativt, og konsekvensen blir dermed også middels til stor negativ (--/---).
2c-d: Vegbru ved Rørvik og bane ved Sundvollen
Vegen ligger på egen, buet bru mellom Rørvik Camping og Rudstangen. Kryssingen skjer på et logisk sted
i terrenget, og med en god linjeføring som understreker dynamikken i overordnet landskapsform. Ved at
de to bruene holdes adskilt kan bruens utforming optimaliseres ut fra vegens egne forutsetninger, og
ikke ut fra at den skal ivareta dimensjonskrav som også gjelder jernbane. Tiltaket vil stort sett være
forankret i landskapets hovedform, dimensjonen oppleves som større enn andre tekniske anlegg på
stedet, men i forhold til landskapets skala, harmonerer tiltaket relativt godt.
Banevarianten 2d er omtalt under det første alternativet 2a-d.
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Banen ligger i et lite sårbart område. Vegen tilpasser seg landskapets former godt. Utviklingsmulighet
ved Sundvollen trekker opp slik at samlet konsekvens for dette alternativet er lite til middels negativt
(-/--).

Figur 4.18. Modellutsnitt som viser jernbanestasjon på Sundvollen og vegens linjeføring over Rørvik og
Kroksund. Sett nordfra.

Samlet konsekvens for landskapsbilde i delstrekning 2
Tabell 4.5. Konsekvenser for landskapsbilde ved ulike alternativ innen delstrekning 2
Vegbru
Elstangen
Rørvik
Rørvik
Jernbanebru
Sundvollen
Rørvik
Sundvollen
Alternativ, veg og bane
2a-d
2b-b
2c-d
Konsekvens
---/---/--

4.3.2

Naturmiljø
Verneområder
Kroksund er del av Tyrifjorden som inngår i verneplan for vassdrag. Nasjonale retningslinjer tilsier at
inngrep i områder med slik status skal unngås selv om vernet er knyttet til vassdragsregulering og
kraftproduksjon. Tyrifjorden er hoveddrikkevannskilde for et stort område og i tilknytting til dette er det
godkjent regulering på en meter. En slik regulering er innenfor naturlige forskjeller i vannstand og betyr
derfor relativt lite for naturverdiene i området.
Det har lagt inne forslag om å verne deler av området mellom Storøya og Sundvollen som naturreservat
innen verneplanen, men blant annet samferdselsplanene har ført til at området er holdt utenfor. I det
endelige verneforslag er det foreslått verneområde begrenset til områdene mellom Storøya og Fekjær
og ellers deler av Steinsfjorden innenfor Kroksund bru. Resten av Kroksund hører likevel naturlig med i
en større landskapsøkologisk sammenheng med Tyrifjorden - Steinsfjorden.
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Landskapsøkologiske sammenhenger
Kroksund binder sammen Tyrifjorden og Steinsfjorden i et større innsjø- og våtmarkssystem av nasjonal
og internasjonal viktighet. Kroksund er også trekkveg for elg mellom Krokskogen og Røysehalvøya og
videre nordover. Kroksund utgjør dermed et viktig "vegkryss" for landskapsøkologiske sammenhenger.
Området ved Kroksund bru er viktig for fuglelivet. Bygging av en steinbru i siste halvdel av 1800-tallet
medførte innsnevring av utløpet på Steinsfjorden. Dette har blant annet ført til økt strøm og sein
islegging, noe som er positivt for overvintrende fugl. For utskifting av vann i Steinsfjorden er innsnevring
mer negativt. Det har vært vurdert å åpne opp for bedre utskifting.
Vannmiljø
Steinsfjorden er relativt grunn og har tidligere hatt dårlig økologisk tilstand primært pga avrenning fra
landbruk og dårlig utskifting. Mange tiltak er gjennomført for å bedre situasjonen. Økologisk tilstand
defineres nå som "moderat". Økologisk tilstand for Tyrifjorden er "antatt god". Dette gir i
utgangspunktet begge innsjøer middels verdi.
Viktige naturtyper
Ved Sundvollen og langs brua over til nordsiden av Kroksund er det registrert flere lokaliteter omtalt
som viktige naturtyper. Beskrivelse av lokaliteter og kriterier for valg synes noe mangelfull og
verneverdien kan muligens diskuteres. Kalkskogen ved Rudsødegård er registrert som viktig, men det er
ikke arealbestemt. I planfasen bør det gjøres mer detaljert kartlegging. Ved Fekjæråsen er det registrert
lokalt viktig kalkskog og strandeng og strandsump.
Artsforekomster
Det er et stort artsmangfold av fisk i vassdraget og også kreps. I Steinsfjorden er mykt havfruegras
påvist, en art som er fredet. Ved Rudstangen er det registrert rødlistearter som isop, svartmispel,
blåbringebær, stjernetistel delvis på tørrbakke og kalkeng.
Elgtrekk mellom Fekjær, Storøya og Elstangen krysser over E16 mellom Elstangen og Rørvik. Her er
registrert en påkjørsel av elg øst for Rørvik og flere påkjørsler av rådyr. Det er ikke registrert spesielle
naturverdier på strekningen Elstangen, Rørvik, Sundvollen utover dette.
Verdivurdering
Vannareal i Kroksund har god økologisk tilstand og gis middels til stor verdi på bakgrunn av områdets
landskapsøkologiske verdi for fugl. Landareal ved Rudstangen, Fetkjæråsen og Elstangen gis også
middels verdi pga viktige naturtyper som kalkskog, strandeng og registrering av rødlistearter. Det
samme gjelder registrerte naturtyper fra Sundvollen og langs E16 over Kroksund. Landareal mellom
Elstangen og Sundvollen gis liten verdi.
I forhold til verdikart for naturmiljø fra konsekvensutredningen for KDP E16 er selve Kroksund nå i
samråd med Miljødirektoratet, gitt noe høyere verdi. Landareal ved Rudstangen og Elstangen er også
gitt noe høyere verdi.
Generelt om omfang knyttet til bru over Kroksund
I tidligere konsekvensutredninger er det vist til undersøkelser som har vurdert i hvilke grad nye bruer i
områder med mye fugl er å regne som en barriere med negative konsekvenser. Konklusjon har vært at
enkle bruer på peler i "riktig" høyde ikke har nevneverdig negativ konsekvens på fuglelivet.
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Figur 4.19. Verdikart for naturmiljø i delområde 1 Kroksund.

Omfang og konsekvens
På bakgrunn av verdi og omfang er det gitt en konsekvens for hver lokalitet/område med naturverdier
større enn "liten verdi" jf fig. 3.6. Omfang er knyttet til grad av "forringelse" fra ingen endring til direkte
ødeleggelse. Det er i det følgende gjort en oppsummering av omfang og konsekvens for hvert
alternativ.
2a-d: Vegbru Elstangen, jernbane Sundvollen
Alternativet med lang vegbru fra Elstangen til Fekjæråsen og jernbane fra Sundvollen langs dagens E16
over Kroksund, gir noe konflikt med elgtrekk over Kroksund. Alternativet unngår trolig konflikt med
naturverdier ved Fekjæråsen, men kommer i konflikt med registrerte naturtyper ved Sundvollen og
langs E16 over Kroksund samt beiteområde for andefugl. Kroksund er gitt middels til stor verdi og lokalt
viktige naturtyper middels verdi. Omfanget er samlet vurdert å være middels negativt. Det er størst
negativ konsekvens for jernbanetrasé langs eksisterende E16 over Kroksund. Konsekvens vurderes
samlet å være middels negativt (--).
Dersom det ikke blir bygd ut stasjonsområde ved Sundvollen vil inngrep bli vesentlig mindre og
konsekvens for naturverdiene der bli mindre negativt. Samlet vurderes konsekvens å kunne reduseres til
lite til middels negativt (-/--).
2b-b: Parallelle bruer for veg og bane ved Rørvik
Det er ikke påvist naturverdier utover det ordinære ved Rørvik. Det blir redusert konflikt med elgtrekk
siden E16 blir lagt i tunnel mellom Elstangen og Røvik. Ingen konflikt med naturverdier ved Sundvollen
og langs dagens E16. Konflikt ved Rudstangen - Rudsødegård noe større ved felles trasé enn for
alternativ med splittet løsning (2a-d og 2c-d). Omfanget er vurdert samlet som lite til middels negativt.
Konsekvens vurderes samlet som liten til middels negativ (-/--).
2c-d: Vegbru ved Rørvik og bane ved Sundvollen
Vegbru fra Rørvik til Rudstangen og jernbane fra Sundvollen langs dagens E16 kan gi noe konflikt med
elgtrekk over Kroksund. Mulig konflikt med naturverdier Rudstangen – Rudsødegård og konsekvens for
jernbane som i 2a-d. Samlet omfang vurdert som middels negativt. Konsekvens vurderes samlet til å
være middels negativ (--).
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Dersom det ikke blir bygd ut stasjonsområde ved Sundvollen vil inngrep bli vesentlig mindre og
konsekvens for naturverdiene der bli mindre negativt. Samlet vurderes konsekvens å kunne reduseres til
lite til middels negativt (-/--).
Samlet konsekvens for naturmiljø i delstrekning 2
Tabell 4.6. Konsekvenser for naturmiljø i delområder innen delstrekning 2.
Vegbru
Elstangen
Rørvik
Jernbanebru
Sundvollen
Rørvik
Alternativ, veg og bane
2a-d
2b-b
Kroksund vannflate
--Elstangen
Rudstangen
-Fekjærtangen
0/Sundvollen
-Kroksund bru
-Samlet
--/--

Rørvik
Sundvollen
2c-d
------

Konklusjonen blir at alternativ med felles trasé fra Rørvik til Rudstangen rangeres som det beste
alternativet. I tillegg til usikkerhet omkring linjefastesetting er det knyttet usikkerhet til omfang av
inngrep ved Sundvollen og kunnskapsgrunnlaget for verdier ved Rudstangen-Rudsødegård og ved
Sundvollen.
Tabell 4.7. Konsekvenser for naturmiljø ved ulike alternativ innen delstrekning 2.
Vegbru
Elstangen
Rørvik
Jernbanebru
Sundvollen
Rørvik
Alternativ i delstrekning 2
2a-d
2b-b
Konsekvens
--/--

4.3.3

Rørvik
Sundvollen
2c-d
--

Kulturmiljø
Verdi
Innenfor delstrekning 2 er det skilt ut seks kulturmiljø som berøres av traséene. Sundvollen skiller seg ut
med høy verdi, de tre andre miljøene på østsiden av sundet har liten kulturhistorisk verdi. Områdene på
Nordsiden av sundet er gitt liten og middels verdi. Sundvollen består av et miljø med flere forskjellige og
ulike kulturminneverdier, og framstår på noe vis som fragmentert. Dette tilsier relativt lav sårbarhet for
kulturmiljøet. Imidlertid strekker to kulturmiljø og kulturlandskap seg sørover fra delstrekning 3, i vestre
og østre del av delstrekning 2. Disse er ikke i direkte konflikt med traséene i delstrekning 2, men
kommer innenfor en 300-meters influenssone.
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Figur 4.20. Verdikart for kulturmiljø.
Tabell 4.8. Verdivurdering av kulturmiljø i delstrekning 2
Kulturmiljø (jf kart)
Sted
KM 1
Elstangen
KM 2
Rørvik
KM 3
Tyriheim
KM 4
Sundvollen
KM 5
Rudstangen
KM 6
Rudsøgarden

Verdivurdring
Liten
Liten
Liten
Stor
Liten
Liten

Omfang og konsekvens
2a-d: Vegbru Elstangen, jernbane Sundvollen
Vegen ligger på bru fra Elstangen til Fekjær. Brua er rett, 1,2 km lang, og krysser sundet der det er på sitt
bredeste, ved utløpet mot Storøysundet. Vegen vil fjerne gårdsmiljøet på Elstangen og trolig skade
steinaldersporene her. KM 1 har liten verdi og tiltaket stort negativt omfang, men vil trolig ikke gi mer
enn liten negativ konsekvens.
Tunnelinnslag for bane vil komme nedenfor brukene sør for Sundvollen, og fjerne et av disse (Sundland,
gbnr 231/4) og få nærføring, muligens fjerne deler av Nordvolden (231/13), som ligger like over tenkt
tunnelinnslag. Brukene et skilt ut fra Sundvollen, og Sundland er del av kulturmiljøets
samferdselshistorie som tidligere pensjonat, selve hovedhuset går tilbake til 1700-tallet. Videre går bane
i bru/sjø og får liten direkte konflikt med kulturminner. Banen vil komme parallelt med steinbrua over
Kroksundet. Her er en eldre brumuring, samt spor av eldre brukar under vann. Eksisterende bru har
mange eldre trekk, men er også sterkt endret og ombygd og viser samferdselshistorie over tid. Det er i
utgangspunktet ikke et ønske å tilføre "ny historie" til slike miljø, men en bane vil føye seg inn i en
kontinuitet.
Kulturmiljøet Sundvollen er variert, og har stor verdi, særlig på grunn av mange spor av
samferdselshistorie. Bane vil unngå direkte konflikt med mange deler av dette kulturmiljøet, men berøre
og fjerne enkeltelementer. Omfang vurderes til middels negativt, med følgende middels negativ
konsekvens.
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Stasjon på Sundvollen medfører større inngrep, men tilsier ikke nødvendigvis større skade på kulturmiljø, ettersom dette vil være på fylling i sjø. Det åpnes for at dette medfører større negativ konsekvens
på grunn av volum, dette vil få nærføring til helleristningene ved den gamle skolen, og til kulturmiljøet
på Sundvollen generelt. Samferdselshistorie kan bli noe vanskeligere å lese med utfylling i sjø hvis
bevarte deler av opprinnelig strandlinje fjernes, og Sundøya mister sin sitt preg som øy og bli del av
fastland.
Samlet vurderes alternativet til middels negativ konsekvens (--).
2b-b: Parallelle bruer for veg og bane ved Rørvik
Veg og bane vil gå parallelt over Rørvik og ødelegge nordligste del av kulturmiljøet som består av to
gårdsbruk. Dette nordlige bruket har mistet mye autentisitet og er i dag campingplass (KM 2: Liten verdi,
middels negativt omfang, liten negativ konsekvens). Videre går traséen over sundet og i tunnel ved
nedre Rudsøgården, like sør for kulturmiljø 6. Dette er et område med flere løsfunn av automatisk
fredete kulturminner har dermed potensial for funn. Nærføring til kulturmiljø 6 ville blitt vurdert om
miljøet hadde hatt høyere verdi. Nærføring til kulturmiljø 5, en feriebolig fra 30-tallet, vurderes også
som ubetydelig, ettersom dette er satt til liten verdi.
Samlet vurderes alternativet til liten negativ konsekvens (-).
2c-d: Krum vegbru ved Rørvik og bane ved Sundvollen
Veg over Rørvik vil ødelegge nordligste del av miljøet som for alt. 2b (Liten negativ konsekvens).
Jernbane vil være som for alternativ 2d for Sundvollen (Middels negativ konsekvens.)
Stasjon på Sundvollen medfører større inngrep, men som nevnt over, dette tilsier ikke nødvendigvis
større skade på kulturmiljø, ettersom dette vil være på fylling i sjø. Det åpnes for at dette medfører
større negativ konsekvens på grunn av volum, men vurderingen beholdes lik alternativet uten stasjon
Samlet vurderes alternativet til middels negativ konsekvens (--).

Samlet konsekvens for kulturmiljø i delstrekning 2
Tabell 4.9. Konsekvenser for kulturmiljø innen delstrekning 2.
Vegbru
Elstangen
Jernbanebru
Sundvollen
Alternativ, Veg og Bane
2a-d
KM 1 Elstangen
KM 2 Rørvik
KM 3 Tyriheim
KM 4 Sundvollen
-KM 5 Rudstangen
KM 6 Rudsøgarden
Samlet
--

Rørvik
Rørvik
2b-b
-

Rørvik
Sundvollen
2c-d
0
-

0
0
-

-0
--

For kulturmiljø skiller alternativ 2b-b seg ut som det beste alternativet. Ved samlet trasé gir den et
mindre avtrykk enn to separate traséer, og berører færre og mindre viktige kulturmiljø.
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2a-d
2b-b
Konsekvens

--

-

71 av 151
UTF-00-A-224435
00A
30.01.2015

Rørvik
Sundvollen
2c-d
--

Avbøtende tiltak vil være aktuelle på Sundvollen, avhengig av hvordan området vil utvikles som tettsted
rundt ny stasjon. Stedets kulturminneverdier er knyttet til samferdselshistorie. Det er viktig at en
beholder de topografiske trekkene i landskapet som gjør denne historien lesbar. Dette er for eksempel
Sundøya som øy, og strandlinjen i bukten på Sundvollen, hvor vegen svinger på en karakteristisk måte.
God design vil være viktig ved anleggelse av ny jernbanebru parallelt med den eldre broen over
Kroksundet, og tettstedsutvikling av Sundvollen må være i tett dialog med kulturminnemyndigheter. For
alternativ 2b-b kan broene med fordel være noe buet, fremfor helt rette.

4.3.4

Naturresurser
Alle alternativ medfører kryssing av Kroksund. Konflikt med naturressurser på denne strekningen er
primært knyttet til dyrka mark ved Rudstangen. Kroksund er del av drikkevannsforekomsten Tyrifjorden.
Eksisterende E16 og jernbane går allerede i dag i nedslagsfelt.

Figur 4.21. Verdikart for naturressurser delstrekning 2.
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Figur 4.22. Arealforbruk i dekar for alternativer på delstrekning 2.

Figur 4.23. Arealbeslag dyrket mark og skog delstrekning 2.
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Omfang og konsekvens
Eksisterende E16 og jernbane går allerede i dag i nedslagsfelt for Tyrifjorden og omfang i forhold til nullsituasjonen synes derfor svært liten og likt for alle alternativ.
2a-d: Vegbru Elstangen, jernbane Sundvollen
Liten konflikt med landbruksverdier. Mindre teiger med dyrket mark på begge sider av Kroksund vil bli
nedbygd eller berørt i anleggsfasen, men areaetl er beskjedent. Omfang er vurdert som lite negativt og
konsekvens som ubetydelig til liten negativ (0/-).
2b-b: Parallelle bruer for veg og bane ved Rørvik og 2c-d: Krum vegbru ved Rørvik og bane ved
Sundvollen
Konflikt med landbruksverdier er knyttet til nedbygging av dyrket mark og forventet inngrep nord for
Rudstangen. I tillegg til arealbeslag vil tiltaket medføre oppdeling av dyrket mark i mindre teiger og i
anleggsperioden forventes det at det vil være nødvendig å ta i bruk større areal dyrka mark ved
Rudsødegård til riggområde da området ligger nær både bru og tunnel. Omfang vurderes samlet å være
lite til middels negativt for jordbruksverdier. Samlet vurderes konsekvens å være liten negativ (-) både
for 2b-b og 2c-d.
Tabell 4.11. Konsekvenser for naturresurser av alternativer innen delstrekning 2.
Vegbru
Elstangen
Rørvik
Jernbanebru
Sundvollen
Rørvik
Alternativ i delstrekning 2
2a-d
2b-b
Konsekvens
0/-

4.3.5

Rørvik
Sundvollen
2c-d
-

Nærmiljø og friluftsliv
Verdi
Delstrekningen omfatter fjordrommet rundt Kroksund. Her er det foretatt en mindre korrigering av
verdikartet som forelå i konsekvensutredning for KDP E16 Skaret- Hønefoss for området Kroksund (24,
jfr nummer på verdikartet). Dette området har i KU for KDP E16 fått middels verdi som serviceområde
ettersom kommunens arbeidssenter og rehabiliteringssenter ligger her. Arbeidssenteret er nå flyttet til
Sundvollen, men verdien er i foreliggende verdikart likevel opprettholdt fordi kommunen har flere
offentlige funksjoner i området slik som sykehjem, omsorgsboliger m.m. For å få et mest mulig riktig
verdikart er området imidlertid utvidet mot vest for at det også skal få med seg sykehjemmet som ligger
der.
På sørsiden av Tyrifjorden strekker delområdet seg fra Elstangen i vest til Sundvollen i øst. Elstangen
(område 11) er et boligområde med middels verdi etter de kriterier som er gitt i håndbok V712. På
Rørvik ligger Rørvik camping (14) som har middels verdi som et serviceområde som også gir beboerne
adgang til fjorden. Øvrige deler av Rørvik består av området Rørvik (13) som er et vanlig godt
boligområde med noen reduserte verdier (pga støy) og serviceområdet Tyriheim (15), begge områdene
har liten- middels verdi.
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Figur 4.24. Verdikart for nærmiljø og friluftsliv i delstrekning 2, Kroksund.

I strandsonen ved Sundvollen ligger friluftsområdet Sundvollen gamle skole (16) som har middels verdi
fordi området brukes av barn og unge. Sundøya og Slettøya (23) ved dagens bru har middels verdi på
grunn av båthavn, badeplass, fiskeplass og fordi det er knyttet stedsidentitet til brua. I KU for KDP E16 er
verdien for Sundøya og Slettøya blant annet knyttet til hotellet som tidligere lå på Sundøya, men nå er
revet. Selv om hotellet, med tilhørende utearealer, nå er borte har vi valgt å opprettholde verdien
middels for området som helhet da de øvrige kvalitetene fortsatt er der.
Tyrifjorden (12) har stor verdi da det er et naturskjønt friluftsområde. Arealene nær land er sett på som
viktigst. På nordsiden av Kroksund ligger Gjesvalåsen (26) som er et nærturområde for lokalbefolkningen
med middels verdi. Videre østover, nærmere dagens bru, ligger Kroksund boligområde (25) og Kroksund
(24) som begge har middels verdi, det første som boligområde og det andre som serviceområde.

Omfang og konsekvens
Generelt om støy for Tyrifjorden (14)
I alle alternativene strekker det seg en sone med et støynivå fra veg og bane over anbefalte verdier
(heretter kalt støysonen) som spenner fra noe forbi dagens vegbru i nordøst og vestover til og forbi ny
vegbru i vest. Uten bane og stasjon ved Sundvollen, ref. alt 2b-b, vil støysonen strekke seg noe mindre
nordover fra dagens bru ved Sundvollen enn i de andre alternativene, men det er relativt små
forskjeller. Jernbanens bidrag er lite i forhold til vegen. Støy for friluftsområdet Tyrifjorden (14) er derfor
nedenfor kommentert under omfang og konsekvens for veg.
2a-d: Vegbru Elstangen, jernbane Sundvollen
Veg
Boligene i området Elstangen (11) ligger lenger oppe i terrenget, og påvirkes lite av veganlegget over
Elstangen ut over påvirkning på utsikt. Arealet som berøres på Elstangen er i reguleringsplan satt av til
hotell. Den planlagte tilretteleggingen rundt hotellet, som har noe verdi for friluftslivet, vil ikke bli
gjennomført med dette vegalternativet. At man beslaglegger areal ved vann er også generelt negativt
for friluftslivet. Tiltaket forringer bruksmulighetene, attraktiviteten og opplevelseskvalitetene på selve
tangen, men har liten påvirkning ellers for området ved Elstangen.
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Den nye vegbrua over Kroksundet vil også i noen grad forringe attraktiviteten og opplevelsesverdiene i
Tyrifjorden (12), særlig på grunn av støy (støysonen strekker seg i dette alternativet over store
områder). På nordsiden av fjorden treffer brua land i friluftsområdet Gjesvalåsen (26). Tiltaket
beslaglegger areal i strandsonen. Selve åsen, som er viktigst for turgåing, blir imidlertid bevart som i dag.
Vegen og støyen gjør likevel at områdets attraktivitet og opplevelseskvaliteter totalt sett blir noe
forringet.
Kroksund boligområde (25) forutsettes å bli støyskjermet med støyskjerm på bru. På sørsiden, hvor det i
dag er mer spredtbygd, vil støysonen både ved ny E16 og langs dagens E16 ha tilnærmet samme
utbredelse som i null-alternativet.
Vegtraséen har totalt sett lite negativt omfang. Verdien er middels og stor (Tyrifjorden). Konsekvensen
av vegtraséen er liten negativ.
Jernbane
Etablering av stasjon ved Sundvollen forutsetter utfylling av den grunne viken mellom dagens veg og
strandlinje for etablering av stasjon og tilhørende sentrumsvekst, se figur 3.13 og 3.14. Ved
tunnelmunning og ny stasjon ligger i dag friluftsområdet Sundvollen gamle skole (16). Ved etablering av
stasjon er det vist hvordan aktivitetene i området kan reetableres og videreutvikles. Det legges i
vurderingen til grunn en slik utvikling, slik at bruksmulighetene vil være noe forbedret i ny situasjon. Det
legges også til grunn at det blir støyskjerming på jernbanebrua for skjerming av ny sentrumsbebyggelse,
noe som også gjør at grøntområdene og utearealene skjermes. I tillegg vil vegen (dagen E16) ha mindre
trafikk enn i dag. Attraktiviteten og opplevelseskvalitetene vurderes totalt sett å bli noe forbedret i
forhold til i dag. Med lite positivt omfang og verdi middels blir det liten positiv konsekvens på sørsiden
av Kroksundet.
Jernbanebrua krysser videre over Sundøya og Slettøya (23). Jernbanebrua vil i stor grad beslaglegge
vestsiden av disse øyene. Badeplass på Slettøya kan imidlertid opprettholdes og, i forbindelse med
utviklingen rundt stasjonen, vil båthavn bli erstattet og videreutviklet. Stedsidentiteten til eksisterende
bru vil forringes når den blir dominert av en større (og nyere) konstruksjon. Totalt sett vurderes
omfanget til middels negativt. Med middels negativt omfang og verdi middels blir det middels negativ
konsekvens over de to øyene.
På nordsiden av Kroksundet treffer jernbanebrua land i serviceområdet Kroksund (24) og går inn i
tunnel. Ved tunnelmunningen ligger flere offentlige bygg som vil forsvinne som en følge av tiltaket.
Kvalitetene til området er knyttet til servicetilbudet. Bruksmulighetene, attraktiviteten,
opplevelseskvalitetene og identiteten vil derfor bli sterkt forringet. Her er omfanget middels- stort
negativt, verdien er middels og dette gir middels negativt omfang. Oppsummert er det noen positive
konsekvenser ved stasjonen på Sundvollen, men negative konsekvenser for resten av jernbanestrekket.
Totalt sett er konsekvensen liten til middels negativ for jernbanetraséen.
Samlet
For veg og bane sammen er konsekvensen liten negativ (-).
Avbøtende tiltak kan være å gjennomføre mer omfattende støyskjerming på vegbrua enn forutsatt. God
utforming av ny jernbanebro, inkludert vurdering av avstands- og høydeforhold, kan avbøte den
negative påvirkningen av stedsidentiteten knyttet til den gamle brua over Kroksund noe.
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Uten stasjon på Sundvollen vil banen gå på bru gjennom hele strekningen. Opplevelsesverdien ved
friluftsområdet Sundvollen gamle skole (16) kan bli noe forringet da det kommer en stor konstruksjon
rett ved siden av, men det endrer lite på bruksmulighetene. For øvrig har tiltaket samme negativt
omfang som bane med stasjon. Totalt sett er konsekvensen den samme som med stasjon.
2b-b: Parallelle bruer veg og bane ved Rørvik
Veg og bane kommer ut av tunnel ved Rørvik camping (14) og går i bru over Kroksundet. Rørvik camping,
som har middels verdi, vil forsvinne som en følge av tiltaket, miljøet vil dermed bli ødelagt. Det blir i
tillegg noe mer støy for de spredtbygde boligområdene som ligger nærmest brufestet på sørsiden (går
fra gul sone i dag til rød sone). Siden Rørvik camping, som har verdi for nærmiljøet, forsvinner blir det
stort negativt omfang. Med middels verdi blir konsekvensen middels til stor negativ på sørsiden av
Kroksundet.
De nye bruene over Kroksundet vil i noen grad forringe attraktiviteten og opplevelsesverdiene i
Tyrifjorden (12), særlig på grunn av støy. Dette gir lite negativt omfang. Med stor verdi blir det liten til
middels negativ konsekvens over Kroksundet.
På nordsiden av fjorden treffer bruene land i overgangen mellom friluftsområdet Gjesvalåsen (26) og
Kroksund boligområde og serviceområde (25 og 24). Også her er det en mindre del av friluftsområdet
Gjesvalåsen som blir berørt, og ikke selve åsen. Strandsonen som berøres synes å være relativt
privatisert. Områdets attraktivitet og opplevelseskvaliteter blir totalt sett noe forringet. Kroksund
boligområde blir i liten grad direkte berørt da det er få boliger i nærheten av linjene og vi forutsetter
støyskjerming på bru. Totalt sett blir det lite negativt omfang på nordsiden av Kroksundet. Med middels
verdi blir det liten negativ konsekvens på nordsiden av Kroksundet.
Samlet sett gir ny veg og bane isolert sett middels negativ konsekvens innenfor delstrekning 2. Med
mindre trafikk langs dagens E16 og ingen bane gjennom Sundvollen vil støyforholdene på Sundvollen og
Sundøya og Slettøya imidlertid bli bedre enn i dag. Attraktiviteten og opplevelseskvalitetene i disse
områdene vil dermed bli noe forbedret. Langs dagens E16 blir det lite positivt omfang. Med i hovedsak
middels verdi blir det liten positiv konsekvens her.
Ny veg og bane gir isolert sett middels negativ konsekvens, men dette veies opp av positive forbedringer
i området ved Sundvollen og dagens bru. Samlet sett vurderes alternativet å gi liten til middels negativ
konsekvens (-/--).
2c-d: Vegbru ved Rørvik og bane ved Sundvollen
Vegen går i krum bru ved Rørvik, jernbanen via Sundvollen med stasjon der. I boligområdet Elstangen
(11) vil det bli anlagt en 4-felts veg om lag i området der dagens 2-feltsveg går. Dette vil gi noe
forringelse til området. I området som selve vegbrua berører vil omfang og konsekvens være tilnærmet
likt som i 2b-b selv om man får en krum vegbru og man ikke får banen ved siden av. Vegen får samlet
sett samme konsekvens som i 2b-b, dvs middels negativ konsekvens. For jernbanen vil konsekvensen bli
den samme som beskrevet i 2a- d, dvs liten til middels negativ.
Samlet vurderes alternativet til middels negativ konsekvens (--).
Konsekvensen vil være den samme uten stasjon på Sundvollen.

5142015 RRB E16 Silingsrapport 2015-01-30

- 76 -

Prosjektnr. 900036
Utredning Ringeriksbanen

Ringeriksbanen og
E16 Skaret – Hønefoss,
silingsrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

77 av 151
UTF-00-A-224435
00A
30.01.2015

Samlet konsekvens for nærmiljø og friluftsliv i delstrekning 2
Vegbru over Rørvik og jernbane med stasjon på Sundvollen (alt 2c-d) gir størst negativ konsekvens;
middels negativ (--). Dette skyldes i hovedsak at Rørvik camping forsvinner som en følge av tiltaket og at
det i tillegg er noen negative effekter knyttet til jernbanebru over Kroksund.
I felles løsning med veg og jernbanebru over Rørvik (alt 2b-b) vil også Rørvik camping forsvinne som en
følge av tiltaket, men uten jernbane ved Sundvollen vil det ikke være negative konsekvenser her, kun
positive konsekvenser i form av redusert støy. Alternativet har liten til middels negativ konsekvens (-/--)
Vegbru over Elstangen og jernbanebru med stasjon på Sundvollen (alt 2a-d) ligner mye på alternativet
med vegbru Rørvik og stasjon på Sundvollen (2c-d). Elstangen har imidlertid ikke de samme kvalitetene
som Rørvik så de negative konsekvensene på Elstangen er ikke like store. Alternativet har liten negativ
konsekvens.
Avbøtende tiltak for alle alternative kan være å gjennomføre mer omfattende støyskjerming enn
forutsatt. Når det gjelder alternativene med jernbane via Sundvollen vil god utforming og plassering av
den nye jernbanebrua kunne avbøte noe på den negative påvirkningen på stedsidentiteten knyttet til
den gamle brua.
Tabell 4.12. Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv ved ulike alternativer innen delstrekning 2.
Vegbru
Elstangen
Rørvik
Rørvik
Jernbanebru
Sundvollen
Rørvik
Sundvollen
Alternativ i delstrekning 2
2a-d
2b-b
2c-d
Konsekvens
-/---

4.3.6

Anleggsfasen
Tunnelalternativene i søndre del av Delområde 2 vil ligge i sandstein. Det er ikke foretatt detaljerte
undersøkelser av grunnforholdene som kan si noe om eventuelle forskjeller i bergkvalitet mellom
Rørvikområdet og Sundvollen. Bruene over sundet fundamenteres på grove, borede eller rammede
peler til berg.
For vegbruene i alternativ 2a ved Elstangen, og 2b og 2c ved Rørvik foreslås det to parallelle
spennarmerte betongbruer med spennlengder opptil 60 meter. Avstanden mellom bruene kan tilpasses
vegføringen på land, men bør av hensyn til byggbarhet være minimum en meter. Det antas
fundamentering på utstøpte stålrørspeler. Overbygningen vil være en betongkasse med typisk
tverrsnittshøyde på tre meter. Peler rammes fra flåte i sjøen. Peler utstøpes med armert betong.
Deretter støpes fundament og søyler. Bruoverbygningen støpes på frittbærende stillas mellom søylene.
I alternativ 2b med parallell veg- og jernbanebru fra Rørvik, ligger jernbanebrua på østsiden av vegbrua.
Jernbanebrua bygges på tilsvarende måte som vegbruene med spennlengder opptil 40.
Jernbanebrua ved Sundvollen (alternativ 2d) foreslås også som en spennarmert betongbru med
spennlengder 25 - 30 meter. Overbygningen her kan være betongtrau med typisk tverrsnittshøyde 2.0 2.3 meter. Peler rammes fra flåte i sjøen og fra land. Peler utstøpes med armert betong. Deretter støpes
fundament og søyler. Bruoverbygningen støpes på frittbærende stillas mellom søylene. Alternativt kan
fast stillas fra bakken benyttes på land.
Ved en eventuell utfylling sør for Sundøya for stasjon- og parkeringsareal, kan det være behov for å
utføre geotekniske tiltak. Det kan være aktuelt med grunnforsterkning med kalksementpeler,
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vertikaldren, fylling med lette masser, motfylling. Dette må undersøkes nærmere i neste fase etter at
det er utført grunnundersøkelser.
4.3.7

Kostnader
Figuren viser at parallelle bruer fra Rørvik er dyrest. Dette skyldes i hovedsak at denne løsningen
medfører at E16 må legges i tunnel sør for Kroksund. Billigste løsning er vegbru fra Rørvik og
jernbanebru over Sundøya.
Tabell 4.13: Forventningskostnad innen delområde 2, kryssing av Kroksund.
Alternativ

Strekning veg + bane

MNOK

2a+d
2b+b
2c+d

2 384
2 601
2 185

Elstangen og Sundvollen
Parallelle bruer Rørvik
Rørvik + Sundvollen
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Elstangen og
Sundvollen

Parallelle bruer
Rørvik

Rørvik + Sundvollen

Figur 4.25: Forventningskostnad innen delområde 2, kryssing av Kroksund. Mill kr.

4.3.8

Oppsummering delstrekning 2
Tabell 4.14. Oppsummering av arealkonsekvensene for delstrekning 2.
Vegbru
Jernbanebru
Alternativ i delstrekning 2
Landskap
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurs
Nærmiljø

Elstangen
Sundvollen
2a-d
---0/-

Rørvik
Rørvik
2b-b
--/---/--/--

Rørvik
Sundvollen
2c-d
-/-----

Jernbane
Alternativene for jernbanetrasé på strekningen går enten via Sundvollen, og har stasjon der, eller går via
Rørvik parallelt med vegbrua. I alternativet som går via Rørvik vil stasjonen bli etablert på Vik. I valget av
jernbanetrase på strekningen vil derfor valget mellom stasjonsetablering i Vik eller på Sundvollen stå
sentralt. Sundvollen anbefales fremfor Vik som sted for stasjon i Hole i forhold til stedsutvikling.
Sundvollen har noe bedre potensiale for ny stedsutvikling og også noe bedre grunnlag for etablering av
et funksjonelt trafikk-knutepunkt for overgang både mellom tog, bil og matebusser.
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Det er relativt lite forskjell i arealrelaterte konsekvenser mellom de ulike alternativene. Alternativet med
jernbanebru ved Rørvik er dyrere enn ved Sundvollen. Når vi i tillegg legger vekt på fordelene med
stasjonsetablering på Sundvollen i forhold til stedsutvikling, markedspotensial for tog og funksjonalitet
som trafikalt knutepunkt, konkluderes med at stasjonen må etableres her. Felles løsning, alternativ 2b-b,
via Rørvik utgår som en følge av dette.
De negative konsekvensene ved en stasjonsetablering på Sundvollen er i hovedsak knyttet til forringelse
av kulturmiljøet og fare for dårlig vanngjennomstrømning på grunn av utfyllingen sør for Sundøya. Her
må det etableres en utfylling som en del av stasjonsløsningen både for å ivareta de trafikale behovene
knyttet til stasjonen og fordi det er en forutsetning for en stasjonsetablering her at stasjonen skal føre til
fortetting og sentrumsetablering. Utformingen og utstrekningen av utfyllingen er imidlertid ikke fastlåst
på dette tidspunkt. Det er særlig to hensyn som bør sees nærmere på ved videre detaljplanlegging og
utforming av dette området; vannforholdene gjennom Kroksund, og lesbarheten i landskapet.
Krysningsstedet over Kroksund er, og har gjennom historien vært et viktig knutepunkt. Her smalner
fjorden inn, og øyene har gjort det mulig å bygge bro over sundet. Sporene fra ulike faser av den
samferdselshistoriske utviklingen er bevart og er svært lesbare i terrenget. Den nye infrastrukturen –
bane og stasjon med tettstedsutvikling – vil være en videreutvikling og etableres av delvis samme
årsaker som tidligere samferdsel. For de antikvariske myndighetene er det vesentlig at dette ikke sletter
sporene av tidligere samferdsel, men tilpasses på en måte som tar bevarer dagens lesbarhet av
samferdselshistorien. Dette innebærer blant annet at opprinnelig topografi som Sundsøya og
strandlinjen langs Sundvollen bevares i størst mulig grad slik at den historiske lesbarheten ikke går tapt,
og at ny bro og stasjon utformes på en måte som tar hensyn til eksisterende bro og veg.
Det er gjort en rekke undersøkelser og utredninger av strømningsforhold og vannkvaliteten i
Steinsfjorden og Tyrifjorden. Etablering av en fylling må utredes i forhold til om man bør vurdere åpning
av eksisterende fylling, eller om det fortsatt skal være tett fylling mellom Sundvollen og Sundøya.
Kleivbekken som har sitt utløp i området bør få et synlig forløp frem mot fjorden.
I den videre detaljplanlegging forutsettes tett dialog med de ansvarlige fagmyndigheter om disse
temaene.
Veg
For ny E16 anbefales det at man i den videre planleggingen jobber videre med å finne en optimalisert
bruløsning med plassering mellom brua i kurve over Rørvik og den rette brua over Elstangen som er
vurdert i denne utredningen.
Nye krav til fartsgrense 110 km/t gjør at vegbrua i kurve over Rørvik må justeres. Videre har Hole
kommune klart uttrykt ønske om at man ser på muligheten for å flytte brua lenger vest for å redusere
de negative konsekvensene ved ilandføringen på begge sider av Kroksund. Den rette brua fra Elstangen
er på den andre siden svært lang og lite tilpasset landskapet. Med dette som bakgrunn mener etatene at
man i videre planlegging bør optimalisere bruløsningen for veg slik at den tilfredsstiller nye krav til
veggeometri, samtidig som man søker å redusere de negative konsekvensene knyttet til ilandføring på
begge sider av sundet, samt etterstreber en bruløsning med bedre landskapstilpasning enn den rette
brua over Elstangen.
De parallelle bruene over Rørvik har en fordel knyttet til at E16 går i tunnel sør for Rørvik. Dette
reduserer barrierevirkningen både for viltet og for mennesker. Med anbefalt bruløsning får man ikke
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den avbøtende effekten en tunnel ville medført. Kryssingsmulighetene bør derfor vies særlig
oppmerksomhet i det videre planarbeidet.
Konklusjon
Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler derfor at følgende alternativer legges til grunn for videre
planlegging:



Jernbane over Kroksundet ved Sundvollen med etablering av stasjon der
Vegbru som er en optimalisering og mellomting mellom alternativet med krum bro over Kroksund
ved Rørvik og ved Elstangen.

4.4

Delområde 3: Gjesvalåsen – Bymoen

4.4.1

Landskapsbilde
Verdi
Delstrekningen omfatter landskapsrommene mellom de to høydedragene Gjesvalåsen og Viksåsen /
Biliåsen. Området preges i vest av de store landbruksområdene på Gjesvalhalvøya. I øst ligger Vik med
senterstruktur og omkringliggende boligområder vendt mot Steinsfjorden. Landskapsverdiene som er
registrert her knytter seg i første rekke til åsryggene, til fjordrommet og til det sammenhengende
kulturlandskapet. Områder med jordbruksareal og spredte boliger har normal landskapsverdi, mens
sentrum og vegarealer er vurdert å ha redusert visuell verdi.
Det er altså de landskapselementene som i stor skala definerer stedet som har stor verdi, og som vil
være mest sårbare for inngrep. Arealer med middels og lav verdi omfatter ikke elementer eller
strukturer som er vesentlige for å ivareta en helhetlig landskapsverdi i området.

Figur 4.26. Verdikart for landskapsbilde i delstrekning 3.
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Omfang og konsekvens
Også i denne delstrekningen ligger veg og bane i hver sin trasé i noen av alternativene. Hovedskillet går
mellom trasé i dagen og i tunnel. I tillegg skilles det på alternativer med og uten dagsone og
jernbanestasjon i Vik.
En stasjon i Vik er, på grunn av banens stive vertikalkurvatur, forutsatt etablert nedsenket i forhold til
dagens bakkenivå. Dette gir store utfordringer i forhold til å integrere stasjonsområdet i eksisterende
bygnings- og infrastruktur. Stasjonen er ikke nøyaktig plassert i denne fasen, men det ser ut til at
alternativ 3c fører til en stasjonsbeliggenhet i utkanten av dagens bebyggelse, mot jordbrukslandskapet i
vest, mens 3d har et stasjonsområde mer direkte i tilknytning til dagens sentrumsbebyggelse. Ingen av
lokaliseringene knytter seg til etablerte strukturer i Vik. Den 280 meter lange dagsonen vil skjære
diagonalt gjennom stedet, og fremstå lite forankret. Stasjon i Vik vurderes å ha negativt omfang for
landskapsbildet.
3a-b: Daglinje veg og bane
Alternativet forutsetter dagsoner for både bane og veg over Gjesval, samt kryss for veg, med avkjøring
til Vik. På grunn av arealbehov for kryss, og ulike geometriske forutsetninger for veg og bane, blir de to
linjene liggende med stor avstand over jordet. Omfanget av dette er stort, da tiltaket vurderes å sprenge
dette landskapets skala, og å påføre det et inngrep som ikke kan forankres i terreng eller eksisterende
strukturer.
Videre nordover fra jordet, går linjene gjennom en markant terrenghøyde ved Borgestad, Byrhaugen.
Her ligger veg og bane først på en høy fylling som deretter går inn i en dyp skjæring over åskammen, og
etterlater et hakk i åsens silhuett. Dette gir et siktsår, som oppleves fra områdene på begge sider av
åsen.
I alternativ 3a-b vil anleggets dominans og fragmentering av landskapsrommet, samt bruddet i
åskammens silhuett gi stort negativt omfang i et område med stor verdi, og den samlede konsekvensen
er stor negativ (---).
3a-c: Daglinje veg, bane i tunnel under Vik, uten stasjon
I denne delstrekningen forårsaker vegen størst negativt omfang med det arealkrevende krysset på
Smiujordet og skjæringen i åskammen. Omfanget reduseres noe sammenlignet med alternativ 3a-b ved
at banens trasé ligger i tunnel, slik at bredden på korridoren blir smalere. Dette veganlegget alene ble
imidlertid vurdert til å ha stort negativt omfang for landskapsbilde i forbindelse med KDP for E16.
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Figur 4.27. Alternativ 3a, modellutsnitt som viser veg med kryssområde over Smiujordet. Sett sørfra.

Figur 4.28. Alternativ 3a, modellutsnitt fra vegens trasé gjennom Byrhaugen. Sett sørfra.

Veganlegget har stor negativ konsekvens for landskapsbildet, men totalt er anlegget noe mindre synlig
og dominerende enn ved dobbeltføring jernbane og veg. Konsekvensen er derfor vurdert til å være
middels til stor negativ (--/---).
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3a-c: Daglinje veg, bane i tunnel men med nedsenket stasjon i Vik
Veganlegg i dagen er beskrevet over. Bane ligger hovedsakelig i tunnel, men med kort dagsone og
stasjon i Vik. Plasseringen lengst vest gir muligheter for stedsutvikling, ved å ta i bruk arealet mellom
dagens sentrumsstruktur og nytt stasjonsområde. Dette området kan utformes på en måte som knytter
stasjonen til stedet, men denne nedsenkede stasjonsløsningen vurderes ikke å gi stedet nye kvaliteter.

Figur 4.29. Modellutsnitt som viser stasjonens plassering i utkanten av Vik sentrum, øverst til venstre.
Sett østfra.

Figur 4.30: Eksempel på nedsenket stasjonsløsning fra Eidsvoll Verk
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Veganlegget er av stort negativt omfang for landskapsbildet. Jernbanestasjon i utkanten av Vik gir ikke
stort omfang, men bidrar i negativ retning. Den samlede konsekvensen er likevel den samme som over,
dvs middels til stor negativ (--/---).
3c-c: Veg og bane i tunnel forbi Vik, uten stasjon
I dette alternativet går både veg og bane i tunnel forbi Vik, uten stasjon. Det er i prinsippet ingen
dagsoner for dette alternativet i denne delstrekningen. Det blir trolig en "cut and cover"-løsning for
tunnel forbi Vik. Dette gjelder område med løsmasser, som vil tilbakeføres til opprinnelig stand etter
anleggsfasen. For tema landskapsbilde, har dette ikke omfang og dermed heller ingen konsekvens (0).
3c-c: Veg og bane i tunnel forbi Vik, nedsenket stasjon i Vik
Også i dette alternativet går både veg og bane i tunnel forbi Vik, men med nedsenket stasjon for bane i
utkanten av Vik Sentrum. Kun én dagsone, i landskap med liten verdi, og lite omfang gir ubetydelig til
liten negativ konsekvens (-/0).
3d-d: Veg og bane i tunnel forbi Vik, uten stasjon
Tunnel for både veg og bane, uten stasjon. Tilsvarende som 3c-c uten stasjon, dvs ubetydelig
konsekvens for landskapsbildet (0).
3d-d: Veg og bane i tunnel forbi Vik, med nedsenket stasjon i Vik
Veg og bane i tunnel. Kort dagsone med stasjon i Vik. Plasseringen av et nedsenket, åpent
stasjonsområde sentralt i etablert infrastruktur er utfordrende. Høydeforskjell, retning og skala er
faktorer som gjør dette tiltaket lite forankret i landskapets strukturer. Omfanget vurderes å være
middels negativt. Ettersom området her har liten landskapsverdi gir dette liten negativ konsekvens (-)
Samlet konsekvens for landskapsbilde i delstrekning 3
Tabell 4.15. Konsekvenser for landskapsbildet ved ulike alternativer i delstrekning 3.
Veg
Bane
Stasjon i Vik
Alternativ Veg + Bane
Konsekvens

4.4.2

Daglinje
Daglinje
Nei
3a-b
---

Daglinje
Tunnel
Nei
3a-c
--/---

Daglinje
Tunnel
Ja
3a-c st
--/---

Tunnel
Tunnel
Nei
3c-c
0

Tunnel
Tunnel
Ja
3c-c st
0/-

Tunnel
Tunnel
Nei
3d-d
0

Tunnel
Tunnel
Ja
3d-d st
-

Naturmiljø
Tiltaket
Alternativ med tunnel under Vik sentrum forutsetter en større byggegrop i anleggsfasen som skal
dekkes til igjen. Her kan det bli etablert stasjon. Alternativ med veg og bane i dagen eller bare veg i
dagen krysser over Smiujordet fra Gjesval til Løken og gjennom skogen på Borgermoen til Kjelleberget
og forutsetter kryss.
Verneområder
Like nord for sentrum ligger Viksåsen naturreservat (1982) og Biliåsen landskapsvernområde (1987).
Verneformål er å bevare et område med sjelden vegetasjonstype med tørr, artsrik kalkfuruskog og en
rekke registreringer av rødlistearter. Områdene har stor verdi.
Ved Kjelleberget er det registrert viktig geologisk forekomst med fossilfunn. Området er fredet og har
stor verdi. De forventes at tilsvarende verdier finnes i tilstøtende grunn og i områder hvor det er
planlagt tunnel.
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Figur 4.31. Verdikart for naturmiljø på delstrekning 3.

Landskapsøkologiske sammenhenger
Området Løken-Rytteråker-Fekjær er registrert som helhetlig kulturlandskap. Området hører naturlig
sammen med kulturlandskapsområdet Steinsletta som er særlig utvalgt kulturlandskap og
kulturlandskapsområdet Røyse. Midt mellom disse ligger landskapsvernområdet Biliåsen og
naturreservatet Viksåsen. Disse områdene, sammen med nærliggende skogsområder, utgjør en mosaikk
av skog og kulturmark som sammen med kalkrik grunn gir skjul og næring til sjeldne arter og grunnlag
for sjeldne naturtyper.
Borgermoen utgjør søndre del av et sammenhengende skogområde som strekker seg nordover og
inkluderer Bymoen, Mosmoen, Lamoen, Helgelandsmoen, Prestmoen og Bjørkemoen.
Naturtyper
Nær Vik sentrum i nordvendt skråning langs Gamlevegen er det registrert et smalt belte med rik
edelløvskog og kalkskog. Det er ikke registrert rødlistearter her. Registreringene er mangelfulle og bør
sjekkes på nytt. Lokalitetene gis inntil videre middels verdi. På vestsiden av Gjesvalåsen er det registrert
rik edelløvskog. Ved Løkenmoen – Borgenmoen er det registrert kalkrik eng, gråor-heggeskog og
slåttemark. Registreringene her er mangelfull. Slåttemark er utvalgt naturtype, men området med
slåttemark er nå bebygd ifølge ortofoto og områder med kalkeng er delvis grodd igjen og har stort
innslag av trær. Gråorskogen synes ikke å skille seg nevneverdig fra annen randskog mellom åkerteiger i
området. Området ved Løkenmoen gis i utgangspunktet liten verdi gitt de endringer som har vært i
området.
Artsforekomster
I randsonen til dyrka mark i området er det påvist en rekke rødlistede arter og viktige naturtyper.
Spesielt gjelder det flere populasjoner med dragehode, en sårbar og fredet art som det er utarbeidet en
egen handlingsplan for. Det er også en eldre registrering av åkerrikse i området fra 2003. Området ved
Borgen har flere nyere registreringer av rødlistet sopp. Det er registrert rødlistede arter på kalkrik
tørreng på gardstunet på Nedre Løken men på grunn av nye bygg her er det usikkert om det fortsatt er
tilfelle. Det siste året er det registrert en rekke funn av rødlistet sopp fra Borgenmoen, blant annet
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hasselkjuke, sjokoladekjuke, klengekjuke og tyrislørsopp, noe som har medført at skogsområdet ved
Borgemoen er gitt middels verdi.
Verdivurdering
Verneområdene gis stor verdi. På bakgrunn av rødlistede arter ved Borgermoen og Gjesvalåsen gis
skogsområdene her middels verdi. Mindre areal med dragehode gis stor verdi, men arealene er små og
traséne er ikke i konflikt med disse. Områder med intensivt dyrket mark gis liten verdi.
Usikkerhet
Det er usikkert hvilke areal som vil bli berørt av byggegrop ved Vik og kryssutforming på Smiujordet. For
tema naturmiljø har usikkerheten betydning for i hvilke grad det blir konflikt med Viksåsen
naturreservat eller ikke.

Omfang og konsekvens
På bakgrunn av verdi og omfang er det gitt en konsekvens for hver lokalitet/område med naturverdier
større enn "liten verdi" jf fig. 3.6. Omfang er knyttet til grad av "forringelse" fra ingen endring til direkte
ødeleggelse. Det er i det følgende gjort en oppsummering av omfang og konsekvens for hvert
alternativ.
3a-b: Daglinje veg og bane
Alternativ omfatter veg, kryss og bane i dagen over jordene fra Gjesvalåsen til og med Borgenmoen. Det
er ikke påvist konflikt med populasjoner av dragehode ved Gjesval, men det forventes at trasé gjennom
Borgenmoen vil medføre at lokaliteter med rødlistet sopp vil forsvinne og at de landskapsøkologiske
verdier skogen på Borgermoen er en del av, blir fraksjonert. Ødeleggelse av biotop og reduksjon i
landskapsøkologiske sammenhenger vurderes som stort negativ omfang for Borgen og Borgemoen.
Oppdeling av de landskapsøkologiske sammenhenger i Gjesval - Fekjær området vurderes som middels
negativ. Det forventes at veg og bane holder seg unna det geologiske verneområde ved Kjelleberget.
Omfang vurderes samlet som stort negativt og konsekvens å være middels til stort negativ (--/---).
3a-c: Daglinje veg, bane i tunnel under Vik, med og uten stasjon
Alternativ med veg og kryss i dagen men bane i tunnel, gir et noe mindre avtrykk, men utgjør fortsatt et
vesentlig inngrep i Borgermoen og Gjesval-Fekjær-området og forringelse av naturkvalitetene. De
landskapsøkologiske sammenhenger blir redusert. Det forutsettes at veglinje forbi Kjelleberget unngår
de geologiske verneverdier, men tunnelframføring vil trolig gå gjennom tilsvarende geologiske
forekomster. Byggegrop ved Vik er i liten grad i konflikt med naturverdier. Omfanget vurderes som
middels til stort negativt og konsekvens som middels til stort negativt (--).
3c-c: Veg og bane i tunnel forbi Vik, med og uten stasjon
Alternativet innebærer permanent eller midlertidig byggegrop ved Vik for veg og bane i tunnel.
Linjeføring mot Helgelandsmoen og Busund. Det er ikke registrert spesielt viktige naturverdier her.
Samlet omfang vurderes som lite negativt og konsekvens som lite negativt til ubetydelig. (-/0).
3d-d: Veg og bane i tunnel forbi Vik, med og uten stasjon
Også dette alternativet innebærer en permanent eller midlertidig byggegrop ved Vik for veg og bane.
Linjeføring mot Monserud. Konflikt med Viksåsen naturreservat. Reservatet består i sør av dyrket mark
og nedbygging vil dermed ikke være i direkte konflikt med de viktigste deler av reservatet. Det forventes
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lite negativt omfang dersom det ikke blir bygget stasjon og byggegrop dekkes. Med stasjon blir
konsekvens liten til middels negativ siden det vil være nødvendig å flytte reservatgrensene og
revegetering ikke er mulig. Konsekvens uten stasjon ubetydelig til liten negativ (0/-) og liten negativ
dersom stasjon bygges (-).

Samlet konsekvens for naturmiljø i delstrekning 3
Tabell 4.16. Konsekvens pr delområde
Alternativ
3a-b
Område
Løken
Borgen
--Borgemoen
-Kjelleberget
0
Viksåsen
Nordre Gjesval*
0/Gjesvalåsen
Samlet
--/---

3a-c med og
uten stasjon
--/---0
---

3c-c med og
uten stasjon

3d-d uten
stasjon

3d-d med
stasjon

0
--

0/--

--

0/-

0/-

-

*) Registrert naturtype ved Nordre Gjesval har moderat verdi og lite areal og har av den grunn i liten grad påvirket den samlede
vurdering av konsekvens.

På delstrekning 3 er det relativt stor forskjell på alternativene ettersom det er både alternativ med
dagløsning og tunnelløsning. Alternativ med veg i dagen forutsetter også en kryssløsning. Et kryss gir økt
utbyggingspress på nærliggende områder med naturverdier. Det ligger utenfor prosjektet å vurdere en
slik følgekonsekvens av tiltaket, men det bør likevel tas hensyn til ved valg av alternativ.
Tabell 4.17. Konsekvenser for naturmiljø ved ulike alternativer i delstrekning 3.
Veg
Bane
Stasjon i Vik
Alternativ Veg + Bane

Konsekvens

4.4.3

Daglinje
Daglinje
Nei
3a-b

Daglinje
Tunnel
Nei
3a-c

Daglinje
Tunnel
Ja
3a-c st

Tunnel
Tunnel
Nei
3c-c

--/---

--

--

0/-

Tunnel
Tunnel
Ja
3c-c st

0/-

Tunnel
Tunnel
Nei
3d-d

Tunnel
Tunnel
Ja
3d-d st

0/-

-

Kulturmiljø
Verdi
Delstrekningen omfatter landskapsrommene mellom de to høydedragene Gjesvalåsen og Viksåsen /
Biliåsen. Det er skilt ut seks kulturmiljø samt ett kulturlandskap i delområdet. Mens Vik har lav verdi har
de andre miljøene høyere verdier og en innbyrdes sammenheng i jordbrukslandskapet. Dette kommer til
utrykk i at de er mer eller mindre innenfor kulturlandskapet Løken-Rytteraker-Fekjær. Kulturlandskapet
har middels til stor verdi, og landskapet er sårbart for inngrep.
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Figur 4.32. Verdikart for kulturmiljø på delstrekning 3.

Tabell 4.18. Verdivurdering av kulturmiljø og kulturlandskap i delstrekning 3
Kulturmiljø (jf kart)
Sted
KM 7
Kroksundgardene
KM 8
Fekjær/Gjesval
KM 9
Vik
KM 10
Løken
KM 11
Borgen
KM 12
Borgestad
Kulturlandskap A
Løken-Rytteraker-Fekjær

Verdivurdering
Middels
Stor
Liten
Stor
Stor
Middels
Middels til stor

Omfang og konsekvens
3a-b: Daglinje veg og bane
I dette alternativet vil vegtraséen komme ut i kulturmiljø 8, Gjesval/Fekjær, et miljø med stor verdi,
bestående av gårdsbruk med gammel struktur og spor av forhistorisk bruk. Selv om ikke hele miljøet
ødelegges vil det brytes sterkt opp, særlig med krysset for veg. Bane kommer nord for vegen, og øker
negativt omfang, det er ingen gevinst å hente av felles trasé siden bane og veg ligger langt fra
hverandre. Kulturmiljøet har stor verdi, tiltakene vurderes til stort negativt omfang, noe som gir stor til
meget stor negativ konsekvens.
Videre nord berører veg kulturmiljø 11, Borgen, og bane får nærføring til kulturmiljø 10, Løken. Som
kulturmiljø 8 er dette tunkonsentrasjoner i miljøer med forhistoriske kulturminner og stor tidsdybde.
Begge miljøene har stor verdi, omfang overskrider trolig ikke lite negativt, og tiltaket kan ha liten eller
liten til middels negativ konsekvens for disse to miljøene. Traséen er reelt felles gjennom kulturmiljø 12,
fornminneområdet ved Borgestad, med gravhauger, hulveg og kokegroper, et område med spor som
vitner om aktiv bruk av området fra steinalder til i dag. Traséen medfører en stor skjæring i vestre del av
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dette miljøet, mens minnene er konsentrert til øst. Kulturmiljø 12 har middels verdi, omfang blir trolig
lite, og vurderes da til liten negativ konsekvens.
Ettersom traséen går over kulturlandskap A, Løken-Rytteraker-Fekjær, brytes også en indre
sammenheng mellom disse kulturmiljøene, i et større kulturlandskap som samlet er vurdert til middels
til stor verdi. Den nordre halvparten av dette kulturlandskapet deles av to separate traséer, noe som
vurderes til stort negativt omfang for miljøet som helhet (KL A: Middels til stor verdi, stort negativt
omfang, stor negativ konsekvens).
Tiltaket har stor negativ konsekvens for kulturlandskap A, og i samlet vurdering vil konsekvens for
kulturmiljø 8 kunne trekke dette ytterligere opp. Samlet vurderes derfor alternativet til stor til meget
stor negativ konsekvens (---/----).
3a-c: Daglinje veg, bane i tunnel under Vik, uten stasjon
Veglinjen er den samme som beskrevet for alt. 3a-b, veg vil komme ut i kulturmiljø 8, og selv om ikke
hele miljøet ødelegges vil det brytes sterkt opp, særlig med krysset for veg, med stor negativ
konsekvens. Vegen bryter mindre inn i kulturmiljø 11 og 12, med hhv trolig med liten negativ
konsekvens i disse.
Ettersom traséen går over kulturlandskap A, brytes også en større sammenheng mellom disse
kulturmiljøene, i et større landskap som samlet er vurdert til middels til stor verdi. Den nordre
tredjeparten av dette kulturlandskapet blir adskilt fra søndre del, og ytterligere oppsplittet av kryss og
avkjørsel, noe som trolig gir middels til stor negativ konsekvens (KL A: Middels til stor verdi, middels til
stort negativt omfang, stor negativ konsekvens)
Ut fra premisset at banen er i tunnel, vurderes omfang til intet. Banen får dermed ikke den forsterkende
effekt som vi ser i alternativ 3a-b.
Samlet vurdering for alternativet vil være stor negativ konsekvens (---).
3a-c: Daglinje veg, bane i tunnel med nedsenket stasjon i Vik
Tilsvarer forrige alternativ men har i tillegg stasjon ved Vik. Stasjonen berører ikke kulturmiljø direkte,
men har nærføring til kulturmiljø 8. Før linjer er låst er det ikke grunnlag for å heve negativ konsekvens i
forhold til kulturmiljø utover at alternativet vil ha større negativ konsekvens for kulturmiljøet enn uten
stasjon. Samlet vurdering for alternativet vil være stor negativ konsekvens (---).
3c-c: Veg og bane i tunnel forbi Vik, uten stasjon
Teoretisk er alternativet i tunnel hele vegen. Ut fra dette premisset vurderes omfang, og følgelig
ubetydelig konsekvens (0).
3c-c: Veg og bane i tunnel forbi Vik, nedsenket stasjon i Vik
Tilsvarer forrige alternativ, men har i tillegg stasjon ved Vik. Stasjonen berører ikke kulturmiljø direkte,
men har nærføring til kulturmiljø 8. Før linjer er låst er det ikke grunnlag for å heve negativ konsekvens i
forhold til kulturmiljø utover at alternativet trolig vil ha større negativ konsekvens for kulturmiljøet enn
uten stasjon. Det er likevel ikke grunnlag for å heve konsekvens utover ubetydelig (0).
3d-d: Veg og bane i tunnel forbi Vik, uten stasjon
Dette alternativet har samme virkning som 3c-c og ubetydelig konsekvens (0).
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3d-d: Veg og bane i tunnel forbi Vik, med nedsenket stasjon i Vik
Tilsvarer forrige alternativ men har i tillegg stasjon ved Vik. Stasjonen berører ikke kulturmiljø direkte,
men har nærføring til kulturmiljø 8 og 10. Før linjer er låst er det ikke grunnlag for å heve negativ
konsekvens i forhold til kulturmiljø utover at alternativet vil trolig ha større negativ konsekvens for
kulturmiljøet enn uten stasjon. Det er likevel ikke grunnlag for å heve konsekvens utover ubetydelig (0).
Samlet konsekvens for kulturmiljø i delstrekning 3
Tabell 4.19: Konsekvens pr kulturmiljø
Alternativ
3a-b
Område
KM 7 Kroksundgårdene
KM 8 Fekjær/Gjesval
---/---KM 9 Vik
KM 10 Løken
KM 11 Borgen
KM 12 Borgestad
KL A
--Samlet
---/----

3a-c med og
uten stasjon

3c-c med og
uten stasjon

3d-d med og
uten stasjon

---

0
0

0
0

0

0

-----

Tunnelalternativene skiller seg ut som de beste mht kulturmiljø og kulturlandskap, ettersom de teoretisk
ikke medfører inngrep. Imidlertid medfører 3c for bane åpning eller kulvert nord i delstrekning 3, hvis
den kobles mot 4d. Dette er ikke i definert kulturmiljø, og er ikke tillagt vekt her. Dagstrekningene
kommer i konflikt med store kulturminneverdier, og kommer følgelig ut som dårlige alternativ i forhold
til kulturtemaet.
Tabell 4.20. Samlede konsekvenser for kulturmiljø ved ulike alternativer i delstrekning 3.
Veg
Bane
Stasjon i Vik
Alternativ Veg + Bane

Daglinje
Daglinje
Nei
3a-b

Daglinje
Tunnel
Nei
3a-c

Daglinje
Tunnel
Ja
3a-c st

Tunnel
Tunnel
Nei
3c-c

Tunnel
Tunnel
Ja
3c-c st

Tunnel
Tunnel
Nei
3d-d

Tunnel
Tunnel
Ja
3d-d st

Konsekvens

---/----

---

---

0

0

0

0

Avbøtende tiltak for dagalternativene over delstrekning 3 vil være å anlegge vegen uten kryss / avkjøring
til Vik.

4.4.4

Naturresurser
Alternativ med veg eller veg og bane i dagen forbi Vik medfører et vesentlig inngrep i dyrket mark. Det
er ellers ikke påvist særlig konsekvens med andre naturressurser her. Plassering av kryss i området
medfører et ytterligere inngrep. Det blir særlig stort inngrep dersom veg og bane skal gå i dagen
samtidig som det skal bli plass til kryss. For å redusere konsekvens bør veg og bane plasseres så nær
som mulig for å unngå at større areal mellom veg og bane blir lagt brakk. Arealbeslag som vist i graf har
ikke tatt med kryss eller restareal mellom veg og bane.
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Omfang og konsekvens
Alternativ med veg i dagen medfører nedbygging av store areal dyrka mark med svært god kvalitet. Bane
i dagen over de samme jordene gir vesentlig økt nedbygging, men konsekvensen er stor negativ i begge
tilfeller. For alternativ 3a-b forventes det at ytterligere areal mellom veg og bane vil gå ut av drift pga
fragmentering og dette alternativet framstår dette alternativet som dårligere enn om bane legges i
tunnel. Tunnelløsningene har tilnærmet ingen konsekvens for naturressurser. 3a-b gis derfor stor
negativ konsekvens (---) og 3a-c middels til stor negativ konsekvens (--/---). Alternativ 3c-c og 3d-d med
stasjon gis liten negativ konsekvens (-) og uten stasjon ubetydelig konsekvens (0).

Figur 4.33. Verdikart for naturresurser på delstrekning 3.
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Figur 4.34. Arealbeslag i dekar for alternativene på delstrekning 3.
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Figur 4.35: Arealbeslag dyrket mark og skog delstrekning 3.

Tabell 4.21. Konsekvenser for naturresurser ved ulike alternativer i delstrekning 3.
Veg
Bane
Stasjon i Vik
Alternativ Veg + Bane

Konsekvens

5142015 RRB E16 Silingsrapport 2015-01-30

Daglinje
Daglinje
Nei
3a-b

Daglinje
Tunnel
Nei
3a-c

Daglinje
Tunnel
Ja
3a-c st

Tunnel
Tunnel
Nei
3c-c

Tunnel
Tunnel
Ja
3c-c st

Tunnel
Tunnel
Nei
3d-d

Tunnel
Tunnel
Ja
3d-d st

---

--/---

--/---

0

-

0

-
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Nærmiljø og friluftsliv
Verdi
Delstrekningen omfatter landskapsrommene mellom de to høydedragene Gjesvalåsen i sør og Viksåsen
og Biliåsen i nord. I vest ligger Gjesvalhalvøya, i øst ligger Vik med senterstruktur og omkringliggende
boligområder vendt mot Steinsfjorden.
Sørvest i området ligger området "Gjesval, Borgen og Rytteråker" (27) som totalt sett har liten til
middels verdi. Verdien er i hovedsak knyttet til verdi som et boligområde med få boliger, men med
kvaliteter som trekker opp verdien. I KU for KDP E16 er det lagt til grunn at siden Rytteråker er
utilgjengelig for allmenheten har området liten verdi som friluftsområde selv om det er potensial for
friluftsbruk ved bedre tilgjengelighet. Som en tilleggsopplysning i forhold til KU for KDP E16 har
Norconsult funnet at i kommunens kartverk er det registrert et større skiløypenett fra Vik og ut mot
Tyrifjorden i vest (Rytteråker). Området er dermed bedre tilgjengelig vinterstid. Verdien er likevel
beholdt som liten til middels pga dårlig tilgjengelighet om sommeren.
Nordvest i området ligger Borgenmoen (29) med liten til middels verdi som friluftsområde. Størst verdi
har det som nærturområde. Mellom område 27 og 29 ligger Løken (30) som er gitt middels verdi som et
vanlig godt boligområde med nærhet til nærturområder og servicefunksjoner (Vik).
I øst ligger Vik (31) og Steinsåsen boligområde (36) som har middels verdi som hhv bebygd område og
boligområde. Vik har både boliger, servicefunksjoner og sosiale møtesteder. Vik er viktig som
kommunesenter og serviceområde for innbyggere i omkringliggende områder. Eksisterende E16 gir støy
og utgjør en barriere mot Steinsfjorden. Vegen forringer kvaliteten på tettstedet.

Figur 4.36. Verdikart for nærmiljø og friluftsliv på delstrekning 3.

Omfang og konsekvensutredning
3a-b: Daglinje veg og bane
Dette alternativet omfatter veg og bane i dagen forbi Vik. Både veg og bane kommer ut i dagen i område
27 (Gjesval, Borgen og Rytteråker). For vegen vil det anlegges et kryss i dette området. Tiltaket vil skape
en barriere mellom Vik og områdene nærmere Tyrifjorden. Lokalvegsystemet forutsettes opprettholdt,
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men på grunn av omfattende kryss kan det bli noe mindre tilgjengelighet for boligene i området til Vik.
Det er imidlertid snakk om svært få boliger og få veger per i dag. Skiløypen som går fra Vik og ut mot
Tyrifjorden i vest blir brutt. Områdets attraktivitet både som boligområde og som turområde blir
forringet pga anlegget og pga støy. Områdene nærmest Tyrifjorden ved Rytteråker blir mindre påvirket.
Veg og bane går videre midt gjennom Borgenmoen friluftsområde (29). Traséene skaper en barriere
mellom friluftsområdene på begge sider og utsetter store deler av friluftsområdet for støy. Støyen vil
forringe attraktiviteten og opplevelseskvalitetene i området. Området har mest verdi for hus og
hytteeierne i området. Disse ligger i hovedsak på østsiden av traséen og vil på grunn av tiltaket
vanskeligere kunne nå områdene på vestsiden, deriblant strandsonen. I boligområdet på østsiden; Løken
(30), vil anlegget påvirke opplevelsesverdiene utendørs slik at området blir noe forringet.
Omfanget samlet sett for strekningen vurderes til middels til stort negativt. Med liten til middels verdi
blir konsekvensen middels negativ for traséene isolert sett. Med ny E16 vil det blir mindre støy på vegen
forbi Vik (31) og Steinsåsen (36) og vegen vil også oppleves mindre som en barriere mot fjorden (pga
mindre trafikk). Dette gir lite positivt omfang. Med middels verdi blir det liten positiv konsekvens her. På
grunn av at anleggene for veg og bane er så store vurderes dette imidlertid ikke å kunne påvirke den
samlede konsekvensen. Samlet vurderes alternativet til å ha middels negativ konsekvens (--).
Avbøtende tiltak vil kunne være miljøtunneler, slik at turgåere kan krysse traséene på en god måte, og
bedre støyskjerming enn forutsatt.
3a-c: Daglinje veg, bane i tunnel under Vik, uten stasjon
Dette alternativet omfatter veg i dagen forbi Vik og bane i tunnel uten stasjon i Vik. Barrierevirkningen i
Gjesval, Borgen og Rytteråker (27) og i Borgenmoen friluftsområde (29) vil være tilnærmingsvis den
samme som i 3a-b selv om man her ikke får banen ved siden av vegen. Arealene som blir berørt vil være
noe mindre og det vil også støyen. Forskjellen er imidlertid ikke så stor at det får utslag på omfang.
I Vik og Løken (område 31 og 30) vil det bli "cut and cover", dvs banen bygges i åpen grøft for så å
dekkes til. Det er sannsynlig at noen eneboliger vil måtte rives som den del av denne prosessen. At noen
eneboliger forsvinner i eneboligmiljøet vil i noen grad påvirke selve miljøet negativt, men for Vik som
helhet har det liten betydning da det er et større bo- og servicemiljø. Omfanget blir noe mindre enn på
alternativet over (3a-b), men forskjellen er så liten at det likevel konkluderes med middels negativ
konsekvens også her (--).
3a-c: Daglinje veg, bane i tunnel men med nedsenket stasjon i Vik
Dette alternativet er det samme som over, men med en stasjon i Vik. Stasjonen er forutsatt å ligge
nedsenket i terrenget i utkanten av sentrum. Stasjonsetableringen kan fungere som en avgrensning av
sentrum og kan da få en henvendelse mot og en aktivisering av sentrumssiden. Forutsetter vi dette vil
noen av eneboligene i området måtte rives og det lille miljøet rundt boligene vil forringes. For Vik som
sentrumsområde har dette imidlertid liten betydning da det er få boliger det er snakk om. Det vil være
naturlig å etablere torg eller andre utearealer i tilknytning til stasjonen, noe som vil kunne forbedre
opplevelseskvalitetene i sentrum. Stasjonsetableringen vil også trolig øke mengden mennesker som går
gjennom og skaper aktivitet til uterommene i sentrum. Støy er ikke vurdert i Vik, men stasjonen vil, selv
om den er nedsenket, trolig gi noe støy. De positive sidene veier opp de negative slik at en
stasjonsetablering isolert sett gir intet omfang.
For alternativet totalt sett blir dermed konsekvensen den samme som alternativet over, dvs middels
negativ konsekvens (--).
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3c-c: Veg og bane i tunnel forbi Vik, uten stasjon
I dette alternativet går både veg og bane i tunnel på strekningen. Det blir "cut and cover" i Vik, men det
gir intet omfang, jfr omtalen over under 3a-c. Som nevnt under 3a-b vil man med ny E16 få mindre
trafikk på vegen forbi Vik (31). Dette gir liten positiv konsekvens.
Konsekvensen for dette alternativet er liten positiv (+).
3c-c: Veg og bane i tunnel forbi Vik, nedsenket stasjon i Vik
Dette alternativet er det samme som over, men med stasjon i Vik. Denne stasjonsetableringen vurderes
å gi det samme omfanget som i 3a-c, dvs intet omfang. Konsekvensen er ubetydelig (0).
3d-d: Veg og bane i tunnel forbi Vik, uten stasjon
I dette alternativet går både veg og bane i tunnel på strekningen. Det blir "cut and cover" i Vik, noe
nærmere sentrum enn i de øvrige alternativene. Flere boliger vil derfor måtte rives som en følge av
tiltaket dersom dette alternativet blir valgt. Den positive effekten av redusert støy langs dagens E16
veier imidlertid opp også her slik at omfanget samlet sett blir lite positivt og konsekvensen liten positiv
(+).
3d-d: Veg og bane i tunnel forbi Vik, med nedsenket stasjon i Vik
Dette alternativet er det samme som over, men med stasjon i Vik. Med stasjonsetablering må enda flere
av bygningene i sentrum fjernes eller endres enn i alternativet uten stasjon. De positive følgene av
stasjon med torgdannelse og økt aktivitet i sentrum veier imidlertid opp. I tillegg vil en få redusert støy
langs dagens E16. Omfanget blir lite positivt og konsekvensen liten positiv (+).
Samlet konsekvens for nærmiljø og friluftsliv i delstrekning 3
Alternativene med trasé i dagen (3a-b og 3a-c med og uten stasjon) får mest negative konsekvenser på
delstrekningen. Det har relativt lite utslag på omfanget om bane legges ved siden av vegen eller om
banen går i tunnel da det er barrierevirkningen og til dels også kryssløsningen for vegen som er det
avgjørende. Alle alternativene gir en positiv konsekvens for Vik og Steinsåsen boligområde da støyen
langs dagens E16 blir mindre. På grunn av at anleggene for veg og bane er så store vurderes dette
imidlertid ikke å kunne påvirke den samlede konsekvensen for dagalternativene. Dagalternativene får
middels negativ konsekvens (--).
Avbøtende tiltak vil kunne være miljøtunneler, slik at turgåere kan krysse traséene på en god måte, og
bedre støyskjerming enn forutsatt.
For de øvrige alternativene blir det enten "cut and cover" ved Vik (3c-c, 3d-d) eller stasjon (3c-c med
stasjon og 3d-d med stasjon) . Selv om det er noen negative aspekter ved "cut and cover" og noen
negative og positive aspekter ved stasjonsetablering er det den reduserte støyen langs dagens E16 som
får størst betydning. Alle disse alternativene ender opp med liten positiv konsekvens (+) som en følge av
dette.
Tabell 4.22. Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv ved ulike alternativer i delstrekning 3.
Veg
Bane
Stasjon i Vik
Alternativ Veg + Bane

Konsekvens
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Daglinje
Nei
3a-b

Daglinje
Tunnel
Nei
3a-c

Daglinje
Tunnel
Ja
3a-c st

Tunnel
Tunnel
Nei
3c-c

Tunnel
Tunnel
Ja
3c-c st

Tunnel
Tunnel
Nei
3d-d

Tunnel
Tunnel
Ja
3d-d st
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Anleggsfasen
Nær Vik sentrum er ett alternativ å legge banen i betongkulvert. Byggegrop for denne sikres med
avstivet spunt, det kan være aktuelt i tillegg med grunnforsterkning med kalksementpeler. Alternativ for
veg og for bane er linjer som ligger dypt nær Vik sentrum. I området er det en dyprenne, det kan være
nødvendig å justere linjepålegg for å få bergtunnel og tilstrekkelig fjelloverdekning.
Alternativ for veg som ligger lengst i vest, ved Smiujordet (alt 3a), innebærer dels relativt høye fyllinger
og dels dype skjæringer. Dersom det ikke er grunt til berg, kan det vise seg nødvendig med tiltak som
utslaking av skråninger eller grunnforsterkning, evt. bruk av lette masser og motfyllinger.
Et alternativ for bane er en linje som ligger i størrelsesorden 15 m dybde ved Viksenga (3c), det er
registrert en dyprenne i området og det antas å være behov for å sikre byggegrop med spunt, muligens i
kombinasjon med terrengavlasting. I dette tilfellet ligger veg og bane samlet i samme høyde. Ett
alternativ for veg i området ved Viksenga (3d) ligger dypt, ca. 25 m under terreng. Det antas åpen
byggegrop, sikret med spunt i kombinasjon med terrengavlasting. Grunnforsterkning med
kalksementpeler kan være aktuelt i tillegg. For alternativene for veg og bane som ligger dypest ved
Viksenga, er det mulig at linjene ikke ligger i berg eller får tilstrekkelig bergoverdekning. Dersom
supplerende grunnundersøkelser viser at bergtunnel ikke er mulig, kan det være aktuelt å justere linjene
for å oppnå anlegg i berg.
Det er ikke foretatt en detaljert analyse av bergforholdene for tunneler i denne fasen. Alle tunnelene i
Delområde 3 antas å ligge i område med kalkstein, dolomitt og ulike former for skifer, med unntak av
nordre tunnel for 3a og b, som vil gå delvis i sandstein. Generelt kan man si at tunneler som krysser
tilnærmet normalt på bergmassens skifrighetsretning og retning for større forkastningssoner vil være
mer gunstig enn tunneler som danner en liten vinkel med disse. Således anses 3c og 3d (veg) som noe
mer ugunstig enn de andre alternativene. Tunneltraséene må optimaliseres med tanke på
bergoverdekning og optimal påhuggsplassering.

4.4.7

Kostnader
Figuren viser at tunnelløsningene er dyrere enn veg og/eller bane i dagen.
Tabell 4.23. Forventningskostnad innen delområde 3 forbi Vik, Gjesvalåsen - Bymoen.
Alterantiv

Strekning veg+bane

MNOK

3a+b
3a+c
3c+c
3d+d

1831
2106
2963
2971

Veg og bane i daglinje over Smiujordet
Veg i dagen over Smiujordet , bane i tunnel
Veg og bane i tunnel forbi Vik, mot vest
Veg og bane i tunnel forbi Vik, mot øst
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3500
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2500
2000
1500
1000
500
0
Veg og bane i
daglinje

Veg i dagen, bane
i tunnel

Veg og bane i
tunnel vest

Veg og bane i
tunnel øst

Figur 4.37. Forventningskostnad innen delområde 3 forbi Vik, Gjesvalåsen - Bymoen. Mill kr.
4.4.8

Oppsummering delstrekning 3
Tabell 4.24. Oppsummering av arealkonsekvensene for delstrekning 3.
3a-b
Landskapsbilde
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturresurser
Nærmiljø og friluftsliv

----/-----/-------

Alternativ kombinasjon veg og bane i strekning 3
3a-c med
3c-c med
3d-d med
3a-c
3c-c
3d-d
stasjon
stasjon
stasjon
--/----/--0
0/0
--0/0/0/----/----

----/----

0
0
+

0
+

0
0
+

0
+

Alternativet med veg og bane i dagen har middels til store negative konsekvenser for alle tema.
Virkninger er særlig negative for kulturmiljø, landskap og naturressurser (landbruk). De negative
konsekvensene reduseres noe dersom banen legges i tunnel, men ikke mye så lenge vegen ligger i
dagen.
Tunnelalternativene er dyrest, men dersom veg og bane legges i tunnel vil de negative konsekvensene
bli små eller minimale og etatene mener dette veier tyngre enn merkostnadene ved tunnelløsningen.
Etatene anbefaler derfor at man her bør gå for et alternativ der både veg og bane går i tunell.
Som omtalt i konklusjon for delstrekning 2, anbefales stasjon på Sundvollen. Dette utelukker
alternativene med stasjon i Vik.
Valg mellom trasealternativ 3c-c eller 3d-d avgjøres av valgt trase for delstrekning 4. Det er heller ingen
avgjørende forskjell i disse alternative ved Vik.
Konklusjon
Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at veg og bane legges i tunnel forbi Vik uten stasjon i Vik.
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Verdi
Delstrekning 4 omfatter det åpne slette- og elvelandskapet fra og med Steinsåsen i sør og nordover til
Styggedalen. Dette området har gjennomgående middels landskapsverdi, med noen viktige unntak:
Steinssletta med sine bebygde åsrygger er et storslått og innholdsrikt kulturlandskap, der landskap og
bebyggelse til sammen gir et godt totalinntrykk. Det er få gjenværende åkerholmer, og lite randvegetasjon mellom åkrene. Dette gjør opplevelsen av sletta noe monoton, mens tun og grender på
åsryggene, med sine tuntrær, alléer og velstelte hager utgjør et område med helhetlig og særpreget
karakter.
Steinsletta, utvalgt
kulturlandskap i landbruket
Steinsletta er et av 22 "Utvalgte
kulturlandskap i jordbruket".
Satsingen er en oppfølging av
nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet og er et samarbeid
mellom landbruksmyndigheter og
miljømyndigheter. Satsingen er
basert på frivillige avtaler mellom
staten og grunneierene for å sikre
tilpasset bruk og skjøtsel av
områdene. Områdene inneholder
både kulturhistoriske og biologiske
verdier og er en kilde til kunnskap
og opplevelse av vår felles naturog kulturarv. Slik sett har
Steinsletta verdier knyttet til alle de
5 miljøtemaene i denne
konsekvensanalysen. Området
"Steinsletta" er 12 000 dekar og er
"et aktivt og fruktbart jordbrukslandskap med gårdstun og innmark
mellom Steinsfjorden og
Tyrifjorden/ Storelva". De 22
utvalgte kulturlandskapene skal
representere ulike typer kulturlandskap i Norge Steinsletta
representerer flatbygdene.
Kilde: www.steinsletta.no og
www.utvalgtekulturlandskap.no

Figur 4.38. Utvalgt kulturlandskap i landbruket, Steinsletta
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I tillegg er Storelva med sine tilhørende våtmarksområder, kroksjøer og frodige bredder markert med
stor landskapsverdi langs denne strekningen. Elva er et sentralt og sterkt landskapselement, med stor
skala. Vannspeilet skaper liv og spenning og tilfører en stadig skiftning i lys og farger i landskapet.
Motsatt finnes det i denne delstrekningen en del områder med redusert visuell verdi. Dette er sår i
landskapet etter massetak og industrivirksomhet.

Figur 4.39. Verdikart for landskapsbilde i delstrekning 4.

Omfang og konsekvens
I denne delstrekningen er veg og bane parallelført i samme korridor. Dette innebærer ikke alltid
parallelle traséer, da de to anleggene avviker noe i kurvatur, og siden vegen krever ekstra areal i
forbindelse med kryssområder. Det er ikke planlagt jernbanestasjoner langs denne strekningen.
Gjennom området går tre hovedtraséer, som helt i sør har to varianter.
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4 af-af: Helgelandsmolinjen, felles strekning variant vest i sør
Bane og veg parallellføres helt vest i delområdet, gjennom areal med redusert landskapsverdi ved
Bymoen, og videre gjennom skogområder opp mot Helgelandsmoen. Gjennom disse områdene ligger
tiltaket lite eksponert, og med relativt smal korridor.

Figur 4.40. Modellutsnitt som viser 4af-af gjennom Bymoen-området, sett fra sør.

Figur 4.41. Modellutsnitt som viser vegkryss ved Helgelandsmoen i alt. 4af-af, sett fra nord.
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Ved Helgelandsmoen etableres toplanskryss med lokalveg, der de nye linjene legges lavt i terrenget.
Deretter stiger både bane og veg mot bru og elvekryssing. I dette området fremstår anleggets dimensjon
i dårlig harmoni med omgivelsenes skala. Anlegget splitter bygningsmiljøet på Helgelandsmoen, og
fyllingen fremstår som en visuell barriere på tvers av området.
Over Storelva ligger anleggene på bruer med høyde som gir sikt langs elva, men parallellføringen gjør at
det samlede anlegget fremstår massivt, og som en visuell barriere i elverommet.

Figur 4.42. Modellutsnitt mot bru over Storelva fra kajakk-perspektiv, sett fra vest i alt. 4af-af.

Videre nordover ligger linjene på landtungen mellom Synneren og Storelva. Hoveddelen av denne
strekningen ligger på fylling, mens stigningen opp mot Prestmoen tas som viadukt. Den åpne, høye
konstruksjonen bevarer noe av sammenhengen i elvelandskapet, ved at sikt opprettholdes på tvers av
traséen mellom Synneren og Storelva. Den store fyllingen blir likevel svært dominerende i
jordbrukslandskapet, og dominerer den smale landtungen. Anlegget er i det åpne landskapet godt synlig
fra gårdene ved Klemmetstad og Høystad i nordvest.

Figur 4.43. Modellutsnitt viser bruer over Storelva, fyllinger over Gomnes og deretter viadukt opp mot
Prestmoen. 4af-af sett fra sørvest.
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Figur 4.44. Modellutsnitt viser hvordan viadukten ivaretar visuell sammenheng mellom elverommene,
men også hvordan fyllingen dominerer jordbrukslandet, og hvordan anlegget skjærer seg ned i terrassen
ved Prestmoen. 4af-af sett fra øst.

Over Prestmoen og videre mot Styggedalen ligger korridoren stort sett gjennom skog. Terrenget er
småkollete og oppdelt av vegetasjon, uten lange siktlinjer. Anleggene forårsaker en god del
terrengendringer, men de lar seg innpasse i terrengets skala, og vil med tiden kunne dekkes av
vegetasjon og inngå som en del av landskapet.

Figur 4.45. Modellutsnitt fra traséen over Prestmoen mot Styggedalen.4af-af sett fra sørsøst.

Alternativet har størst negativt omfang ved Helgelandsmoen og i området Gomnes, Storelva og
Synneren. Det er særlig de høye fyllingene på disse stedene som utgjør omfanget, da de deler opp
etablerte landskapsrom, og skaper visuelle barrierer. Resten av traséen er mindre eksponert. Samlet gir
dette middels til stor negativ konsekvens for landskapsbildet (--/---).

5142015 RRB E16 Silingsrapport 2015-01-30

- 102 -

Prosjektnr. 900036
Utredning Ringeriksbanen

Ringeriksbanen og
E16 Skaret – Hønefoss,
silingsrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

103 av 151
UTF-00-A-224435
00A
30.01.2015

Et viktig avbøtende tiltak for denne traséen vil være å øke lengden på brua over Storelva, og å begrense
omfanget av fyllingen over Gomnes. Traséen bør i prinsippet gå på åpen konstruksjon over hele det
smale landarealet mellom Synneren og Storelvas meandersving bak Froksøya, for å sikre visuell
sammenheng gjennom elvelandskapet.
4cf-cf Helgelandsmolinjen, felles strekning variant øst i sør
Dette alternativet skiller seg fra 4af-af kun helt i sør, ved at linjene kommer inn i delstrekningen noe
lenger øst, fra tunnel. Traséen går gjennom det samme området markert med redusert landskapsverdi
som 4a. Omfanget vurderes som likt og med middels til stor negativ konsekvens (--/---).
4af-cf: Helgelandsmolinjen, splittet veg og bane i sør
Veg 4af, og banetrasé 4cf, er en splittet løsning gjennom industriområdet ved Bymoen, og har for øvrig
tilsvarende forløp som 4af-af, som beskrevet over. Et mer omfattende beslag og oppdeling av området
med redusert landskapsverdi helt i sør gir ikke stort utslag på konsekvensen for delstrekning som helhet.
Konsekvensen er dermed middels til stor negativ (--/---)
4bg-bg: Busundlinja felles trasé variant vest i sør
Dette alternativet starter ut helt vest i delstrekningen, men trekkes deretter østover mot Lamoen og
kryssing av Storelva ved Busund. Traséen ligger vest for Steinssletta, i overgangen mellom jord- og
skogsteiger. Det markerte linjeinngrepet tegner et tydelig spor på tvers av skogbryn og åkerlapper.
Beliggenheten langs verneskogen gir imidlertid mulighet for tilplanting og arrondering av anlegget slik at
synligheten reduseres. Kryssområde er lokalisert helt i utkanten av jordbrukslandet, og knytter seg til
skogbrynet.

Figur 4.46. Modellutsnitt som viser traséene i 4bg-bg liggende i overgangen mellom verneskogen og
Steinssletta. Sett fra sørvest.
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Figur 4.47. Modellutsnitt som viser viadukter over Mosmyra, og videre linjeforløp frem mot sandtak.
4bg-bg sett fra vest.

Over den gjengrodde kroksjøen Mosmyra, ligger både bane og veg på viadukter. Over Lamoen ligger
linjene godt forankret i terrenget, skjult i skogen før de kommer ut i sandtak og landskapssår sør for
Gomnesvegen. Her gir anlegget en mulighet for istandsetting av terrenget frem mot brufestet.

Figur 4.48. Modellutsnitt som viser traséene lagt i sandtaket, der terrengryggens opprinnelige høyde blir
benyttet som utgangspunkt for bruhøyden over elv og våtmarksområde. 4bg-bg sett fra nordøst.

Over Storelva går veg og bane på parallelle bruer med god høyde over vegen. Anleggene fortsetter på
bru i denne høyden over hele Busundområdet, og frem til terrassen ved Prestmoen. De tre massive og
høye bruene er lite forankret til landskapets form og elementer. Samtidig har landskapet her stor skala,
med den store skogdekkede elvesletta og det brede vannspeilet på elva. Anlegget er synlig og
tilstedeværende i de åpne delene av området, langs elva og vegen, men skogen på elvesletta bidrar i
stor grad til å dempe det visuelle inntrykket. Brukonstruksjonen gjør at sikt langs bakken opprettholdes,
og at landskapsrommene til en viss grad består, i motsetning til ved en tilsvarende terrengfylling.
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Figur 4.49. Modellutsnitt som viser viadukten over Storelva og Busundområdet. 4bg-bg sett fra sørvest.

Figur 4.50. Modellutsnitt som viser Storelva sett fra «kajakperspektiv» sett fra øst, i alternativ 4bg-bg.

Videre over Prestmoen og mot Styggedalen ligger linjene gjennom skog, og i overgangen skog og dyrket
mark. Her er terrenget mer småkupert enn nede på elvesletta, og sideterrenget lar seg tilpasse og
integrere i skogslandskapet.
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Figur 4.51. Modellutsnitt som viser viaduktens landing i sandtak på Prestmoen. Mulighet for
landskapsreparasjon. 4bg-bg sett fra øst.

Figur 4.52. Modellutsnitt fra Prestmoen, mot Styggedalen. Linjene ligger mer eksponert enn i 4f, men er
lagt i overgangen mellom skog og landbruk, og knytter seg slik til en struktur i landskapet. Kryssende veg
og banetraséer gir store terrengendringer i Styggedalen. 4bg-bg sett fra sørøst.

Traséen i alternativ 4bg-bg har negativt omfang for Storelva, men går "lett" over landskapet, og endrer
ikke strukturer i terrenget. Dermed vurderes omfanget å være middels. At traséen legges til områder
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med landskapssår, og medvirker til reparasjon, trekker noe opp. Den samlede konsekvens vurderes til
middels negativ for landskapsbildet.
4dg-dg: Busundlinja, felles trasé variant øst i sør
Dette alternativet skiller seg fra 4bg-bg kun helt i sør, ved at linjene kommer inn i delstrekningen noe
lenger øst, fra tunnel. Traséens første del går imidlertid gjennom det samme området markert med
redusert landskapsverdi. Omfanget og konsekvensen vurderes som likt.
4bg-dg: Busundlinja, splittet veg og bane i sør
Veg 4bg, og banetrasé 4dg, altså en splittet løsning gjennom industriområdet ved Bymoen, for øvrig
tilsvarende forløp som 4bg-bg, som beskrevet over. Et mer omfattende beslag og oppdeling av området
med redusert landskapsverdi helt i sør gir ikke stort utslag på konsekvensen for delstrekning som helhet,
dvs konsekvensen er middels negativ.
4e-e: Monserudlinja
Veg og bane kommer i felles korridor ut fra tunnel i Steinsåsen i vestre del av Steinssletta, og ligger
nedsenket over landbruksområdet, i nærføring til gårdstun, og på tvers av åkerteiger. Linjene er
forutsatt lagt i tunnel under et større gårdstun, Sørum, og etter en kort dagsone forbi Mo, under
åsryggen som huser gårdene Berger, Rå og Frok. For strekningen forbi Steinssletta oppleves korridoren å
være dårlig forankret til landskapets elementer, ved at den går på tvers av etablerte strukturer, og ved
at anleggene blir svært synlige i det åpne landskapet. Anlegget fremstår også i en annen skala enn øvrig
infrastruktur og bebyggelse i dette landskapet.

Figur 4.53. Modellutsnitt fra Steinssletta, 4e-e sett fra sørvest. Anleggets skala og linjeføring fremstår
som lite forankret i stedets elementer.
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Figur 4.54. Modellutsnitt viser linjenes løp inn og ut av tunneler under gårdstun, fremst i bildet Sørum.
4e-e sett fra sørvest.

Øst for Juveren kommer veg og bane ut i dagen, og parallellføres langs bredden av denne og videre
langs bredden av Storelva. Norderhov kirke med bygningsmiljø ligger på en høyde øst for anleggene.
Landskapet er her variert og opplevelsesrikt, med korte overganger mellom naturmiljø og kulturmiljø.
Anlegget oppleves å stå i et lite harmonisk forhold til denne skalaen.

Figur 4.55. Modellutsnitt som viser tett situasjon med Juveren i forgrunnen og Norderhov kirke i bakkene
bak traséene. 4e-e sett fra vest.
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Figur 4.56. Modellutsnitt fra kulturlandskapet rundt Norderhov kirke, 4e-e sett fra sørøst.

Nordover mot kryssingen av Storelva ligger de to linjene i en relativt bred korridor der anleggene har
hver sin høyde på grunn av det sideskrå terrenget. Det anlegges vegkryss for tilknytning til
Hvervenmoen, men terrenget er utfordrende, og den stive jernbanekurvaturen presser anleggene ut
mot bredden av Storelva. Både kryssområdet og vegtraséen ligger i elvens randsone. Veganlegget er
derfor forutsatt bygget på viadukt her. Skalaen og kompleksiteten på anlegget i dette området står ikke i
et godt forhold til landskapets skala.

Figur 4.57. Modellutsnitt viser kryssområde og viadukt langs Storelva. 4e-e sett fra sørvest.

Storelva krysses med bruer som ligger i synsavstand til dagens bru. Dette samler tekniske inngrep til ett
sted, noe som i utgangspunktet er et godt prinsipp dersom det sparer andre områder for inngrep. Denne
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traséen har imidlertid allerede gitt en berøring av Storelva lenger sør, der vegen går på viadukt over en
yttersving. Samlingen av bruer og inngrep oppleves altså ikke å avlaste elverommet for øvrig. Derimot
fremstår de tre bruene med ulik høyde og utforming innenfor samme korte elvestrekning, som en
relativt massiv visuell barriere.

Figur 4.58. Modellutsnittet viser de tre bruene i alt. 4e-e over Storelva, sett fra vest. Alle er i ulik høyde,
og skalaen på de nye anleggene skiller seg fra eksisterende vegbru.

Figur 4.59. Modellustnitt med standpunkt på dagens bru, sett mot de nye anleggene i alt. 4e-e.
Jernbanebrua nærmest. Vegbrua lavere, lengst unna. Sett fra øst.

Videre mot Styggedalen ligger linjene åpent og eksponert over landbruksjord, på høye fyllinger. Her har
linjene mindre forankring i eksisterende strukturer enn i 4f og 4g, men strekningen er kortere. I
Styggedalen er det sammenlignbare terrengmessige utfordringer for alle alternativene.
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Figur 4.60. Modellutsnittet viser linjene i alt. 4e-e nord for Storelva, på høye fyllinger over jordene inn
mot Styggedalen. Sett fra øst.
Traséen i alternativ 4e-e, Monserudlinja, har sitt største negative omfang for to områder som har stor
verdi for landskapsbildet, Steinssletta i sør og Storelva i nord. I tillegg bryter store deler av traséen med
landskapets strukturer, og gir relativt store terrengutslag i områder som er visuelt sårbare. Samlet er
konsekvensen stor negativ (---).
Denne traséen kommer dårligst ut av de tre hovedalternativene i dette delområdet. Traséen har noen
muligheter for justering som kan dempe konfliktgraden noe, men sannsynlig ikke tilstrekkelig til at den
kommer bedre ut enn de to andre. Det er i første rekke jernbanens stive kurvaturkrav som legger
begrensningene, men også det kuperte terrenget, og usikkerhet i forhold til mulighet for tunnel, gjør
potensialet for forbedring relativt lite.
Følgende tiltak har vært vurdert: Det å presse utløpet fra tunnel så langt vest som mulig ved Steinssletta,
gir kun en liten forbedring, ved at en mindre del av det åpne rommet blir avskåret. Et mer virkingsfult
tiltak vil være å legge dagsonen mellom Sørum og Mo gårder i tunnel eller kulvert. Ved Juveren,
Norderhov kirke og Storelva har det vært vurdert å presse traséene lenger øst, for om mulig å få den inn
i tunnel. Geometrien til linja gjør at man ikke kommer tilstrekkelig langt øst til å få overdekning. Det
vurderes derfor som lite å hente på å justere traséen forbi dette punktet. Vegkrysset ved Hvervenmoen
skaper stor landskapskonflikt. Dersom det kan vurderes å fjerne denne avkjøringsmuligheten ville det
kunne dempe konfliktgraden mot Storelva, ved at både veg og banetrasé kan trekkes ut av elverommet.
Det har også vært pekt på at man kan vurdere å legge store deler av dette traséalternativet i tunnel, for
på den måten å skape et godt alternativ til å gå inn i det sårbare elvelandskapet i vest. Et tiltak av en så
omfattende art kan ikke defineres som et avbøtende tiltak for et alternativ, men vil måtte vurderes som
en egen trasé.
Samlet konsekvens for landskapsbilde i delstrekning 4
Tema Landskapsbilde beskriver de visuelle konsekvensene av et tiltak. Dette innebærer at tiltakets
utforming vil spille en rolle i vurderingen. I denne fasen foreligger kun en skissering av anleggene, men
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terrengmodellen som ligger til grunn gir likevel et godt bilde på omfanget ved at den illustrerer høyder
og utstrekninger på fyllinger og skjæringer, broer og viadukter. Omfangsvurderingen er gjort ut fra
hvilke muligheter man har for landskapstilpasning av de ulike traséene, også utover den situasjonen
modellen viser. Dette avhenger mye av skalaen på landskapet, og de topografiske forholdene. I et
storskala landskap har man større muligheter for å forankre et anlegg av denne størrelsen, mens et
kraftig linjeinngrep vil fremstå svært tydelig i et landskap bestående av flere mindre og ulike rom.
Tabellen viser at Monserudlinja gir størst negativ konsekvens for landskapsbildet gjennom delområde 4.
Denne traséen går også gjennom flest ulike landskapstyper.
Tabell 4.25. Konsekvenser for landskapsbilde ved ulike alternativer i delstrekning 4.
Variant i sør
Alternativ
Konsekvens

4.5.2

vestre
4af-af
--/---

Helgelandsmolinja
østre
splittet
4cf-cf
4af-cf
--/----/---

vestre
4bg-bg
--

Busundlinja
østre
4dg-dg
--

splittet
4bg-dg
--

Monserudlinja
4e-e
---

Naturmiljø
Tiltaket
Den vestligste av de tre hovedkorridorene går gjennom skogsområdene Bymoen til Helgelandsmoen,
krysser her Storelva og videre over jordene ved Mæling øst for Synneren og videre gjennom Prestmoen
og Bjørkemoen. Den midterste går i skogkanten øst for Bymoen og gjennom skogen på Mosmoen og
Lamoen, krysser Storelva ved våtmarksområdet Busund og videre gjennom skogen på Prestmoen og
Bjørkemoen. Østlige trasé går over jordene til Mo, videre i tunnel øst for Lamoen og i dagen øst for
Juveren hvor den krysser Storelva ved Monsmoen.
Verneområder
Naturreservatene Lamyra, Synneren og Juveren inngår i Nordre Tyrifjorden våtmarksområde som består
av totalt fem naturreservat som samlet har status som RAMSAR-område. Det foreligger en større
verneplan for hele Tyrifjorden området der det er foreslått 20 nye verneområder. Nordre Tyrifjorden og
Storelva naturreservat er ett av disse og innbefatter større deler av Storelva og områdene omkring.

Figur 4.61. Overordnede landskapsøkologiske sammenhenger i analyseområdet.
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Landskapsøkologiske sammenhenger
Mosaikken av åpent vann, våtmark, skog og dyrket mark omkring Storelva utgjør til sammen et
landskapsøkologisk svært viktig naturområde for fugl med nasjonal og internasjonal verdi. Det er
naturligvis også andre landskapsøkologiske sammenhenger og verdier i områder. På et overordnet nivå
gjelder det vassdrag, skogsområdene og kulturmarksområdene samt koblingene og randsonene mellom
dem. Viktige landskapsøkologiske sammenhenger generelt og spesielt er vist i Figur 4.61. Det komplekse
er forsøkt visualisert i illustrasjonen i samme figur.
Naturtyper
Inngrepsfrie innlandsdelta med kroksjøer er sjeldne i Norge. Kroksjøer er definert som sterkt truet
naturtype og inngår i rødlisten over naturtyper. Det er i utgangspunktet verneområder og foreslåtte
verneområder som defineres inn her. Se for øvrig geologiske forekomster.
I Naturbase er det utover verneområdene registrert viktige naturtyper spesielt tørre kalkengene mellom
Mo gård og Frok som har stor verdi som kan komme i konflikt med traséene. Mosmyra mellom
Mosmoen og Lamoen er registrert som intakt lavlandsmyr, men den er i tillegg del av gammel kroksjø i
fortsettelsen av Lamyra naturreservat og verdisettes deretter.
Bjørkelunden, ravine med gammel bjørkeskog nord for Juveren er foreslått inkludert i utvidet
verneområde langs Storelva.
Bymoen og Mosmoen er gitt liten til middels verdi på grunn av skogens verdi som grøntkorridor og funn
av rødlistet sopp. Den delen av Mosmoen som har spor av kroksjøer er gitt stor verdi.

Figur 4.62. Avgrensing av deltaområdet for Storelva. Grønt er skog, gult er dyrket mark, rødt er
bebyggelse (Kilde: Elvedatabasen NVE)
Artsmangfold
Storelva og Nordre deler av Tyrifjorden er viktig rasteplass særlig i vårtrekket eller overvintringsområde
for en rekke fuglearter. Dette gjelder først og fremst vanlige arter, men også rødlistede arter.
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Område er hekkeområde for følgende rødlistede arter: toppdykker, knekkand, skjeand, sothøne,
dverglo, makrellterne. Trolig hekker også vannrikse og myrrikse her, men det er ikke påvist. Det er også
registrert en rekke rødlistede planter og sopp i området.
På østre deler av Prestmoen er det funnet flere individ av svartgubbe (CR) og verdien for dette området
er stor. For resten av Prestmoen er det enkeltfunn av annen rødlistearter som gir området middels
verdi. Det er potensial for flere funn. Rødlistet sopp er også registert på Bymoen og Mosmoen. Mellom
Prestmoen og Styggedalen er det ikke registrert viktige naturverdier.
Geologiske forekomster
Nedre deler av Storelva utgjør et av Sør-Norges største innlandsdeltaer med svært interessant
geomorfologi. Elvedelta er en av Norges mest truede naturtyper. Området er i elvedatabasen vurdert å
ha moderat påvirkning. Området gis stor verdi og sammenfaller i stor grad med området med stor
landskapsøkologisk verdi. I tillegg kommer deler av Mosmoen med spor av eldre kroksjø.
Verdivurdering generelt
For denne delstrekningen kommer de store landskapsøkologiske og geologiske verdiene knyttet til
deltaområdet i en særstilling i forhold til andre verdier i området. Verdikartet synliggjør dette med å gi
stor verdi på hele deltaområdet utover verneområdene. Skogsområdene nord og sør for deltaområdet
gis liten til middels verdi.
Skogen Bymoen-Mosmoen er verneskog mellom flere større helhetlige kulturlandskapsområder og
fungerer som en skogskorridor nord-sør i et område med ekstensivt drevet landbruk. Verneskog er
områder som blir opprettholdt som skog for å verne jordbruksarealene omkring. Elgtrekk nord sør
gjennom område. Dette skogsområdet er tidligere ikke gitt verdi. Nyere registrering av rødlistearter
(sopp og fugl) i området gir deler av området middels verdi uten at det kan avgrenses nærmere nå.
Samlet vurderes derfor Bymoen å ha liten til middels verdi på bakgrunn av funn av rødlistearter og
skogens landskapsøkologisk funksjon. På Mosmoen er det spor etter flere gamle elvefar og skogen
inngår i tillegg til det store deltaområdet omkring Storelva med biotop- og geotopverdier. Dette
området vurderes derfor å ha en tilleggsverdi utover tidligere vurderinger og gis stor verdi.
Usikkerhet
Alternativ som krysser tvers gjennom deltaområder vil utgjøre en ny fysisk barriere som reduserer
økologiske sammenhengene i området og føre til fysiske inngrep m.m. Det forventes likevel at området
fortsatt vil være attraktivt for blant annet fugl. Det foreligger ikke detaljert kunnskap om hvor
konfliktpotensialet i deltaområdet er størst og det er derfor utfordrende å nyansere omfanget og
konsekvens for de ulike alternativene. Føre-var-prinsippet vil derfor heller ikke være til hjelp for å skille
mellom alternativene, men sikrer at mulig konsekvens synliggjøres i alle alternativene.
Omfang og konsekvens
På bakgrunn av verdi og omfang er det gitt en konsekvens for hver lokalitet/område med naturverdier
større enn "liten verdi" jf fig. 3.22. Omfang er knyttet til grad av «forringelse» fra ingen endring til
direkte ødeleggelse. Det er i det følgende gjort en oppsummering av omfang og konsekvens for hvert
alternativ.
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Figur 4.63. Verdikart for naturmiljø på delstrekning 4.
4 af-af: Helgelandsmolinjen, felles strekning variant vest i sør
Bymoen og Mosmoen som viktig grønnstruktur deles på langs av alterantivet. Tiltaket vil være en
barriere for elgtråkk som går nordøst-sørvest forbi Kjelleberget. Omfang vurderes her som middels
negativt.
Traséen krysser Storelva i et område med smal kantsone og dyrka mark på platå nær elvebredd og nær
bebyggelse. Elvestrengen ligger inne i forslag til naturreservat. Traséen krysser over en liten flik av
Synneren naturreservat i Seterstøa nedenfor Prestmoen. Framføring av traseen her krever dispensasjon
fra verneforskriften etter naturmangfoldloven § 48. Bygging av veg og bane kan også komme i direkte
strid med forpliktelser etter Ramsar-konvensjonen. Dyrkamarka på Mæland binder sammen kroksjøområdene. Tiltaket vil også forringe deltaets geologiske verdier.
Tiltaket vil redusere leveområder og naturkvaliteter særlig for fugl i deltaområdet og i tillegg være et
større inngrep i område med geologiske verdier.
Samlet vurderes omfang som middels negativt og konsekvens som stor negativ (---).
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4cf-cf Helgelandsmolinjen, felles strekning variant øst i sør
Forutsetter veg og bane i tunnel forbi Vik med tunnelutløp øst for Kjelleberget. Trasé sammenfaller med
4af-af over deltaområdet omkring Storelva. Omfang og konsekvens som 4af-af (---)
4af-cf: Helgelandsmolinjen, splittet veg og bane i sør
Fortutsetter jernbane i tunnel forbi Vik. Som 4af-af, men her kommer jernbanen ut i tunnel øst for
Kjelleberget i stede for fra en dagsone vest for Kjelleberget. Trasé sammenfaller med 4af-af over
deltaområdet omkring Storelva. Omfang og konsekvens som 4af-af (---).
4bg-bg: Busundlinja felles trasé variant vest i sør
Alternativet skjærer seg gjennom deler av Bymoen og Mosmoen og blir en barrierer i randsonen mellom
skog og dyrket mark. Traséen krysser over rester etter kroksjøer på Mosmoen, Lamyra og Lamoen som
er gitt stor verdi. Storelva krysses ved Busund og et større område som er foreslått vernet i området der
det er i ferd med å etableres en kroksjø. Det er funnet rødlistet fugl, planter og insekter i området.
Større deler av traséen er her planlagt på peler, men anleggsarbeidet vil medføre vesentlige inngrep.
Trasé gjennom Prestmoen unngår konflikt med de største verdiene, men medfører en oppdeling av
skogen.
For strekningen Storelva-Busund er omfanget vurdert som stort negativt ettersom tiltaket berører et
stort område hvor det er registrert viktig naturtype og som i tillegg har flere rødlistearter. I tillegg er
dette en del av området som er foreslått vernet i verneplan for Tyrifjorden. For skogsområdene
Bymoen, Mosmoen, Lamoen og Prestmoen er omfang samlet vurdert som middels negativ.
Samlet vurderes konsekvens for naturmiljø å være stor til meget stor negativ (---/----).
4dg-dg: Busundlinja, felles trasé variant øst i sør
Veg og bane i tunnel fra Vik. Alternativet har mye den samme linjeføring som de andre alternativene
over Lamoen-Busund. Samlet konsekvens stor til meget stor negativ (---/----).
4bg-dg: Busundlinja, splittet veg og bane i sør
Veg i dagen og bane i tunnel forbi Vik. Alternativet har mye den samme linjeføring som 4bg-bg i de mest
utsatte områder. Samlet konsekvens stor til meget stor negativ (---/----).
4e-e: Monserudlinja
Dette alternativet har felles trasé for veg og bane fra Steinsåsen forbi Norderhov og over Hvervenmoen.
Deler av alternativet går over åpne jorder innenfor Steinsletta kulturlandskapsområde. Den sørligst og
nordligste del av denne delstrekningen består av dyrket mark, har liten verdi og lite negativt omfang,
men har en barriereeffekt for vilt.
Tunnel nord for Mo synes å ha tilstrekkelig bergoverdekning til at cut and cover ikke er nødvendig. Cut
and cover i dette området ville i så fall vært svært ødeleggende for de registrerte naturverdier som
ligger over tunnel. Tunnelpåhogg i sør er delvis i konflikt med område registrert som svært viktig
naturbeitemark med flere rødlistearter og nærføring til Lamyra naturreservat. Nordre tunnelpåhogg
komme ut like ved Juveren naturreservat og legger seg i landskapsrommet som vender mot reservatet.
Trasé og kryss er i konflikt med forslag til verneområde der veg tangerer Storelva med parallell bru og
krysser en ravine med gammel bjørkeskog. Forbi Hvervenmoen til Styggedalen er det ikke registrert
andre naturverdier enn Storelva og trasé krysser elva nord for område som er foreslått vernet.
Dette alternativet snor seg langs det området som er definert som Storelva deltaområde og delvis
innenfor området som er foreslått vernet.
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Siden traséen ikke krysser rett gjennom de viktigste områdene, men holder seg i randsonen kommer
alternativet noe bedre ut enn midtre og vestre korridor. Omfanget vurderes samlet som middels
negativt og konsekvens som middels til stort negativt (--/---).
Samlet konsekvens for naturmiljø i delstrekning 4
I en ordinær konsekvensutredning er det vanlig å gjøre en omfangs- og konsekvensvurdering av hvert
enkelt delområde med naturverdier eller for naturtema som ikke i samme grad er områdeavgrenset. I
tilfeller med større overgripende landskapsøkologiske kvaliteter og i tillegg vil summen av konsekvens
for de enkelte delområder ikke nødvendigvis reflektere den samlede konsekvens. Nedenfor er det gjort
en sammenstilling av konsekvens for delområdene og i tillegg gjort en vurdering av konsekvens
Tabell 4.26. Konsekvenser for naturmiljø innen delområder på strekning 4.
Variant i sør
Alternativ
Viktige naturområder
Bymoen
Mosmoen
Mosmyra
Helgelandsmoen
Lamoen
Storelva
Synneren
Lamyra
Juveren
Busundevja
Bjørkelunden
Mo
Prestmoen
Landskapsøkologi
Storelva
Geologisk verdi
Storelva
Samlet

vestre
4af-af

Helgelandsmolinja
østre
splittet
4cf-cf
4af-cf

-/---

-/---

-/---

-

-

-

----

----

----

vestre
4bg-bg

Busundlinja
østre
4bg-dg

splittet
4dg-dg

---

---

---

---

---

---

--

--

--

---/----

---/----

---/----

Monserudlinja
4e-e

--0
----

--

--

--

--

--

--

---

---

---

---

---

---

--

---

---

---

---

---

---

-

---

---

---

---/----

---/----

---/----

--/---

Ut i fra en samlet vurdering kommer alternativ som holder seg i randsonen på Storelva deltaområde
vesentlig bedre ut enn alternativene som krysser tvers gjennom. Metodisk er det begrensede
muligheter for å synliggjøre forskjell når det er relativt høy konfliktgrad i alle alternativ. Men det er
ingen av alternativene som er uten konflikt med forslag til verneplan for Storelva.
Tabell 4.27. Konsekvenser for naturmiljø ved ulike alternativer i delstrekning 4.
Helgelandsmolinja

Busundlinja

Variant i sør

vestre

østre

splittet

vestre

østre

splittet

Monserudlinja

Alternativ

4af-af

4cf-cf

4af-cf

4bg-bg

4dg-dg

4bg-dg

4e-e

---

---

---

---/----

---/----

---/----

--/---

Konsekvens
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Tiltak i strid med forskrifter for verneområder krever at dispensasjon gis av forvaltningsmyndighet.
Videre må forholdet til Norges folkerettslige forpliktelser etter Ramsar-konvensjonen vurderes separat.
Etter naturmangfoldloven § 7 må det videre gjøres ei vurdering opp mot miljørettsprinsippene i §§ 8-12.
Her vil blant annet samlet belastning og miljøforsvarlig plassering og gjennomføring være momenter.
Samlet belastning
Det er gjort en vurdering av samlet belastning for tiltaket gjennom de viktigste naturverdiene i
deltaområdet.
Det er allerede flere negative faktorer som påvirker området negativt. Kraftstasjoner lenger opp i
elvesystemet reduserer naturlige flomtopper og tilslamming. Reguleringshøyde på Tyrifjorden påvirker
vannstanden i nedre deler av Storelva og Synneren og flomtopper kommer ikke lenger på naturlige
tidspunkt.
Høstpløying og gjødsling fører til algeoppblomstring og gjengroing. Svartlistet vasspest har forsterket
dette. Uttak av løsmasser, grøfting av myrer, skogplanting har gjort sitt. Campingplass ved utløpet vegg i
vegg med naturreservat har sammen med båt- og badeliv ført til konflikt med verneverdier.
Plassering av en firefelts motorveg og dobbelt jernbanespor gjennom dette området som er sårbart og
allerede har en høy belastning vil bidra til en ytterligere forverring. Vil kvalitetene som man ønsker å
opprettholde, som de store landskapsformer, være robust nok til å tåle ytterligere belastning? Vil fugl
som bare er innom en kort periode vår og høst fortsatt raste her, selv om det bygges veg og bane
gjennom området?
De overordnede landskapsøkologiske og geologiske kvaliteter er allerede negativt påvirket. Redusert
vannkvalitet, gjengroing og forstyrrelser påvirker allerede området og en nasjonal plan for restaurering
av våtmarksområder har vært lagt ut på høring men er ikke vedtatt.
Dersom veg- og baneprosjektet følges av avbøtende tiltak som fokuserer på en totalforbedring av hele
våtmarkskomplekset omkring Storelva, vil den negative konsekvensen reduseres.
Avbøtende og kompenserende tiltak
Dersom veg- og baneprosjektet følges av avbøtende og kompenserende tiltak som fokuserer på en
totalforbedring av hele våtmarkskomplekset omkring Storelva, vil den direkte negative konsekvensen av
tiltaket kunne dempes.
Dersom vegtrasé i Monserudlinjen flyttes veg fra elvedalen og nærmere bane, evt at det er mulig å flytte
både veg og bane vil dette kunne redusere den negative konsekvens tiltaket har her.
Busundlinjen er allerede optimalisert ved at det bygges bro over våtmarksområdet ved Busund og
Mosmyra. Forbedring må derfor knyttes opp i mot kompenserende tiltak.
For trasé over Helgelandsmoen vil det kunne være avbøtende tiltak at større strekning mellom
Helgelandsmoen og Prestmoen blir bygget som bro. Det vil også være mulig at gjenværende
jordbruksareal på Mæling mellom Synneren og Storelva kan legges brakk og inngå som en
vegetasjonsbuffer mellom tiltak og reservat.
Vegkryss medfører ytterligere utbyggingspress i deltaområdet og vil ytterligere kunne øke belastningen i
området. Det bør av den grunn vurderes å utelate kryss i de mest sårbare områdene for å redusere
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ytterligere belastning som forventes etter at prosjektet er ferdigstilt. Dette gjelder alle tre
hovedalternativ.
4.5.3

Kulturmiljø
Verdi
Delstrekning 4 omfatter det åpne slette- og elvelandskapet fra og med Steinssletta i sør og nordover til
Styggedalen. Steinssletta med sine bebygde åsrygger er et helhetlig kulturlandskap med nasjonal verdi,
ett av 22 nasjonalt prioriterte kulturlandskap og er her vurdert som et kulturlandskap til stor verdi. Nord
for dette ligger kulturlandskapet Norderhov-Hverven-Tangberg, her vurdert til middels til stor verdi.
Flere mindre kulturmiljø ligger helt eller delvis innenfor disse to kulturlandskapene, flere av disse har
stor verdi.
Østsiden av delstrekningen har dermed høye verdier og stor sårbarhet. På vestsiden av delstrekningen
ligger Helgelandsmoen med stor verdi, men generelt har den vestlige delen av delstrekningen lavere
verdier enn den østre delen, mange av kulturmiljøene har liten og liten til middels verdi.

Figur 4.64. Verdikart for kulturminner i delstrekning 4.
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Tabell 4.28. Verdivurdering av kulturmiljø og kulturlandskap i delstrekning 4.
Kulturmiljø (jf kart)
KM 13
KM 14
KM 15
KM 16
KM 17
KM 18
KM 19
KM 20
KM 21
KM 22
KM 23
KM 24
KM 25
KM 26
KM 27
KM 28
KM 29
KM 30
KM 31
KM 32
KM 33
KM 34
Kulturlandskap B
Kulturlandskap C

Sted
By
Viksenga/Jomfruland
Svensrud
Svingerud/Moholt
Bråtan mfl
Helgelandsmoen
Lamoen
Sørum og Mo
Bjørnstad/Bjørke
Sonerud
Mællingen, Gomserud
Snadden Sør
Snadden Nord
Roligheden, Fredenshavn
Frok, Rå, Bergen
Øderå-Vangen-Gil-Bråk
Prestmoen vest
Prestmoen midtre
Prestmoen øst
Norderhov
Hverven Tandberg
Hvervenmoen
Steinsletta
Norderhov-Hverven-Tangberg

Verdivurdering
Liten - middels
Stor
Liten - middels
liten
Liten
Stor
Liten
Stor
Stor
Stor
Liten-middels
Liten
Liten - middels
Stor
Middels
Middels
Liten - middels
Middels
Liten - middels
Stor
Stor
Middels
Stor
Middels-stor

Omfang og konsekvens
I denne delstrekningen er veg og bane parallellført i samme korridor. Dette innebærer ikke alltid
parallelle traséer, da de to anleggene avviker noe i kurvatur, og siden vegen krever ekstra areal i
forbindelse med kryssområder. Det er ikke planlagt jernbanestasjoner langs denne strekningen.
Gjennom området går tre hovedtraséer, hvorav to har ulike varianter sør i delstrekningen. Under
omtales de ulike strekningsvariantene.
4 af-af: Helgelandsmolinjen, felles strekning variant vest i sør
Fra sør bryter traséen kulturmiljø 13, By, i vestre del og vil trolig bare fjerne kullgrop, ikke gravhauger.
kulturmiljø 13 har middels verdi, og med lite negativt omfang vurderes konsekvens til liten negativ. (Om
banetrasé ligger for langt øst kan den ramme to gravhauger, og konsekvens må økes). Trasé fortsetter i
samlet korridor gjennom kulturmiljø 16, Svingerud/Moholt. Dette miljøet med eldre småbruk og nyere
bebyggelse er gitt liten verdi. Deler av miljøet vil fjernes, noe som vurderes til middels negativt omfang
med liten negativ konsekvens. Trasé utvides pga kryss for veg og kan gripe inn i kulturmiljø 17,
Sandbyfeltet, Bråtan og Hallingsby, også et område med eldre småbruk med nyere bebyggelse.
Kulturmiljøet er gitt liten verdi, omfang blir trolig lite negativt, og konsekvens ubetydelig til liten negativ.
Traséen er bred når den kommer inn i kulturmiljø 18, Helgelandsmoen. I Landsverneplanen for forsvaret
er tre områder skilt ut som verneverdige i denne tidligere militærleiren. Dette er Hallingtunet med flere
verneverdige bygg og en vedtaksfredet bygning. Valdrestunet er sterkt ombygd og har mindre
antikvarisk interesse. Et eldre kornmagasin, flyttet hit fra Norderhov kirke, er imidlertid forskriftssfredet.
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Sør i leiren er et verneverdig lite miljø bestående av et friluftskapell og et vanntårn. Trasé med kryss vil
dele opp det samlede kulturmiljøet Helgelandsmoen, ha nærføring til verneverdige bygninger, men ikke
ramme de to fredete bygningene. Områdets lesbarhet og den historiske sammenhengen i leirområdet
vil bli redusert. Dette vurderes til middels negativt omfang med middels negativ konsekvens. Det
presiseres at denne vurderingen avhenger av tilpasning av trasé slik at den går på sletten mellom
Valdrestunet og Hallingtunet, og tar hensyn til friluftskapellet ved avkjørsel.
Videre går trasé over kulturmiljø 23, Gomserud og Mellingen, og ser ikke ut til å berøre tunene direkte,
men deler miljøet og tar store deler av markene, samt nyere bolighus. Kulturmiljø 23 er gitt liten til stor
verdi, omfang vurderes til middels negativt, med liten negativ konsekvens. Videre over kulturmiljø 29,
Prestmoen vest, som på mange måter tilsvarer kulturmiljø 23. Her er flere tun etter eldre
husmannsplasser. Traséen unngår disse, men bryter sammenhengen i denne husmannsgrenden.
Kulturmiljø 29 er gitt liten til middels verdi, omfang vurderes til middels negativt, med liten negativ
konsekvens.
Traséen går gjennom et kulturmiljø av stor verdi, Helgelandsmoen, hvor konsekvens vurderes til middels
negativ. Videre berøres fem kulturmiljø av relativt liten verdi på denne strekningen. Den samlede
vurderingen av traséen vurderes til liten til middels negativ konsekvens (-/--).
4cf-cf Helgelandsmolinjen, felles strekning variant øst i sør
Tilsvarer alternativ 4af-af, men bryter kulturmiljø 13 lenger i øst. Endringen er for liten til å gi utslag på
strekningsnivå. Samlet konsekvens vurderes til liten til middels negativ (-/--).
4af-cf: Helgelandsmolinjen, splittet veg og bane i sør
Tilsvarer forrige alternativ bortsett fra at bane kommer fra noe lenger øst i delstrekning 3. Dette kan gi
større negativ konsekvens for kulturmiljø 13. Endringen er for liten til å gi utslag på strekningsnivå,
annet enn at alternativet er noe dårligere enn 4af-af. Samlet konsekvens vurderes til liten til middels
negativ (-/--).
4bg-bg: Busundlinja felles trasé variant vest i sør
Fra sør bryter traséen kulturmiljø 13, By, i vestre del og vil trolig bare fjerne kullgrop, ikke gravhauger.
kulturmiljø 13 har middels verdi, og med lite negativt omfang vurderes konsekvens til liten negativ. (Om
banetrasé ligger for langt øst kan den ramme to gravhauger, og konsekvens må økes). Traséen unngår
videre konflikt før Storelva. Traséen går like vest for kulturlandskapet Steinsletta (KL B) og kan ha noe
nærføring til denne, avhengig av hvilken løsning som velges i delstrekning 3. Går også vest av
kullgropene på Lamoen, (KM 19). Ved elvekrysning er traséen mellom kulturmiljø 25, småbrukene på
Snadden Nord, gitt liten til middels verdi, og kulturmiljø 26, Fredenshavn og Rolighet, med arkitektur
som er gitt stor verdi. Traséen kan få nærføring til kulturmiljø 25, men ikke i et omfang som vurderes til
negativ konsekvens. Trasé går gjennom vestre del av Prestmoen øst (KM 31) uten å ta bygninger fra
husmannsplassene her. Kulturmiljøet har liten til middels verdi, omfang vurderes til lite negativt
omfang, og konsekvens ubetydelig til liten negativ. Går videre gjennom Prestmoen midtre (KM 30).
Miljøet består av kullfremstillingsanlegg og spor av fangstanlegg, og er gitt middels verdi. Det er
vanskelig å vurdere om traséen vil ta kullmiler og andre anlegg i særlig grad, og omfang vurderes til lite
til middels negativt omfang, og lander på liten til middels negativ konsekvens. Videre fortsetter traséen
gjennom Prestmoen vest (KM 29), bryter miljøet, og bane vil ta en av de gamle husmannsplassene,
Madsplassen. Kulturmiljøet er gitt liten til middels verdi, omfang vurderes til middels negativt, med liten
til middels negativ konsekvens.
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Traséen går gjennom flere kulturmiljø med relativt lav verdi, og med relativt lav konsekvens. Dette
skyldes at traséen går i en skogvokst korridor mellom mer verdifulle kulturlandskap. Imidlertid skal ikke
betydningen av å innføre slike omfattende inngrep i et generelt rikt kulturmiljø underslås, og samlet
konsekvens vurderes til liten negativ (-).
4dg-dg: Busundlinja, felles trasé variant øst i sør
Tilsvarer alternativ 4bg-bg, men både veg og bane bryter kulturmiljø 13 lenger i øst. Endringen er for
liten til å gi utslag på strekningsnivå. Samlet konsekvens vurderes til liten negativ (-).
4bg-dg: Busundlinja, splittet veg og bane i sør
Tilsvarer forrige alternativ bortsett fra at bane kommer fra noe lenger øst i delstrekning 3. Dette vil gi
større negativ konsekvens for kulturmiljø 13. Endringen er for liten til å gi utslag på strekningsnivå,
annet enn at alternativet er noe dårligere enn 4bg-bg. Samlet konsekvens vurderes til liten negativ (-).
4e-e: Monserudlinja
Traséen begynner med å bryte kulturmiljø 14, Viksenga / Jomfruland, med tunnellinnslag. Traséen
bryter ikke hele miljøet av tidligere husmannsplasser under Stein gård, men gjør et innhugg fra nord.
Miljøet er gitt stor verdi, omfang vurderes til middels negativt, med middels negativ konsekvens. Videre
går traséen nordover gjennom Steinsletta (KL B) som er utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Går inn i
kulturmiljø 20 Sørum / Mo med tunnel under Sørum, (trolig cut and cover), og går åpent på jordet vest
for Mo. Dette bryter opp landskapet, selv om det er søkt å gjøres på en skånsom måte, ved to av de
største og historisk viktigste gårdene i området. Miljøet har stor verdi. Omfang vurderes til middels
negativt tross at dette er søkt gjort på en skånsom måte ettersom miljøet har stor sårbarhet for inngrep
av denne dimensjonen. kulturmiljø 20 har stor verdi, omfang vurderes til middels negativt, med middels
til stor negativ konsekvens. Nedenfor Mo gård går traséen videre nordover i tunnel under kulturmiljø 27
som består av en rekke gårder som er gitt samlet verdi middels. Tunnellinnslag vil komme ut under den
nordligste av disse gårdene, Frok, og gir trolig ikke grunnlag for negativ konsekvens for dette
kulturmiljøet. Tunnelinnslaget er sør for Norderhov kirke, og traséen får nærføring til – eller gjør inngrep
i – Gusgården, som ble flyttet fra nord til sør for kirken etter utskiftingen i 1880-årene. Norderhov kirke
blir ikke direkte berørt, men også her er inngrepet av en type og dimensjon som bryter sterkt med
miljøets karakter, med nærføring en av kirkens omliggende gårder. Kulturmiljø 33 har stor verdi, omfang
vurderes til middels negativt, med middels til stor negativ konsekvens.
Vegen har kryss før den går inn i neste miljø, kulturmiljø 35 Hvervenmoen, hvor den vil ramme et større
gravfelt og forhistoriske fangstanlegg. Avkjøringsrampe vil trolig også medføre endringer i kulturmiljø.
Kulturmiljø 35 er gitt middels verdi, omfang vurderes til stort negativt omfang, med middels til stor
negativ konsekvens.
Kulturmiljø 29, Prestmoen vest, rammes i nordøstre del, traséen rammer ikke noen av tunene etter de
eldre husmannsplassene (KM 29: liten til middels verdi, lite negativt omfang, liten negativ konsekvens,
kanskje ubetydelig til liten negativ).
Traséen går gjennom kulturlandskapet Steinsletta (KL B) med stor verdi og berører kulturlandskapet
Norderhov-Hverven-Tangberg med middels til stor verdi. Kulturlandskap B blir ikke bare brutt i vestre
ende, traséen følger mye av vestsiden av dette kulturlandskapet. Videre brytes eller berøres flere av
kulturmiljøene i dette kulturlandskapet. Kulturlandskapet som helhet får et kutt i vestre del og vurderes
her som middels negativt omfang til en middels negativ konsekvens.
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Samlet vurdering av denne traséen peker i snitt mot noe over middels negativ konsekvens, men
samtidig må det legges vekt på at her rammes en rekke kulturmiljø av stor verdi, og sammenhengen
dem imellom brytes gjennom traséen gjennom Kulturlandskap B. Dette gir en kumulativ effekt av
inngrepene som gjør det rimelig å vurdere konsekvensen til middels til stor negativ, med åpning for stor
negativ konsekvens. Ettersom nesten alle kulturmiljøene med stor verdi ligger i denne traséen, sammen
med kulturlandskap, taler en kalibrering av traséene for at negativ konsekvens vurderes til stor negativ
(---).
Samlet konsekvens for kulturmiljø og kulturlandskap i delstrekning 4
Tabell 4.29: Konsekvens pr kulturmiljø
Variant i sør
Alternativ

KM 13 By
KM 14 Viksenga/Jomfruland
KM 15 Svensrud
KM 16 Svingerud/Moholt
KM 17 Bråtan mfl
KM 18 Helgelandsmoen
KM 19 Lamoen
KM 20 Sørum og Mo
KM 21 Bjørnstad/Bjørke
KM 22 Sonerud
KM 23 Mællingen, Gomserud
KM 24Snadden Sør
KM 25 Snadden Nord
KM 26 Rolighet, Fredenshavn
KM 27 Frok, Rå, Bergen
KM 28 Øderå-Vangen-Gil-Bråk
KM 29 Prestmoen vest
KM 30 Prestmoen midtre
KM 31 Prestmoen øst
KM 32 Norderhov
KM 33 Hverven Tandberg
KM 34 Hvervenmoen
Kulturlandskap B Steinsletta
Kulturlandskap C NorderhovHverven-Tangberg
Samlet

Helgelandsmolinja
vestre
østre
splittet
4af-af
4cf-cf
4af-cf
-

vestre
4bg-bg
-

Busundlinja
østre
splittet
4bg-dg 4dg-dg
-

Monserudlinja
4e-e
--

0
0/--

0
0/--

0
0/-0

0

0
--/---

0

0

0
0
0

0
0

0
0
0

-

-/--

-

-/--

-

-/--

-/--/-0/-

-/--/-0/-

-/--/-0/-

0

0

0

-

-

-

--/----/------

Alternativene knyttet til alternativ 4g Busundlinja skiller seg ut som de beste for kulturminner, ettersom
traséen har lengre strekk uten konflikt, og ellers generelt konflikt mot lave verdier med liten negativ
konsekvens. Alternativene knyttet til 4f-traséene, Helgelandsmolinja, kan beskrives på en lignende
måte, men har et tilfelle av middels konflikt med er kulturmiljø av stor verdi. Alternativet 4e,
Monserudlinja, kommer i konflikt med flere kulturmiljøer av stor verdi, samt konflikt med
kulturlandskapet i en større sammenheng. Dette er en klart dårligere løsning enn de andre
alternativene, med stor negativ konsekvens.
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Tabell 4.30. Konsekvenser for kulturmiljø ved ulike alternativer i delstrekning 4.
Helgelandsmolinja

Busundlinja

Variant i sør

vestre

Østre

splittet

vestre

østre

splittet

Monserudlinja

Alternativ

4af-af

4cf-cf

4af-cf

4bg-bg

4dg-dg

4bg-dg

4e-e

-/--

-/--

-/--

-

-

-

---

Konsekvens

Avbøtende tiltak for Busundlinja vil være god justering av linjen og tilpasning til miljøet på
Helgelandsmoen (KM 18), slik at de tre områdene beskrevet i landsverneplanen til Forsvaret blir bevart
på en best mulig måte.
For Monserudlinjen vil avbøtende tiltak måtte konsentreres om å redusere synlighet av veg og bane.
Dette krever at traséen går i tunnel i størst mulig grad. Ved å flytte bane vestover i den sørlige delen,
kan man unngå konflikt med KM 14, og redusere konflikt med kulturlandskapet Steinsletta. Ved
sammenhengende tunell fra Sørum til Norderhov reduseres også konflikt ved KM 20. Disse to tiltakene
vil kunne redusere negativ konsekvens for delstrekningen med en halv grad, fra stor negativ til middels
til stor negativ konsekvens. Ved å flytte trasé nærmere Norderhov kirke kan den bli mindre synlig fra
kulturmiljøet siden den kommer i le av skråningen mot Storelva. Imidlertid vil dette kreve større fysiske
inngrep i selve kulturmiljøet (Gusgården), og vil dermed trolig ikke gi noen bedre løsning i nordre del av
delstrekningen. Å redusere synlighet ved å legge så mye av traséen i tunnel at det gir drastisk lavere
negativ konsekvens, vil være så omfattende at det er å karakterisere som eget alternativ, fremfor
avbøtende tiltak.

4.5.4

Naturresurser
For delstrekning 4 er det størst konflikt med landbruksverdier i det østlige alternativet. De vestlige
alternativene går gjennom områder med løsmasseressurser, men større deler av disse områder har
begrenset verdi som ressurs på grunn av naturverdiene i området. Det er kun mindre forskjeller mellom
disse alternativene og arealforbruk av dyrket mark er vesentlig mindre. Forbruket av verneskog er
relativt stort i disse alternativene og det er noe usikkert hvor negativt dette vil være i forhold til den
funksjonen verneskog har. Skog som er regulert som verneskog har primært funksjon å beskytte
tilstøtende jordbruksarealer og har dermed redusert verdi som skogressurs og som dyrkbar jord selv
med høg bonitet. Skogarealene Bymoen-Helgelandsmoen og Mosmoen er derfor gitt noe redusert verdi
i forhold til det som ellers ville vært vanlig.
Omfang og konsekvens
Gitt den omfattende nedbyggingen av arealer med svært god jordkvalitet i et av de viktigste
jordbruksområdene i Norge, vurderes omfang som stort negativt for alternativ 4e-e og konsekvens som
meget stor negativ (----). For de andre alternativene blir nedbyggingen av dyrket mark vesentlig mindre,
men omfang vurderes likevel som middels til stort negativt og konsekvens som stort negativt (---).
For strekning 4 alternativ 4f, forventes det at større deler av dyrka mark på Mæling vil bli berørt av
fylling og at restareal mellom Synneren og Storelva vil kunne gå ut av bruk. Tilsvarende vil kunne bli
konsekvensen i alternativ 4g vest for Sørum. Der vil det også bli ytterligere nedbygging av dyrket mark i
kryssområdet, gitt foreslått kryssplassering.
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Figur 4.65. Verdikart for naturresurser på delstrekning 4.
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Figur 4.66. Arealforbruk i daa (areal mellom veg og bane i sør er for det meste skog og ikke inkludert).
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Figur 4.67 Arealbeslag dyrket
mark og skog delstrekning 4
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Tabell 4.31. Konsekvenser for naturresurser ved ulike alternativer i delstrekning 4.
Helgelandsmolinja
vestre

Østre

splittet

vestre

østre

splittet

Monserudlinja

Alternativ

4af-af

4cf-cf

4af-cf

4bg-bg

4dg-dg

4bg-dg

4e-e

---

---

---

---

---

---

----

Konsekvens

4.5.5

Busundlinja

Variant i sør

Nærmiljø og friluftsliv
Verdi
Delstrekning 4 omfatter det åpne slette- og elvelandskapet fra og med Steinsåsen i sør og nordover til
Styggedalen. Her er det foretatt følgende korrigeringer i forhold til KU for E16:




Mosmoen og Lamoen (41, jfr nr på verdikartet) er et relativt stort område. Området har i KU for E16
i sin helhet middels verdi, men består egentlig av arealer med ulik karakter. Østre deler av området
består i stor grad av landbruksarealer med et begrenset nett av turveier og skiløyper. Verdien er
derfor senket til liten til middels her. Vestre deler (Mosmoen) er skog. Her synes å være et godt
stinett og området synes godt egnet til friluftsliv. Her er derfor verdien på middels beholdt.
Steinsletta og Hesleberg (44) er også et relativt stort område. Det har i KU for E16 middels verdi
som boligområde og friluftsområde. Det er friluftslivsverdien som har trukket verdien opp til
middels. Selv om noen boliger ligger vakkert til, forringer E16 kvaliteten for mange boliger slik at
verdien som boligområde er liten til middels. I verdivurderingen for E16 er landskapsrommet tillagt
vekt ved vurdering av friluftslivsverdien. Dette ivaretas imidlertid under temaet landskap. For å
unngå dobbelttelling er verdien for området derfor korrigert ved at verdien i de østre deler, hvor
det er mest boliger i landbrukslandskap, er senket til liten til middels. I de vestre deler, som
inneholder relativt mange skiløyper og hvor også Mo gård ligger med betydning for stedsidentitet,
er verdien middels beholdt.

Delstrekningen begynner ved Steinsåsen (37) i sør. Steinsåsen har middels verdi som nærturområde for
beboerne i Vik og Steinsåsen. Området har spesielle naturkvaliteter og gode stier.
Nordvest for Steinsåsen ligger Bymoen (40) som har middels til stor verdi som friluftsområde fordi
området brukes mye til friluftsliv, blant annet av en nærliggende barnehage. Idrettsplassen er en kvalitet
ved området. Nord for Bymoen ligger Svingerud boligområde (55) som har middels verdi. Det har gode
kvaliteter (nærhet til barnehage, idrettsplass, grøntområder), men få boliger. Mosmoen og Lamoen (41),
som ligger enda lenger nord har som nevnt, i vest middels verdi som friluftsområde, i øst liten til middels
verdi. Helgelandsmoen er delt i Helgelandsmoen militært område (56) og Helgelandsmoen
næringsområde (57) der det militære området i utgangspunktet ikke har verdi for friluftslivet ettersom
det er avstengt. Da området har potensiale for friluftsliv og ligger opptil Storelva har det likevel fått liten
verdi. Næringsområdet har liten til middels verdi som serviceområde fordi det er et viktig område for
næringsliv og arbeidsplasser, men kun har et lite utvalg av service.
I de østre deler av delstrekning 4 finner vi område 44; Steinsletta og Hesleberg nord for Steinsåsen.
Dette området har som nevnt i vest middels verdi som friluftsområde og i øst liten- middels verdi, i
hovedsak som boligområde. Innen Steinsletta-området ligger Norderhov kirke (47) som er trukket ut
som et område med stor verdi som identitetskapende element. Kirken er et landemerke og museet er
viktig for lokal historie. Videre nordover finner vi Hvervenmoen (50) som har middels til stor verdi som
et nærturområde nær byer og tettsteder.
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Storelva (59) krysser gjennom hele området for delstrekning 4 fra vest til øst. Storelva har middels til
stor verdi som ferdselsåre. Elva er mye brukt og har god framkommelighet. Båtleden er et
satsingsområde i kommunen.

Figur 4.68. Verdikart for nærmiljø og friluftsliv på delstrekning 4.

Nord for Storelva finner vi Synnerenområdet (60) i vest, som har middels verdi forde det ofte brukes til
friluftsliv, særlig av fugletittere og hyttefolk. Boligområdet Hagan noe lenger øst har lite til middels verdi
som boligområde da det er et naturskjønt område med få boliger. Prestmoen (62) har stor verdi som
friluftsområde fordi det har gode stier og er mye brukt.
Helt i nord strekker området for delstrekning 4 seg gjennom boligområdet Dal (63) som har liten verdi
fordi det kun er få boliger her og noe inn i Sørumsmarka (67) som har liten til middels verdi for friluftsliv.
Sørumsmarka er noe i bruk, er tilgjengelig for beboerne i Hønefoss, men har lite framkommelighet
annet enn på vegene.
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Omfang og konsekvens
4 af-af: Helgelandsmolinjen, felles strekning variant vest i sør
Veg og bane krysser midt gjennom friluftsområdene Bymoen (40) og Mosmoen og Lamoen (41a) .
Traséen beslaglegger en del areal, skaper en kraftig barriere mellom områdene på begge sider og gir
støyplager for store deler av friluftsområdene. Området får en sterk forringelse. Dette gir middels til
stort negativt omfang. Vi får da stor negativ konsekvens for Bymoen og middels til stor negativ
konsekvens for Mosmoen og Lamoen.
Traséen krysser i overgangen mellom Helgelandsmoen militærleir (56) og Helgelandsmoen
næringområde (57) og har et kryss helt sør i området. Militærleiren har verdi kun som potensielt
friluftsområde da leiren per i dag er stengt. Traséen påvirker i liten grad kvaliteten på militærleiren og
friluftsområdet i seg selv da den ligger i utkanten, men noe støy strekker seg innover i området. Traséen
skaper også en barriere mellom næringsområdet og militærleiren. For næringsområdet vil tiltaket
påvirke attraktiviteten noe, blant annet på grunn av støy. En ballbane, som benyttes av den lokale
fotballklubben, ligger midt i traséen. Denne ligger imidlertid ikke tilknyttet et helhetlig idretts - område
og kan derfor reetableres et annet sted. For Helgelandsmoen næringsområde vurderes omfanget å være
lite negativt. Med verdi liten til middels blir konsekvensen liten negativ.
I øst vil bomiljøet langs eksisterende E16 forbedres noe ved at det blir mindre støy langs vegen. Dette gir
et lite positivt omfang. Med i hovedsak liten til middels og middels verdi blir konsekvensen liten positiv.
For områdene sør for Storelva må det positive sidene med lavere støy for områdene langs eksisterende
E16 i øst, veies opp mot det negative omfanget langs ny trasé i vest. Det er i stor grad nærmiljøverdier i
øst og friluftslivsverdier i vest. Andelen boliger langs eksisterende E16 i øst er ikke stor. Dette tillegges
derfor noe mindre vekt. Totalt sett blir konsekvensen middels til stor negativ sør for Storelva. Det er her
vektlagt at traséen gir sterk forringelse til friluftsområdene Bymoen og Mosmoen, som utgjør et større
sammenhengende skogsbelte.
Traséen krysser videre over Storelva. Tiltaket vil i liten grad påvirke bruksmulighetene og
tilgjengeligheten da det fortsatt vil kunne benyttes båt på elva. At det kommer en bru og et støyende
tiltak i, og nær, den relativt urørte naturlige elvestrengen vil imidlertid forringe attraktiviteten noe.
Dette gir lite til middels negativt omfang. Med verdi middels til stor gir dette liten til middels negativ
konsekvens for Storelva.
Traséen krysser videre i østre del av friluftsområdet Synnerenområdet (60) og vestre del av
friluftsområdet Prestmoen (62). Tiltaket skaper barriere mellom områder på begge sider og gir
støyplager for relativt store deler av friluftsområdene. At traséen ligger i kanten av friluftsområdene gjør
likevel at større deler får ligge relativt urørt. Omfanget vurderes til middels negativt. Synneren har
middels verdi og Prestmoen har stor verdi, begge får likevel middels negativ konsekvens.
Helt i nord krysser traséen gjennom boligområdet Dal (63) med få boliger og søndre del av Sørumsmarka
(67) hvor friluftsverdiene synes å være mindre enn i resten av marka (dagens E16 og Randsfjordbanen
krysser området). Her er omfanget lite negativt. Med liten og liten til middels verdi bli konsekvensen
liten negativ.
Totalt i nordre del vurderes konsekvensen til middels negativ.
Totalt sett er konsekvensene for dette alternativet middels til stor negativ (--/---).
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Avbøtende tiltak vil kunne være miljøtunnel eller andre tiltak som sikrer gode krysningsmuligheter for
turgåere. Bedre støyskjerming enn forutsatt vil også kunne bedre forholdet for friluftslivet.
4cf-cf Helgelandsmolinjen, felles strekning variant øst i sør
Dette alternativet skiller seg fra 4af kun helt i sør, ved at linjene kommer inn i delstrekningen noe lenger
øst, fra tunnel. At traséen ligger noe lenger øst helt sør i friluftsområdet Bymoen har lite betydning for
omfanget selv om støyplagene kan bli noe mindre i vest. Konsekvens for dette alternativet vurderes som
likt som 4af, dvs at konsekvensen blir middels til stort negativ (--/---).
4af-cf: Helgelandsmolinjen, splittet veg og bane i sør
Her går veg midt gjennom Bymoen mens banen kommer inn fra tunnel i øst. Dette beslaglegger mer av
friluftsområdet og skaper en større barriere enn dersom de går samlet. Konsekvensen for Bymoen blir
likevel den samme som de to forrige, dvs stor negativ. For øvrig del av traséen er også konsekvensen lik
som de to foregående. Samlet konsekvens blir dermed middels til stor negativ (--/---).
4bg-bg: Busundlinja felles trasé variant vest i sør
Dette alternativet starter ut helt vest i delstrekningen, men trekkes deretter østover for kryssing av
Storelva ved Busund. Alternativet er noe bedre for friluftsområdet Bymoen (40) enn de forrige
alternativene ved at det går noe mer i utkanten (øst). Omfang vurderes til middels negativt. Med verdi
middels til stor blir konsekvensen middels negativ.
Videre krysser traséen i overgangen mellom Mosmoen og Lamoen (41b) og Steinsletta og Heselberg
(44a). Her går det en rekke skiløyper som blir brutt og ikke kan benyttes lengre når tiltaket
gjennomføres. Skogsdelen av Mosmoen (i vest), hvor det er både sommer og vinteraktivitet, bevares
imidlertid i stor grad. Det blir i noen grad støy i skogsområdet og i noen grad støy for skiløyper som
bevares, men det gjelder kun deler av et stort skiløypenett. Nordre del av skogsområdet blir også berørt
av en ny lokalveg som knytter Helgelandsmoen næringsområde til E16. Omfanget vurderes til litemiddels. Med middels verdi blir det da middels negativ konsekvens.
Også for dette alternativet må vi for områdene sør for Storelva, veie den positive virkningen med lavere
støy for områdene langs eksisterende E16 i øst, opp mot de negative virkningene langs ny trasé i vest.
Det er også her i stor grad nærmiljøverdier i øst og friluftslivsverdier i vest. Da andelen boliger langs
eksisterende E16 i øst ikke er stor, tillegges dette noe mindre vekt. Totalt sett blir konsekvensen middels
negativ sør for Storelva.
For Storelva (59) blir konsekvensen den samme om den krysser ved Busund eller ved Helgelandsmoen,
dvs den er liten til middels negativ.
Traséen krysser helt i vestre del av boligområdet Hagan, omfanget er lite og konsekvensen liten negativ.
Videre krysser traséen midt gjennom Prestmoen (62). Med barrierevirkninger og støy blir området
forringet. Omfang vurderes til middels negativt. Med stor verdi blir det middels til stor negativ
konsekvens. Helt i nord skiller dette alternativet seg lite fra de to foregående. Nord for Storelva vurderes
alternativet totalt sett å ha middels negativ konsekvens.
Med middels negativ i sør og middels negativ i nord vurderes konsekvensen totalt sett til middels
negativ (--).
Avbøtende tiltak vil kunne være miljøtunnel eller andre tiltak som sikrer gode krysningsmuligheter for
turgåere. Bedre støyskjerming enn forutsatt vil også kunne bedre forholdet for friluftslivet.
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4dg-dg: Busundlinja, felles trasé variant øst i sør
Her starter banen ut helt vest i delstrekningen, men trekkes deretter østover, mens vegen kommer ut i
tunnel og går relativt rett frem. For øvrig følges samme trasé som over mot Busund. Alternativet
beslaglegger mer av friluftsområdet Bymoen og sprer støyen mer enn linjer som går samlet, men
inngrepene er likevel konsentrert i østre del. Alternativet vurderes å være marginalt forskjellig fra
alternativet over (4bg – bg) og konsekvensen er den samme dvs middels negativ (--).
4bg-dg: Busundlinja, splittet veg og bane i sør
Denne skiller seg fra 4bg ved at den i starten går noe lenger mot øst. Dette er bedre for friluftsområdet
Bymoen (40) ettersom større områder kan bevares urørt. Området blir noe forringet pga støy og noe tap
av areal. Dette gir lite negativt omfang og liten til middels negativ konsekvens. For øvrig som over, noe
som gir liten til middels konsekvens sør for Storelva. Selv om traséen er bedre for Bymoen (40) er ikke
det nok til at det kan gi utslag for konsekvens på hele linjen. Konsekvensen for denne traséen er middels
negativ (--).
4e-e Monserudlinja
Dette alternativet berører ikke Bymoen (40). Veg og bane går her samlet i østre del av 44a. Her går det
noen skiløyper som blir brutt og må fjernes som en følge av tiltaket. Løypenettet er likevel stort i
området (Hole kommune) og traséen har også tunnel-tak som kan sikre at noen forbindelser likevel kan
sikres (det har ikke de andre alternativene). Traséen passerer Mo gård og vil ha noe innvirkning på den
identitetsskapende betydningen for denne. Dette gir lite negativt omfang for område 44. Med middels
verdi blir det liten negativt konsekvens. Videre kommer traséen ut av tunnel ned Norderhov kirke (47).
Traséen vil ligge lavt og lite synlig fra kirken. Den vil derfor kun i noen grad påvirke den
identitetsskapende betydningen. Dette gir lite negativt omfang. Med stor verdi blir det liten negativt
konsekvens. Traséen baserer videre midt gjennom nærturområdet Hvervenmoen (50) hvor den skaper
barrierer mellom områdene på begge sider og dermed forringer områdets bruksmuligheter. Det vil bli
vanskelig for beboerne i området å nå områdene på sørvestsiden av traséen. Områdene på sørvestsiden
antas imidlertid å ha mindre verdi da dette er landbruksarealer. Støysone dekker nesten hele området
og forringer opplevelseskvalitetene. Omfanget vurderes til middels negativt. Med middels til stor verdi
blir det middels negativ konsekvens. Også her må man, for områdene sør for Storelva veie de positive
virkningene med lavere støy for områdene langs eksisterende E16 i øst, opp mot de negative
virkningene langs ny trasé i vest. Det er også her i stor grad nærmiljøverdier langs eksisterende E16 i øst
og friluftslivsverdier langs de nye traséene i vest. Da andelen boliger langs eksisterende E16 i øst ikke er
stor tillegges dette mindre vekt. Totalt sett blir konsekvensen middels negativ sør for Storelva.
For Storelva (59) er konsekvensen om lag den samme som for de andre alternativene, dvs liten til
middels negativ.
Helt i nord krysser traséen gjennom boligområdet Dal (63) med få boliger og søndre del av Sørumsmarka
(67) hvor friluftsverdiene synes å være mindre enn i resten av marka (Dagens E16 og Randsfjordbanen
krysser området). De negative konsekvensene her vurderes derfor å være små. Det er lite negativt
omfang og liten negativ konsekvens nord for Storelva
Med middels negativ konsekvens i sør, liten til middels for Storelva og liten negativ konsekvens i nord,
vurderes dette alternativet totalt sett til liten til middels negativ konsekvens (-/--).
Avbøtende tiltak vil kunne være miljøtunnel eller andre tiltak som sikrer gode krysningsmuligheter for
turgåere. Bedre støyskjerming enn forutsatt vil også kunne bedre forholdet for friluftslivet.
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Samlet konsekvens for nærmiljø og friluftsliv i delstrekning 4
Alternativene som går via Helgelandsmoen (4af-af, 4cf-cf, 4af-cf) får størst konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv. Dette skyldes i hovedsak at traséene krysser tvers gjennom fire friluftsområder og gir sterk
forringelse til disse. Alternativene via Busund (4bg-bg og 4bg-dg) er noe bedre for friluftsområdene da
Synneren friluftsområde (60) bevares urørt og også vestre del av Mosmoen- Lamoen (41b) bevares
relativt urørt. Alternativet som går via Monserud (4e-e) får minst konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv selv om Hvervenmoen friluftsområde (60) blir forringet som en følge av tiltaket. Dette skyldes i
hovedsak at øvrige friluftsområder på strekningen i liten grad berøres.
Avbøtende tiltak vil, for alle alternativene, kunne være miljøtunnel eller andre tiltak som sikrer gode
krysningsmuligheter for turgåere. Bedre støyskjerming enn forutsatt vil også kunne bedre forholdet for
friluftslivet.
Tabell 4.32. Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv ved ulike alternativer i delstrekning 4.
Helgelandsmolinja

4.5.6

Busundlinja

Variant i sør

vestre

østre

splittet

vestre

østre

splittet

Monserudlinja

Alternativ

4af-af

4cf-cf

4af-cf

4bg-bg

4dg-dg

4bg-dg

4e-e

Konsekvens

--/---

--/---

--/---

--

--

-/--

-/--

Anleggsfasen
Generelt for trasé i dagen
For fyllinger kan det være behov for geotekniske tiltak, av hensyn til setninger men også av
stabilitetshensyn. Det kan være aktuelt med vertikaldren i kombinasjon med utlegging av forbelastning
for å framskynde setninger, eventuelt kan bruk av lette masser være aktuelt. Myr og torvmasser fjernes
under fyllinger. Inn mot konstruksjoner kan det bli aktuelt med fullt kompensert fyllingsvekt
(masseutskifting og fylling med lette masser) spesielt med tanke på setninger og setningsforskjeller.
Bruer fundamenteres på spissbærende peler, antatt rammet til stopp i faste morenemasser. For dype
skjæringer i løsmasser kan det være nødvendig med utslaking av skråningshelning eller
grunnforsterkning med kalksementpeler. For fyllinger nær elveløpet må det i senere fase undersøkes
nærmere med grunnundersøkelser og med profilering ute i elva om stabilitetsforholdene er
tilfredsstillende. Videre må det vurderes behov for erosjonssikring langs elva.
Tunneler
Bare det østre alternativet på delstrekning 4 (4e Monserudlinja) har tunneler. Det er planlagt en liten
(500 m) tunnel under Sørum gård. Her er det registrert berg i dagen nær søndre påhuggsområde, men
videre undersøkelser av bergnivå er nødvendig for å stadfeste om etablering av bergtunnel er mulig.
Tunneler under Bergerhaugen går tilnærmet parallelt under en langstrakt rygg der det er registrert berg
både nær søndre på hugg og over tunnelene. Det er imidlertid nødvendig å foreta undersøkelser for å
sjekke bergnivå i nordre ende av tunnelen samt ut mot dyprenne i sydøst. Tunnelen vil gå i sedimentære
bergarter som kalkstein, knollekalk og skifer, og vil ha en retning som danner liten vinkel med
skifrighetsplanet i bergmassen. Tunnelmasser må transporteres ut til E16 via Jørgen Moes veg fra Sørum
gård og via Froksvegen og Norderhovsvegen fra nordre påhugg. Tunneldriften vil kreve riggområder i
umiddelbar nærhet til tunnelene.
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Bruer
Følgende større bruer inngår i alternativene:
 Helgelandmolinja (alt 4f): Veg- og jernbanebru parallelt over Storelva nord for Helgelandsmoen
 Helgelandmolinja (alt 4f): Veg- og jernbanebru parallelt over dyrket mark øst for Synneren
 Busundlinja (alt 4g): Vegbru og parallell jernbanebru ved Busund
 Monserudlinja (alt 4e): Vegbru øst for Busund
 Monserudlinja (alt 4e): Vegbru og parallell jernbanebru over Storelva nord for Hvervenmoen
For både veg og jernbane foreslås det spennarmerte betongbruer med spennlengder opptil 40 meter.
Avstanden mellom bruene bestemmes av linjeføringen for veg og jernbane, men bør av hensyn til
byggbarhet være minimum en meter. Det antas fundamentering på utstøpte stålrørspeler.
Overbygningen vil være en betongkasse med typisk tverrsnittshøyder på to meter for vegbruene og tre
meter for jernbanebrua. Peler rammes og utstøpes med armert betong. Deretter støpes fundament og
søyler. Dette arbeidet vil medføre inngrep i terrenget under brua ved hvert fundament. I tillegg må det
bygges anleggsveg under brua. Bruoverbygningen støpes på frittbærende stillas mellom søylene.
For vegbruer kan det alternativt velges bru med spennlengder opptil 60 meter. Det gir færre
fundamenteringspunkter, men høyere tverrsnitt for bruoverbygningen.
4.5.7

Kostnader
Figuren viser at Monserudlinja er vesentlig dyrere enn de to andre korridorene, og at korridoren
gjennom Helgelandsmoen har lavest kostnad. Her er splittet løsning med veg i korridor 4a og bane i 4c
rimeligst. Dette skyldes i hovedsak at tunnelandelen blir lavest for denne løsningen.
Tabell 4.33. Forventningskostnad innen delområde 4 Bymoen – Styggedalen.
Samlet vest
Alternativ

Veg+bane

Helgelandsmolinja
Busundlinja
Monserudlinja

4af+af
4bg+bg

Samlet øst

Mill kr Veg+bane
3862
4320

4cf+cf
4dg+dg
4ee+ee

Splittet

Mill kr Veg+bane

Mill kr

4af+cf
4bg+dg

3631
4284

3631
4246
5544

6000
5000
4000
Samlet vest
3000

Samlet øst
Splittet

2000
1000
0
Helgelandsmolinja

Busundlinja

Monserud-linja

Figur 4.69. Forventningskostnad innen delområde 4 Bymoen- Styggedalen. Mill kr.
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Tabell 4.34. Oppsummering delstrekning 4.
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Busundlinja

Variant i sør

vestre

østre

splittet

vestre

østre

splittet

Monserudlinja

Alternativ

4af-af

4cf-cf

4af-cf

4bg-bg

4dg-dg

4bg-dg

4e-e

Landskapsbilde

--/---

--/---

--/---

--

--

--

---

Naturmiljø

---

---

---

---/----

---/----

---/----

--/---

Kulturmiljø

-/--

-/--

-/--

-

-

-

---

Naturresurser
Nærmiljø og friluftsliv

---

---

---

---

---

---

----

--/---

--/---

--/---

--

--

-/--

-/--

Forholdet Monserudlinja og Helgelandsmoen/ Busundlinja:
På delstrekning 4 er det et skille i arealkonsekvenser mellom Monserudlinja på den ene siden, og
Helgelandsmolinja og Busundlinja på den andre siden. Monserudlinja er noe bedre for naturmiljø og
nærmiljø og friluftsliv enn de to andre, men har store negative konsekvenser for naturressurser,
kulturmiljø og landskapsbilde. Totalt sett har Monserudlinja størst negativ arealkonsekvens. Dette
alternativet er også vesentlig dyrere enn de andre.
Helgelandsmolinja og Busundlinja har imidlertid større konsekvenser for naturmiljø enn Monserudlinja.
Konflikten er særlig knyttet til områdets vernestatus, med høyeste grad av vern etter
naturmangfoldloven og internasjonalt vern gjennom Ramsarkonvensjonen.
En av intensjonene med Monserudlinja har vært å komme rundt konfliktene med naturmiljø som de to
andre alternativene har i deltaområdet ved Busund og Helgelandsmoen. Som påpekt over har også
Monserudlinja store konsekvenser for flere tema. Ved å legge store deler av Monserudlinja i tunnel ville
det ha redusert flere av arealkonfliktene. Traséen er allerede den dyreste av de tre alternativene i
delområde 4. Tunnel for veg og bane gjennom hele delområdet er derfor ikke vurdert som aktuelt i
denne silingsrapporten.
Det har derfor vært sett på om justering av Monserudlinja kan bidra til å redusere de negative
konsekvensene slik at den blir mindre konfliktfull enn de to andre. Justeringen innebærer en trase som
legges så langt vest som mulig ved Steinssletta, dagsonen mellom Sørum og Norderhov legges i tunell
eller kulvert, og det foretas en justering mot øst ved Storelva i nord.
Dette har betydning for den geometriske utformingen av veg og bane. Bane har de strengeste kravene
til kurvatur. En justering av traseen vil føre til at horisontalradien blir 2000 m både i sør og i nord. Det
betyr at hastighetskravet om 250 km/t ikke kan innfris, og må reduseres til maks 200 km/t. Kjøretiden
for Monserudlinja i den opprinnelige traseen er allerede noe lenger enn for de andre to, og med lavere
hastighet vil kjøretiden øke.
Justering av Monserudlinja som omtalt over, vil kunne gi en halv konsekvenskarakter forbedring for
landskap, kulturmiljø og naturressurser:
 Landskap: Traseen vil være noe bedre for Steinsletta ved at den legges i ytterkant av sletta i sør og
deretter i tunnel eller kulvert
 Kulturmiljø: Traseen berører i mindre grad kulturmiljøer i sør og er også bedre for kulturlandskapet
på Steinsletta. Kulturmiljøene i nord vil likevel berøres i samme grad.
 Naturressurser: Inngrepet i landbruksområdene vil bli noe redusert, men Monserudlinja vil likevel ta
vesentlig mer landbruksareal enn de andre alternativene.
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Forutsatt at linja nord i delområdet trekkes tilstrekkelig langt østover, vekk fra Storelva, og vegkrysset
ved Hvervenmoen tas ut, kan også konfliktgraden for naturmiljø ved Storelva reduseres. Det er ikke godt
å si om det skulle utgjøre en halv konsekvensgrad. Det vil likevel være vanskelig å unngå hele området
som er foreslått vernet her, men konflikten i forhold til elven blir redusert. Å fjerne krysset ved
Hvervenmoen er imidlertid ikke ønskelig fra kommunens side ettersom det gir en gunstig betjening av
trafikken til og fra Hønefoss.
Det har også vært vurdert å legge traseen ved Norderhov kirke lenger øst, og inn i tunnel. Her er
imidlertid terrenget svært kupert, og lite egnet for tunnel. Ved å flytte trasé nærmere Norderhov kirke
kan den bli mindre synlig fra kulturmiljøet siden den kommer i le av skråningen mot Storelva. Imidlertid
vil dette kreve større fysiske inngrep i selve kulturmiljøet (Gusgården), og vil dermed trolig ikke gi
mindre negativ konsekvens her. Sterke kulturminnehensyn gjør at man ikke vil vurdere en kulvertløsning
her. Det vurderes derfor som lite å hente på å justere traseen forbi dette punktet.
De avbøtende tiltakene med justering av traseen vil som påpekt over, kunne redusere konsekvensen for
landskapsbilde, kulturmiljø, naturressurs og eventuelt også naturmiljø. Det vil det fortsatt være relativt
høy konfliktgrad med Monserudlinja og en samlet konfliktgrad som tilsvarer Busundlinja og
Helgelandsmolinja. Ettersom justeringene av Monserudlinja vil gi store kostnadsøkninger for en trase
som i utgangspunktet er dyrest, bør konsekvensene ved Monserudlinja være vesentlig mindre enn de to
andre for at den skal anbefales. Så store effekter av justeringen vil ikke oppnås. Det er da lagt til grunn
at naturmangfoldloven, jordloven og kulturminneloven "teller likt" og at tilhørende konsekvenstema er
vektet likt.
Når den justerte traseen i tillegg heller ikke tilfredsstiller kravet til fart (250 km/ t) og gir lengre reisetid,
anbefaler etatene at Monserudlinja ikke føres videre men at valget bør stå mellom de to andre.
Helgelandsmolinja og Busund
Traseen over Helgelandsmoen er vurdert å gi noe mindre negative konsekvenser enn Busundlinja for
naturmiljø. For landskapsbilde, kulturmiljø og nærmiljø og friluftsliv er derimot Busundlinja best. For
naturressurs er konsekvensene store, men det er ubetydelig forskjell mellom traseene.
Busundlinja har vært med i planlegging av E16 og Ringeriksbanen helt siden 1993. Linja er i stor grad
optimalisert for å minimere ulempene knyttet til kryssing av Storelva ved at det er forutsatt bru på ca
700 meter. Traseen over Helgelandsmoen er ny, og det vil være mulig å optimalisere denne noe i
forhold til landskapsbilde, naturmiljø og nærmiljø og friluftsliv. Helgelandsmolinja vil etter avbøtende
tiltak sannsynligvis fortsatt være dårligere enn Busundlinja for landskapsbilde, kulturmiljø og nærmiljø
og friluftsliv.
Når det ikke vektes mellom tema, er Busundlinja svakt bedre enn over Helgelandsmoen. For naturmiljø
vil det for Helgelandsmolinja i større grad enn Busundlinja kunne gjøres avbøtende og kompenserende
tiltak. Nord for Storelva gjelder dette å erstatte fylling med bro på peler. Her vil det i tillegg være mulig
å opprette buffersoner mot verneområder med tiltak som f.eks. brakklegging av dyrket mark.
I et område med svært stor konflikt for naturmiljøet, legges det til grunn at lavest konsekvens for
naturmiljø og størst potensial for avbøtende tiltak er avgjørende for valg av trase. Helgelandsmolinja
anbefales derfor foran Busundlinja. Dersom naturmiljø ikke skal gis vekt foran andre tema, kan
Busundlinja også anbefales for videre planlegging.
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Ettersom det i delstrekning 3 ble konkludert med at tunnel forbi Vik er den anbefalte løsningen, vil det
aktuelle alternativet for Busundlinja være en traséen som kommer ut i tunnel fra Vik, dvs alternativ
4cf-cf.
Ved detaljplanlegging for Helgelandsmolinja bør det også vurderes avbøtende tiltak for å redusere de
negative virkningene for landskap og nærmiljø og friluftsliv. Tiltak som kan redusere barriereeffekten i
friluftsområdene, som for eksempel miljøtunell eller andre tiltak som sikrer gode krysningsmuligheter
for turgåere, bør vurderes nærmere. Bedre støyskjerming enn forutsatt vil også kunne bedre forholdet
for friluftslivet. For landskap vil et viktig avbøtende tiltak for denne traséen være å øke lengden på brua
over Storelva, og å begrense omfanget av fyllingen over Gomnes. Traséen kan i prinsippet gå på åpen
konstruksjon over hele det smale landarealet mellom Synneren og Storelvas meandersving bak
Froksøya, for å sikre visuell sammenheng gjennom elvelandskapet. Kostnadsøkningen ved å bygge bane
og veg på 1,3- 1,4 km lengre bru i stedet for å legge dem på fylling, vil gi en kostnadsøkning på i
størrelsesorden 1,4 mrd. kr. Brulengden må optimaliseres i videre planlegging
Konklusjon:
Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at Helgelandsmolinja, alternativ 4cf-cf, legges til grunn
for videre planlegging.

4.6

Delområde 5: Styggedalen – Hønefoss

4.6.1

Innføring til Hønefoss
For dette delområdet er det i hovedsak jernbanens innføring til Hønefoss stasjon som vurderes. For
veglinjen gjelder for alle alternativer at den kobles til eksisterende vegsystem ved Ve.
Trasémessig er det lite som skiller de ulike alternativene for jernbane. Ulikhetene består i hovedsak av
retning ut/inn av Hønefoss og om Regiontogene skal snu på stasjonen eller gå i sløyfe rundt.
Ettersom alternativene for jernbane innenfor delområdet ikke avviker mht. trasé vil konsekvensene av
de arealrelaterte temaer i all hovedsak være like. Det gjennomføres derfor ikke konsekvensanalyse av
disse for denne strekningen.
Problemstillingene knyttet til Hønefoss stasjon er såpass komplekse, at det ikke lar seg gjøre å
bestemme fremtidig utforming på dette plannivået. Det vil være nødvendig å ta med flere alternativer
inn i neste planfase. For reguleringsplan vil de ulike alternativene ikke skille vesentlig mht. arealbehov
og inngrep, men det er flere andre forhold som må utredes nærmere i det videre arbeidet. Nedenfor
gjennomgås disse.
Jernbanetekniske anlegg
Hønefoss vil være knutepunkt for til sammen fem baner etter at ny Ringeriksbane er bygget; Roa-linjen
fra øst, spor fra Hensmoen fra nord/øst, Bergensbanen fra nord, Randsfjordbanen fra sør og altså ny
Ringeriksbane. Knapp kurvatur inn/ut fra Hønefoss stasjon vanskeliggjør oppfylling av krav til en
fremtidig moderne stasjon. Særlig vil krav til lengde og antall plattformer samt behov for fleksibilitet og
robusthet i løsningene gjøre at sporplanen må bearbeides i betydelig grad for å sikre gjennomførbarhet.
Regiontogene skal snu på Hønefoss, og høy frekvens og behov for innfasing i øvrig ruteopplegg gjør at
det blir ekstra behov for spor til plattform og stalling/ventespor på stasjonen. I et langsiktig perspektiv
dimensjoneres stasjonen for 4 spor til plattform og 250m toglengde. Det settes også krav til servicespor
for oppstilling av arbeidsmaskiner.
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Figur 4.70. Eksempel på skjematisk sporplan (alternativ 2-a).

Driftsbase
Hønefoss sin sentrale plassering gjør at Jernbaneverkets driftsbase naturlig bør lokaliseres på eller like
ved Hønefoss stasjon. Viktigheten av en sentral plassering blir forsterket ved bygging av en ny
Ringeriksbane. Dagens driftsbase er i dag lokalisert inne på stasjonsområdet, og det legges opp til at den
også etter tiltak skal være plassert der.
Hensetting
IC-tilbud til/fra Hønefoss vil gi økt behov for hensetting i Hønefoss-området. Dette må ses i
sammenheng med hensettingsbehov for hele IC-området. Det pågår et arbeid for å avklare behov for og
plassering av nødvendige hensettingsområder. Det vil med stor sannsynlighet bli behov for
hensettingskapasitet inne på Hønefoss stasjon, men behovet er trolig så stort på lang sikt at også arealer
ikke langt fra stasjonen vil være aktuelle. Omfang og plassering må detaljeres i det videre arbeidet.
Fleksibilitet/robusthet
Det er i utredningsarbeidet lagt føringer for utveksling av tog mellom alle de fem linjene inn/ut av
Hønefoss stasjon, både godstog og passasjertog. Dette gir et stort antall kryssende togveger og setter
krav til sporanleggene. Forutsetninger om økt frekvens på flere av strekningene, samt forventninger om
høy oppetid og lite forsinkelser gjør at sporarrangementet må gis stor fleksibilitet og høy robusthet.
Anleggene må også ivareta trafikk i evt. avvikssituasjoner.
Byutvikling
Bygging av ny Ringeriksbane vil gi økt attraktivitet og økt press i Hønefoss-området.
Utforming/plassering av stasjonen og stoppmønster for de ulike togtypene vil være med å styre dette
presset. De ulike alternativene må derfor holdes opp mot overordnede målsettinger og kommunale
planer for byutvikling, slik at tiltakene bygger opp under disse.
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Kollektiv-/knutepunktsutvikling
Hønefossstasjonsinsentralefunksjonsomendepunktfor ny IC-pendelvil ogsåforutsette utviklingav
stasjonensomknutepunktfor kollektivtrafikki Hønefossområdet.I det viderearbeidetmå arealerog
funksjonerknyttet til parkering,buss,taxi, sykkelog gåendesikrespå en slikmåte at stasjonenblir
velfungerendeog attraktivt for utvekslingavreisende.
Fasevisutbygging
VeddimensjoneringavHønefossstasjonseren for segto ulike dimensjoneringstidspunkt;
vedåpningog
på lengresikt etter at kapasiteteni Oslokorridorener økt. Det måværeet mål at en gjennomdet videre
planarbeidetavklarermulighetenefor en trinnvisutbyggingfra åpningsåretog frem mot et langsiktig
perspektiv.
Arealrelatertetemaer
Det er i dennefasenikkeforetatt en analyseavkonsekvenserfor arealrelatertetemaer.Pågenerelt
grunnlagkanman si at trafikk inn og ut avHønefossvil følgedagenssløyfe,og det ikkeforventesstore
negativekonsekvenserfor dennedelenavområdet. Utvidelsefra enkeltsportil dobbeltsporvil medføre
arealinngrep,meni en begrensetbreddeog i hovedsakinnenfor det somi dager jernbaneareal.
Kryssingav jordet vedTolpinrudvil gi negativekonsekvenserfor natur/landbruk. Dissemå utredes
nærmere. BergenstogetkankjøreviaHønefossstasjonsomi dag,mendersomdet settessomen
forutsetningat Bergenstoget,for å korte ned kjøretiden,skalgåoverjordet vedTolpinrud,vil omådet
kommei berøringmed planenei allealternativ. Omfangetkanvarierenoe avhengigavalternativog
valgtutbyggingsomfang.
Kostnader
Hønefossstasjonmågjennomen omfattendeombygging,og kostnadenefor dette vil bli betydelige. Det
vil væreulikheter mellomalternativene,og det må væreet mål bådeå få redusertkostnadeneog
minskeusikkerhetenknyttet til dem.
4.6.2

Arealforbruk
Somomtalt innledningsvis,
vil ikkeløsningeri delområde5 ha betydningfor
valgavtraselengersør.Det
er derfor ikkegjort en
konsekvensanalyseidette
delområde.Denstørste
effektengjelderarealforbruk avdyrkamark.Det er
derfor gjort et overslagover
arealbeslagetpå samme
måte somi de andre
delområdene.Arealbeslag
avarealmedlandbruksverdi
Figur4.71. Arealbeslagdyrket mark og skogdelstrekning5.
er på 150dekari delområde
5. Avdette er 88 dekarfulldyrket marker knyttet til vegog 75 dekartil utvidelseav jernbane.
Jordkvaliteteni områdeter godmennoe dårligereenn på delstrekning3 og 4.
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I dette delkapitletgjennomgåsdelområdefor delområdemeden sammenstillingavkonsekvenserog
egenskapervedalternativene,en avveiningmellomdisseog Jernbaneverketsog Statensvegvesens
anbefalinginnenforhvert delområde.

5.1.1

Delstrekning1: Sandvika– Høgkastetved Kroksund
Jernbanestrekningen
gåri all hovedsaki tunnel underVestmarkai
søndredel og underKrokskogeni
nordre del. Allealternativergrener
avplanskiltfra Askerbanen
(Tanumstunnelen)på Jongvestfor
Sandvikastasjon.Framtil Sollihøgda
er det tre korridorer,allei
bergtunnel:
Alternativ1a via Skaretmed
maks12,5‰ stigning
Alternativ1b via Rustadmed
maks20 ‰ stigning
Alternativ1c viaBjørumsagmed
maks14 ‰ stigning
I alternativ 1b og 1cer det en kort
daglinjehvor det er mulig å etablere
stasjon. Det er ikkevurdert som
aktuelt å etablerestasjonvedSkaret
i alternativ1a.
ForE16 er det kun ett alternativ;1d
sominnebærerfire felt i og nær
dagensE16Skaret– Høgkastet.
Figur5.1. Alternativeri delområde1 Sandvika-Kroksund
Alternativet følgertraséenfra
kommunedelplanenfor E16Skaret–
Hønefossfra 2012.I høringsrunden
for kommunedelplanenvardet ingen
innsigelsertil dennedelenavstrekningen.
Tabell5.1. Kostnaderfor delstrekningeri delområde1 Sandvika– Kroksund.

Alternativi delstrekning1
*)
Kostnadi mrd.kr

Veg
KDP
1d
1,7

*) Kostnadinkl. byggherrekostnad,grunnerverv,usikkerhet
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Avde tre alternativebanetraseenehar 1b lavestkostnad,og gir den kortestestrekningen.Slik
alternativeter vist i utredningen,har den en stigningpå 20 promillesommuliggjøren stasjoni Bærumi
tilknytningtil et framtidig byutviklingsområde.I en nesteplanfasevil dennetraseenbli optimalisertmed
hensyntil tekniskgjennomføring,tunnelkonsept,geologi,stigningog kostnader.Handlingsrommetfor
optimaliseringeni nestefasevil ikkeværebegrensetav en muligstasjonsløsningiBærum.
Konklusjon: Etateneanbefalerat alternativ 1d for vegog alternativ 1b for baneleggestil grunn for en
nesteplanfase.

5.1.2

Delstrekning2: Kryssingav Kroksund;Høgkastet– Gjesvalåsen
ForkryssingavKroksunder det vurdert bådeen
løsningmed parallellebruer og delte løsninger
der banenkrysseroverSundøyaparalleltmed
dagensE16,mensny vegbrugårenten fra Rørvik
eller Elstangen:
Alternativ2a-d: Vegfra Elstangen(2a),
JernbanevedSundøya(2d)
Alternativ2b-b: Vegog jernbanepå parallelle
bruer fra Rørvik(2b og 2b)
Alternativ2c-d: Vegfra Rørvik(2c),Jernbane
vedSundøya(2d)
I alternativetmedfellestraséviaRørvikvil
stasjonenbli etablert på Vik.Forbanetraseen
overSundøyavil det væremulig medstasjonpå
Sundvolleneller Vik.

Figur5.2. Alternativeri delstrekning2, kryssingav
Kroksund
Tabell5.2. Oppsummeringav
arealkonsekvensene
for delstrekning2
Vegbru
Jernbanebru
Alternativi delstrekning2
Landskapsbilde
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurs
*)
Kostnadi mrd.kr

Elstangen
Sundvollen
2a-d
---0/2,4

Rørvik
Rørvik
2b-b
--/ ---/ -2,6

Rørvik
Sundvollen
2c-d
-/ ---2,2

*) Kostnadinkl. byggherrekostnad,grunnerverv,usikkerhet

Det er relativt lite somskillermellomde tre alternativenei arealrelatertekonsekvenser.Jernbanebru
vedRørviker noe dyrereenn vedSundvollen,og løsningenredusererogsåmulighetenefor
landskapstilpasningav vegbrua.Potensialetfor stedsutviklingog mulighetenfor å utvikle et godt
trafikalt knutepunktveden stasjonpå Sundvollentaler for å leggebanenoverSundøya.Til sammengir
dette grunnlagfor å silebort løsningenmed parallellebruer vedRørvik(alternativ2b-b).
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De negative konsekvensene ved en stasjonsetablering på Sundvollen er i hovedsak knyttet til forringelse
av kulturmiljøet og fare for dårlig vanngjennomstrømning på grunn av utfyllingen sør for Sundøya. Her
må det etableres en utfylling som en del av stasjonsløsningen både for å ivareta de trafikale behovene
knyttet til stasjonen og fordi det er en forutsetning for en stasjonsetablering her at stasjonen skal føre til
fortetting og sentrumsetablering. Utformingen og utstrekningen av utfyllingen er imidlertid ikke fastlåst
på dette tidspunkt. Det er særlig to hensyn som bør sees nærmere på ved videre detaljplanlegging og
utforming av dette området; vannforholdene gjennom Kroksund, og lesbarheten i landskapet.
Kryssingsstedet over Kroksund er, og har gjennom historien vært, et viktig knutepunkt. Her smalner
fjorden inn, og øyene har gjort det mulig å bygge bro over sundet. Sporene fra ulike faser av den
samferdselshistoriske utviklingen er bevart og er svært lesbart i terrenget. Den nye infrastrukturen –
bane og stasjon med tettstedsutvikling – vil være en videreutvikling og etableres av delvis samme
årsaker som tidligere samferdsel. For de antikvariske myndighetene er det vesentlig at dette ikke sletter
sporene av tidligere samferdsel, men tilpasses på en måte som bevarer dagens lesbarhet av
samferdselshistorien. Dette innebærer blant annet at opprinnelig topografi som Sundøya og strandlinjen
langs Sundvollen bevares i størst mulig grad slik at den historiske lesbarheten ikke går tapt, og at ny bru
og stasjon utformes på en måte som tar hensyn til eksisterende bru og veg.
Det er gjort en rekke undersøkelser og utredninger av strømningsforhold og vannkvaliteten i
Steinsfjorden og Tyrifjorden. Etablering av en fylling må utredes med hensyn til om man bør vurdere
åpning av eksisterende fylling, eller om det fortsatt skal være tett fylling mellom Sundvollen og Sundøya.
Kleivbekken, som har sitt utløp i området, bør få et synlig forløp frem mot fjorden.
I den videre detaljplanleggingen forutsettes tett dialog med de ansvarlige fagmyndigheter om disse
temaene.
Vegbrua i kurve over Rørvik tilfredsstiller kravene til veggeometri for 100 km/t. Nye krav til fartsgrense
110 km/t gjør at denne vegbrua må justeres. Videre er det ønskelig å trekke brua lenger vest for å
redusere de negative konsekvensene ved ilandføringen på begge sider av Kroksund. Den rette brua fra
Elstangen er på den andre siden svært lang og lite tilpasset landskapet. Med dette som bakgrunn mener
etatene at man i videre planlegging bør optimalisere bruløsningen for veg slik at den tilfredsstiller nye
krav til veggeometri, samtidig som man søker å redusere de negative konsekvensene knyttet til
ilandføring på begge sider av sundet, samt etterstreber en bruløsning med bedre landskapstilpasning
enn den rette brua over Elstangen.
De parallelle bruene over Rørvik har en fordel knyttet til at E16 går i tunnel sør for Rørvik. Dette
reduserer barrierevirkningen både for viltet og for mennesker. Med delt bruløsning får man ikke den
avbøtende effekten en tunnel ville medført. Kryssingsmulighetene bør derfor vies særlig
oppmerksomhet i det videre planarbeidet.
For valg av stasjonslokalisering må delstrekning 2 og 3 sees i sammenheng. Vurdering av potensialet for
utvikling i tilknytning til en stasjon i Hole kommune er gjort som en teoretisk øvelse der dagens
begrensninger i arealbruk er lagt til grunn. I et langsiktig perspektiv kan noen av forutsetningene gi for
store begrensninger i forhold til hva som er det reelle potensialet. Jernbaneverket legger i
utgangspunktet en stasjonsløsning på Sundvollen til grunn for arbeidet i en videre planfase. Dersom en
påfølgende planfase, sammen med Hole kommunes kommunedelplanarbeid for de to stedene, avdekker
et større utviklingspotensial ved en stasjonsløsning ved Vik, vil ikke den anbefalte traseen på
delstrekning 2 og 3 utelukke valg av en slik løsning.
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Konklusjon:Etateneanbefalerat en optimalisert løsningmellom brua i kurve over Rørvik(2c)og den
rette brua over Elstangen(2a)for veg, og alternativ 2d med stasjonved Sundvollenfor baneleggestil
grunn for nesteplanfase.

5.1.3

Delstrekning3: Gjesvalåsen– Bymoen
Pådennedelstrekningener det utredet tre
løsningsprinsipp:
Baneog vegi dagenvestfor Vik(3a+ 3b)
Banei tunnel (3c),vegi dagen(3a)
Baneog vegi tunnel (3celler 3d, avhengig
avløsningi delområde4)
Det er muligå anleggestasjonfor jernbanen
vedViki alleløsningene.Stasjonenvil bli
liggendei dagen,sannsynligvisnedsenketi
terrenget.Dersomdet velgesstasjonved
Sundvollen(pådelstrekning2), er det ikke
aktuelt samtidigå ha stasjonvedVik.
Dersomvegengåri dagen,er det tenkt at den
får et kryssvedGjesval/Fekjærmedforbindelse
til Vik.
Figur5.3. Alternativerpå delstrekning3 forbi Vik.
Tabell5.3. Oppsummeringav arealkonsekvensene
for delstrekning3
Veg

3a

Bane

3b

Landskapsbilde
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturresurser
Nærmiljøogfriluftsliv
*)
Kostnadi mrd.kr

----/ -----/ ------1,8

Alternativkombinasjonvegog banei strekning3
3a
3a
3c
3c
3d
3cmed
3cmed
3c
3c
3d
stasjon
stasjon
--/ ----/ --0
0/0
--0/0/0/----/ ---2,1

----/ ----

0
0
+
3,0

0
+
-

3d
3d med
stasjon
-

0
0
+
3,0

0
+
-

*) Kostnadinkl. byggherrekostnad,grunnerverv,usikkerhet

Tabellenviservurderteikke-prissattekonsekvenserog kostnader.Vi serat det er et klart skillei
konsekvensermellomdagløsningene(venstresideavtabellen)og tunnelløsningene(høyresideav
tabellen).Løsningenmed bådevegog banei dagengir de størstenegativekonsekvensene,
menvi serat
konsekvenseneikkereduseresmye vedkun å leggebaneni tunnel.
Konsekvensene
for landskapsbildeer knyttet til at baneog vegeller barevegi dagenvil deleopp og bli
dominerendei landskapsrommet,samtat det vil bli brudd i åskammenssilhuett vedBorgestad.
Fornaturmiljø er konsekvensenesærligknyttet til Borgenmoen.Dervil en skogmed landskapsøkologiskeverdierbli delt opp,og det forventesat lokaliteter medrødlistedearter vil forsvinne.
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Dagløsningene kommer i konflikt med store kulturminneverdier i områdene Gjesval/Fekjær og
Borgen/Løken. Traseene bryter også opp sammenhengen i kulturlandskapet Løken – Rytteraker –
Fekjær.
Konsekvensene for naturressurser er knyttet til beslag av dyrka mark med stor verdi i dagløsningene.
Vegkrysset med tilhørende tilknytning til Vik bidrar til å øke arealbeslaget. Vegkryss kan også øke
utbyggingspresset, særlig på områdene mellom E16 og Vik. En eventuell utbygging vil føre til beslag av
dyrka mark utover det som er beregnet for jernbane og veg.
Konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv er knyttet til at bane og veg med tilhørende vegkryss i dagen
gir barrierevirkning og støy. Tunnelløsningene gir litt positiv konsekvens fordi ny veg fører til at trafikkmengden langs dagens veg går ned slik at støyen reduseres.
Tabellen viser konsekvenser både med og uten stasjon ved Vik. Generelt ser vi at stasjonen gir små
utslag på konsekvensvurderingene, men inngrepene som stasjonen medfører har noen negative
konsekvenser for landskapsbilde, naturmiljø og naturressurser, særlig for alternativ 3d. Stasjon på Vik
kan bidra til økt utbyggingspress, som igjen kan gi arealbeslag utover det som er vurdert i denne
utredningen.
Kostnadsberegningene på dette nivået er grove, og når man deler opp i delområder er usikkerheten
betydelig. Beregningene tilsier at det vil koste rundt 300 mill. kr ekstra å legge jernbanen i tunnel, mens
det vil koste i størrelsesorden ytterligere 900 mill. kr å legge vegen i tunnel. Kostnadsøkningen ved
tunnel er størst for veg fordi det er snakk om to tunnelløp, mens det for bane er ett tunnelløp. Videre vil
også baneløsningen i dagen innebære tunnel av en viss lengde gjennom Gjesval-/Fekjæråsen, slik at
økningen i tunnellengde for nedgravd løsning er mindre for bane enn for veg, som i dagløsningen kun
har en kort tunnel gjennom Gjesval-/Fekjæråsen.
Kostnadstallene er uten kostnader for stasjon ved Vik. Dersom det ikke blir stasjon ved Vik, blir det
stasjon ved Sundvollen (som tilhører delstrekning 2). På dette plannivået er det ikke skilt mellom
kostnadene for disse to stasjonene. Det vil på denne bakgrunn ikke være riktig å tillegge stasjonskostnadene vekt i valget av løsning på delstrekning 3 fordi dette er kostnader som vil komme uavhengig
av hvilken løsning man velger på denne delstrekningen.
Tunnelløsninger er betydelig dyrere å drifte og vedlikeholde enn dagløsninger. Disse økte kostnadene
kommer i tillegg til investeringskostnadene som framgår av tabellen.
Vegvesenet anbefalte i 2012 en vegtrasé i dagen forbi Vik. Da planforslaget var på høring i 2013, kom
det innsigelser knyttet til konsekvenser for dyrka mark, naturmiljø og kulturmiljø. Et fellesprosjekt med
både bane og veg vil gi et større inngrep enn vegprosjektet alene.
I forbindelse med behandling av forslagene til kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss anbefalte
Hole kommunestyre i sin behandling 4.11.2013 et alternativ med lang tunnel forbi Vik.
Valg av løsning på denne delstrekningen må ses i sammenheng med de andre delstrekningene og
prosjektets totale konsekvenser. Samferdselsdepartementet skriver i brev av 14. oktober 2014 til
Jernbaneverket og Statens vegvesen:
Vi understreker viktigheten av at etatene identifiserer lokale og nasjonale interesser, og søker å
minimere konflikten mellom disse. Der det ikke er mulig bør det beskrives og gis anbefalinger til
avbøtende og kompenserende tiltak.
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Miljøkonsekvensene
av tiltaket er store,særligi delområde4. I dette delområdeter det imidlertid ikke
muligå unngåkonfliktene,valgetstårmellomstore miljøkonflikterknyttet til ulike tema.
Delstrekning3 er den enestedelstrekningender avbøtendetiltak, det vil si tunnel, kanta bort tilnærmet
allenegativemiljøkonsekvenser.Ulempenveddette er øktekostnadertil investering,drift og
vedlikehold.
Med bakgrunni prosjektetstotale miljøkonsekvensersamtHolekommunesønsker,anbefaleretateneat
bådebaneog vegleggesi tunnel på delstrekning3.
Somdrøftet under delstrekning2, anbefaleretatenestasjonpå Sundvollen.Daer det ikkeaktuelt med
stasjonvedVik.Dersomviderearbeidmedprosjektetlikevelskulletilsi at stasjonvedViker å
foretrekke,vil en slikstasjonsplassering
væreforenligmedden anbefaltetunnelløsningenpå
delstrekning3.
Konklusjon:Etateneanbefalerat baneog vegi tunnel, alternativ 3c,videreføresog bearbeidesi neste
planfase.

5.1.4

Delstrekning4: Bymoen– Styggedalen
Pådennedelstrekningener det utredet
tre løsningersomhar fått navnetter
hvor de krysserStorelva:
Helgelandsmolinja(4f)
Busundlinja(4g)
Monserudlinja(4e)
Alternativ4a-d er overgangsstrekninger
sombestemmesavvalgpå strekning 3
og i nordre del avdelstrekning4.
Det er muligå anleggestasjonfor
jernbanensørfor Hvervenmoeni
alternativ4e Monserudlinja.
I alternativ4f Helgelandsmolinjaer det
lagt til grunnvegkryssvedHelgelands
moenog i Styggedalen.Alternativ4g
Busundlinjahar ogsåkrysssomøker
tilgjengelighetentil Helgelandsmoen,
meni dette alternativet er krysset
foreslått på Mosmoen.I tillegghar
alternativetkryssi Styggedalen.I
alternativ4e Monserudlinjaer det lagt
til grunnet halvt sørvendtkrysssørfor
Hvervenmoenog et fullt kryssi
Styggedalen.
Figur5.4. Alternativerpå delstrekning4, Bymoen-Styggedalen
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Busundlinja

Variant i sør

vestre

østre

splittet

vestre

østre

splittet

Monserudlinja

Alternativ

4af-af

4cf-cf

4af-cf

4bg-bg

4dg-dg

4bg-dg

4e-e

Landskapsbilde

--/---

--/---

--/---

--

--

--

---

Naturmiljø

---

---

---

---/----

---/----

---/----

--/---

Kulturmiljø

-/--

-/--

-/--

-

-

-

---

Naturresurser

---

---

---

---

---

---

----

--/---

--/---

--/---

--

--

-/--

-/--

3,9

3,6

3,6

4,3

4,2

4,3

5,5

Nærmiljø og friluftsliv
Kostnad i mrd.kr

*)

*) Kostnad inkl. byggherrekostnad, grunnerverv, usikkerhet

Tabellen over viser ikke-prissatte konsekvenser og kostnader. Vi ser at alle alternativ medfører
betydelige negative ikke-prissatte konsekvenser. Det fremgår også at de ulike variantene i sør innenfor
Helgelandsmoen- og Busundlinjene medfører omtrent samme konsekvenser. Dersom en legger til grunn
den anbefalte tunnelløsningen på delstrekning 3, vil det være de østre variantene som er aktuelle (4cf-cf
for Helgelandsmolinja og 4dg-dg for Busundlinja).
For landskapsbilde har Monserudlinja størst negativ konsekvens, mens Busundlinja kommer best ut.
Monserudlinja påvirker særlig landskapsområdene Steinssletta og Storelva negativt. Landskapets
strukturer brytes og alternativet gir relativt store terrengutslag i områder som er visuelt sårbare.
Det er særlig de høye fyllingene som gir negativ konsekvens for trasé over Helgelandsmoen fordi traseen
deler opp etablerte landskapsrom og skaper visuelle barrierer. Resten av traséen er mindre eksponert.
Busundlinja går lett over landskapet, og endrer ikke strukturer i terrenget. At traséen legges til områder
med landskapssår, og medvirker til reparasjon, trekker noe opp.
En av hovedutfordringene i prosjektet er knyttet til forsering av naturverdiene i og omkring Storelva, og
alle alternativ medfører vesentlige konflikter med hensyn til naturmiljø. Elvelandskapet i Storelvas
deltaområde består av en rekke kroksjøer av ulik alder og med tilhørende biotoper og vegetasjonstyper.
Kroksjøer er en sterkt truet naturtype og et landskap med flere kroksjøer med ulik alder forsterker
verdien ytterligere. De landskapsøkologiske kvalitetene i området har blant annet stor verdi for fugleliv,
5
og delområder er vernet eller foreslått vernet. De vernede områdene har Ramsar-status , og de foreslått
vernede områdene vil sannsynligvis også få Ramsar-status dersom de blir vernet. Kvalitetene i området
er nasjonalt og internasjonalt svært viktige. Selv om det også er påvist andre viktige naturkvaliteter i
delområdet, er konflikt med deltaområdet vurdert som det avgjørende for rangering av alternativ med
hensyn til naturmiljø. Avbøtende og kompenserende tiltak må vurderes i videre planlegging uansett
hvilket alternativ som velges.
Ut fra en samlet vurdering for naturmiljø kommer Monserudlinja i randsonen på Storelva deltaområde
noe bedre ut enn alternativene som krysser tvers gjennom. Det bør være mulig å redusere konfliktene
her med optimalisering, avbøtende tiltak og kompenserende tiltak.

5

Ramsar-konvensjonen er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker. Norge ratifiserte
våtmarkskonvensjonen i 1974. Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem ble innlemmet i 1996.
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Både traséen over Helgelandsmoen og over Busund har svært høy konfliktgrad med naturmiljø og i
utgangspunktet er det lite som skiller disse to for dette temaet. Traseen over Busund er optimalisert
med ei lang bru på pæler over våtmarksområder, men kommer likevel noe dårligere ut siden den i størst
grad medfører inngrep direkte i våtmarksområder og foreslåtte verneområder og ligger ute i den mest
sårbare delen av elvelandskapet der en kroksjø er i ferd med å dannes. Alternativet over
Helgelandsmoen går for det meste over dyrka mark med nærføring til områder med vernestatus eller
foreslått vern. Også her kan det gjøres avbøtende tiltak. Det er konkludert med at for naturmiljø
kommer trasé over Helgelandsmoen noe bedre ut enn over Busund.
Busundlinja skiller seg ut som den beste for temaet kulturmiljø, ettersom traséen har lengre strekk uten
konflikt, og ellers generelt konflikt med kulturmiljøer med lave verdier og dermed liten negativ
konsekvens. Helgelandsmolinja kan beskrives på en lignende måte, tross et tilfelle av konflikt med et
kulturmiljø av stor verdi, men hvor konfliktomfanget ikke er større enn middels. Monserudlinja kommer
i konflikt med flere kulturmiljøer av stor verdi, samt konflikt med kulturlandskapet i en større
sammenheng. For kulturmiljøverdiene er dette en klart dårligere løsning enn de andre alternativene,
med stor negativ konsekvens.
For naturressurser er det på delstrekning 4 størst konflikt med landbruksverdier i det østlige alternativet
om Monserud. De vestlige alternativene går gjennom områder med løsmasseressurser, men større deler
av disse områdene har begrenset verdi som ressurs på grunn av naturverdiene i området. Det er kun
mindre forskjeller mellom disse vestlige alternativene og arealforbruket av dyrket mark er vesentlig
mindre enn for Monserudlinja. Forbruket av skog i klimavernsonen er relativt stort i disse alternativene
og det er noe usikkert hvor negativt dette vil være med hensyn til den funksjonen skogen har for å verne
dyrkamarka omkring. Som skogressurs og potensial som dyrkbar jord har skog som er avsatt til
klimavernsone mindre verdi enn det som er vanlig for jord med høg bonitet.
Helgelandsmolinja får størst konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Dette skyldes i hovedsak at
traseen krysser tvers gjennom fire friluftsområder og gir sterk forringelse av disse. Busundlinja er noe
bedre for friluftsområdene da Synneren friluftsområde bevares urørt og også vestre del av Mosmoen Lamoen bevares relativt urørt.
Alternativet som går via Monserud får minst konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv selv om
Hvervenmoen friluftsområde blir sterkt forringet som en følge av tiltaket. Øvrige friluftsområder på
strekningen berøres i liten grad.
Kostnadstallene viser at Monserudlinja er den dyreste løsningen med en kostnad på 5,5 mrd. kr. Stasjon
sør for Hvervenmoen er ikke inkludert i kostnadene. Busundlinja og Helgelandsmolinja har likere
kostnadstall, henholdsvis 4,2-4,3 mrd. kr for Busundlinja og 3,6-3,9 mrd. kr for Helgelandsmolinja .
Etatene vurderer Monserudlinja (4e) som den totalt sett dårligste løsningen på denne delstrekningen
fordi alternativet gir meget stort beslag av dyrka mark, forringer flere verdifulle kulturmiljøer ved
nærføring og gir store negative konsekvenser for landskapsbildet. Samtidig skiller denne løsningen seg
ut som den dyreste.
Helgelandsmolinja og Busundlinja vurderes som bedre enn Monserudlinja, men de medfører begge
store til meget store negative konsekvenser for naturmiljø ved kryssing av Storelva og tilhørende
våtmarkssystem. Begge alternativene medfører også betydelig beslag av dyrka mark.
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Forskjellenmellomkonsekvensenefor Helgelandsmolinjaog Busundlinjaer relativt liten. Slikløsningene
er tegnetnå,kommerBusundlinjalitt bedreut enn Helgelandsmolinjafor temaenelandskapsbilde,
kulturmiljø og nærmiljø/friluftsliv,mensHelgelandsmolinjaer litt bedrefor naturmiljøenn Busundlinja.
ForBusundlinjaer potensialetfor avbøtendetiltak i stor gradbrukt opp gjennomat baneog veger lagt
på langebruer overStorelvaog våtmarkene.ForHelgelandsmolinjavurderesdet å værestørrepotensial
for å avbøtede negativekonsekvensene,
særligknyttet til å gjøredeler avfyllingenvedHelgelandsmoen
og/eller overMælingenom til bru. Dette vurdereså kunnegjøreHelgelandsmolinjabedrefor temaene
landskapsbilde,naturmiljøog nærmiljø/friluftsliv.Ulempenmedlengrebru(er)somavbøtendetiltak, er
at det vil økekostnadene.
Selvom bådeBusundlinjaog Helgelandsmolinjamedførerstore negativekonsekvenserfor temaet
naturmiljø,er Busundlinjavurdert å væreden versteav de to. Med bakgrunni dette og potensialetfor
avbøtendetiltak Helgelandsmolinjaer vurdert å ha,prioriterer Jernbaneverketog Statensvegvesen
Helgelandsmolinjaforan Busundlinjapå delstrekning4. Trafikaltvurderesde to løsningeneå være
relativt likeverdigefor bådebaneog veg.
Konklusjon:Etateneanbefalerat Helgelandsmolinja,alternativ 4cf-cf, videreføresog bearbeidesi
nesteplanfase.

5.1.5

Delstrekning5: Styggedalen– Hønefossog Hønefossstasjon
Deter bareén løsningfor
vegpå dennedelstrekningen(5a).Denneligger
noe vestfor dagensvegog
enderi et planskiltkrysspå
Ve.Dennyevegenfår fire
kjørefelt.EksisterendeE16
må fjernesfor å gi plasstil
nyejernbanelinjer.
Hovedgrepetfor banebetjeningavHønefosser en
mestmulig sentraltplassert
stasjonsomi størstmulig
gradleggertil rette for
viderebyutviklingi Hønefoss.Topografiog dagens
linjeføringgir begrensninger
for mulighetsrommet, og i
Figur5.5. Delstrekning5: Styggedalen- Hønefoss
utredningsarbeideter det
konkludertmedat en utviklingavdagensstasjoner den den besteløsningen.Videreomfatter
hovedgrepet for traséløsningeni Hønefossat alledagensforbindelseropprettholdes,og at det sikres
tilstrekkeligkapasitettil å betjenetilbudskonseptetpå langsikt.Løsningenåpnerogsåfor en mulig
videreutviklingavtilbudet mot Jevnaker.
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Delstrekning 5b og 5c starter i Styggedalen. Her får Ringeriksbanen planskilt kobling med
Randsfjordbanen, dobbeltspor mot Bergensbanen og dobbeltspor mot Hønefoss stasjon over jordene
ved Tolpinrud. Dobbeltsporet mot Hønefoss stasjon føres frem til eksisterende Hønefoss stasjon. Dagens
stasjon bygges om. Løsningen i silingsrapporten legger til grunn at det skal være ett stopp for
Regiontogene i Ringerike kommune, på en oppgradert dagens stasjon i Hønefoss. Bergenstogene kan
kjøre via Hønefoss stasjon som i dag, men løsningen som er vist for delstrekningen omfatter en
innkorting av banen over Tolpinrud for å gi kortere reisetid for Bergenstogene. I denne løsningen vil
Bergenstogene ikke kjøre om eksisterende Hønefoss stasjon, men få et nytt stopp i Hønefoss vest; enten
i Styggedalen, på Tolpinrud eller på Ve.
Tabell 5.5. Investeringskostnader for delstrekning 5 Styggedalen – Hønefoss.
Delstrekning 5
Kostnad i mrd.kr

Veg (5a)
*)

Bane (5b+5c)

0,3

1,0

Hønefoss stasjon
1,7

Hensetting
Hønefoss
0,5

*) Kostnad inkl. byggherrekostnad, grunnerverv, usikkerhet

I neste planfase vil løsningen for Hønefoss bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de
tekniske løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom Hønefoss
stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I kostnadsoverslaget er totalkonseptet vist, men det vil også være
mulig å se på en trinnvis utbygging.
Konklusjon: Etatene anbefaler at løsning 5a for veg og 5b - c for bane videreføres og bearbeides i
neste planfase.

5.2

Anbefaling av samlet løsning
Setter man sammen løsningene Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler på de fem
delstrekningene til en samlet løsning for hele prosjektet, vil denne bli slik (jfr kart på neste side):
 Delstrekning 1 Sandvika – Høgkastet ved Kroksund:
o Bane: 1bh via Rustad
o Veg: 1d, Skaret -Høgkastet
 Delstrekning 2 Kryssing av Kroksund; Høgkastet – Gjesvalåsen
o Bane: 2d ved Sundvollen
o Veg: Optimalisert løsning mellom 2a og 2c, ved Rørvik
 Delstrekning 3 Gjesvalåsen – Bymoen
o Bane og veg: 3c, dvs. bane og veg i tunnel
 Delstrekning 4 Bymoen – Styggedalen
o Bane og veg: 4cf, Helgelandsmolinja
 Delstrekning 5 Styggedalen – Hønefoss
o Bane: 5b + 5c
o Veg: 5a
Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at denne løsningen legges til grunn for videre planlegging
av fellesprosjekt for veg og bane mellom Sandvika og Hønefoss.
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Figur 5.6. Anbefalt alternativ.
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5.3

Kostnader og samfunnsøkonomi for anbefalt løsning

5.3.1

Kostnader
I forbindelse med silingsprosessen ble det gjennomført en ny usikkerhetsanalyse av anbefalt alternativ.
Denne analysen viser at usikkerheten er blitt noe mindre som følge av at prosjektet er blitt mer modent
og at mulighetsrommet er snevret inn sammenliknet med situasjonen høsten 2014. Dette innebærer
bl.a. at usikkerheten rundt stasjonsløsning i Hole er mindre nå. Usikkerheten rundt prosjektets
interessenter er også redusert gjennom dialog med og innspill fra Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og NVE.
Basiskalkylen er basert på det samme grunnlagt som tidligere, men forventet tillegg er redusert fordi
usikkerheten er noe lavere. På det grunnlaget er forventet kostnad redusert med drøyt 10 prosent til
26,0 mrd. kr for det anbefalte alternativet (både E16 og Ringeriksbanen).

5.3.2

Samfunnsøkonomi
Bygging av fellsprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gir negativ samfunnsøkonomisk
nettonytte. Nettonytten varierer med hvilke forutsetninger som legges til grunn. Avhengig av
forutsetningene, kan det være samfunnsøkonomisk lønnsomt kun å bygge ut E16 Skaret – Hønefoss,
mens dette sannsynligvis ikke gjelder for Ringeriksbanen. De samfunnsøkonomiske beregningene
fanger ikke opp alle sider ved prosjektet. Det kan derfor være nytteverdier som ikke gjenspeiles i de
samfunnsøkonomiske beregningene.
På nyttesiden regnes den økonomiske verdien av den reduserte reisetiden og reisekostnadene mellom
Osloområdet og Ringerike. Jo flere som antas å flytte til Ringeriksregionen for å jobbe der eller for å
pendle til Oslo-området, og jo flere av de reisende som velger å benytte Ringeriksbanen eller ny E16,
desto større vil de beregnede gevinstene bli. I en «grunnkjøring» der det ikke legges til grunn at
Ringeriksbanen og ny E16 vil føre til befolkningsvekst på Ringerike utover den som uansett forventes å
komme, er netto nåverdi (nytteeffekter fratrukket kostnader) beregnet til om lag -22 mrd. kroner. I
beregningsalternativer der det er forutsatt en vesentlig sterkere befolkningsvekst, blir nåverdien 6
milliarder høyere.
Forbedring av togtilbudet med doblet frekvens medfører flere togpassasjerer, men også høyere
kostnader, slik at nåverdien av de prissatte konsekvensene faktisk blir lavere enn i situasjonen uten
doblet frekvens.
Supplerende trafikale analyser indikerer at andelen togreiser vil kunne bli høy selv uten doblet frekvens
eller bompenger på E16 – tiltak som enten medfører høye samfunnsøkonomiske kostnader eller
6
reduserer trafikantnytten for bilistene . Disse analysene peker i retning av at man vil kunne øke netto
7
nåverdi for Ringeriksbanen med i størrelsesorden 3-5 mrd. kroner i forhold til beregningsalternativene .
Et hovedmål med Ringeriksbanen er å utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte Ringerike
nærmere Oslo, og derigjennom la regionen bidra til å dempe presset på de mest sentrale strøkene.
Erfaringer fra andre byer og infrastrukturprosjekter tilsier at banen vil føre til en betydelig større
innflytting og befolkningsvekst på Ringerike enn hva som ellers vil bli tilfellet. Det er særlig den nye

6

Norconsult (2015A): Supplerende trafikale beregninger for Ringeriksbane og ny E16.

7

Se også Norconsult (2015B): Regionale virkninger av Ringeriksbane og ny E16.
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jernbanen som vil gjøre det attraktivt å bosette seg på Ringerike og arbeide i Oslo/Akershus. Også antall
arbeidsplasser på Ringerike vil øke. Det gjelder kommunal og personlig tjenesteyting, men trolig også
innen kompetansebasert virksomhet, som kan inngå i regionale og nasjonale næringsmiljøer og
verdikjeder. Statistisk Sentralbyrås framskrivninger antyder 55 000 innbyggere på Ringerike i 2043.
Disse prognosene tar ikke hensyn til Ringeriksbanen og ny E16. I scenariet med økt befolkningsvekst er
det lagt til ytterligere 39 000 innbyggere på Ringerike (30 000 i Ringerike kommune, 9 000 i Hole
kommune).
Den kortere reisetiden mellom Ringerike og Osloregionen som Ringeriksbanen innebærer, vil gjennom
en nærmere sammenknytning av personer og bedrifter, trolig føre til økt produktivitet i næringslivet,
særlig på Ringerike. Det empiriske grunnlaget for å beregne størrelsen på slike effekter er imidlertid ikke
fullgodt. Regneeksempler antyder likevel samfunnsøkonomiske gevinster med en nåverdi på mellom 0,5
og 1,1 milliarder kroner, som følge av Ringeriksbanen, uten at disse tallene skal anses som absolutte
ytterpunkter for hvor store effektene kan bli. En nyttekomponent av denne størrelsen tilsvarer mellom
10 og 25 prosent av den økte trafikantnytten for jernbane.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1022-6

Arkiv: PLN 388/389

Sak: 35/15
388 og 389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum - vedtak av plan
Vedtak i Formannskapet:
1. 0605_388 og 0605_389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. Før varsel om vedtak skal det foretas en teknisk kvalitetssjekk av plankartet. Det
delegeres til rådmannen å sørge for at dette blir gjennomført.
Behandling i Formannskapet 17.03.2015:
Avstemming:
Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1022-5

Arkiv: PLN 388/389

Sak: 23/15
388 og 389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum - vedtak av plan
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:
1. 0605_388 og 0605_389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. Før varsel om vedtak skal det foretas en teknisk kvalitetssjekk av plankartet. Det
delegeres til rådmannen å sørge for at dette blir gjennomført.
Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.03.2015:
Rådmannen ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til
formannskapet.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 14/1022-3

Arkiv: PLN 388/389

388 og 389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum –
vedtak av plan
Forslag til vedtak:
1. 0605_388 og 0605_389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. Før varsel om vedtak skal det foretas en teknisk kvalitetssjekk av plankartet. Det
delegeres til rådmannen å sørge for at dette blir gjennomført.

Sammendrag
Forslag til detaljregulering for ny E16 mellom Eggemoen i Ringerike kommune og Olum i
Jevnaker kommune legges nå fram for endelig vedtak. Planen er en oppfølging av vedtatte
kommunedelplaner for strekningene Olum-Kleggerud i Jevnaker, og Eggemoen-Kleggerud i
Ringerike og Jevnaker. Planforslaget er utarbeida av Statens vegvesen, i samråd med
kommunene Ringerike og Jevnaker. Vegtraseen er ca. 13 km lang, og planområdet omfatter
ca. 1800 daa. Formålet med planen er å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle
trafikantgrupper på strekninga. Se oversiktskart i vedlegg 1.
Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 12.04.2014-24.06.2014. Det ble
fremmet flere innsigelser til planforslaget. Statens vegvesen har hatt dialog med
innsigelsesmyndighetene, og forventer at innsigelsene vil bli frafalt. Planen omfatter arealer
i to kommuner. Ringerike kommune vedtar den delen av planen som ligger i egen kommune.

Beskrivelse av saken
Planprosess
Iht. plan- og bygningsloven § 3-7 har Jevnaker og Ringerike kommuner avtalt med Statens
vegvesen å overføre planforberedelse til regional myndighet. Dette innebærer at Statens
vegvesen selv har stått for høring og offentlig ettersyn av planforslaget. Ringerike kommune
ga en egen høringsuttalelse i høringsperioden. Se vedlegg 6 og 7, samt overskrifta "tidligere
behandlinger og vedtak" lenger ned.

Det har vært jevnlige møter mellom Statens vegvesen og kommunene. Vegvesenet har
avholdt flere åpne møter for beboere og grunneiere, samt egne møte med grunneiere som er
direkte berørt. Prosjektet er også presentert for regionalt planforum i flere omganger.
Statens vegvesen har vurdert høringsuttalelsene og bearbeida planforslaget. I
oversendelsesbrev datert 16.02.2015 ber Statens vegvesen kommunene om å vedta
planforslaget iht. plan- og bygningsloven § 12-12 (se vedlegg 5).
Planforslaget
Planforslaget som legges fram for vedtak:
- Plankart, kartblad 1-4(vedlegg 2).
- Forslag til reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.02.2015 (vedlegg 3).
Plankart for hele strekningen er fordelt på 21 kartblad. Kartblad 1-4 berører arealer i
Ringerike kommune, og følger vedlagt. Kommunestyret i Ringerike kommune vedtar den
delen av planen som omfatter arealer i Ringerike kommune.
I tillegg er det utarbeida planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse, tegningshefte,
illustrasjonsplan, egne rapporter om ytre miljøplan, støyrapport og forprosjekt for
konstruksjoner. Disse dokumentene er tilgjengelige i Statens vegvesens dokumentarkiv.
Høringsuttalelser
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.04.2014-24.06.2014. I samme periode
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 41 uttalelser, hvorav 11 var fra offentlige instanser, 6
fra lag og foreninger og 24 fra privatpersoner. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av
Statens vegvesen i vedlegg 4.
Innsigelser
Fylkesmannen i Oppland fremmet innsigelse til planforslaget ut fra forventa forbruk av
dyrka mark, og manglende bestemmelse for å sikre at midlertidige anlegges- og riggområder
håndteres på en slik måte at produksjonsevnen opprettholdes. Det er gjennomført en egen
utredning som belyser grunnlaget for bruk av dyrka mark. Med bakgrunn i utredninga har
Fylkesmannen trukket innsigelsen.
NVE fremmet innsigelse knytta til dimensjonering av kulverter og sikring av undersøkelser
før eventuell utfylling (midlertidig) i vassdrag.
Oppland fylkeskommune har fremmet innsigelse knytta til manglende gjennomførte
kulturminneregistreringer. Disse undersøkelsene er nå gjennomført, og det ble ikke funnet
verdifulle fornminner.
I etterkant av høringsperioden har Statens vegvesen gjennomført møter
innsigelsesmyndighetene. Det har vært god dialog, og vegvesenet forventer at myndighetene
vil frafalle innsigelsene slik at det ikke vil være behov for formell mekling.
Endringer i planforslaget

Høringsuttalelsene og innsigelsene har ført til noen endringer i plankart og bestemmelser. I
vedlegg 4 hvor uttalelsene er oppsummert og kommentert, er det markert med gul
bakgrunnsfarge der uttalelsene har medført endringer i planen.
Dyrka mark
I planarbeidet har det vært høyt prioritert å begrense beslag av dyrka mark. Tabellen
nedenfor viser arealbeslag i Ringerike kommune, fordelt på markslag, samt midlertidig og
permanent beslag. Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 24 dekar i
Ringerike kommune.
Midlertidig
Permanent
Fulldyrka mark
28
24
Innmarksbeite
5
4
Produktiv skog
107
83
Uproduktiv skog
4
1
Annen jorddekt fastmark
8
5
Bebygd/samferdsel
5
5
Totalt
157
122
Kilde: Planbeskrivelse fra Statens vegvesen, s. 61. Areal oppgitt i dekar.

Forholdet til overordnede planer
Kommunedelplan
Detaljreguleringen er en oppfølging av kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud,
vedtatt av kommunestyrene i Ringerike og Jevnaker henholdsvis 31.01.2013 og 05.02.2013.
I kommunedelplanen er det vist en linje som kommer skrått inn på eksisterende veg ved
Eggemoen. Detaljreguleringen legger opp til en rundkjøring, i påvente av avklaringer knytta
til videreføring mot Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor planavgrensninga
(korridoren). Linja som er vist i kommunedelplanen er bare et eksempel på en trase. Med
bakgrunn i dette anses planforslaget for å være i tråd med kommunedelplanen. De delene av
planområdet som ligger i Ringerike kommune er i dag uregulert.
Nasjonal transportplan
Parsellen er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023.

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

Tidligere behandlinger og vedtak
Vedtak i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA)
HMA fattet følgende vedtak 05.06.2014 sak 71/14:
Det vises til oversendelse av planforslag for detaljregulering for E16 EggemoenOlum fra Statens vegvesen 11.04.2014. Ringerike kommune har følgende uttalelse til
planforslaget:

1. Ringerike kommune ser svært positivt på planene for E16 Eggemoen-Olum.
2. Ringerike kommune ber om at forholdet til planarbeid for framtidig
forkortelse mellom Nymoen og Eggemoen vurderes, og ivaretas på en
hensiktsmessig måte.
3. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere mulighetene for å etablere
en rasteplass i området mellom Eggemoen og Kistefos.
4. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere grundig om hensynet til vilt
og vilttrekk er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Det vises i den
forbindelse til kart som viser vilttrekk, samt egen uttalelse fra
landbrukskontoret i Ringerike og Hole. Dersom det ikke etableres viltgjerde,
må det vurderes å stille krav om opprettelse og vedlikehold av
vegetasjonsfrie soner langs vegen på Eggemoen. Slike krav må sikres
gjennom reguleringsbestemmelser.
5. Eggemoen har i dag stor aktivitet, med både skogsdrift, trening og friluftsliv,
næringsvirksomhet og regionalt skyteanlegg. I tillegg er det planer om
omfattende nærings utvikling, samt masseuttak. I den forbindelse ønsker
kommunen å se på muligheten for en framtidig ny atkomst til Eggemoen,
nordøst for flystripa. Dette vil bli øst for framtidig rundkjøring.
6. I forslag til reguleringsbestemmelser er det skrevet "Randselva bro".
Skrivemåte på navnet bør være "Randselva bru", som er mest brukt ellers i
distriktet.
Tillegg fra rådmannen
I tillegg til uttalelsen som ble vedtatt i HMA hadde rådmannen innspill på følgende punkter,
ut fra informasjon som kom fram etter at sakspapirene til den politiske behandlingen av
høringsuttalelsen var levert:
 Trafikksikkerhet og avkjørsler: Fv241 er sterkt trafikkert og tungtrafikk er en særlig
utfordring. Rådmannen ba om at trafikksikkerheten ved "Delet" vurderes nærmere.
Herunder om det kan etableres et nytt kryss vinkelrett på fv241 fra Gamleveien, og
om dette kan innarbeides i E16-prosjektet.
 Trafikkbelastning: I forbindelse med KVU Hønefoss er det gjort trafikkberegninger
for dagens og framtidas vegsystem. Foreløpige beregninger viser at ÅDT på fv241
blir redusert med ca. 50 i 2024, dersom Nymoen-Eggemoen blir utbygd (ingen andre
tiltak). Med forkorting Nymoen-Eggemoen, trafikantbetaling i Hønefoss-området og
økt kollektivfrekvens i Hønefoss øker ÅDT på fv241 fra rundt 1300 til ca. 6000.
Nullsituasjonen for 2040 viser ÅDT på ca. 4700. Beregningene tar ikke hensyn til
bompenger i forbindelse med utbygging av E16. Med bakgrunn i dette er rådmannen
opptatt av det gjøres tiltak for å sikre at nye vegforbindelser blir benytta, og at det
blir redusert trafikk på fv241 i framtida.
Statens vegvesens kommentarer til Ringerikes uttalelse
Videre følger en oppsummering av Statens vegvesen sine kommentarer til Ringerikes
høringsuttalelse:
 Nymoen-Eggemoen: Statens vegvesen fikk i 2014 bestilling på planlegging av
forkortelsen Nymoen-Eggemoen. Siktemålet er å legge til rette for at videreføringen
kan bygges ut rett etter at Eggemoen-Olum er ferdig.
 Rasteplass ved Eggemoen: Plassering av ny rasteplass for østgående trafikk på ny
veg er tenkt lagt til nytt kryss ved næringsområdet på Eggemoen. Vegvesenet har









vurdert alternativ plassering på grusryggen på nordsiden av Randselva, og kommet
fram til at det ikke er en gunstig plassering. For å få utsikt til Kistefos vil det være
nødvendig å hugge mye av vegetasjonen i den bratte skråningen ned mot Randselva.
Det er ikke ønskelig ut fra hensyn til å stabilisere skråningen.
Vilt: Prosjektering av vilttiltak blir utført som en del av byggeplanleggingen.
Nødvendig kompetanse, herunder kommunene, vil bli trukket inn i arbeidet.
Vegvesenet mener det ikke er riktig å legge inn krav i reguleringsbestemmelsene.
Kommunen vil få byggeplanen til godkjenning. Vegvesenet foreslår at det etableres
en hensynssone for siktrydding langs deler av traseen på Eggemo-platået. Utvidede
soner er vist på revidert plankart.
Adkomst Eggemoen: Vegvesenet har ingen prinsipielle motforestillinger til å
etablere et eventuelt nytt kryss øst for foreslått kryss mellom ny og avlasta E16.
Detaljerte krav til plassering og utforming vil de komme tilbake til når dette arbeidet
varsles på vanlig måte.
Trafikksikkerhet og avkjørsler: Vegvesenet skriver at de foreslåtte tiltakene i krysset
ved Delet synes fornuftige. En del av forslagene ligger utenfor planområdet.
Korridoren i oppstartsvarselet er såpass grov at vegvesenet foreslår å opprette en
hensynssone for gjennomføringssone med krav om felles planlegging. Dette gir rom
for detaljregulering på et senere tidspunkt. I reviderte bestemmelser er det foreslått
en ny bestemmelse som beskriver hensikten med sonen.
Trafikkbelastning: Vegvesenet støtter kommunens ønske om å redusere
gjennomgangstrafikken på fv 241. Når hele strekningen Nymoen-Eggemoen-Olum
er utbygd, mener vegvesenet det vil bli mer attraktivt å kjøre rundt Hønefoss enn å
velge fv241. På fv241 kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak som for eksempel
redusert hastighet.

Økonomiske forhold
Bompengefinansiering
Prosjektet er budsjettert til kr 2,3 milliarder, hvorav 1,3 milliarder er foreslått finansiert med
bompenger. Etter at detaljreguleringen er vedtatt vil bompengesaken behandles i Jevnaker
kommune og Ringerike kommune. Det foreligger prinsippvedtak om bompengefinansiering
i begge kommunene. På bakgrunn av plan- og bompengevedtak utarbeider Vegdirektoratet
en stortingsproposisjon som går til Samferdselsdepartementet og videre til Stortinget.

Rådmannens vurdering
Plankart
Ved gjennomgang av plankartet er det funnet noen feil og mangler når det gjelder
kartmessig framstilling. Dette bør rettes opp for å bedre kartets lesbarhet. Det har ikke vært
mulig å gjennomføre dette før innlevering av saksframlegg. Statens vegvesen har behov for
å få vedtatt detaljreguleringen snarest mulig, av hensyn til videre framdrift i vegprosjektet.
Rådmannen legger derfor saken fram for vedtak, og foreslår at det før varsel om vedtak skal
foretas en teknisk kvalitetssjekk av plankartet (vedtakspunkt 2).
Kistefosveien

Planen omfatter Kistefossveien som tar av fra fv241 Åsbygda og går ned til Kistefos.
Kommunen er eier av grunnen, og veien er registrert som kommunal veg i vegbasen – fra
fv241 og nesten ned til jernbanen. Dette er ingen gjennomkjøringsvei per i dag, da veg
videre gjennom Kistefos-området er stengt. I forbindelse med oppstart av reguleringsplan
for Kistefos-museet har det kommet fram at det ikke er noe ønske om framtidig
gjennomkjøringsmulighet her.
I detaljregulering for E16 er det foreslått at Kistefosveien reguleres til felles kjøreveg til
Kistefos-museet og tilgrensende eiendommer. Kistefosveien skal legges om og fungere som
anleggsvei i byggeperioden for ny E16 og Randselva bru. Dette innebærer blant annet at
eiendomsgrenser vil bli noe endra. Se vedlagt plankart, kartblad 3 og 4. Det at vegen
reguleres til «felles kjøreveg» fastslår ikke eierform. Statens vegvesen tar sikte på å erverve
det areal som er nødvendig for omlegging av vegen. Eierform etter dette må løses når
Statens vegvesen skal overdra veien etter anleggsperioden er avslutta.
Rådmannens foreløpige vurdering er at det i framtida kan være aktuelt å omklassifisere
Kistefosveien til privat veg.
Samla vurdering
Utbygging av E16 i retning Gardermoen er positivt for kommunen og regionen for øvrig, og
planforslaget er i tråd med tidligere vedtatte kommuneplaner. Med bakgrunn i redegjørelsen
ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oversiktskart
Plankart, kartblad 1-4 (arealer i Ringerike kommune).
Forslag til reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.02.2015.
Oppsummering og vurdering av høringsuttalelser, datert 18.02.2015.
Oversendelsesbrev fra Statens vegvesen datert 16.02.2015.
*Saksframlegg høringsuttalelse fra Ringerike kommune, HMA 05.06.2014, sak 71/14.
*Saksprotokoll fra behandling av høringsuttalelse HMA 05.06.2014, sak 71/14.

Lenker
Se Statens vegvesens dokumentarkiv for planbeskrivelse, planforslaget slik det var ved
offentlig ettersyn, samt plantegninger, tekniske tegninger, illustrasjonsplaner m.m.
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, 23.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes
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Figur 1-1: Oversiktskart. Ny E16 er vist med tykk grønn strek, mens området for utbedring av fv. 241 er
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Kartblad 1

Tegnforklaring
Reguleringsplan PBL 2008
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Arealformål i vertikalnivå 1 (under grunnen)
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningsloven § 12-5:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, 1.ledd nr. 2)
- Gangveg/gangareal (2016)
Arealformål i vertikalnivå 2 (på grunnen)
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningsloven § 12-5:
Bebyggelse og anlegg, (§ 12-5. Nr.1)
- Boligbebyggelse (1110)
- Kjøreveg (2011)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, 1.ledd nr. 2)
- Kjøreveg (2011)
- Fortau (2012)
- Torg (2013)
- Gang- og sykkelveg (2015)
- Rasteplass (2081)
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018)
- Annen veggrunn – grøntareal (2019)
- Trasè for jernbane (2021)
Landbruks- natur- og friluftsområde samt reindrift (§ 12-5, 1.ledd nr. 5)
- LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100)
Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 12-5, 1.ledd nr. 6)
- Naturområde i sjø og vassdrag (6610)
Arealformål i vertikalnivå 3 (over grunnen)
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningsloven § 12-5:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, 1.ledd nr. 2)
- Kjøreveg, markert med linjetype for bru (1252)
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Hensynssoner i vertikalnivå 2 (på grunnen)
Området er regulert til følgende hensynssoner, jamfør plan- og bygningsloven § 12-6:
Andre sikringssoner, (§ 11-8, ledd a.1)
- Frisikt, (H140_)
- Siktrydding vilt, (H190_)
Faresoner, (§ 11-8, ledd a.3)
- Ras- og skredfare, (H310_)
- Høyspenningsanlegg, (H370_)
Sone med angitte særlige hensyn, (§ 11-8, ledd c
- Bevaring av kulturmiljø, (H570_)
Båndleggingssoner, (§ 11-8, ledd d)
- Båndlegging etter lov om kulturminner, (H730_)
Særlige krav til infrastruktur, (§ 11-8, ledd b)
Krav vedrørende infrastuktur (H410)
Bestemmelsesområder i vertikalnivå 2 (på grunnen)
Området er regulert til følgende bruk, jamfør plan- og bygningsloven § 12-7:
Anlegg- og riggområde, (§ 12-7, 1.ledd nr.1)
- Midlertidige rigg- og anleggsområde (#AR)
- Massedeponi (#M1)
Følgende bestemmelser er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-6 og 12-7.
Henvisning til underpunkter er vist i parentes.
§1
Fellesbestemmelser - Hensyn til miljø, støy og forurensning
(§ 12-7 ledd nr. 1, 3, 4, 6 og 12)
1.1
Byggegrense
For planområdet gjelder byggegrenser mot veg i henhold til veglova § 29.
For byggegrenser mot jernbane legges jernbaneloven § 10 til grunn.
1.2

Kulturminner
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete
kulturminner skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene, eller
deres sikringssone på fem meter. Varsel skal snarest sendes til
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune eller Buskerud fylkeskommune,
slik at vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan
gjennomføres, og eventuelle vilkår for dette.

1.3

Overvannshåndtering
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering
av tiltaket. Byggeplanen for anlegget skal dokumentere hvordan overvannet og
drensvannet skal behandles. Det tillates ikke økt vannføring nedstrøms i bekker hvor
eksisterende vassdrag ledes gjennom vegfyllinger.
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1.4

Støy
Innenfor planområdet skal støysituasjonen tilfredsstille kravene i
Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/2012 og eventuelle nyere, til enhver tid
gjeldende forskrifter og retningslinjer.

1.5

Universell utforming
Innenfor planområdet skal de til enhver tid gjeldende retningslinjer for universell
utforming legges til grunn ved utforming av veganlegg.

1.6

Estetikk
Anlegget skal utformes med særlig hensyn til estetikk og formgivning, og bygges med
robuste, høyverdige materialer. Konstruksjoner skal ha god terreng- og
landskapstilpasning.

1.7

Randselva bru
Utforming av Randselva bru skal legges fram for Kistefos-museet, Ringerike
kommune, Jevnaker kommune, Oppland fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune,
Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Buskerud i forbindelse med
byggeplanarbeidet.

1.8

Jernbane
Der planen innebærer kryssing av jernbanen må Jernbaneverkets tekniske krav
tilfredsstilles, herunder krav til frihøyde, avstand til høyspentanlegg mm. Det samme
gjelder sikting mot jernbanen og forhold knyttet til stabilitet og avrenning. Utbygger
må ikke legge opp til løsninger som vil gi lengre driftsstans på jernbanene. Med lengre
driftsstans menes brudd med varighet over 72 timer. Jernbanekonstruksjoner skal
godkjennes av Jernbaneverket.

1.9

Ytre miljøplan
Ved innsendelse av søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge en ytre
miljøplan (YM-plan) som skal sikre at området bygges ut med vekt på miljøhensyn og
hensyn til omgivelsene. Som en del av denne skal det foreligge en rigg- og
marksikringsplan.

1.10

Behandling av matjord
Arealer som skal tilbakeføres til dyrket mark skal framgå av rigg- og
marksikringsplanen. All matjord på eksisterende landbruksareal tas av og lagres i egne
ranker. Rankene skal være maks 2 meter høye, og maks 8 meter brede. Matjorda skal
legges tilbake senest innen ett år etter at anlegget er tatt i bruk.

1.11

Vassdrag
Ved kryssing og nærføring av bekker og elver skal kantvegetasjon som skal bevares
fremgå i rigg- og marksikringsplan. Erosjonsdempende tiltak som bekk/elv i rør eller
midlertidig omlegging av bekk/elv skal utføres for å redusere tilslamming av
vassdraget under bygging av kryssende bruer og kulverter. Der elveløp og
kantvegetasjon blir berørt skal det legges til rette for rask revegetering med stedegne
arter.
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§2
2.1

Bebyggelse og anlegg – Nivå 2 (§ 12-5, nr. 1)
Boligbebyggelse
Innenfor formål boligbebyggelse, er det kommuneplanens bestemmelser for
boligområder som gjelder.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Nivå 2 (§12-5, nr. 2)
§3
3.1
Fellesbestemmelser
3.1.1 Vegklasser relateres til håndbok N100 Statens vegvesen 2014.
3.1.2 Ved utarbeidelse av byggeplan for veganleggene skal arealer avsatt til ulike vegformål
kunne endres til andre vegformål ved justering av linjeføring, kryss og konstruksjoner;
forutsatt at endringene ikke medfører dårligere trafikksikkerhet eller fremkommelighet
enn vist i reguleringsplanen. Arealene kan benyttes til ulike nødvendige arealer for
fyllinger, skjæringer, grøfter og annet sideareal, grøntanlegg, belysningsanlegg, anlegg
for elektrisitetsforsyning, murer og stabiliserende tiltak; samt annet som kan være en
nødvendig del av et fullverdig veganlegg for alle typer trafikanter.
Kjøreveg (§ 12-7, nr. 1, 4 og 14)
3.2
3.2.1 Felt o_VO1 er offentlig kjøreveg, og omfatter omlegging av eksisterende E16 for
sammenkobling med ny E16 til Eggemoen.
3.2.2 Felt o_VO2 er offentlig kjøreveg, og omfatter ny E16. Vegen skal opparbeides i
samsvar med vegklasse H5.
Felt o_VO2 omfatter også nødvendige forbikjøringsfelt og ramper knyttet til av- og
påkjøring på motortrafikkvegen.
Felt o_VO2 skal ha vegbelysning i kryssområdene. Kabler for lys forutsettes ført i
grunnen.
3.2.3 Felt o_VO3 er offentlig kjøreveg, og omfatter opprustet fylkesveg 241 for innkjøring
til Jevnaker.
3.2.4 Felt o_VO4 er offentlig kjøreveg, og omfatter en del av Kanadaveien.
3.2.5 Felt f_V1 er felles atkomstveg til Kistefos-museet og tilgrensende eiendommer.
3.2.6 Felt f_V2-15 er felles atkomstveger for tilgrensende eiendommer langs veiene, og skal
opparbeides etter vegklasse/skogsbilvegstandard VK3.
Fortau (§ 12-7, nr. 1, 4 og 14)
3.3
3.3.1 Felt o_F1-2 skal være offentlig fortau, og skal følge vertikal og horisontalgeometrien
til fylkesveg 241 og eksisterende E16 under ny bro på E16 ved Olum.
Felt o_F1-2 skal være fysisk atskilt fra kjøreveg med høydeforskjell og/eller endret
materialbruk.
Felt o_F1-2 skal ha minste opparbeidete bredde 2m inkl. kantstein. Kantstein skal
senkes ned til 2cm høyde ved overganger og kryss.
Gang- og sykkelveg (§ 12-7, nr. 1, 4 og 14)
3.4
3.4.1 Felt o_GS1-9 skal være offentlig gang- og sykkelveg.
Felt o_GS1-9 skal kunne benyttes til kjøreveg for servicekjøretøy knyttet til
renovasjon og snørydding, og til utrykning for alle typer utrykningskjøretøy.
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Felt o_GS2-3 skal være offentlig gang- og sykkelveg fra Kistefossveien og ned til
Kistefos-museet.
Felt o_GS4-5 skal følge vertikal og horisontalgeometrien til fylkesveg 241.
Felt o_GS6-7 skal være offentlig gang- og sykkelveg Søtbakkdalen overgangsbru.
Felt o_GS8-9 skal følge vertikal og horisontalgeometrien til eksisterende E16.
3.5
Rasteplass
3.5.1 Felt o_RA1 og o_RA2 er offentlig rasteplass. Dersom felt o_RA1 velges, utgår o_RA2
og vise versa, og arealformålet tilbakeføres til LNF.
3.6
Annen veggrunn, teknisk anlegg (§ 12-7, nr. 1, 4 og 14)
3.6.1 Felt o_VT1-2 skal være offentlig, og benyttes til tekniske anlegg knyttet til
veganlegget teknisk infrastruktur, konstruksjoner, grøfter og lignende.
3.7
Annen veggrunn, grøntareal (§ 12-7, nr. 1, 4 og 14)
3.7.1 Felt o_VG1-42 skal være offentlig, og benyttes til konstruksjoner,
skjæringer og fyllinger, grøfteanlegg, teknisk infrastruktur knyttet til
veganlegget, sedimentasjonsbasseng, grøntanlegg, støyvoller, oppsetting
av støyskjermer. Sideterrenget skal opparbeides og ferdigstilles som en
del av det komplette veganlegget. Sideterrenget skal ha en solid og
teknisk god utførelse med vekt på estetikk og formgivning.
Trasé for landbruksveger er vist i planen innenfor annet vegformål,
O_AV11, 19, x, 25, 26 og 27. Landbruksvegene skal opparbeides iht.
landbruksklasse 8.
Det skal opparbeides en landbruksveg over felt o_VG11 sør for E16 fra
Kleggerud til Moselva. Vegen skal benyttes av grunneier på gnr/bnr
148/1, Jevnaker kommune, for å komme til skogsteiger på oversiden av
ny E16.
Det skal opparbeides en landbruksveg over felt o_VG19 fra Opperud til
Svenådalen. Vegen skal benyttes av grunneiere på gnr/bnr 147/1,
Jevnaker kommune.
Det skal opparbeides en landbruksveg over o_VG23 fra Søtbakkdalen til
Rønnerudmarka/Bekkestua bru. Vegen skal benyttes av grunneiere på
gnr/bnr 145/12, 145/1 og 141/6, Jevnaker kommue.
Det skal opparbeides en landbruksvei gjennom felt o_VG24 fra
Kanadaveien/Kanadavegen overgangsbru til Røstemarka på sørsiden av
E16. Landbruksvegen skal benyttes av gnr/bnr 138/1, 139/50, 139/6,
139/5 og 140/8 og 143/1.
Det skal opparbeides en landbruksveg over felt o_VG25 sør for E16 ved
Kanadavegen/Kanadavegen overgangsbru. Vegen skal benyttes av
gnr/bnr 138/1.
Det skal opparbeides en landbruksvei gjennom o_VG26 på nordsiden av
E16 over Røstemarka til Kanadavegen/Kanadavegen overgangsbru.
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Vegen skal benyttes av gnr/bnr 138/1.
Det skal opparbeides en landbruksvei over o_VG27 på nordsiden av E16
på Aslaksrud. Vegen skal benyttes av gnr/bnr 122/2.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Nivå 3 (§ 12-5, nr. 2)
§4
4.1
Kjøreveg (§ 12-7, nr. 1, 4 og 14)
3.1.1 Kjøreveg, markert med linjetype for bru (1252)
Trasé for jernbane, markert med linjetype for bru (1252)
§5
5.1

Bruk og vern av sjø og vassdrag – Nivå 2 (§ 12-5, 1.ledd nr. 6)
Felt NSF1-3 er naturområde i sjø og vassdrag. Innenfor området NSF1_4 tillates det
ikke etablert konstruksjoner. Det skal iverksettes avbøtende tiltak for å hindre
tilslamming av elveløpet og skader på gyteplasser i gytebekker/elver. I samråd med
miljøvernmyndighetene skal det før byggestart vurderes om det er behov for
kontinuerlig turbiditetsmålinger av vannet oppstrøms og nedstrøms anleggsområdet i
Randselva. Nødvendige sikringstiltak som adskilte byggegroper mot vannstrengen,
avskjærende grøfter og midlertidige sedimentasjonsbasseng skal fremgå av rigg- og
marksikringsplanen.
Dersom det i forbindelse med anleggsarbeidet blir nødvendig med midlertidige
utfyllinger i Randselva skal det gjennomføres en vassdragsteknisk og miljømessig
vurdering av mulige konsekvenser av slik utfylling før utfylling kan gjennomføres.
Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives og gjennomføres før utfylling kan
gjennomføres.
Stikkrenner, rør og kulverter skal dimensjoneres for en 200 års flom + klimapåslag og
gis vassdragsteknisk utforming for å hindre oppstuving, erosjon og masseavleiring

Hensynssoner– Nivå 2 (§ 12-6)
§6
6.1
Sikringssoner (§ 11-8 ledd a 1)
6.1.1 Frisikt
I frisiktsoner som er vist på plankartet kan det ikke etableres anlegg, vegetasjon eller
konstruksjoner med høyde over 0,5 m over tilliggende kjørebane.
Enkelttrær med høy stamme og stolper med diameter under 30 cm kan aksepteres.
6.1.2 Siktrydding vilt
Innenfor hensynssone H190_1-3 på Eggemoen skal skogen ryddes slik at det er god
sikt med tanke på viltkryssing.
6.2
Faresoner (§ 11-8 ledd a 3)
6.2.1 Ras- og skredfare
Hensynssone H310_1 omfatter område som er utsatt for ras- og skredfare. Innenfor
området skal det ved prosjektering og utførelse vises spesiell oppmerksomhet og
aktsomhet for risiko for utglidning og andre komplikasjoner knyttet til grunnforhold.
6.2.2 Høyspenningsanlegg
Hensynssonene H370_1-14 er områder for høyspentkabler i luftstrekk, og omfattes av
de til enhver tid gjeldene sikkerhets- og avstandsregler for høyspentanlegg.
Anleggsvirksomhet innenfor hensynssonen i forbindelse med det midlertidige rigg- og
anleggsområdet skal avklares med ledningseier før arbeidet kan igangsettes.
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Sone med angitte særlige hensyn (§ 11-8 ledd c)
6.3
6.3.1 Bevaring av kulturmiljø
Hensynssonen H570_1 omfatter kulturmiljøområder. Landskapet innenfor sonene skal
ivaretas slik de er i dag. Det må ikke forekomme noen form for inngrep, maskinbruk,
lagring eller lignende innenfor sonene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene.
Kulturmiljøområder som grenser inn mot anleggsområder skal beskyttes med gjerde i
anleggsperioden.
Båndleggingssoner (§ 11-8 ledd d)
6.4
5.4.1 Båndlegging etter lov om kulturminner
Hensynssonene H730_1-11 omfatter områder hvor kulturminner skal sikres.
Innenfor båndlagte soner er det ikke tillatt med noen form for inngrep eller aktivitet
uten etter tillatelse fra kulturminnemyndighetene. Båndlagte kulturminner som ligger
inn mot anleggsområder skal beskyttes med gjerde i anleggsperioden.
6.5
Gjennomføringssoner – krav om felles planlegging (§ 11-8 ledd 3)
6.5.1 Innenfor hensynssone H410_1 skal det bygges et nytt 2-planskryss. Dette planskilte
krysset skal erstatte rundkjøringen på Eggemoen.
For hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen reguleringsprosess for å
avklare trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer.
§7
7.1

Bestemmelsesområder (§ 12-7 nr.1)
Anlegg- og riggområder
Bestemmelsesområdene #AR1-#AR56 omfatter midlertidige rigg- og anleggsområder
som i anleggsperioden kan nyttes som riggplass, anleggsveger, og til lagring av
materialer, utstyr o.l. Stabilitetshensyn kan sette lastbegrensninger på riggområdet.
Anleggsområder skal sikres slik at uvedkommende ikke kan komme inn på områdene.
I anlegg- og riggområder kan det anlegges grøfter/ledninger for drenering og
overvannshåndtering. Grøfter som krysser dyrket mark skal legges så dypt at
landbruksdrift kan skje uhindret etter at anleggsarbeidet er avsluttet.
For deponiområder som skal tilbakeføres til landbruk og evt. andre områder som skal
settes i stand for landbruk skal rigg- og marksikringsplanen inneholde særskilt plan for
tilbakeføringen som skal utarbeides av fagpersoner med jordbunnsfaglig kompetanse.
Etter avsluttet anleggsperiode opphører den midlertidige bruken, områdene
istandsettes og tilbakeføres til formål ved anleggsstart eller til godkjent formål i
samsvar med vedtatt arealplan. Det skal gis skriftlig melding til kommunen når
tilbakeføringen er gjennomført.
Før det tillates anleggstrafikk gjennom #AR18, hensynssone H570_3 og båndleggingssonen
for kulturminne H730_5 skal det foreligge tillatelse til anleggstrafikk gjennom
kulturminneområdet fra Riksantikvaren. Vegen skal gjerdes inn med anleggsgjerder slik at det
kommer tydelig fram hvor kjøring er tillatt.

7.2

Massedeponi
Bestemmelsesområdene #M1-#M13 omfatter områder som skal benyttes til
deponering av masser fra vegtraseen. Oppfyllingen skal skje på bakgrunn av plan som
viser omfang, form, transportveier, overgang mot tilliggende terreng, oppbygging av
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§8
8.1

vekstmedium og vegetasjonsetablering på ferdig fylling. Arealene skal etter
ferdigstilling av fyllingene benyttes til skog. Ved fare for avrenning til vassdrag fra
deponiområdene skal det etableres avskjærende grøfter.
Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring (pbl. § 12-7 nr.10)
Avkjørsler
Eiendommer som mister avkjørsel til eksisterende veg skal være sikret ny eller
midlertidig atkomst før etablert avkjørsel stenges.

8.2

Fortau, gang- og sykkelveg
Fortau, gang- og sykkelveg langs fylkesveg 241 skal ferdigstilles samtidig med
bygging av ny E16.

8.3

Kulturminner
Før iverksettelse av anleggsarbeid i medhold av plan skal det foretas arkeologisk
utgraving av de berørte automatisk fredete kulturminnene med id 161202, id 161229,
181069, en mindre del av id 45044 og id 19101, id 137041, id 137045, id 181049, id
181065, 137047, id 155474, id 155472, 137183 og 102062. Det skal taskontakt med
Oppland fylkeskommune eller Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. Det
skal foreligge skriftlig dokumentasjon på frigivelse av arealer før anleggsarbeidet kan
starte opp. Lokaliteter nær anleggsområdet som ikke skal graves ut skal sikres med
gjerde før arbeidene starter opp.
Forurensning
All graving og disponering av masser fra planområdet skal skje på bakgrunn av en
miljøteknisk undersøkelse. Før det kan gis igangsettingstillatelse etter plan- og
bygningsloven må tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn i tråd med gjeldende
regelverk være godkjent av den lokale forurensningsmyndigheten.

8.4

8.5

Grunnforhold
Ved søknad om igangsettingstillatelse skal grunnforholdene dokumenteres, og
nødvendige tiltak for stabilisering og sikring av ustabile masser skal være beskrevet og
innarbeidet i byggeplanen for veganlegget.

8.6

Rigg- og marksikringsplan
Det må utarbeides en egen Ytre Miljøplan (YM-plan) for byggeplanfasen som sikrer at
man har etablert prosedyrer for bl.a. rensing av avløpsvann fra anleggsdriften,
håndtering av avløpsvann fra veganlegget og ivaretar naturverdier på en forsvarlig
måte under gjennomføring av anlegget.

8.7

Før utfylling av rigg- og deponiområder kan starte, må det utarbeides en
massedeponeringsplan og rigg- og marksikringsplan for alle aktuelle riggområder.
Av planene må det fremgå hvilken virksomhet som kan tillates på det enkelte området,
høyde på oppfylling, og eventuelle restriksjoner på byggetid og evt. behov for uttak av
masser på et senere tidspunkt, aktuelle skjermingstiltak for å skjerme eventuelle
sårbare arter (planter og fugler, istandsetting av arealene og andre forhold av
betydning for bruk og oppfylling av de enkelte områder). Planen må inneholde en
beregning av mulige utslipp og beskrivelse av nødvendige oppfølgingsrutiner for å ha
kontroll på avrenningen. Massetak og deponier skal framstå som en naturlig del av
landskapet når anlegget er ferdig.
Ny veg kan ikke tas i bruk før vedtatte støyskjermingsanlegg er etablert.
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Sammendrag
Tidligere prosess
Planarbeidet er en oppfølging av vedtatte kommunedelplaner for strekningene Olum – Kleggerud og
Eggemoen – Kleggerud. Det har vært svært god dialog mellom administrasjonen i Jevnaker og
Ringerike kommuner og Statens vegvesen, blant annet i form av jevnlige møter for å diskutere
temaer som er av spesiell interesse for kommunene.
I hele planprosessen er det avholdt flere åpne møter for beboere og grunneiere. Det er holdt egne
møte med grunneiere som er direkte berørt av inngrepet. Prosjektet er blitt presentert for Regionalt
planforum i flere omganger.
Det har vært avholdt flere møter med grunneier av Moe gård og med landbrukssjefen på Hadeland
med sikte på å finne frem til områder som kunne dyrkes opp til erstatning for den dyrka marken som
går tapt. Dessverre har det ikke lykkes å komme frem til erstatningsarealer.
Høring av planforslaget
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for ny E16 mellom Eggemoen i
Ringerike kommune og Olum i Jevnaker.
Planforslaget var på offentlig høring fra 12. april til 24. juni 2014. Planmaterialet omfatter
planbeskrivelse med bestemmelser og plankart, Risiko og sårbarhet-analyse, tegningshefte og
illustrasjonsplan. I tillegg er det lagt ut egne rapporter om ytre miljøplan, støyrapport og forprosjekt
for konstruksjoner. Planmaterialet har vært tilgjengelig på nettstedene www.vegvesen.no,
www.ringerike.kommune.no og www.jevnaker.kommune.no og er sendt til berørte myndigheter og
lagt ut til offentlig høring på Servicekontoret i Jevnaker og Ringerike kommuner. Offentlig høring ble
kunngjort i Avisa Hadeland 12.april.
Det kom inn 40 merknader. 11 merknader kom fra offentlige instanser, 6 fra lag og foreninger mens
23 kom fra privatpersoner. Det var flere privatpersoner som var med på flere merknader. Flere
offentlige instanser ba om utsatt høringsfrist. Da planforslaget ble lagt ut, var det ikke gjennomført
kulturminneregisteringer på Moe gård slik Kulturminnelovens § 9 krever da det ikke hadde vært
mulig å komme til enighet om hvordan disse skulle gjennomføres.
Samtidig med utleggelsen av planforslaget, sendte derfor Kulturarvenheten i Oppland fylke søknad til
Riksantikvaren om dispensasjon fra undersøkelsesplikten etter Kulturminneloven § 9. I brev av
19.8.2014 avslo Riksantikvaren denne søknaden. Etter nye forhandlinger med Moe gård kom man til
enighet om gjennomføring av arkeologiske undersøkelser og grunnundersøkelser. Disse
undersøkelsene ble gjennomført i november 2014. Det ble ikke funnet verdifulle forminner, men det
ble avdekket mye alunskifer i området Kleggerud til Moselva.
Merknadenes hovedfokus
Hovedbildet fra de innkomne merknadene er:
- Fylkesmannen i Oppland har fremmet innsigelser til planforslaget ut i fra forventet forbruk av
dyrka mark og manglende reguleringsbestemmelse for å sikre at midlertidige anleggs- og
riggområde håndteres på en slik måte at produksjonsevnen opprettholdes.
- NVE har fremmet innsigelse knyttet til dimensjonering av kulverter og sikring av
undersøkelser før eventuell utfylling (midlertidig) i vassdrag.
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-

-

Fylkeskommunen ved Kulturarvenheten har fremmet innsigelse knyttet til manglende
gjennomførte kulturminneregistreringer.
Flere merknader ber om grundigere utredning av forhold for vilt under anleggsperioden og
etter ny veg står ferdig.
Landbrukssjefen på Hadeland har gitt gode innspill på hvor det må opparbeides traktorveger
til bruk i driften av gårdene som blir delt av ny veg. Han påpeker også at det er ønskelig med
større lysåpninger for kulvertene der skogsbilvegen krysser under ny veg for at disse skal
kunne fungere bedre som viltkryssinger.
Flere av naboene til ny veg er bekymret over at støyforholdene langs ny veg.

Svar på merknader
Et av de viktigste målene for prosjektet har vært å fremme forslag til en ny veglinje som legger beslag
på minst mulig dyrka mark. Det har vært gjort et arbeid med å se på mulige nydyrkingsområder til
erstatning for de områder som går tapt under ny veg.
Innspill utenom formell høringsprosess
Prosjektet har fått noe omtale i media. Disse innspillene kan ikke behandles som offisielle
høringsinnspill etter plan- og bygningsloven.
Anbefaling og videre prosess
Høringsinnspillene har ført til noen endringer i planbeskrivelsen, plankartet og planbestemmelsene.
Disse endringene er uthevet i gult i dokumentene som sendes til behandling i Ringerike og Jevnaker
kommunestyre.
Planforslaget
Kryssing av Svenådalen
Reguleringsplanforslaget ble fremmet i to alternativer for kryssing av Svenådalen. Alternativ 1
innebar bygging av to kortere bruer, mens alternativ 2 innebærer bygging av en lengre bru.
Avstanden mellom de to alternativene er ca. 110 m på det meste.
Fylkesmannen støtter forslaget om å legge vegen lenger unna Svenådalen naturreservat og
beslaglegger mindre av kartlagte naturtyper i området. Samtidig ber hun om at det anbefalte
bruforslaget forlenges noe slik at det unngår å gå over dyrka mark. Fylkeskommunen støtter at vegen
legges i opprinnelig trase da rester etter en rekke husmannsplasser i den nære utmarka til dagens
gårder vil bli fjernet ved det foreslåtte alternativet. Espen Haugli eier eiendommen som blir mest
berørt av det anbefalte alternativet ved at hans bolig må innløses dersom alt. 2 blir valgt. Han kan
akseptere begge løsninger, men stiller krav i forbindelse med erstatningen. Den største grunneieren
der foreslått bru vil gå, Ole Christian Styri, støtter det opprinnelige forslaget ut i fra at alternativ 2
legger beslag på dyrket og dyrkbar mark og vil kreve innløsing av flere hus. Han er også redd for at
støysituasjonen vil bli forverret. Øyvind Borch Bugge som eier av naboeiendommen på Opperud,
støtter at ny veg legges etter det anbefalte forslaget (alt.2) ut i fra at det er positivt i forhold til mulig
nærføring til naturreservatet i Svenådalen.
Statens vegvesen anbefaler at ny veg blir bygget etter alternativ 2 fordi vegen blir ca. 220 m kortere
enn alternativ 1, brua kan bygges uten å legge til ekstra bredde for å tilfredsstille krav til sikt i
innerkurve og traseen ligger lenger unna Svenådalen naturreservat. Inngrepet i landskapet vurderes
ikke til å bli vesentlig forverret, kanskje heller forbedret ved at man erstatter to bruer med en.
Likeledes viser beregninger at støysituasjonen for de to alternativene ikke vil bli vesentlig forskjellig.
Plassering av rasteplass

STATENS VEGVESEN REGION ØST, FEBRUAR 2015| 4

Reguleringsplan E16 Eggemoen-Olum, Jevnaker kommune
Sammendrag av merknader med Statens vegvesens kommentarer

I bestillingen til planarbeidet har det vært en forutsetning at det skal anlegges en rasteplass for
trafikk i retning Hønefoss. Etablering av rasteplass for trafikk mot Roa vil bli fastlagt som en del av
reguleringsplan for neste parsell, Nymoen – Eggemoen. En rasteplass vil være et tilbud til
trafikantene der de kan stoppe og ta en rast. Det vil være naturlig å sette opp en informasjonstavle
hvor kommunen kan presentere sine tilbud.
I planforslaget som lå ute på høring, var det vist en rasteplass ved profil ca. 9550. Plassen ville bli
liggende ca. 90 meter (unna?), og ca. 15 meter høyere enn nærmeste bolighus. Mellom boligene og
eiendommen er det beiteområde. I høringsperioden kom det inn sterke protester fra beboere i
nærområdet. De fryktet å bli forstyrret av støy fra parkerte vogntog, sjenert av billys og at
rasteplassen vil bli forsøplet. Med bakgrunn i høringsuttalelsene gjennomførte Statens vegvesen en
ny vurdering av området og vurderte også alternative plasser å legge en rasteplass.
Med bakgrunn i denne gjennomgangen kom Statens vegvesen til at det opprinnelige forslaget til
plassering av rasteplass ikke var optimalt. Statens vegvesen ønsker dermed ikke å gå videre med det
opprinnelige forslaget.
Man har sett på to alternative lokaliseringsforslag: Alternativ 1 ved profil ca. 8700 ligger i et hogstfelt
høyt og med praktfull utsikt over Randsfjorden. For dette alternativet ble det utarbeidet en enkel
skisse som viste at nærmeste bebyggelsen i Bratvaldsgrenda vil bli liggende ca. 150 meter unna og ca.
50 meter lavere enn rasteplassen. Forslaget ble sendt ut på en begrenset høring til de nærmeste
naboene. Det lokale vellet engasjerte seg og gikk kraftig imot foreslått løsning. Begrunnelsen var de
samme som for den opprinnelige plasseringen. Beboerne i Bratvaldsgrenda foreslo en ny plassering
ved ca. profil 8100 eller ca. 600 meter fra Bratvaldsgrenda. Avstanden til Rønnerud vil ved denne
plasseringen bli ca. og ca. 700 meter til.
Av hensyn til framdriften i prosjektet ønsker Statens vegvesen ikke å ta endelig stilling til hvor en
rasteplass for trafikk i retning Hønefoss skal ligge. I det reviderte planforslaget har vi valgt ut to
områder det kan være aktuelt å plassere en rasteplass ved å avsette en hensynssone som åpner for
videre planlegging. Plassering av en rasteplass på strekningen vil bli behandlet som en egen prosess i
etterkant av behandling av denne parsellen.
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1. Sammendrag av innkomne
tiltakshaverens kommentarer.
1.1

merknader

med

Oversikt over innkomne merknader

Offentlige instanser:
Nr. Uttalelse fra

Dokument nr.:

1

Jernbaneverket Hamar

2014/042813-7

2

Oppland Fylkeskommune

2014/042813-63

3

Buskerud Fylkeskommune

2014/042813-13

4

Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret

2014/042813-14

5

NVE

2014/042813-43

6

Fylkesmannen i Buskerud

2014/042813-44

7

Buskerud Fylkeskommune Kulturavenheten

2014/042813-47

8

Forsvarsbygg

2014/042813-52

9

Direktoratet for mineralforvaltning

2014/042813-55

10

Landbrukskontoret for Hadeland

2014/042813-42

11

Fylkesmannen i Oppland

2014/042813-56

Lag og foreninger, offentlig høring:
Nr.

Uttalelse fra

Dokument nr.:

20

Naturvernforbundet Jevnaker

2014/042813-16

21

Jevnaker Historielag

2014/042813-18

22

Eggemoen-Olum grunneierlag

2014/042813-24

23

Hovsmarka Grendelag

2014/042813-29

24

Jevnaker Almenning

2014/042813-46

25

Norges lastebileier - forbund NFL

2014/042813-41

26

Jevnaker Grunneierlag

2014/042813-79
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Bedrifter, offentlig høring:
27

Uttalelse fra

Dokument nr.:

Kistefos-Museet og AS Kistefos Træsliberi v/Egil Eide

2014/042813-20

Private, offentlig høring:

Nr.

Uttalelse fra:

Dokument nr.:

30

Geir Rune Syversen, Geir Aspheim, Geir Dalbu, Richard Tanem
Martinsen

2014/042813-14

31

Annie Fiskerud

2014/042813-19

32

Trond Wien

2014/042813-23

33

Arne Fagertun

2014/042813-24

34

Aud Skøien

2014/042813-24

35

Bjørn H. Steingrimsen og Karianne Røskar

2014/042813-27

36

Astrid Steingrimsen, Bjørn H. Steingrimsen, Karianne Røskar

2014/042813-30

37

Astrid Steingrimsen, Bjørn H. Steingrimsen, Karianne Røskar

2014/042813-31

38

Bjørn H. Steingrimsen og Karianne Røskar

2014/042813-32

39

Frank Morten Nerby

2014/042813-36

40

Halvor Wang Øverli

2014/042813-37

41

Erling Keyser ved Wahl-Larsen advokatfirma på vegne av Øyvind
Borch Bugge

2014/042813-38

42

Ole Christian Styri

2014/042813-39

43

Anders Bratvold

2014/042813-40

44

Erling Keyser ved Wahl-Larsen advokatfirma på vegne av Øyvind
Borch Bugge

2014/042813-41

45

Espen Haugli

2014/042813-44

46

Per Olimb

2014/042813-48

47

Astri Marie Faafeng

2014/042813-49

48

Henrik Bärnholdt

2014/042813-40

STATENS VEGVESEN REGION ØST, FEBRUAR 2015| 7

Reguleringsplan E16 Eggemoen-Olum, Jevnaker kommune
Sammendrag av merknader med Statens vegvesens kommentarer

49

Rolf Sonerud

2014/042813-47

50

Advokatfirma Hjort DA for Moe gård

2014/042813-48

51

Moe gård

2014/042813-49

52

Kari Helene Røste

2014/242813

53

Lars Olimb

2014/242813

54

Ola Øverli

2014/242813
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1.2

Offentlige Etater

1. Jernbaneverket
Jernbaneverkets hovedanliggende er området ved
Kistefoss, der ny E16 krysser Randselva og over
jernbanen, samtidig som prosjektet utløser behov for
ny jernbanebru over Kistefossvegen, samt kulvert
under jernbanen.

-7
§ 1.8 i planbestemmelsene endres ihht.
ønsket fra Jernbaneverket.
§1.1 endres ihht. ønske fra Jernbaneverket.

Jernbaneverket påpeker at det må tas hensyn til at
anleggsarbeidet ikke kan medfører lengre planlagte
driftsstans/brudd på banen enn 72 timer om gangen.
Foreslår endret tekst i §1.8.
Viser også til fellesbestemmelse § 1.1 vedrørende
byggegrenser. Jernbaneverket ber om at denne
bestemmelsen må tilføyes at for planområdet gjelder
byggegrenser mot jernbanen etter Jernbaneloven §
10, i tillegg til Veglovens § 29.
2. Oppland Fylkeskommune (OFK)
1. Generelt OFK er tilfreds med at det foreligger et
reguleringsplanforslag som vil bedre
trafikksikkerheten og fremkommeligheten i Jevnaker
og Ringerike.
2. Kulturminneloven Forelagte planforslag er i
konflikt med kulturminneloven (kml), ved at
undersøkelsesplikten etter kml § 9 ikke er oppfylt
innenfor deler av planområdet. OFK har innsigelse
knyttet til dette punktet.
3. Vilt Anmoder om at det knyttes en bestemmelse
som sikrer at relevant kompetanse benyttes ved
gjennomføring av vilt tiltak.
4. Alternativ vegføring i Svenådalen. OFK påpeker at
alternativ 2 vil direkte berøre eller kraftig forringe to
husmannsbruk Haugen og Bakken under storgården
Hauger. Mener alternativ 1 vil ivareta disse
kulturminnene best.
5. Steinringer langs fv. 241 Kulturarvenheten har
fremmet ønske om at det etableres en sikringssone
på 5 – 10 meter rundt de to steinringene som dagens
fv. 241 går tett forbi.

-12
1. Tas til orientering.
2. Etter lange forhandlinger med grunneier
ble det i oktober gjennomført lovpålagte
kulturminne registeringer. Det ble ikke gjort
funn av betydning som har betydning for
valg av detaljert trase over Moe gård.
3. Prosjektering av vilttiltak vil bli utført
som en del av byggeplanleggingen.
Nødvendig kompetanse vil bli trukket inn i
dette arbeidet. Det vil være naturlig å
samarbeid med Landbrukssjefen på
Hadeland og kommunene for å sikre at
nødvendige tiltak etableres for å sikre
gjennomføring av nødvendige vilttiltak.
Statens vegvesen mener det ikke er riktig
veg å gå for å sikre at nødvendig
viltkompetanse benyttes i prosjektet ved å
legge inn et slikt krav i
reguleringsbestemmelsene. Kommunen vil
få byggeplanen til godkjenning.
4. Statens vegvesen opprettholder forslaget
om at alternativ 2 legges til grunn for ny
E16. Alternativet betraktes som mer
fremtidsrettet ved at det har en slakere
kurvatur og brua kan bygges slankere enn
alternativ 1. De omtalte husmannsplassene
er ikke fredet og vi mener det er riktig å
prioritere en fremtidsrettet trase for en
europaveg.
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5. Ønske om å forskyve fv. 241med 5 – 10
meter forbi steinringene vil medføre
tilsvarende forskyvning ut på et areal med
dyrka mark på Moe gård. Innspillet kom så
sent i prosessen at Statens vegvesen ikke
finner det forsvarlig å etterkomme dette
ønske nå, men signaliserer at det kan være
aktuelt å komme tilbake med en slik flytting
på et senere tidspunkt. Hvis det blir
aktuelt, vil en slik flytting bli fremmet som
en egen planendring med tilhørende åpen
høring.

3. Buskerud Fylkeskommune
Planforslaget er i konflikt med 12 automatisk fredete
kulturminnelokaliteter hvorav to ligger i Buskerud.
Kulturminnene vil gå tapt dersom ny veg bygges.
Riksantikvaren godkjenner planen under forutsetning
av at det for en fangst grop gjennomføres en
arkeologisk utgraving før anleggsarbeidene kan
gjennomføres.
Riksantikvaren krever inntatt en egen bestemmelse
under §7.3 under bestemmelsesområder.
4. Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret
Ringerike kommune (RK) er svært positive til
planene for E16 Eggemoen - Olum og har følgende
kommentarer:
1. Helhetlig prosjekt Påpeker at planlegging av
prosjektet Nymoen -Eggemoen må startes opp på en
hensiktsmessig måte.

-13
Ønsket utgraving vil bli gjennomført før
anleggsarbeidene kan starte på dette
området. Buskerud fylkeskommune vil bli
varslet i god tid før tiltaket skal
gjennomføres.
§7.3 endres ihht. krav fra Riksantikvaren.

-14
1. Statens vegvesen har nylig fått bestilling
på planlegging av dette prosjektet.
Siktemålet er å legge til rette for at
videreføringen kan bygges ut rett etter at
Eggemoen – Olum er ferdig.

3. Vilt Det bes om en grundig vurdering av
forholdene for vilttrekk på strekningen. Dersom det
ikke etableres viltgjerde, må det vurderes å stille
krav om opprettelse og vedlikehold av
vegetasjonsfrie soner langs vegen på Eggemoen.
Kommunen ønsker at slike krav sikres gjennom
reguleringsbestemmelser.

2. Plassering av rasteplass for østgående
trafikk på ny veg er tenkt lagt til et nytt
kryss som planlegges til næringsområdet
der Eggemoen flyplass lå tidligere. Statens
vegvesen har vurdert alternativ plassering
av en rasteplass på grusryggen på
nordsiden av Randselva og kommet frem til
at det ikke vil være en gunstig plassering.
For å få utsikt til Kistefos, vil det være
nødvendig å hugge mye av vegetasjonen i
den bratte skråningen ned mot Randselva.
Det er ikke ønskelig ut i fra hensynet til å
stabilisere skråningen.

4. Ny adkomst til Eggemoen RK ønsker at det legges
til rette for en ny adkomst til Eggemoen, nordøst for
flystripa.

3. Behandling av vilt er kommentert
detaljert i innspillet fra Landbrukskontoret
på Hadeland.

2. Rasteplass RK ber Statens vegvesen vurdere
mulighetene for å etablere en rasteplass i området
mellom Eggemoen og Kistefos.
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5. Innspill fra rådmannen Trafikksikkerhet og

avkjørsler. Påpeker at fv. 241 er sterkt trafikkert og
at mye tungtrafikk benytter denne ruten.
Rådmannen er opptatt av at det gjøres tiltak for å
sikre at nye vegforbindelser blir benyttet, og at det
blir redusert trafikk på fv. 241 i fremtiden.
6. Trafikal løsning på Delet Rådmannen ber om at
trafikksikkerheten i området vurderes nærmere.
Herunder om det kan etableres et nytt kryss
vinkelrett på fv. 241 fra Gamleveien, og om dette
kan innarbeides i E16-posjektet.

Statens vegvesen foreslår at det etableres
en hensynssone for siktrydding langs deler
av traseen på Eggemoenplatået. Utvidet
soner er vist på revidert plankart.
4. Statens vegvesen har ingen prinsipielle
motforestillinger til å etablere et eventuelt
nytt kryss øst for foreslått kryss mellom ny
og avlastet E16. Detaljerte krav til
plassering og utforming vil vi komme tilbake
til når dette arbeidet varsles på vanlig måte.
5. Statens vegvesen støtter kommunens
ønske om å redusere
gjennomgangstrafikken på fv. 241. Når hele
strekningen Nymoen – Eggemoen – Olum er
bygget ut, mener Statens vegvesen at det
vil bli mer attraktivt å kjøre rundt Hønefoss
enn å velge fv. 241. På fv. 241kan det være
aktuelt å gjennomføre tiltak som f.eks. å
redusere hastighet.
6. Trafikkløsning på Delet. De foreslåtte
tiltakene i krysset synes fornuftige. Endel av
forslagene ligger utenfor det området som
er foreslått regulert. Korridoren i
oppstartsvarselet er såpass grov at Statens
vegvesen foreslår å opprette en
«Hensynssone for gjennomføringssoner –
Krav om felles planlegging». Denne gir rom
for detaljregulering på et senere tidspunkt. I
reviderte reguleringsbestemmelser er det
foreslått en ny bestemmelse som beskriver
hensikten med sonen.

5. NVE

-43

Fremmer innsigelse knyttet til håndtering av
vannstrenger i planområdet
1. Utredningskrav NVE fremmer innsigelse knyttet til
mangelfulle planbestemmelse knytta til
utredningskrav for midlertidig vassdragstiltak.
2. Sikring av veganlegget mot 200 års flom NVE
mener planen viser mye bra i forhold til vassdrag,
skred og erosjonsutsatte skråninger, men fremmer
innsigelse til planen grunnet mangelfulle
planbestemmelser knytta til dimensjonerings- og
utformingskrav for vassdragskryssinger.

1. Planbestemmelse §4.1 endres slik at det
blir stilt krav om gjennomføring av
vassdragstekniske og ev miljømessig
utredning før arbeid i vassdrag igangsettes.
2. Krav om dimensjonering for 200 års flom
+ klimapåslag og vassdragstekninsk
utforming for å hindre oppstuving, erosjon
og masseavlagring er tatt inn i § 4.1 som en
bestemmelse.
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6. Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Buskerud henviser til sin uttalelse til
Varsel om oppstart. Følgende temaer omhandles:
1. Støy: Ber om at det innarbeides en
rekkefølgebestemmelse som sikrer gjennomføring av
nødvendige støytiltak.
2. Naturmangfold og vassdrag: Forutsetter at det
kun er aktuelt å legge bekk i rør som et midlertidig
tiltak i anleggsgjennomføringen. For kryssing av
mindre vassdrag forutsettes dette gjort med
kulverter for å ta hensyn til fisk og mindre dyr.
3. Utforming av Randselva bru: Anbefales at det
inntas bestemmelser som sikrer at ny Randselva bru
ikke får høye konstruksjoner over vegbanen av
hensyn til å skjerme trekkveger for svaner.
Kunnskapsgrunnlaget for vurdering av
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 er fulgt opp i
planforslaget og vurdert som godt.
4. Friluftsliv og nærmiljø: Beskrevne konsekvenser
vurderes som tilstrekkelige for å ivareta de deler av
traseen som går i Buskerud.
5. Landskap: Foreslått løsning ansees å ivareta
landskapshensyn i tilstrekkelig grad.
6. Kollektivtrafikk: Er lite omtalt og forutsetter at det
er sikret tilstrekkelig antall bussholdeplasser og
krysningspunkter for myke trafikanter.
7. Landbruksinteresser: Kan ikke se at den delen som
ligger i Buskerud kommer i vesentlig konflikt av
nasjonale eller regional karakter.

7. Buskerud Fylkeskommune Kulturavrnheten
Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra
kulturminneloven for to lokaliteter med automatiske
fredete kulturminner. Krever supplering av §7.3 om
bestemmelsesområder.
8. Forsvarsbygg
Viser til tidligere uttalelser. Opplyser om at det
vurderes å legge en ny vegforbindelse til området
Risø. Denne vegen vil ikke bli berørt av ny E16.
9. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF )
DMF støtter målet om å unngå å deponere brukbare

-44
1. Reguleringsbestemmelsene suppleres
med en rekkefølgebestemmelse som sikrer
at støyutsatte boliger med støybelastning
over grenseverdier blir gjennomført før ny
veg kan åpnes.
2. De større fiskeførende vassdrag vil i stor
utstrekning bli kysset med bru. Der mindre
vassdrag må føres gjennom vegfylling, vil
det kunne være nødvendig å legge
vassdraget i stikkrenner. Disse
dimensjoneres ihht. krav fra NVE. Ved
kryssingssteder der det er mulighet for at
fisk vandrer, vil disse bli utformet for å
slippe fisk gjennom.
3. Utforming av Randselva bru er ikke
fastlagt som en del av reguleringsplanen.
Planforslaget viser to alternative
utforminger. Ingen av disse inneholder høye
konstruksjoner over vegbanen. Endelig
utforming av brua vil bli gjort i nært
samarbeid med berørte kommuner som en
ordinær byggesak.
4. Tas til orientering.
5. Tas til orientering.
6. Kollektivsystemet vil bli drøftet med
ansvarlig myndighet i Oppland og Buskerud.
I utgangspunktet er det tenkt å
opprettholde eksisterende holdeplasser,
men oppruste disse slik at de får en
universell utforming.
7. Tas til orientering.
-47
§7.3 i planbestemmelsene foreslås endret
ihht. ønsker fra Utviklingsavdelingen i
Buskerud fylke.

-42
Tas til orientering. Eventuell ny veg til Risø
blir ikke berørt av foreliggende plan.

-44
I foreliggende prosjekt er det beregnet et
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masser. Deponering eller midlertidig lagring av
masser bør ikke legges i områder der det er registrert
viktige mineralressurser eller det pågår uttak av
mineralressurser, dersom dette er til hinder for
framtidig utnyttelse av ressursen.

10. Landbrukskontoret for Hadeland (LH)

betydelig masseoverskudd. I planforslaget
er det lagt inn 29 anleggs- og riggområder.
Det er et mål å bruke gode masser til
nyttige formål. Detaljert beregning av hvor
mye masser som skal deponeres i det
enkelte område vil bli fastlagt i
byggeplanen.
-42

1. Vilt: Påpeker at viltstrekningen fra Eggemoen på
Ringerike og Mosmoen på Jevnaker er en av
hovedtrekkrutene for vilt generelt mellom
Nordmarka og Ådalskogene/Holleia. Spesielt viktig er
denne trekkruten for hjortevilt. Med planlagt
nyanlegg av infrastruktur står trekkveien mellom
Jevnaker og Hole, landet mellom fjordene, i fare for å
bli blokkert.

Høringsuttalelsene fra LH oppsummerer de
fleste kommentarene som angår vilt.
Statens vegvesen har deltatt på møte
(19.09.2014) med LH hvor merknadene ble
diskutert.

Viser til at det skjer en del viltulykker på strekningen.
Mener at planen ikke omtaler forholdene for viltet
tilstrekkelig grundig.

Ved bygging av en ny riksveg med
viltgjerder etablerer man en barriere for
viltet. På hele strekningen var det foreslått
å bygge 8 bruer i linja, 2, kulverter, 4
overgangsbruer og 1 jernbanebru. Mellom
konstruksjonene på vestsiden av Randselva,
vil det bli satt opp viltgjerde på begge sider
av vegen på hele strekningen for å lede
viltet til krysningspunkter som
konstruksjonene vil fungere som.

LH støtter at det settes opp viltgjerde langs vegen på
strekningen vest for Randselva.
LH påpeker at flere av foreslåtte viltkryssinger bør ha
større lysåpning. Det bør settes opp gjerde fra
dagens inngjerding av Tronrud Engineering og fram
til foten av brua over Randsevla. Ut fra skisser av
brua vil det være et større landfast areal mellom
brukarene og elva. Dette vil være egnet for
viltundergang.

Øvrige merknader på vilt som ikke er med i
LH sin uttalelse, er svart på under hver
enkelt merknad.

Istedenfor å bygge et viltlokk på
strekningen ble på møte 19.9.2014 ble det
enighet om å øke dimensjonene på
kulvertene Bråtan og Bekkestua med en
åpenhetsindeks >2,4. Ovennevnte strekning
2. Vilt i anleggsfasen LH etterlyser hvordan man har
utgjør ca. 2,4 km. På denne strekningen vil
tenkt å forholde seg til viltet i anleggsfasen. LH
det være 3 underganger hvor vilt kan
etterlyser likeledes en evaluering av konsekvenser av krysse, disse er Søtbakkdalen bru, Bråtan og
tiltaket etter anlegget er tatt i bruk.
Bekkestua kulvert. Undergangene vil også
tilfredsstille krav stilt til tømmertransport
3. Adkomster til landbruksarealer. Påpeker at alle
og for rekreasjon. For å få tilstrekkelig
over- og underganger må dimensjoneres for
lysåpning, foreslår SVV nå at det bygges 3
framtidens transportløsninger mht. høyde, bredde og spente bruer istedenfor kulverter ved
bæreevne. Har detaljerte krav til tilgang på
Bråtan og Bekkestua.
enkelteiendommer.
K13 bru over Kanadavegen og Brennaelva
4. Massedeponier Bør på spesifiserte områder
skal bygges med et spenn som gjør at
bygges opp på en slik måte at deler av arealene kan
sideterreng med vegetasjon vil bli etablert
bli dyrket mark.
langs Brennaelva. Hensikten er at viltet vil
5. Dyrket mark: Påpeker at skråninger over dyrket
kunne bruke Brennaelva med sideterreng
mark bør utføres med en helning som kan kjøres på
som viltpassasje under K13.
med landbruksmaskiner.
Statens vegvesen foreslår å erstatte
6. Revegetering av skråninger: Fremtidig
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skogsterreng bør tilplantes så raskt som mulig.
Anbefalt helning på skogteiger er 1:4.
7. Hydrologiske forhold: Påpeker at det r viktig å
ivareta drenering av tilgrensede områder på over- og
nedsiden av vegen.
8. Midlertidige anleggsområder: Der slik anlegges på
dyrket mark, må eksisterende matjord tas vekk og
tilbakeføres etter at anleggsarbeidet er ferdig.

eksisterende overgang ved Olum med en
konstruksjon som er like lang som dagens
(ca. 40 meter).
2. Statens vegvesen har ingen spesifikke
rutiner på vilt i anleggsfasen. I forbindelse
med anleggsvirksomheten skal det lages
planer for å ivareta Helse Miljø og Sikkerhet
(HMS) i gjennomføringen av anlegget. Det
vil bli stilt krav til generell orden på
anlegget, hvor søppel og annet skrot som
f.eks. jernskrap alltid skal kastes i
containere. Videre vil farlige områder
gjerdes inn slik at beitedyr og vilt ikke kan ta
seg inn å skade seg. Dette vil bli fulgt opp på
de faste vernerundene under
anleggsgjennomføringen. Tiltak vil bli
iverksatt i anleggsperioden dersom man
registrerer fare eller problemer for viltet
eller beitedyr.
3. På reviderte plankart er det tegnet inn
traktorveger (type 8) på begge sider av
veglinja i tråd med innspillet fra LH.
Foreslåtte krysningspunkter for
skogsbilveger vil bli dimensjonert for
kjøretøy 24,24 og 13 tonns aksellast.
4. Oppbygging av massedeponi vil bli
beskrevet i en rigg- og marksikringsplan
som vil bli utarbeidet i forbindelse med
byggeplanleggingen.
5. Detaljert utforming av fyllinger over
dyrka mark vil bli planlagt i nært samarbeid
mellom grunneier og
landbruksmyndighetene.
6. Tas til orientering. Plan for revegetering
vil bli utarbeidet som en del av
byggeplanen.
7. Tas til orientering.
8. Prosedyre for håndtering av matjord vil
være en del av en rigg- og marksikringsplan.

11. Fylkesmannen i Oppland (FMO)
Fylkesmannen har innsigelse til planforslaget på
grunn av for høyt beslag av dyrket mark og for dårlig
sikring av dyrket mark under anleggsperioden. Videre

ønsker FMO at det settes av en særskilt
kantvegetasjonssone langs vassdragene på
plankartene og gis bestemmelse om sikring av
disse. Videre ønsker FMO at det legges inn
rekkefølgebestemmelser som sikrer at støytiltak er

-46
Det jobbes med å avklare de forhold
Fylkesmannen har fremmet innsigelse til. Vi
har fått signaler om at FMO vil trekke
innsigelsene.
Forbruk av dyrka mark. Det er gjennomført
en egen utredning som belyser grunnlaget
for bruk av dyrka mark. Med bakgrunn i
utredningen har Fylkesmannen trukket
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gjennomført før ny veg kan tas i bruk. FMO påpeker
også at det er viktig å sikre riktig behandling av
forurensede masser.
FMO støtter alternativ 2 i Svenådalen som innebærer
at ny veg kommer lenger vekk fra Naturreservatet,
men ber om at det ikke legges vegfylling på dyrka
mark.

1.3

innsigelsen.
Sikring av dyrka mark under og
gjenoppbygging etter anleggsperioden.
Reguleringsbestemmelsene er supplert med
karv om at det skal utarbeides en plan for
gjenoppbygging av dyrka mark og at dette
planforslaget skal utarbeides av personer
med jordfaglig kompetanse.
Vassdragshensyn SVV har forståelse for
ønske og vil legge til rette for at
vegetasjonssonene langs vassdragene
bevares. Da det enda ikke er valgt
utførelsesmetode for hvordan brubyggingen
skal skje, mener vi at det er riktig å
planlegge hvordan disse sonene kan ivaretas
er gjennom utarbeidelse av en rigg- og
marksikringsplan.
Støy Det er utført beregninger av støysoner i
høyde 2 meter over terreng med 1. ordens
refleksjoner fordi dette gir et bedre bilde på
forventet effekt av anbefalte langsgående
støytiltak, enn det man ville fått ved å
beregne i 4 meters høyde. Opptelling av
antall boliger i gul og rød sone er basert på
punktberegninger på bygningenes fasader,
og er derfor ikke påvirket av valg av
beregningshøyde. I byggeplanen vil det bli
gjennomført detaljerte beregninger for
hvert enkelt hus som ligger i gul og rød sone.
Reguleringsbestemmelsene er supplert med
en rekkefølgebestemmelse som sikrer at
støytiltak skal være utført før ny veg kan tas
i bruk.

Foreninger

20. Eggemoen-Olum grunneierlag (EOG)
Laget har følgende innspill:
1. Innhøstingsveg Der Kanadavegen er foreslått i
bru over ny E16, må det kobles på innhøstingsveg
for adkomst til skogsområder på begge sider av
linja.
2. Tømmerlunne Ønsker etablert tømmerlunne i
nærheten av der Kanadavegen krysser ny E16 ved
ca. profil 10024.
3. Adkomst til dyrka mark Det må sikres adkomst til
alle områder på begge sider av ny veglinje. Røste til
Nordli.
4. Traktorveg til skog og havn. Det må vises hvor
traktorveger skal etableres for å drifte tilliggende

-24
Det har etter at høringsfristen har gått ut
vært gjennomført møte med EOG.
1. Det innarbeides tømmerveger som gir
adkomst til nærliggende områder.
2. Innarbeidet en i revidert planforslag.
Løsningen er tidligere befart og skissert for
grunneiers far på stedet. Detaljering vil bli
utført i byggeplanprosessen.
2. Det foreslås etablert en tømmerlunne
gammel Kanadaveg og ny Kanadaveg. Tegnet
inn på revidert plankart.
3. Innarbeidet. Atkomst løses fra
Kandavegen. Adkomst til alle jord- og
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eiendommer.
5. Drenering Påpeker et område som må sikres god
drenering.
6. Rasteplass og område for Beitedyr.
7. Drenering. Peker på et område som må dreneres.
8. Skogsbilveg Må dimensjoneres for store
tømmerbiler. Ferist og bom må etableres samtidig.
9. Traktorveg/tursti til Bratvalsgrinda.
10. Tursti/traktorveg mellom marka og Toso.
11. Havn/beitemark og traktorveg ut i marka.
12. Traktorveg mellom Kveldsrud og
Kveldsrudmarka.

21. Hovsmarka Grendelag
Er bekymret for støybelastning for områdene
Hovsmarka, Kongehaugen og Rønnerudmarka.
Ønsker at mest mulig av vegen legges i tunnel.
Ønsker videre gode turadkomster til
rekreasjonsområdet i øst.

skogområder fremgår av revidert planforslag.
4. Innarbeidet.
5. Detaljert forslag til drenering av
veganlegget og nærliggende
jordbruksområder vil bli prosjektert som en
del av byggeplanen.
6. Foreslått rasteplass tas foreløpig ut av
planforslaget. Beitedyrene kan dermed beite
der de gjør det i dag. Detaljert utforming av
føringsgjerder for vilt og husdyr vil være en
del av byggeplanen. Det foreslås viltgjerde på
hele strekningen.
7. Se merknad 5. over.
8. Der eksisterende skogsbilveger må legges
om eller krysses som følge av anlegget, vil
skogsbilvegene bli dimensjonert for vogntog
med max. lengde på 24,24 meter og 13 tonns
aksellast.
9. Eksisterende tursti/traktorveg på
strekningen vil bli opprettholdt.
10. Det er foreslått bygget en egen tursti
over ny E16 ved ca. profil P 6400 i alternativ
2 ved Svenådalen. Traktorer som skal inn i
marka må benytte eksisterende
skogsbilveger. Det foreslås ingen ny
traktorveg inn i marka.
11. Eksisterende stier må krysse enten på ny
bru eller under nye bruer.
12. Se 11.
-29
Veglinja er lagt tungt i terrenget for å
skjerme bebyggelse rundt mot trafikkstøy. I
tillegg vil den bli mindre synlig på avstand.
Det er gjennomført støyvurderinger av
eiendommer ihht. retningslinje T1442/12.
Det innebærer at det skal gjøres detaljerte
beregninger av alle bolighus med beregnet
støy som liggerover tiltaksgrensen.
Adkomst inn i marka må skje via
eksisterende skogsbilveger eller under nye
bruer. Det foreslås bygget en egen sti som
krysser ny veg ved ca. profil P 6400 i
alternativ 2 ved Svenådalen. I alt foreslås
bygget 14 konstruksjoner langs linja som
kan benyttes av mennesker og dyr til å
krysse ny veg. Trafikk som skal inn i marka,
må benytte et av disse kryssingspunktene.

STATENS VEGVESEN REGION ØST, FEBRUAR 2015| 16

Reguleringsplan E16 Eggemoen-Olum, Jevnaker kommune
Sammendrag av merknader med Statens vegvesens kommentarer

22. Naturvernforbundet Jevnaker
1. Generelt:

Naturvernforbundet Jevnaker (NJ) mener at E16

planlegges med for store kryss, spesielt pekes på
kryssene ved Kleggerud og Olum. Ønsker at kryssene
utformer som rundkjøringer.
2. Vilthensyn langs vegen: Viser til tidligere innspill
forbindelse med planlegging av ny E16 KleggerudOlimb. Påpeker to forhold vedrørende viltpassasjer:
a. Lysåpning på viltpassasjer må være tilstrekkelig
stor slik at viltet vil bruke passasjene.b. Passasjen
må anlegges ved viltets naturlige trekkruter.
Ingen av disse forholdene er ivaretatt i
reguleringsplanen. 4 m frihøyde fryktes å være for
lavt.
NJ foreslår at følgende viltpassasjer innarbeides i
planen:
• Branndalsbekken, som er et meget viktig og
sentralt krysningspunkt for vintertrekkende
Nordmarkselg til beiteområdene i
Moesmoen, må tilgodeses med et viltlokk
med en bredde på minimum 40 m.
• Mellom Bekkestua og Korea/Skogtun (rett
sør/sør-øst for Kveldsrud) bør det legges
viltlokk/overgang som sikrer elgen tilgang til
viktig vinterbeite i Kveldsrudmoen, i
Kratgaten til Follumlinja, samt områdene
nede ved Randsfjorden, langs Vangselva
osv.
• Mellom Nordli og Aslakrud bør det legges til
rette for velfungerende viltpassasje, gjerne
nede ved bekken. Dette for å sikre Elgens
tilgang til vinterbeiter i Ø. Jevnaker.
• Viltlokket ved Vesletjern/Olimb må gjøres
stor og bredt nok til at viltet vil ta det i bruk.

-16
1. Ny E16 Eggemoen – Olum er en viktig del
av stamvegen mellom Bergen og Gävle i
Sverige. Krav til utforming og
dimensjonering av enkeltelementer for
denne type veg er hentet fra Statens
vegvesen håndbøker. Valgt vegklasse
bestemmes ut i fra beregnet trafikk 20 år
etter åpning. Beregnet fremtidig trafikk og
valgt fartsgrense forutsetter at det bygges
planskilte kryss. Dette er først og fremst av
hensyn til trafikksikkerheten på strekningen.
Det er foreslått rundkjøring på Eggemoen i
en interimsperiode frem til ny neste lenke
Nymoen – Eggemoen blir ferdigstilt.
Planlegging av denne strekningen er startet
opp.
2. Vurderinger som er lagt til grunn for valg
av løsninger for vilt på strekningen fremgår
av kommentaren til høringsuttalelsen til
Landbrukskontoret for Hadeland.
3. Tas til orientering

3. Alternativ i Svenådalen Brualternativ 2 ved
Svenådalen/Søtbakken er å foretrekke for viltet og
naturmiljøet fremfor det opprinnelige alt. 1.

23. Jevnaker Historielag (JH)
JH opplyser om at eksisterende pilegrimsled som
følger fv. 241, vil bli avskåret av ny E16. JH mener at
foreslått løsning der pilegrimsleden vil følge ny GSvegv langs fv. 241 ikke er en tilfredsstillende løsning
da pilegrimsleder i størst mulig grad bør følge

-18
Det er Oppland fylkeskommune som har
ansvar for å forvalte kulturminnene i
området. De opplyser om at pilegrimsleden
følger fv241 fra Kleggerud til forbi
steinringene. Herfra følger den et eldre
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historiske ferdselsårer. JH fører leden tilbake til 1494
og 1669. JH ber om at fremføring av ny E16 må
legges slik at kulturminnene knyttet til denne vegen
blir bevart.

veifar vest for fylkesveien. Dette blir ikke
berørt av planen. Fra Kleggerud til Buskerud
grense går leden langs noen stier/eldre far
inne i skogen. Den eldste traseen vil nok bli
brutt, men vi kan ikke se at vi ødelegger
noen konkrete veganlegg. Gangvegen langs
fv241 vil etter vår vurdering være et bra
tiltak for evt . pilegrimer som ferdes i
området.
Det er Oppland fylkeskommune som
forvalter kulturminnene i fylket.

24. Norges lastebileier - forbund NLF
1. Valg av standard Påpeker at vegen må
tilfredsstille framtidas krav. Ønsker at smal 4-felt
vurderes alt nå. Alle bruer må bygges slik at de kan
brukes i en framtidig 4-felts veg.
2. Rasteplass Ønsker at det må være plass for 6-8
lastebiler på rasteplassen som må betjene begge
retninger.
3. Alternativ i Svenådalen Ønsker at ny veg skal
følge alternativ 2 i Svenådalen.
4. Belysning NLF ønsker at vegen skal belyses og
påpeker at det for yrkessjåførenes vil det gi bedre
arbeidsmiljø og trafikksikkerhet.

-41
1. Valg av standard på ny veg bygger på
beregninger av forventet trafikk 20 år etter
åpning av ny veg. Beregningene tilsier at ny
veg bygges som to felt med fysisk midtdeler.
I tillegg bygges forbikjøringsfelt i stigninger
og minimum hver 3 kilometer. Alle bruer
unntatt ny Randselva bru, foreslås bygget
med 4 felt.
2. Rasteplassen er dimensjonert for å ha
plass til 2-4 lange/tunge biler.
3. Statens vegvesen anbefaler at alternativ 2
legges til grunn for ny veg. Denne har etter
etatens vurdering en mer fremtidsrettet
utforming.
4. Vegen er foreslått belyst i kryssområdene,
men ikke på mellomstrekningene. Vegen
bygges med fysisk midtdeler, slakt
sideterreng og viltgjerder på store deler av
strekningen. Statens vegvesen mener at
disse tiltakene vil bidra til at den nye vegen
blir trafikksikker samtidig som man unngår
at ny veg fremstår som en ny visuell barriere
på kvelds og om natten.

25. Jevnaker Almenning

-46

Jevnaker allmenning (JA)omfatter en skogeiendom
på 42000 daa. JA er opptatt av hvordan vilt vil kunne
ferdes etter at ny veg er bygget

Omtale av hvordan viltet skal ledes er
beskrevet i kommentar til innspill fra
Landbrukskontoret for Hadeland.

JA er også opptatt av adkomst til marka. De er
skeptisk til midlertidig stengning av veger
(Svenåveien og Gjerdingveien) som brukes i
forbindelse med drift av skogsområdet.

Evt. midlertidig stengning av skogsbilvegene
som leder inn i marka for korte tidsrom, må
avklares i god tid med
brukerorganisasjonene før stenging kan skje.
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26. Jevnaker Grunneierlag
Jevnaker Grunneierlag (JG)forvalter
utmarksressursene til 60 grunneiere på østsiden av
Randsfjorden. Til sammen utgjør det ca. 30 000 mål.
Ny E16 vil dele grunneierlagets jaktområde i to.
1. Vilt De spør også etter hvilke viltfaglig vurderinger
som ligger til grunn for planforslaget.
De krever større underganger under ny E16.
2. Erstatning JG krever kompensasjon for varig tapte
jaktinntekter.

1.4

-79
1. Omtale av hvordan viltet skal ledes er
beskrevet i kommentar til innspill fra
Landbrukskontoret for Hadeland (merknad
10). Ellers er det hentet ut opplysninger om
vilttrekk fra Naturbasen som er supplert
med gjennomførte sporregistreringer i regi
av Landbrukskontoret på Hadeland.
2. Eventuelle erstatninger for tapte
jaktinntekter vil være en del av
grunnervervet.

Bedrifter

27. Kistefos-Museet og AS Kistefos Træsliberi (KM)
KM støtter forslaget om å ruste opp E16 for å avlaste
fv.241 som ikke er egnet til å ta mye trafikk. KM er
opptatt av at ny E16 ikke må endre landskapsbildet i
området på en slik måte at KM som kulturminne
svekkes. KM påpeker videre at museets drift ikke må
forstyrres unødig mens anleggsarbeidene pågår og
påpeker at museet har behov for et større antall Pplasser med adkomst fra fv. 241. I tillegg er de
opptatt av:
1. Støy. I forbindelse med anleggsarbeidene og fra
ferdig veg.
2. Vegetasjon. Ber om at eksisterende vegetasjon
ivaretas og bevares.
3. Skilting. Ber om at KM skiltes godt.
4. Adkomstveg fra fv. 241. Opprustet Kistefosveg
må kunne benyttes som adkomstveg etter at
anlegget er fullført.
5. Anleggsperiode Ber om beskrivelse av hvordan
anlegget er tenkt gjennomført med sikte på å unngå
forstyrrelser i perioden mai – oktober som er
museets åpningsperiode. Ber om at besøkende til
KM må kunne bruke anleggsvegen i byggeperioden.
6. Gangadkomst under jernbanen må kunne
benyttes av fotgjengere i anleggsperioden.
7. Rasteplass KM ønsker etablert en rasteplass
etablert på et utsiktspunkt ved museet.
8. Kontaktforum Ønsker at det etableres et
kontaktforum mellom kommunen, KM og Svv i
byggeperioden.

-20
1. Nødvendige støyskjermingstiltak og støy i
forbindelse med bygge- og
anleggsvirksomheten skal utredes og
etableres iht. Retningslinje T1442/12. I
forbindelse med utarbeidelse av byggeplan
vil det bli gjennomført detaljerte
beregninger av fremtidig støynivå. Hvis
beregningene av fremtidig støynivå
overskrider formskriftens krav vil
nødvendige skjermingstiltak bli foreslått og
bygget som en del av anlegget.
2. Det er et mål i forbindelse med anlegget å
bevare mest mulig av eksisterende
vegetasjon i korridoren. Før
anleggsarbeidene blir igangsatt vil det bli
utarbeidet en Rigg- og marksikringsplan. I
denne vil det bli beskrevet i detalj hvordan
vegetasjonen skal ivaretas.
3. Kistefos Museum vil bli skiltet ihht.
gjeldene retningslinjer.
4. Kistefossvegen vil delvis omlagt og
opprustet til en bedre standard. Den vil bli
brukt som anleggsveg i byggefasen. Den vil
kunne brukes som adkomstveg til museet
etter at anlegget er ferdig.
5. Anleggsgjennomføringen er ikke detaljert
fastlagt i forbindelse med
reguleringsplanforslaget. Den vil bli fastlagt
som en del av byggeplanarbeidet.
6. Statens vegvesen ønsker ikke å binde
anleggsgjennomføringen til at denne GS-veg
skal være åpen i hele sommerhalvåret mens
anlegget pågår. Eventuell bruk av
STATENS VEGVESEN REGION ØST, FEBRUAR 2015| 19

Reguleringsplan E16 Eggemoen-Olum, Jevnaker kommune
Sammendrag av merknader med Statens vegvesens kommentarer

fotgjengerundergangen, må vurderes i
forhold til risikoen for brukerne. Dette vil bli
gjort som del av byggeplanleggingen.
7. Foreslått plassering av rasteplass på
Eggemoensiden av Randselvbrua er vurdert.
Statens vegvesen finner ikke at det
foreslåtte området vil være en attraktiv
plassering for et slikt anlegg fordi det vil
kreve at det blir hugget mye av
vegetasjonen som står i rasskråningen for å
få utsikt. Det anbefales ikke å hugge
vegetasjonen i den bratte skråningen ned til
elva fordi det da kan være fare for at
skråningen sklir ut.
8. Det vil bli behov for nær kontakt med
berørte under utarbeidelse av byggeplanen
for anlegget. Det er vanlig å etablere en
ekstern samarbeidsgruppe for å holde
kontakt med omverden under
planleggingsarbeidet. Sammensetning av
denne gruppen vil bli avtalt mellom de
berørte kommunene og SVV.

1.5

Private

30. Geir Rune Syversen, Geir Aspheim, Geir Dalbu,
Richard Tanem Martinsen 14

-14

Gruppen representerer eiere og festere som bor
langs fv. 241 ved Kleggerud.
Påpeker at fv. 241 har fått økt trafikk (og spesielt
tungtrafikk) de senere årene siden vegen er
naturlig kjørerute for trafikk fra Oslo vest og syd
mot Jevnaker og Hadeland.

Statens vegvesen har nå fått i oppgave å se
på videreføring av E16 mellom Eggemoen
og Nymoen. På sikt vil forhåpentligvis en
slik forbindelse bidra til å føre mer trafikk
rundt Hønefoss samtidig som trafikken i
Eggemobakken blir redusert.

Gruppen fremmer forslag til opparbeidelse av nytt
kryss mellom Gamlevegen og fv.241.

Trafikkløsning på Delet. De foreslåtte
tiltakene i krysset synes fornuftige. Endel av
forslagene ligger utenfor det området som
er foreslått regulert. Korridoren i
oppstartsvarselet er såpass grov at Statens
vegvesen foreslår å opprette en
«Hensynssone for gjennomføringssoner –
Krav om felles planlegging». Denne gir rom
for detaljregulering på et senere tidspunkt.
I reviderte reguleringsbestemmelser er det
foreslått en ny bestemmelse som beskriver
hensikten med sonen.

Videre foreslås alternativ adkomst til
eiendommene 148/1/82 og 148/1/87 via en ny veg
som foreslås bygget øst for Gamlevegen og koblet
på skogsbilvegen ca. 100 meter fra dagens
avkjørsel fra fv. 241.
Gruppen foreslår sammenslåing av avkjørsler for
eiendommene på vestsiden av fv.241.

31. Annie Fikerud

-19
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Eiendommen, Fagertun gbnr 121/8-9, ønskes innløst
på bakgrunn av økt støynivå og at deler av
eiendommen allerede er foreslått innløst.

32. Trond Wien
Eier gnr./bnr. 122/18 og driver med sauehold.
1. Ønske om tilleggsjord Ny veg vil dele et jorde på
ca. 40 daa i to. Står i fare for å måtte legge ned driften
av gårdsbruket hvis de ikke får tilleggsjord. Er
interessert i å overta jord fra nabogården hvor husene
må rives.
2. Tilgang til skogen Ønsker tilgang til en skogsteig på
nedsiden av ny veg.
3. Støysituasjonen Er bekymret for støysituasjonen på
eiendommen etter at ny veg er ferdig.

33. Arne Fagertun
Eier gnr./bnr.121/26 Ønsker oppsatt støyskjerming av
boliger ved Olum kryss.

34. Aud Skøien
Eier Aslaksrud gnr./bnr 122/2.
1. Driftsveger på eiendommen: Ny vegtrase deler
eiendommen i to. Eksisterende driftsveger for traktor
kan i liten grad nyttes da disse går i den foreslåtte
vegtraseen for ny E16 eller blir stengt av den.
2. Rør for vannledning under veg: i forbindelse med
blomsterproduksjon, er det behov for å ha mulighet
for vanningsanlegg. Vanntilførsel kommer fra
Brennaelva som ligger på andre siden av planlagt E16.
Det er behov for å etablere kulvert for å føre

Eiendommen ligger i rød støysone med
maksimal beregnet støy på 66 dBa. Det vil
bli gjennomført detaljert beregning av
støybelastning i forbindelse med
utarbeidelse av byggeplan. Eventuell
innløsning vil måtte vurderes opp mot
kostnad på mulige tiltak.

-23
1. Vi har registrert ønske om tilleggsjord.
Det vil være aktuelt med makebytte av
arealer etter at svv har kjøpt opp gnr/bnr
122/6.
2. Adkomst til skogsteigen på nedsiden av
vegen foreslås lagt inn parallelt med ny veg
fra Kanadavegen.
3. Det er beregnet at vegtrafikkstøyen på
eiendommen i fremtiden vil komme opp i
48dbA. Den vil bli omfattet av de
eiendommer som vil bli gjenstand for
detaljerte beregninger i byggeplanfasen.
Se for øvrig mer om hvilke retningslinjer
som vil bli fulgt mht. støybelastning i
merknad nr. 19.

-24
Eiendommen ligger i rød støysone med et
beregnet støynivå på 66 dbA. Den vil
dermed bli omfattet av de eiendommer
som vil bli gjenstand for detaljerte
beregninger i byggeplanfasen. Se merknad
nr. 19.
-26
1. Eksisterende driftsveger for traktor vil
bli reetablert slik at tilgang til områdene
langs veglinja blir sikret.
2. Vannforsyning til blomsterproduksjon vil
bli sikret både i anleggsfasen og etter at ny
veg er bygget. Detaljert prosjektering av
løsning vil bli gjort i byggeplanen.
3. Foreslått massedeponi er nødvendig for
å ha plasser til å plassere
overskuddsmasser fra anleggsdriften. Vi vil
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vannledning under planlagt veg.
3. Området for massedeponi: Foreslått massedeponi
ønskes flyttet.
4. Velteplass Dagens velteplass for tømmer sør-vest
på eiendommen sør for Kanadaveien bru må kunne
nyttes når ny E16 er etablert.
4. Gangkulvert Det er sterkt ønskelig med en
gangpassasje fra nordre til søndre del av
eiendommen.

justere grensene for massedeponiet slik at
vi unngår å komme inn på det området
som er dyrket opp. Detaljert utforming av
deponiet men høyder og skråningsutslag
vil bli detaljert prosjektert i
byggeplanfasen.
4. Det vil bli etablert en ny velteplass i det
området som er ønsket. Tegnet inn på
revidert utgave av plankartet.
4. Statens vegvesen mener at det ikke er
behov for en egen gangundergang under
ny fylling. Det vil være ca. 700 m mellom
Kanadavegen bru og Langli overgangsbru.

35. Bjørn H. Steingrimsen og Karianne Røskar

-27

Merknaden gjelder skogsbilvei som blir lagt i kulvert
under E16 på eiendom Bratvoldshagen gbnr 139/1.7.8
I forbindelse med kulverten er det behov for:
Bom til skogsbilvei før Bråtankulvert, ferister da det er
beitemark på begge sider av kulvert og passasjegrind
for mennesker og tilrettelegging for ridning
Ber om at eksisterende velteplass/snuplass for
tømmer reetableres.

Omlagt skogsbilveg vil bli utstyrt med
nødvendig utstyr slik at bruken av skogen
og beitemarka, kan fortsette slik som i dag.
Dette innebærer etablering av bom, ferist
og gangpassasje.

Det er ønske om dialog hva angår skogsområdet (som
blir delt av ny E16) mtp. fremtidig utnyttelse og bruk.
Det er en brønn på eiendommen nedstrøms fra
veitraseen som må hensyntas i byggeperioden.

Eiendommer på begge sider av traseen vil
bli sikret adkomst. Tegnet inn på revidert
utgave av plankartet.

36. Astrid Steingrimsen, Bjørn H. Steingrimsen,
Karianne Røskar

Eksisterende velteplass for tømmer vil bli
erstattet. Tegnet inn på revidert utgave av
plankartet.

Statens vegvesen vil sørge for at
vannforsyning til eiendommer vil bli
opprettholdt i anleggsperioden.

-30

Mener foreslått rasteplass vil være til stor belastning i Planforslaget inneholdt opprinnelig en
form av støy, sjenerende lys, forsøpling og lukt og ber rasteplass ved Røste. I høringsperioden
videre om at det vurderes om rasteplassen kan flyttes kom det inn sterke protester fra beboere i
vekk fra boligene.
nærområdet. Ved en ny gjennomgang kom
Statens vegvesen til at vi trekker det
opprinnelige forslaget til plassering av
rasteplass ut av planforslaget. Etablering av
rasteplass for trafikk mot Roa vil bli fastlagt
som en del av reguleringsplan for neste
parsell, Nymoen – Eggemoen. Eventuell
plassering av en rasteplass på strekningen
vil bli behandlet som en egen prosess i
etterkant av behandling av denne
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parsellen.

37. Astrid Steingrimsen, Bjørn H. Steingrimsen,
Karianne Røskar Gjelder eiendom gnr./bnr 139/49,
139/1-7-8.
1. Skjerming: Ønsker skjerming av eiendommen ved
bygging av ny E16.
2. Anleggsstøy: Vil eiendommen skjermes med
tanke på støy i anleggsperioden?
3. Anleggsveg: Er skogsbilveien, Åserudveien, tenkt å
brukes av anleggsmaskiner i byggeperioden?
4. Justering av vegtrase: Ønsker å trekke ny veg vekk
fra eiendommen som vil kunne medføre mindre støy
og sjenanse for beboerne, mindre beslag av dyrka
mark, mindre beslag av beitemark.
4. Drenering: Statens vegvesen må ta hensyn til
drenering i forhold til overflatevann/smeltevann fra
nedslagsfeltet på oversiden av bolighuset.

-31
1. Boligene ligger i gul støysone og i
byggeplanen vil det bli vurdert i detalj hvilke
støyskjermingstiltak som vil være nødvendig
for å tilfredsstille kravene i forskrift T
1442/12.
2. Anlegget vil bli gjennomført ihht.
gjeldende forskrift T 1442/12 som også
fastlegger grenser for støy under
anleggsarbeider.
3. Det er først i forbindelse med
utarbeidelse av byggeplan, det vil bli klart
hvilke veger som vil bli brukt inn i
anleggsområdet.
4. Forslaget til justert trase er vurdert. Det
vil innebære et betydelig større
terrenginngrep som vil innebære økt
masseoverskudd. Det er allerede et stort
masseoverskudd som følge av at veglinja
ligger dypt i terrenget. Statens vegvesen
finner ikke å riktig å etterkomme ønsket.
Veglinja slik den er plassert, vil bli liggende
på terrenget rett utenfor et beiteområde.
4. Avrenning fra hele nedbørsområde som
blir påvirket av veganlegget vil bli
prosjektert som en del ab byggeplanen.

38. Bjørn H. Steingrimsen og Karianne Røskar

-32

Samme merknad som doknr. 27.
39. Berit og Gunnar Nerby
Gjelder eiendom 122/46. Er bekymret for at boligen
vil bli støyutsatt.

40. Frank Morten Nerby og Nina Nerby
Gjelder eiendom 122/7.
1. Støy: Mener at støyen fra ny veg vil bli sjenerende.

-34
Boligen ligger i gul støysone. Støybelastning
på mest utsatt fasade er beregnet til 49 dBa
Se kommentar til merknad (19).

-36
1. Boligen ligger i gul støysone. Støybelastning
på mest utsatt fasade er beregnet til 49 dBa. Se
for øvrig merknad (19) for nærme beskrivelse av
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Mener at støyvurderingene er gjort for skjematisk.

hvilke retningslinjer som må oppfylles.

2. Bortfall av næringsinntekt fra frisørsalong:
Opplyser om at de driver en frisørsalong som har
kunder fra et stort omland. Kundene må kunne regne
med en forutsigbar fremkommelighet mens arbeidet
pågår. Er redd for at dersom Kanadavegen blir brukt
som anleggsveg, vil det være vanskelig å beregne
kjøretid til avtalte frisørtimer.

2. Frisørsalong. Det er ikke fastlagt hvilke veger
som skal brukes som anleggsveger i forbindelse
med vegbyggingen. Dette vil først bli fastlagt i
forbindelse med utarbeidelse av byggeplanen.
Hvis det blir aktuelt å bruke Knadavegen i
forbindelse med anlegget vil det beboerne langs
vegen sikres adkomst i hele anleggsperioden.
Evt. midlertidige omlegginger må varsles i god
tid, slik at kunder til salongen, må kunne
komme frem.

3. Landbruk: Påpeker at ny veg vil redusere det
dyrbare arealet med i overkant av 70 daa. Setter
spørsmål om bruket i det hele tatt vil være drivverdig
etter at ny veg er bygget.

3. Om det vil være økonomisk forsvarlig og
videreføre gårdsdriften på eiendom 138/1 på
mindre arealer, må vurderes i
grunnervervsprosessen. Erstatning må vurderes
mot dette.

41. Halvor Wang Øverli
Eier av skogteig gbnr 141, kartblad 9 og 10, påpeker
mangel på en helhetlig løsning, der viltlokk, tilgang til
skog for skogsdrift og allmenn ferdsel kombineres

-37
Se kommentaren til merknaden fra
Landbrukskontoret på Hadeland.

42. Erling Keyser ved Wahl-Larsen advokatfirma på
vegne av klient Øyvind Borch Bugge
Wahl-Larsen advokatfirma bistår grunneier Øyvind
Borch Bugge som er eier av gnr./bnr. 147/1.
Klientens formål er å peke på elementer i prosessen
som kunne/burde vært håndtert annerledes, samt
mulige konsekvenser av disse..
Mener at flere elementer i prosessen har vært
stemodelig behandlet:
1. Naturmangfold Forholdet til relevante
bestemmelser om naturmangfold
2. Forholdet til vassdrag i området Borch Bugge er av
den oppfatning at utbyggingens konsekvenser for
områdets vassdrag ikke er tilstrekkelig utredet.
Forholdet til laks - og innlandsfiskeloven synes ikke
vurdert. Etter det opplyste er kun Randsevla
undersøkt , men Moeselva og Svenåa er ikke
analysert. Begge de sistenevnte vassdragene er
kjente gyteplasser for ørret til Randsfjorden, og
grundige undersøkelser av disse elvene må anses
svært viktig i forkant av ev utbygging av ny E16.
3. Avklaring hva gjelder områdets kulturminner.
Mener at registering av kulturminner må utføres før
planen kan vedtas.
4. Brønner. Flere av gårdene i området har

-38
1. Det er Fylkesmannen i Oppland
(FMO)som har kompetanse til å avgjøre om
Naturmangfoldlovens krav i §8 – 12 er
tilstrekkelig opplyst. I høringsuttalelsen fra
FMO har hun ingen innvendinger til
hvordan dette temaet er beskrevet i
Planbeskrivelsen.
2. FMO og NVE har kompetanse på hvordan
veganlegget skal forholde seg til vassdrag.
NVE har fremmet innsigelse i forhold til
utforming av reguleringsbestemmelsene
mht. en evt. flomsituasjon. Som en del av
rigg- og marksikringsplanen vil det bli
beskrevet tiltak om undersøkelser i
vassdrag før, under og etter at
anleggsarbeidene er gjennomført.
3. Kulturminner på Moe gård er
gjennomført.
4. I forbindelse med utarbeidelse av

byggeplanen vil alle eiendommer med
vannforsyning via borehull bli befart og
sikret vanntilførsel etter anleggelse av ny
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vannforsyning via brønn, herunder Opperud gård.
Utbyggingens konsekvenser for grunnnvannet,
vannforsyning og vekstbetingelser for skog og dyrka
mark er ikke vurdert
4. Vilt Forholdet til viltbestanden i området er ikke
tilstrekkelig ivaretatt. Det er kjente og gamle vilttrekk
i området. Den stedlige topografi tilsier videre at
områdets viltbestand må hensyntas i større grad enn
det som er gjort. Etter det vi forstår er det planlagt
viltgjerder langs E16 over Opperud gård, men uten
overgangsbruer for elg. Elgen vil neppe krysse via
planlagt overgangsbru på eiendommen, ei heller
krysse under planlagte bruer som antatt.
6. Gjerder Gjerdesystemet som er etablert ved
Opperud gård knyttet til skillet innmark/utmark
forutsettes at ikke berøres i verken byggefasen eller
senere. Det innebærer at gjerdene, som vil krysses
flere steder av E16, må respekteres og videreføres
slik at det eksempelvis kan kobles på viltgjerdet langs
E16.
7. Massedeponi Ønsker ikke foreslått massedeponi
på sin eiendom.
8. Trase i Svenådalen. Støtter valg av alternativ 2 i
Svenådalen.
9. Ønsker at veglinjen flyttes noe lenger mot nord.
Dette vil forenkle den videre grunnervervsprosessen
Det er nærliggende at Borch Bugges synspunkter på
lokalisering innenfor eiendommen til Opperud gård
hensyntas i særlig grad. Dette i hvert fall såfremt vår
klients ønsker ikke medfører økte kostnader eller
praktiske problemer for prosjektet.

vei. Befaring vil bli gjennomført i
forbindelse med grunnerverv.
4. Se kommentar (10).

6. Eksisterende gjerder hvor disse kommer i
konflikt med ny E16 vil bli erstattet av
Statens vegvesen. Hvordan disse eventuelt
skal tilpasses viltgjerde tas under
grunnervervsprosessen.
7. Ny veglinje er lagt dypt i terrenget for å
minimalisere ulemper for naboer. Dette
fører imidlertid til at det vil bli et betydelig
masseoverskudd som må plasseres i
nærheten av veglinja. Foreslått
massedeponi er nødvendig av hensyn til en
rasjonell gjennomføring av
anleggsarbeidene. I byggeplanfasen vil det
bli utarbeidet skisse som vil vise hvor mye
masser som kan legges på hvert sted.
8. Statens vegvesen mener også at
alternativ 2 er det beste i Svenådalen.
9. Foreslått linje er tegnet ut og
konsekvensene av forslaget er vurdert av
Multiconsult. Justering av linja anbefales
ikke da forslaget vil innebære forverring av
støysituasjonen, landskapsinngrepet vil bli
betydelig større slik at anlegget vil bli mye
mer synlig sett fra Jevnaker og Toso. I
tillegg vil vegen bli lengre enn den veglinja
som er prosjektert. Statens vegvesen
støtter Muliconsults vurdering og ønsker
ikke å etterkomme foreslått justering.
(Vedlegges)

43. Ole Christian Styri
Eier av gnr. 146/11 m.fl. bruksnummer i Jevnaker.
Vegtraseen krysser denne eiendommen.
1. Alternativer i Svenådalen. Kan ikke se at
”alternativ 2” for denne delstrekningen i forslaget til
detaljregulering ivaretar de hensynene som ble lagt
til grunn for vedtatt kommunedeleplan.
Mener at utredningen av alternativ 2 for denne
delstrekningen er mangelfull og at det må gjøres
supplerende utredninger.
2. Vilt Mener at foreslåtte viltkryssing over
Svenådalen er ikke god med tanke på viltkryssinger
som i dag skjer spredt over en lang strekning skal

-39
Grunneier tar opp flere forhold som Statens
vegvesen mener ikke er relevant på
reguleringplanstadiet. Flere av temaene vil
bli behandlet i den videre prosessen.
1. SVV mener at foreslått veglinje i
alternativ 2 er tilstrekkelig utredet ved at
de viktigste konsekvensene alternativene er
belyst. Ingen av de regionale
planmyndigheter har krevet ytterligere
utredninger av foreslått alternativ.
2. Se kommentar nr. 4.

3. Detaljert plassering av
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kanaliseres hit. Mener det må etableres ytterligere
viltkryssings-muligheter, og også kryssingsmuligheter
for annen ferdsel, ut over det som er vist i
planforslaget.
3. Gangvegkryssing Gangveg-kryssingen som er vist
nær Søtbakkdalen bør legges litt lenger nord, i
området der eksisterende sti går oppover i skogen fra
Tosobråtan. Dette vil gi bedre plassering i forhold
turstier og eksisterende og fremtidige boligfelt.
4. Støy Påpeker at støykrav/støynivåer kun er vurdert
i forhold til vanlige krav til støy ved bolighus. Det er
ikke tatt hensyn til at utmarksområdet som blir i
forbindelse med skole, barnehage og som turområde
for mange brukere, blir eksponert for vegstøy.
4. Skogsbilveg-kryssing Forutsetter at bygges med
dimensjoner som tillater ferdsel med biler og last i
samsvar med dagens normer.
6. Nærføring Påpeker at et bolighus med tilhørende
uthus, nær Søtbakkdalen,vil bli liggende så nær ny
veg (både i alternativ 1 og 2 at huset blir verdiløst
som konsekvens av dette vegprosjektet.
7. Grenser Påpeker at grenser vist i kartgrunnlaget er
det vist feil grenser mellom gbnr 146/138 og 146/1.
8. Vannforskyning Opplyser om at hans eiendom har
egen vannforsyning, fra åller (oppkommer) og en
borebrønn. Er bekymret for at eiendommens
vannforsyning kan bli negativt påvirket av byggingen
av ny E16.

gangvegkryssingen vil bli gjort i forbindelse
med utarbeidelse av byggeplanen. Om
ønskelig vil det bli gjennomført en egen
begrenset høring dersom endelig forsalg
avviker i vesentlig grad fra foreliggende
planutkast.
4. SVV må forholde seg til gjeldene
forskrifter. Disse fastlegger hvilke
støygrenser som gjelder for ulike boliger,
institusjoner etc.
4. Bruer og kulverter på skogsbilvegen vil bli
dimensjonert for lange (24,24m) og tunge
kjøretøy (13 tonns aksellast)
6. Nærliggende hus vil bli vurdert innløst
som en del av grunnervervet.
7. Foreliggende grenser vil bli kvalitetssikret
i forbindelse med grunnervervet.
8. I forbindelse med utarbeidelse av
byggeplanen vil alle eiendommer med
vannforsyning via borehull bli befart og
sikret vanntilførsel etter anleggelse av ny
vei. Befaring vil bli gjennomført i
forbindelse med grunnerverv.

44. Anders Bratvold og Anne Bratvold
Merknaden gjelder Bratvold gård gbnr 139/6.
1. Vannforskyning Bratvold Gård har eget brønnvann
og brønnen vil bli ødelagt ved bygging av ny veg.
Brønnvannet må erstattes av annen privat vannkilde.
Brønnvannet er gratis, mens kommunalt vann vil
påføre gården store årlige kostnader.
2. Velteplass Det må etableres velteplass og snuplass
for tømmertransport på sørsiden av kulverten i
tilknytning til der skogsbilvegen krysser ny E16.
3. Kryssningspunkt for dyr av ny trase Ny E16 vil
skape problemer for våre husdyr som beiter på
nordsiden av traseen. Dyrene må derfor krysse den
nye veien i planlagt kulvert i Bråtaveien. Ønsker at
det etableres et nytt beite på sørsiden av kulverten.
Det er viktig at kulverten har en slikk utforming at
dyrene tør å benytte seg av den. I tillegg må det
etableres ferister i Bråtaveien der vegen går inn og ut
av beitet. Det må settes opp ny bom på vegen da
vegen er privat.

-40
1. Erstatning for eget brønnvann og
løsninger for tømmertransport/beite vil
være et tema i grunnervervsprosessen.
2. Det vil bli etablert velteplass som ønsket.
3. Se merknad (17).
4. Ny lokalisering av rasteplass er foreslått.
4. Se merknad (4).
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4. Rasteplass Mener at foreslått rasteplass er plassert
svært uheldig. Ønsker at rasteplassen skal flyttes til et
sted der den ikke har så stor verdi for landbruket.
4. Husdyr Påpeker at SVV i byggeperioden tar hensyn
til at det er mange husdyr i området og at
eksisterende gjerder mot utmark og innmark har en
viktig funksjon i sommerhalvåret.
45. Espen Haugli
Bor på eiendommen Haugen gbnr 146/70.
Er opptatt av valg av alternativ over Svenådalen.
Boligen vil bli liggende ca. 130 m fra ny veglinje i
alternativ 1, mens husene må innløses ved alternativ
2. Krever ulempeerstatning som følge av at
nærmiljøet blir forringet og kompensasjon for at
eiendommen vil ha en vesentlig lavere markedsverdi
etter at veien er anlagt.

-44
Erstatningsspørsmålene vil bli et tema
under grunnervervsprosessen i forkant av
utbygging av ny E16. Statens vegvesen
bekrefter at ved valg av alternativ 2 vil
bygningene på eiendommen bli innløst
etter reglene i
ekspropriasjonserstatningslova.

46. Per Olimb
Eier 121/16. Godtar at boligen hans blir innløst.
Foreslår ny trase for veg til Sagenga. Stiller spørsmål
om hva Statens vegvesen har tenkt å gjøre med
beitedyr i anleggsfasen

-48
Detaljer rundt overdragelse av boligen vil
bli avklart som en del av grunnervervet. Det
samme gjelder hva som kan skje med
beitedyra i anleggsfasen. Foreslått ny trase
for veg til Sagenga synes fornuftig og er lagt
inn i revidert plan (MC).

47. Astri Marie Faafeng
Eier 139/38. Har valgt å bosette seg i et rolig og stille
område rundt Bratvalsgrinda i et hus fra 1998.
Ønsker at det opprettholdes direkte tilgang til marka
fra Bratvalsgrinda.
Er bekymret for støy i forbindelse med
anleggsvirksomheten.

48. Henrik Bärnholdt
Den planlagte Bekkestua kulvert er av stor betydning
for den videre driften av Rønnerud Gård da den gir
tilknytning til skogsbilveg som blir brukt til trening av
hestene.

-49
Adkomst til marka fra Bratvaldsgrinda er
tenkt å gå gjennom Bekkestua kulvert eller
gjennom Bråtankulverten. Disse ligger ca.
900 m. fra hverandre.
Forskrift T1442/12 gjelder også for
anleggsstøy. Grenseverdier i denne vil
gjelde for gjennomføring av anlegget.

-40
Planlagt Bekkestua kulvert vil godt kunne
brukes av hester fra Rønnerud gård.
Viltproblematikk er omtalt i merknad (10).
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Søtbakken bro.
49. Rolf Sonerud

Eier g/bnr 121/13 ved Østre Olimb/Gjerdingveien.
Ønsker innløsning av sin eiendom.

50. Advokatfirmaet Hjort DA /Frode A. Innjord
Uttaler seg på vegene av Moe gård gnr./bnr. 148/1.
1. Mener at alternativer ikke har blitt utredet
tilstrekkelig og at vurderingsgrunnlaget ikke har vært
riktig. Påpeker at mangelfull utredning er i strid med
prinsippene for saksutredning i Plan- og
bygningsloven.
2. Påpeker at siden foreliggende prosjekt har negativ
nytteverdi bør det ikke bygges ny veg i området. De
mener at hele prosessen må nullstilles og startes på
nytt.
3. Nytt alternativ i Svenådalen. Påstår at det
anbefalte forslaget ikke er tilstrekkelig utredet mht.
støy og synlighet.
4. Mener at forslaget strider mot meklingsresultatet
fra kommunedelplanarbeidet for Eggemoen –
Kleggerud fordi forbruket av dyrka mark har økt og
ikke blitt redusert. Mener at detaljeringsprosessen
burde ført til redusert usikkerhet og ikke det
motsatte.
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Vi kan ikke love innløsning på
reguleringsplanstadiet, men det vil bli
gjennomført en detaljert støyutredning og
vurdert alternative løsninger i forbindelse
med utarbeidelsen byggeplanen.

-48
1. Planlegging av ny E16 forbi Jevnaker har
pågått i mange år. Det er utarbeidet et
betydelig antall grunnlagsdokumenter.
Jevnaker har hatt saken til behandling i
flere omganger og har fattet vedtak for
begge kommunedelplaner. Ringerike
kommune har også vedtatt kDP for traseen
i sin kommune. Regionale myndigheter har
akseptert at planarbeidet er utført i
henhold til gjeldende lover og
retningslinjer. Statens vegvesen mener
derfor at prosjektet er gjennomført i
henhold til gjeldene retningslinjer og
lovverk.
2. Prioritering av hvilke prosjekter som skal
gjennomføres skjer gjennom en politisk
prosess hvor kommunene gir innspill om
sine ønsker og til sist er det som kjent
Stortinget gjennom behandlingen av
Nasjonal transportplan som bestemmer
hvilke prosjekter som skal gjennomføres.
Nytte/kostnad brukes som ett grunnlag for
å vurdere ulike sider ved prosjekter. Skulle
man bare prioritert prosjekter ette N/Kverdi, ville svært få prosjekter utenom de
største byene bli gjennomført.
3. Det er gjennomført separate
støyberegninger av det anbefalte
alternativet. Resultatet viser at det er
svært liten forskjell i antall støyplagete.
Forskjeller i synlighet er også vurdert. Det
anbefalte alternativet innebærer en lengre
bru som vil bli liggende lenger ned i
terrenget, mens det opprinnelige forslaget
vil inneholde to bruer med fire landkar.
Utforming av landkarene vil være krevende
og kan by på utfordringer.
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4. Arealforbruket er kommentert i merknad
11. Noe av årsaken til at arealforbruket har
økt er at vi ikke har fått tillatelse til å
gjennomføre grunnboringer på Moe gård.
Vi har derfor vært nødt for å ta høyde for
verst tenkelig terrenginngrep.
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51. Moe Gård

Eier gnr./bnr.: 148/1. Moe gård har kommet med
innspill i alle faser av planprosessen. Det er avholdt
flere møter mellom Statens vegvesen og Moe gård i
løpet av prosessen. Moe gård har følgende innspill til
reguleringsplanen:
1. Skiltet hastighet på fv. 241. Ønsker 40 km/t fra
Kleggerud til jernbaneundergangen.
2. Påstår at Statens vegvesen har holdt tilbake
opplysninger om arealregnskap i planprosessen.
3. Avkjørsler Eksisterende avkjørsler ønskes
opprettholdt.
4. Erstatningsområder. Mener at foreslåtte
erstatningsområder ikke oppfyller meklingsresultatet.
5. Bru over Moselva. Ønsker ikke at denne gjøres
kortere av hensyn til at dette er tenkt å være en
viltpassasje.
6. Driftveger. Moe gård har tegnet inn ønskede
traseer på et eget kart.
7. Skogsbilveg. Moe gård ønsker ikke at dagens
skogsbilveg skal brukes som anleggsveg, men at det
bygges en ny veg som tar av fra fv. 241 ved ca. profil
1400.
8. Verkeplassen Ønsker utkjøring på avlastet veg.
9. Militærlageret Ønsker opprettholdt et område på
ca 10 daa regulert til forretning/industri. Moe gård
ønsker å regulere et større areal til Erverv i søndre
kvadrant i Kleggerudkrysset.
10. Arealregnskap Moe gård mener at de ikke har
fått utlevert arealregnskap fra tidligere planprosesser
og at det er feil ift.. hvilke arealer som det vil være
mulig å dyrke opp i fremtiden.
11. Størrelse på drivverdige arealer. Mener at de
deler av den dyrka marka som vil bli liggende på
sørsiden av ny E16 ved Brandalsbekken ikke vil være
regningssvarende å dyrke i fremtiden.
12. Moe gård mener at planforslaget ikke har tatt
tilstrekkelig hensyn til meklingsresultatet fra
kommunedelplanfasen.
13. Saksbehandlingsfeil. Moe gård mener ordføreren
har hatt selektiv bruk av habilitetsreglene ved flere av
kommunestyrets behandling av planforslaget.

1. Ønsket tas til etterretning. Fastsetting av
skiltet hastighet på fv. 241 hjemles ikke i
reguleringsplanen. Skiltet hastighet vil bli
fastlagt ut i fra vegens utforming, antall
avkjørsler og bebyggelse langs vegen.
2. Statens vegvesen er ikke enig i at det
holdt tilbake opplysninger om forbruk av
arealer i prosessen. Ingen regionale
myndigheter har heller kommentert dette
forholdet. Det er oppgitt arealtall med en
gitt nøyaktighet som har stått i forhold til
det plannivået man har operert på.
3. Foreslåtte avkjørsler fremgår av revidert
planforslag. Antall avkjørsler har stor
betydning for trafikksikkerheten på vegen.
4. Det har ikke vært mulig å finne nye
areaer egnet til nydyrking som kan brukes til
erstatning for de arealer som går tapt pga.
veganlegget. Det jobbes med å avklare de

forhold Fylkesmannen har fremmet
innsigelse til. Vi har fått signaler om at FMO
vil trekke innsigelsene.
5. Foreslått bru over Moeselva foreslås med
en lengde på ca.100 meter. Gjennomsnittlig
høyde er ca. 10 meter, men bredden på
brua vil bli rundt 12,4 meter.
Åpenhetsindeksen blir 80, mens det
anbefales at denne må være større enn 2,4
for at passasjen under vil bli benyttet som
viltpassasje.
6. Foreslåtte driftsveger er tegnet inn på
revidert plankart.
7. Statens vegvesen ønsker å benytte
dagens skogsbilveg som anleggsveg. Vegen
vil bli rustet opp for å tåle anleggstrafikken.
Eventuelle skader som vegen blir påført
som følge av anleggsdriften, vil bli utbedret
før anlegget avsluttes.
8. Tilhører ikke denne planen, men plan for
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14. Saksbehandlingsfeil Se pkt. 10 Moe Gård mener
manglende overlevering av arealtall er å betrakte
som saksbehandlingsfeil.
15. Alternativ veglinje i Svenådalen. Moe gård
mener at ingen av alternativene i Svenådalen har
vært utredet på samme nivå som resten av linja.
16. Linjeføring ved Toso Moe gård ber om at det
vurderes en ny linje der ny veg legges i tunnel forbi
Toso skole.
17. Valg av alternativ 2 Moe gård mener dette
alternativet på strekningen Kleggerud – Eggemoen er
i strid med meklingsresultatet på
kommuneplanstadiet og i strid med overordnede
føringer om forbruk av dyrka mark.
18. Vilt. Moe gård påpeker at det i området der ny
veg er tenkt lagt befinner seg mye vilt som går
mellom sommerbeite i Nordmarka og vinterbeite i de
lavereliggende områdene rundt Moesmoen,
Eggemoen, Åsa, Nittedal og Maridalen. De mener at
viltproblematikken ikke er godt nok utredet.
19. Håndtering av vilt i anleggsperioden. Moe gård
ber utbygger etablere en beredskapsplan for
hvordan viltet skal behandles mens vegen bygges.
20. Andre opplysninger. Moe gård gir opplysninger
om en rekke forhold som berører gården og driften
av denne. De motsetter seg at dagens skogsbilveg
skal benyttes som anleggsveg inn til ny veglinje.
Ønsker at utvidelsen på fv. 241 legges på vestsiden
av vegen for å unngå nærføringsulemper på
bygninger som ligger på sørsiden av vegen. Krever at
bjerkealeen må plantes på nytt.
21. Overskuddsmasser Moe gård viser til at i
forbindelse med tidligere planarbeider ble Moe gård
lovet gratis tilkjørte masser for utfylling av Løkevika
og til Strandpromenaden.

avlastet veg. Denne fremmes som en egen
plan.
9. Det foreslås regulert et justert område
på ca. 10 daa til Byggeområder for
industri/lager rundt «Militærlageret».
Regulering av nytt område til Byggeområde
i nærheten av Kleggerudkrysset må
behandles som en selvstendig
reguleringsplan. Grunneier må selv utrede
saken og søke kommunen om omregulering
i henhold til det kravet som er knyttet opp
mot eksisterende ervervsområde i
gjeldende kommuneplan Et evt.
næringsområde må evt. anlegges utenfor
vedtatt byggegrense for ny E16 og fv. 241.
Reguleringsplanen vil ikke påvirke Moe
gårds rettigheter og muligheter når det
gjelder denne eiendommen.
10. Det er utarbeidet arealregnskap med
ulike detaljering for de ulike planfasene.
Selv om regnskapene tilsynelatende er
nøyaktige, blir ikke veglinjen fastlagt i detalj
på KDP stadiet selv om tallen kan ha vært
oppgitt med desimaler. Arealberegningene
har tatt utgangspunkt i skjematisk
utforming av veganlegget bl.a. mht.
skråningsutslag (1:2). Hensikten med
arealregnskapet er å kunne sammenligne
alternativer opp mot hverandre. Det er
brukt samme forutsetning mht.
skjæring/fylling i alle alternativer. Det har
ikke vært utarbeidet arealtall for inngrep på
hver enkelt eiendom i KDP, da
usikkerhetene er for store.
11. Omtalte arealer er i arealregnskapet
tatt ut som dyrkbart areal. Avgangen vil bli
erstattet etter gjeldende regler.
12. Tas til orientering. Det er Jevnaker
kommune som er planmyndighet, mens
Fylkesmannen i Oppland fører
lovlighetskontroll av kommunens vedtak.
13. Svv forholder seg til beslutninger fattet
av kommunestyret. Det ligger ikke til Svv å
ta stilling til spørsmål om habilitet. Svv
legger til grunn at beslutninger er fattet i
tråd med Forvaltningsloven kapittel 2.
14. Arealregnskap har vært en del av
grunnlaget for de beslutninger som er
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fattet. Det verktøyet som er brukt til å
fremskaffe data har gitt tilsynelatende
svært nøyaktige tall. I KDP fasen er
imidlertid nøyaktigheten på plassering av
veglinja og skjæring/fyllingsskråninger ikke
optimalisert. KDP for Olum – Kleggerud ble
vedtatt uten innsigelser, mens KDP for
Eggemoen – Olum ble vedtatt med
innsigelser hvor forbruk av dyrka mark var
sentralt. Som kjent ble det oppnådd
enighet i meklingen selv om det var mye
diskusjon rundt tallgrunnlaget. I forslag til
reguleringsplan er grunnlaget for
arealregnskapet detaljerte kart over
inngrep på hver enkelt eiendom.
14. KDP løsningen i Svenådalen var som
omtalt en kompromissløsning som ikke har
vært utredet som et selvstendig alternativ.
Hele området var imidlertid kartlagt i
forbindelse med Konsekvensutredningen.
Det var ingen innsigelser eller klager på
Jevnaker kommunes vedtak. Svv anser
derfor at foreliggende utredning var
tilstrekkelig grundig for kommunens
vedtak.
16. Ulike tunnelløsninger har vært vurdert
tidligere. Svv hadde innsigelser til alle
forslag som inneholdt tunnel ut i fra at det
ble vurdert at nytten ikke sto i forhold til de
ekstra kostnadene som vil påløpe i
forbindelse med anlegg og gjennom en
tunnels levetid. Elever på skolen bør kunne
komme greit inn i marka på den
nærliggende skogsbilvegen som vil krysse
ny E16 under en lengre bru. I tillegg foreslås
det bygget en egen gangkryssing over ny
E16.
17. Valg av løsning 2 optimalisert for
Kleggerudkrysset ble avgjort etter mekling
hos fylkesmannen. Forbruk av dyrka mark
var et sentralt tema. Det er i den sendere
tid avdekket at det er et stort potensial for
at det finnes alunskifer i området mellom
Kleggerudkrysset og Moeselva. Alunskifer
må behandles som strekt forurenset masse
hvis det eksponeres for luft eller
vanngjennomstrømning. Svv ønsker å legge
ny veg så høyt som mulig i terrenget i dette
området for å redusere faren for
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forurensing fra alunskifer mest mulig. Når
det gjelder forbruk av dyrka mark henvises
til merknad 11.
18. Se merknad 10,
19. Se merknad 10.
20. Svv opprettholder forslaget om å
regulere skogsbilvegen som vist på kartblad
21 som midlertidig anleggsveg inn i
anleggsområdet. Foreslått løsning fra Moe
gård om å benytte en eksisterende
avkjørsel fra fv. 241 vil innebære at det må
bygges en midlertidig anleggsveg over
dyrka mark. Dette ansees som en svært
uheldig løsning.
Foreslått utvidelse av fv. 241 er lagt på
vestsiden av vegen forbi bygningene på
Moe gård. Evt. reetablering av bjørkealé vil
bli vurdert som en del av grunnervervet.
21. Massedeponeringsplan vil bli utarbeidet
som en del av byggeplanleggingen. Da vil
det bli bestemt hvilke masser som vil bli
fraktet til hvilke områder. Evt. oppfylling i
Verkevika vil inngå som en del av
grunnervervet.
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52. Kari Helen Røste

Eier av Røste gård 138/1. Påpeker at eiendommen vil
bli sterkt berørt av anlegget av ny veg. Stiller
følgende krav til det nye veganlegget:
1. Tømmervelte Må anlegges ved overgangsbru i
Kanadavegen.
2. Driftsveger Må etableres driftsveger langs ny E16
på hennes eiendom.
3. Drenering Opplyser om flere områder med stort
tilsig av vann. Påpeker at vann må ledes bort fra
dyrka mark.
4. Vilt Ber om at det tas hensyn til ferdsel av vilt.
5. Anleggsperioden Røste gård må under hele
anlegget kunne opprettholde vanlig drift og ferdsel.

1. Imøtekommet og tegnet inn på revidert
plan.
2. Imøtekommet og tegnet inn på revidert
plan.
3. Ved prosjektering av veganlegget må
drenering av tilstøtende jordbruksområder
ivaretas. Detaljert prosjektering vil bli
gjortsom en del av byggeplanleggingen.
4. Viser til omtale av planlagte vilttiltak i
merknad 10 fra Landbrukskontoret på
Hadeland.
5. I forbindelse med
anleggsgjennomføringen må det
forutsettes at gården kan opprettholde
normal drift så langt dette er mulig.
Eventuelle ulemper vi bli vurdert i
forbindelse med
grunnervervforhandlingene.
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53. Ola Øverli

Eier g/bnr 122/20
Er bekymret for at ny veg vil forringe kvaliteten ved
boligen.

54. Lars Olimb

Eier g/bnr 121/1 ved Østre Olimb/Gjerdingveien.
Benytter eiendommen til ammekuproduksjon. Mener
at ny veg vil legge beslag på så mye jord at det vil gå
ut over driften av gården.
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Boligen ligger innenfor den korridoren som
var regulert til ny E16 i

-82
Forholdene til videre gårdsdrift vil bli en del
av grunnervervet.
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SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Arkivsaksnr.: 13/1538-9

Arkiv: L12

DETALJREGULERING FOR E16 EGGEMOEN - OLUM –
UTTALELSE FRA RINGERIKE KOMMUNE

Forslag til vedtak:
Det vises til oversendelse av planforslag for detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum fra
Statens vegvesen 11.04.2014. Ringerike kommune har følgende uttalelse til planforslaget:
1. Ringerike kommune ser svært positivt på planene for E16 Eggemoen-Olum.
2. Ringerike kommune ber om at forholdet til planarbeid for framtidig forkortelse
mellom Nymoen og Eggemoen vurderes, og ivaretas på en hensiktsmessig måte.
3. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere mulighetene for å etablere en
rasteplass i området mellom Eggemoen og Kistefos.
4. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere grundig om hensynet til vilt og
vilttrekk er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Det vises i den forbindelse til kart
som viser vilttrekk, samt egen uttalelse fra landbrukskontoret i Ringerike og Hole.
Dersom det ikke etableres viltgjerde, må det vurderes å stille krav om opprettelse og
vedlikehold av vegetasjonsfrie soner langs vegen på Eggemoen, i tillegg til
fartsreduserende tiltak. Slike krav må sikres gjennom reguleringsbestemmelser.
5. Eggemoen har i dag stor aktivitet, med både skogsdrift, trening og friluftsliv,
næringsvirksomhet og regionalt skyteanlegg. I tillegg er det planer om omfattende
nærings utvikling, samt masseuttak. I den forbindelse ønsker kommunen å se på
muligheten for en framtidig ny atkomst til Eggemoen, nordøst for flystripa. Dette vil
bli øst for framtidig rundkjøring.
6. I forslag til reguleringsbestemmelser er det skrevet "Randselva bro". Skrivemåte på
navnet bør være "Randselva bru", som er mest brukt ellers i distriktet.

Sammendrag
I samråd med kommunene Ringerike og Jevnaker har Statens vegvesen lagt forslag til
detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum ut til offentlig ettersyn. Dette er i tråd med
kommunedelplan vedtatt i 2013. Selve vegtraseen er ca. 13 km lang, og planområdet
omfatter 1800 daa. Formålet med planen er bedre trafikksikkerhet og framkommelig for alle
trafikantgrupper på strekninga. Ringerike kommune vil uttale seg til den delen av
planforslaget som berører Ringerike.

Bakgrunn
I samarbeid med Jevnaker kommune og Ringerike kommune har Statens vegvesen utarbeida
forslag til detaljregulering for ny E16 på strekningen Eggemoen-Olum med atkomst til
Jevnaker via fv. 241. Dette er en videreføring av tidligere vedtatte kommunedelplaner.
Parsellen er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023. Prosjektet er
budsjettert til kr 2,3 milliarder, hvorav 1,3 milliarder er foreslått finansiert med bompenger.
Etter at detaljreguleringen er vedtatt vil bompengesaken behandles i kommunene. Det
foreligger prinsippvedtak om bompengefinansiering i begge kommunene. På bakgrunn av
plan- og bompengevedtak utarbeider Vegdirektoratet en stortingsproposisjon som går til
Samferdselsdepartementet og videre til stortinget.
Iht. plan- og bygningsloven § 3-7 har Jevnaker og Ringerike kommuner avtalt med Statens
vegvesen å overføre planforberedelse til regional myndighet. Dette innebærer at det nå er
Statens vegvesen som selv har sendt planforslaget på høring, og lagt det ut til offentlig
ettersyn. Ringerike kommune vil gi en egen høringsuttalelse til planforslaget. Det er denne
uttalelsen som nå legges fram til behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning.
Etter at planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn, vil Staten vegvesen
kommentere innkomne merknader, og eventuelt bearbeide planforslaget. Det reviderte
planforslaget sammen med høringsuttalelsene vil deretter bli oversendt kommunene for
sluttbehandling.

Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planforslaget består av 20 plankart, med tilhørende reguleringsbestemmelser og
planbeskrivelse. Plankart og bestemmelser følger som vedlegg 3, og planbeskrivelse følger
som vedlegg 4. Øvrige dokumenter, illustrasjoner og videoer kan ses på Statens vegvesen
sin prosjektside.
Planen omfatter i hovedsak berørte vegareal med nødvendig skråningsutslag og sideareal.
Planen har også midlertidig anleggsbelte, som er arealer som er nødvendige for å få bygd
vegen – men som senere vil bli tilbakeført til opprinnelig formål.
Ny E16 vil ta av fra eksisterende E16 ved Eggemoen i ei rundkjøring, og legges i lang bru
over Randselva. Fra Randselva og til øst for Kleggerud går vegen gjennom et kulturlandskap
med dyrka mark. Her bygges et nytt toplanskryss som gir atkomst til Jevnaker sentrum via
Ringeriksvegen (fv 241). Videre østover er vegen lagt gjennom et sidebratt skogsterreng.
Ved Aslaksrud og opp til Olum krysser igjen vegen gjennom et småkupert
jordbrukslandskap før den kobler seg til eksisterende E16. Vegen planlegges som en tofelts
veg med midtdeler og midtrekkverk, fartsgrense 90 km/t og forbikjøringsfelt (klasse H5).

Som en del av tiltaket vil fv. 241 Ringeriksvegen oppgraderes med bygging av gang- og
sykkelveg/fortau langs vegen.
Eggemoen
Påkobling mellom gammel og ny E16 på Eggemoen planlegges som rundkjøring i plan. I
påvente av traseavklaring for tilstøtende parsell (Nymoen Eggemoen) vil vegvesenet se
disse planene i sammenheng med tanke på et framtidig planskilt kryss. Rundkjøringen anses
altså som en midlertidig løsning fram til videreføring er avklart og skal realiseres.
Det legges opp til et infiltrasjonsbasseng på Eggemoplatået på nordsida av vegen som skal ta
opp avrenning fra vegbanen, og sikra at vannet ikke finner nye veger og graver seg et løp
ned skråningen på vestsida av Randselva. Området ved rundkjøringa på Eggemoen er et
prioritert område for beplantning i prosjektet. Ved bygging av rundkjøring vil trafikken
legges i en midlertidig veg rundt anleggsområdet på vestsida av E16.
Det legges til rette for gang- og sykkelveg på vestsida av rundkjøringa, parallelt med
Eggemoveien. Dette gir mulighet til å etablere en framtidig sammenhengende gang- og
sykkelforbindelse mellom Jevnaker og Hønefoss.
Rasteplass
Det har tidligere i planarbeidet vært et ønske om å etablere en rasteplass i hver retning langs
strekningen. Alternativet på Eggemoen er forkasta av vegvesenet, som viser til at det på sikt
er ønske om å legge til rette for en større rasteplass med flere servicefunksjoner sør for
avkjøringa til ny E16 på Eggemoen. Grunneier her har tidligere tatt initiativ for å starte en
planprosess for dette, men dette planarbeidet er stoppet opp i påvente av avklaringer når det
gjelder framtidig vegsystem på Eggemoen.
Vilt
Det går et regionalt viktig vilttrekk fra Nordmarka ned til vinterbeiteområder ved Mosmoen,
Eggemoen og Randsfjorden. E16 planlegges med viltgjerde på østsida av Randselva. Det
legges ikke opp til viltgjerder på strekningen gjennom Eggemoen, da det ikke er ønskelig å
skape en total barriere for vilt i dette området. Her er det god sikt, og farten vil være relativt
lav grunnet nærhet til rundkjøringen. Dette kan føre til viltpåkjørsler. Vedlagt følger kart
som viser registrerte vilttrekk i Hønefoss-området, samt uttalelse fra landbrukskontoret i
Ringerike og Hole (vedlegg 5 og 6). Det har vært et problem med viltpåkjørsler på
Eggemoen. Med bakgrunn i dette har det blitt rydda langs eksisterende veg over Eggemoen,
og det er også gjennomført foring for å holde vilt unna vegen. Landbrukskontoret påpeker at
ny veg med stor trafikk og mulighet for et stort antall viltpåkjørsler også vil kunne ha en
barrierevirkning.
Kulturminner
Planforslaget berører automatisk freda kulturminner. I Ringerike gjelder dette en fangstgrop
ved anleggsområdet på Eggemoen, samt et bosetnings- og aktivitetsområde under Randselva
bru. Ved rundkjøringa på Eggemoen vil vegen også gi nærføring til kulturminne
"Eggestein". Vegvesenet søker om å frigi kulturminner der det er nødvendig.
Randselva bru
Brua over Randselva vil være 540 m lang, uten pilarer eller fundamenter i selve elveløpet.
Det er gitt bestemmelser som angir at det ikke tillates etablert konstruksjoner i Randselva.

Det er også unngått pilarer i den bratte skråninga mot Eggemoen, da denne er sårbar for
inngrep. Dalføret er bredt, og brua må også krysse jernbanelinja. Det foreligger to
brualternativer, begge med et enkelt formspråk:
- Betong (frittframbygg bru)
- Stål (kassebru)
Valg av brutype vil skje i byggeplanfasen. Utforming skal da legges fram for Kistefosmuseet, Jevnaker kommune, Ringerike kommune, Oppland fylkeskommune og Buskerud
fylkeskommune, jf. forslag til reguleringsbestemmelser § 1.7.
Bruene langs nye Rv7 har nylig fått navn, med "bru" som skrivemåte. I forslag til
reguleringsbestemmelser for E16 Eggemoen-Olum er det skrevet "Randselva bro".
Skrivemåte på navnet bør være "Randselva bru", som er mest brukt ellers i Ringerike.
Jordvern
Hensyn til dyrka mark har vært viktig, og det er gjort grundige vurderinger. Veglinja er nøye
optimalisert og planlagt i terrenget for å begrense beslaget. Det har ikke lyktes å legge inn
erstatningsarealer i planforslaget. Permanent beslag av fulldyrka mark i Ringerike vil være
23.8 daa.
Plantype, avgrensning og framdrift
Planen fremmes som en offentlig detaljregulering. Statens vegvesen er forslagsstiller. Det
tas sikte på vedtak av detaljreguleringen innen utgangen av 2014. Iht. handlingsplanen i
NTP er det satt av oppstartsmidler i 2015. Tidligste byggestart vil sannsynligvis bli i slutten
av 2016. Anslått byggetid er ca. 3 år.
Eiendomsforhold
Planområdet omfatter en rekke private og offentlige eiendommer.
Innkomne innspill til planoppstart
Statens vegvesen varsla, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av
planarbeidet til berørte parter i brev 02.05.2013 og kunngjorde det i Ringerikes Blad.
Oppstart ble også kunngjort på Statens vegvesen og kommunens nettsider.
Det kom inn totalt 25 uttalelser. Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert av
vegvesenet i et eget notat. De viktigste forholdene som ble påpekt er:
- Jordvern.
- Vegen skal ikke bli en barriere mellom Jevnaker og Nordmarka.
- Vassdrag, spesielt bru over Randselva som må tilpasses omgivelsene mht.
elveskråningen og naturverdier (elvemusling og storørret).

Forholdet til overordnede planer
Gjeldende overordna plan er kommunedelplan for Eggemoen-Kleggerud, vedtatt av
kommunestyrene i Ringerike og Jevnaker henholdsvis 31.01.2013 og 05.02.2013. Se
vedlegg 7.
I kommunedelplanen er det vist en linje som kommer skrått inn på eksisterende veg ved
Eggemoen. Det foreslås nå rundkjøring, i påvente av avklaringer knytta til videreføring mot
Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor planavgrensninga (korridoren). Linja som er vist

i kommunedelplanen er bare et eksempel på en trase. Med bakgrunn i dette anses
planforslaget i hovedsak for å være i tråd med kommunedelplanen.

Juridiske forhold
Statens vegvesen har selv lagt planforslaget ut til offentlig ettersyn etter avtale med
kommunene. Dette iht. plan- og bygningsloven § 3-7.

Behov for informasjon og høringer
19. og 20. mai 2014 ble holdt åpent informasjonsmøte og åpen kontordag på Jevnaker. Både
Statens vegvesen og kommunene var til stede. I de tidligere kommunedelplanprosessen er
det også gjennomført bred medvirkning.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anser at planforslaget er positivt for Ringerike kommune og regionen for øvrig.
De viktigste problemstillingene ble behandla og avklart i forbindelse med
kommunedelplanen, som ble vedtatt i 2013. Detaljreguleringen sørger for mer detaljerte
avklaringer, blant annet konkret hvilke eiendommer som berøres og hvordan. I
kommuneplanprosessen ble det gjennomført omfattende utredninger, og rådmannen anser at
utredningsplikten er oppfylt.
Prosjektet korter ned reisetida mellom Ringerike og Gardermoen, noe som kan bidra til å
styrke Ringeriksregionens attraktivitet for næringsliv og tilflytting. Erfaring fra tilsvarende
vegprosjekter viser at det er sannsynlig at næringsliv og servicebedrifter ønsker å etablere
seg ved nye innfartsårer og kryssområder. Prosjektet kan dermed gi økt interesse for
nyetableringer på Eggemoen, hvor det er omfattende planer for næringsutvikling.
I tillegg til å bedre framkommelighet, vil ny E16 gi bedre trafikksikkerhet. Ny E16 skal ikke
nyttes av gående og syklende, og er i seg selv ikke et tiltak for denne gruppen. Men tiltaket
medfører en kraftig trafikknedgang på avlasta veg, og Statens vegvesen har også fremmet en
egen plan for denne med en rekke tiltak for myke trafikanter. På Eggemoen reguleres det
plass til gang- og sykkelveg som kan bli en del av en framtidig forbindelse mellom Hønefoss
og Jevnaker. Samla sett gir planen bedre forhold for myke trafikanter.
Med bakgrunn i vurderingene ovenfor anbefaler rådmannen at Ringerike kommune gir en
positiv uttalelse til planforslaget, med noen merknader knytta til følgende punkter:
• Nymoen-Eggemoen: Vegdirektoratet har gitt beskjed om at Statens vegvesen skal
starte opp planlegging av forkortelsen Nymoen-Eggemoen. Disse planarbeidene bør
ses i sammenheng, og organiseres på en hensiktsmessig måte for å oppnå et best
mulig resultat – både knytta til løsninger, framdrift og kostnader.
•

Rasteplass: Det bør ses på mulighetene for å etablere en østgående (eller toveis)
rasteplass i området mellom Eggemoen og Kistefoss. Her er det gode utsiktspunkter
som vil være attraktive stoppesteder. Dette vil kunne bli en rasteplass hvor
kommunene og lokale turistattraksjoner kan markedsføre seg.

•

Vilt: Det bør vurderes nærmere om hensynet til vilt og vilttrekk er tilstrekkelig
ivaretatt i planforslaget. Dersom det ikke etableres viltgjerde, må det vurderes å stille
krav om opprettelse og vedlikehold av vegetasjonsfrie soner langs veien på
Eggemoen, i tillegg til fartsreduserende tiltak. Slike krav må sikres gjennom
reguleringsbestemmelser.

•

Framtidig ny atkomst til Eggemoen: Med bakgrunn i stor aktivitet på Eggemoen, og
planer for utvikling ønsker rådmannen å se på muligheten for en framtidig ny
atkomst til Eggemoen, nordøst for flystripa.

•

Randelva bru: Skrivemåte for brunavn bør være i tråd med øvrige navn i distriktet,
dvs. Randselva bru.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Varslet planområde med kommunegrenser
Oversendelsesbrev til Ringerike kommune, datert 07.04.14
Forslag til plankart og bestemmelser, datert 11.04.14.
Planbeskrivelse, datert 11.04.14.
Kart – vilttrekk i Hønefoss
Uttalelse fra Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Kommunedelplan for Eggemoen-Kleggerud, vedtatt av kommunestyrene i Ringerike
og Jevnaker henholdsvis 31.01.2013 og 05.02.2013.*

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

Ringerike kommune, 22.05.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gunnar Hallsteinsen
avdelingsleder: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Guro Skinnes

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 13/1538-17

Arkiv: L12

Sak: 71/14
DETALJREGULERING FOR E16 EGGEMOEN - OLUM - UTTALELSE FRA
RINGERIKE KOMMUNE
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:
Det vises til oversendelse av planforslag for detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum fra
Statens vegvesen 11.04.2014. Ringerike kommune har følgende uttalelse til planforslaget:
1. Ringerike kommune ser svært positivt på planene for E16 Eggemoen-Olum.
2. Ringerike kommune ber om at forholdet til planarbeid for framtidig forkortelse
mellom Nymoen og Eggemoen vurderes, og ivaretas på en hensiktsmessig måte.
3. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere mulighetene for å etablere en
rasteplass i området mellom Eggemoen og Kistefos.
4. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere grundig om hensynet til vilt og
vilttrekk er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Det vises i den forbindelse til kart
som viser vilttrekk, samt egen uttalelse fra landbrukskontoret i Ringerike og Hole.
Dersom det ikke etableres viltgjerde, må det vurderes å stille krav om opprettelse og
vedlikehold av vegetasjonsfrie soner langs vegen på Eggemoen. Slike krav må sikres
gjennom reguleringsbestemmelser.
5. Eggemoen har i dag stor aktivitet, med både skogsdrift, trening og friluftsliv,
næringsvirksomhet og regionalt skyteanlegg. I tillegg er det planer om omfattende
nærings utvikling, samt masseuttak. I den forbindelse ønsker kommunen å se på
muligheten for en framtidig ny atkomst til Eggemoen, nordøst for flystripa. Dette vil
bli øst for framtidig rundkjøring.
6. I forslag til reguleringsbestemmelser er det skrevet "Randselva bro". Skrivemåte på
navnet bør være "Randselva bru", som er mest brukt ellers i distriktet.
Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.06.2014:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med endring fremmet av Elsa Lill P. Strande
(H):
Følgende strykes i nest siste setning i punkt 4: - -- - i tillegg til fartsreduserende tiltak. --------.

SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/655-2

Arkiv: X43

KOMMUNENS REPRESENTANT I KONFLIKTRÅDETS
OPPNEVNINGSUTVALG
Forslag til vedtak:
Varaordfører Runar Johansen utpekes som Ringeriksregionens representant i konfliktrådets
oppnevningsutvalg.

Beskrivelse av saken
Kommunene er i brev fra Konfliktrådet i Buskerud datert 15.01.2015 anmodet om å
oppnevne representanter til konfliktrådets oppnevningsutvalg. Kopi av brevet følger som
trykt vedlegg.
Oppnevningsutvalget har som hovedoppgave å oppnevne meklere til konfliktrådet.
Det er anmodet om at kommunene i regionvis samler seg om hver sin felles representant.
Rådmennene og ordførerne i Ringeriksregionen er enige om at Ringerike kommunestyre
utpeker Ringeriksregionens felles representant.

Rådmannens vurdering
Ordføreren og rådmannen har drøftet saken og er enige om å foreslå at varaordfører Runar
Johansen utpekes som vår representant.

Vedlegg
1. Brev fra Konfliktrådet i Buskerud 15.01.2015: Kommunens representant i
konfliktrådets oppnevningsutvalg.

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, 11.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Lars Olsen
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Til kommunene I Buskerud
samt Sande, Svelvik og Jevnaker

Vår ref
20l4f3732
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representanti

konfliktrådets
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Dokid
H

15024556

(151‘65=5-2)

VEDLEGG

Dato
15.01.2015

oppnevningsutvalg

Kontlikträdets meklere blir opptieviit for en periode på 4 år. Vervet er frivillig og
sammensetningen
av tneklere skal være allsidig, slik at befolkningen er best inulig

representert. For tiden hat‘ konfliktrådet 22 meklere i Buskerud.
I folge § 4 i den nye konfliktrådsloven
som trådte i kratt 01.07.14 oppnevnes ineklere av et
oppnevningstitvalg
som består av én representant tttpekt av kommunestyret (eller
konnmtiiestyrene hvis kommunene Husker å gå sammen om en representant), én representant

for politiet og konflikträdslederen.
Oppnevningsutvalget
skal frata meklere vervet dersom de ikke lenger' ojipfyllei' kravene som
settes i konfliktrâdslovens
§ 5, § 6 eller § 7. Det dreier seg dai ltoxfedsak om iltelukkelse på
grunn av vandel eller stilling.
Oppnevningsutvalget
har kun møter ved behov, så dette er ikke noen stor arbeidsoppgave.
er litt forskjellig praksis rundt om i landet i hvilken grad konnnunene er inne i bildet ved

Det

oppnevningeti. Mange har overlatt til konfliktråtlet og politiet å plukke ut :neklerkartdídater
og har kun godkjent utvelgelsen i ettertid. I Buskerud ga de fleste kommunene
beskjed om at dette kitnne kontliktrâtlet og politiet håndtere på egen liånd.

konfliktrådet

Selv om kontliktrådene ikke longer er kornrntmale/ititerkommlinale,
har den nye
konfliktråtlsloveri opprettholdt at kornnnineiie skal være med i oppnevningsutvalgct.
Vi
eirsker derfor formelt å få på plass kommunenes representanter i oppnevningstttvalget.
Nå er det slik at det er en stor forskjell på beltovet for meklere rundt om i fylket og vi mener
derfor at det vil være naturlig at noen komnnmer går sammen om å peke ut deres medlem i
oppnevningsutvalget.
Vedkommende vil kun delta tlersom det er snakk om oppnevning av
:nekter i det aktuelle området eller eventuelt fiatakelse av meklervervet. En person som
oppnevningsutvalget
ønsker å ha som rnekler blir imidlertid ikke formelt oppnevnt før
vedkommende har gjennomført meklerkurs og fått dette godkjent.
Den nye konfliktrådsloven
har skjerpet kravene til rnekleres vandel. Personer som vi ønsker å
oppnevne som meklere, eller meklere som ønsker' å bli reoppnevnt for en ny fireårsperiode,
må nå levere en Ltttørnznettcle straffeattest. Noen av våre meklere avslutter fireårsperioden
denne vinteren og de fleste er nok interesserte i å ta en ny periode. Det kan derfor bli noen
møter i oppnevningsiitvalget.
Postadresse:

Besøksadresse:

Saksbehandler:

Konflíktrådet i Buskerud
Postboks 37 Bragernes
3001 DRAMMEN

Bragernes torg 2A, DRAMMEN
22 '77 '70 9!}
www.konfliktraadet.no

AlfSign1und Larsen
22'l77()91 t 9188 I815
alfSigmund.larscn@l-confliklmndemo

Det står selvsagt kommunene fritt å velge hvem de ønsker å oppnevne som representant i
oppnevningstttvalget,
likeledes om vedkommende skal komme fra administrasjonen
eller
være politisk valgt. Loven bruker utrykket «en representant utpekt av kommunestyret».
Det er
derfor ikke noe vilkår om at koinmunestyrels
representant sitter i kommunestyret.
For at det ikke skal plukkes ut mange kommunale representanter som kanskje aldri vil bli
innkalt til et møte i oppnevningstitvalget,
foreslår vi at koinmunene i Hallingdal, Numedal og
inidtfylket utpeker hver sin felles representant til oppnevningstitvalget.
Når det gjelder'
Ringerike, Hole og Jevnaker ser vi også for oss at de kan ha en felles representant. Kongsberg
og kommunene i Drannnensoinrådet
bør nok velge hver sin representant da det her
konfliktrådet behandler flest saker og behovet for meklere er størst.
Når representantene er plukket ut vil konfliktrådet informere dem om konfliktrådets
arbeidsoppgaver og nietoder slik at de vet hva slags utfordringer en mekler vil ha.
Vi iiåpei' på en snarlig tilbakemelding

fra kormnuiieiie om hvem som skal representere

Vennlig hilsen
Konflilttråtlet

l Buskerud

/,-J.-(g'f,5’,«<
Alf _igmun"d/ arsen
konfliktrådsleclei'

..

_

dem.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/2164-3

Arkiv: H43

Sak: 38/15
Hønefoss Krisesenter, - årsmelding og årsrapport
Vedtak i Formannskapet:
Årsmelding og årsrapport fra Hønefoss krisesenter tas til orientering.
Behandling i Formannskapet 17.03.2015:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/2164-2

Arkiv: H43

Sak: 14/15
Hønefoss Krisesenter, - årsmelding og årsrapport
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd:
Årsmelding og årsrapport fra Hønefoss krisesenter tas til orientering.
Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 10.03.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til
formannskapet.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/2164-1

Arkiv:

Hønefoss Krisesenter, - årsmelding og årsrapport
Forslag til vedtak:
Årsmelding og årsrapport fra Hønefoss krisesenter tas til orientering.
Beskrivelse av saken
Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud
(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner,
menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
Krisesentertilbudet er et interkommunalt tilbud som driftes etter vertskommunemodellen, et
samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2014, der Ringerike kommune er
vertskommune. Samarbeidsavtalen om drift av interkommunalt krisesenter er inngått med
hjemmel i kommuneloven § 28a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven § 28b.
De andre deltakerkommunene i 2014 er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker,
Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre
kommune.
Nedslagsfeltet omfatter 103 074 innbyggere per 3 kvartal 2014, jf. SSB.
Gudbrandsdal krisesenter kjøper tilgang til botilbudet til menn på Krisesenteret i Hønefoss
fra 01.09.12. Dette omfatter 19 kommuner med et nedslagsfelt på ca 90 000 innbyggere.
Dette er salg av enkelttjenester og består av en fast sum i året og en sum per beboer døgn.
Rådmannens vurdering
Samarbeidsavtalens pkt. 5.3.3. Årsmelding, pålegger Hønefoss krisesenter å presentere
årsmelding og årsrapport innen 15. mars påfølgende år, slik at deltakerkommunene kan få
med seg relevant informasjon i sine årsmeldinger. Dette er derfor en årsmelding som er langt
mer detaljert enn det som vil framkomme i vertskommunens og samarbeidskommunenes
årsmeldinger.

Samtidig gir krisesenterets årsmelding/årsrapport et godt og detaljert bilde av driften og de
daglige utfordringer. Rådmannen legger derfor fram senterets egen årsmelding og årsrapport
for politisk behandling på lik linje med samarbeidskommunenes praksis.
Vedlegg



Årsmelding 2014
Årsrapport 2014

Ringerike kommune, 25.02.2015

Tore Isaksen
rådmann

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

KRISESENTERET I HØNEFOSS
ÅRSMELDING 2014

Åpent og bemannet hele døgnet – hele året.
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1.

INNLEDNING

1.1 Krisesenteret
Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud
(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner,
menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
Regnskap blir ført av Ringerike kommune og gjennomgår revisjon.
Krisesentertilbudet er et interkommunalt tilbud som driftes etter vertskommunemodellen, et
samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2014, der Ringerike kommune er
vertskommune.
De andre deltakerkommunene i 2014 er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker,
Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre
kommune.
Nedslagsfeltet omfatter 103 074 innbyggere per 3 kvartal 2014, jf. SSB.

1.2

Kontaktinformasjon:





Besøksadresse:
Postadresse:
Fakturaadresse:







Faktura merkes:
Telefon:
Fax:
Mailadr.:
Hjemmeside:









Organisasjonsnr.:
Stiftet:
Startet:
Kommunal enhet:
Tilknyttet forbund:
Regnskap:
Revisor:

Hov Allè 32, 3515 Hønefoss.
Postboks 1193 Flattum, 3503 Hønefoss.
Ringerike kommune, fakturamottak. Regnskapsavdelingen.
Postboks 123 Sentrum. 3502 Hønefoss.
Krisesenteret 12975.
32 17 06 90
32 17 06 98
Krisesenteret@ringerike.kommune.no
www.krisesenteret.info
http://www.ringerike.kommune.no/krisesenteret/
973 465 643
11.08.79.
11.08.80.
01.09.11
Norsk Krisesenterforbund – NOK (fra 1994).
Ringerike kommune.
Buskerud Kommunerevisjon IKS.

Krisesenteret opererer med åpen adresse slik at senteret er lett tilgjengelig og synlig for alle
brukere. Det vises videre til punkt 12.2 Fysisk sikring som er en forutsetning for åpen adresse.
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1.3 Formål
Krisesenteret i Hønefoss skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og
barn (medfølgende) som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, jf. Lov om
kommunale krisesentertilbud § 1.

Nære relasjoner
Slike relasjoner kan omfatte nåværende eller tidligere ektefelle, partner, samboer eller
kjærester, familie/slekt til voldsutøveren, familie/slekt til den voldsutsatte, medlemmer av
samme husstand som den voldsutsatte, eller personer som har omsorg for den voldsutsatte.
Barn som er blitt utsatt for vold direkte eller ved å ha blitt eksponert for vold mot
omsorgspersoner eller søsken ved at de har sett, hørt eller på annen måte opplevd
voldsbruken, er også omfattet av begrepet.
Kvinner, menn og barn som er utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlesting.
Unntak fra nære relasjoner: Kvinner, menn og barn som er utsatte for menneskehandel og
voldtekt fra andre enn en nærstående person, utgjør i dag også brukergrupper ved
krisesentrene.

Hva er vold
Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at den skader, smerter, eller
krenker, får den personen til:



Å gjøre noe mot sin vilje eller
Å slutte å gjøre noe den vil

Typer vold:
1. Fysisk vold (slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting,
brennemerking, knivstikking, binding, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på
drukning).
2. Psykisk vold (Utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorere, ydmyke, framsette
uriktige anklager, forhør).
3. Seksuell vold (uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell
aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med
andre, mens andre ser på)
4. Kontrollerende atferd
 Økonomisk kontroll (nekte arbeid, prøve å få partneren sagt opp, kontroll over
pengene).
 Sette barna opp mot partner (true med å kontakte b.v., beskrive partner på en
krenkende måte overfor barna).
 Trusler (om å skade vedk., andre, sette ut rykter).
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Dominerende atferd (konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke partner
i påsyn av andre).
 Sette partner i forlegenhet (foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker
partneren).
 Isolasjon (kontrollere hva partner gjør, hvor og hvem, hva snakker om)
5. Materiell vold (knuse ting, kaste gjenstander på noen, ødelegge noe andre er glad
i/som betyr mye for personen. Selve handlingen kan virke svært skremmende).
6. Latent vold er vold som virker bare i kraft av sin mulighet. Muligheten for vold styrer
deres atferd. I nære relasjoner der det har forekommet vold, vil den latente volden lett
kunne utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen sett fra de utsattes side.

Krav til krisesentertilbudet:
I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 2 skal Krisesenteret kunne benyttes av
personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for
rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning,
hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet og skal omfatte:
a)
b)
c)
d)

Et gratis, helårs, døgnåpent, trygt og et midlertidig botilbud, og
Et gratis dagtilbud, og
Et helårs og døgnåpent tilbud der brukerne kan få råd og veiledning per telefon, og
Oppfølging i reetableringsfasen.

Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til krisesenteret uten henvisning eller timeavtale
(lavterskeltilbud).
Det skal være god kvalitet på tilbudet, blant annet ved at de ansatte har kompetanse til å
ivareta brukernes særskilte behov.
Det skal være god fysisk sikring av senteret.

Individuell tilrettelegging av tilbudet:
I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 3 skal tilbudet så langt det er mulig være
tilrettelagt for brukernes individuelle behov.
Barna skal ivaretas på en god måte som er tilpasset deres særskilte behov, og det skal arbeides
for at barna får oppfylt de rettighetene de har ut fra annet regelverk.
Brukerne av bo- og dagtilbudet skal få tilgang til kvalifisert tolk dersom det er nødvendig for
at de skal få et fullgodt tilbud.

Samordning av tjenester:
I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 4 skal kvinner, menn og barn som er
utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, få en helhetlig oppfølging av kommunen
gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet.
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Tilbud og tjenester etter krisesenterloven kan inngå som et ledd i samordningen av en
individuell plan etter annen lovgivning.
Dersom bruker ønsker det kan Krisesenteret bidra for å få til en god samordning med
hjelpeapparatet i kommunal, statlig eller privat sektor.

1.4

Tilbud

Senteret er bemannet hele døgnet, hele året og har følgende tilbud:





























Et midlertidig beskyttet botilbud for kvinner, menn og medfølgende barn som er
gratis, helårs, døgnåpent og trygt.
Et gratis samtaletilbud på dag, ettermiddag og kveld.
Traumesamtaler.
Gratis, helårs og døgnåpent veiledning- og kriserådgivningstilbud både ved
personlig oppmøte eller over telefon.
Formidling til andre hjelpeinstanser.
Annen bistand, evt. følge til avtaler i hjelpeapparatet.
Krisetelefon som er gratis, helårs og døgnåpent.
Gratis å benytte senterets telefon til hjelpeapparatet.
Lavterskeltilbud; uten krav om time eller henvisning.
Egen barne- og ungdomsansvarlig.
Egen brannvernansvarlig.
Primærkontakter og sekundærkontakter.
Ansatte med variert, tilrettelagt og sammensatt faglig real- og formal kompetanse
som kontinuerlig utvikles videre. Dette for å gi et individuelt tilrettelagt tilbud til
brukerne.
Et oppfølgingstilbud i reetableringsfasen.
Gratis tolk.
Informasjon til samarbeidspartnere, skoler, organisasjoner og andre.
Eget besøkshus.
Egen lekeplass med mange leker.
Krisemat.
God fysisk sikring av senteret.
Gratis trådløst internett.
Gratis juridisk bistand.
Gratis aviser og tidsskrifter.
Hele senteret er tilrettelagt for funksjonshemmede brukere.
Heis.
Offroad sykler til fri disposisjon, samt 2 barnehengere til sykkel.
Treningssykler inne til fri disposisjon.
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Biljard til fri disposisjon.
Boksepute.
Baserom.
TV, VHS, DVD, Playstation, Gamecube, Sing Star, Wii spill til fri disposisjon.
Flere barnevogner til fri disposisjon.
Barneseter til bil tilpasset forskjellige aldersgrupper/kg til fri disposisjon.
Tilhenger til bil ved flytting til fri disposisjon.
Fritidsaktiviteter som gratis kinobilletter, bowling, Ringeriksbadet, Ringkollen
Alpin og diverse kulturelle forestillinger. (Finansiert av gavemidler).

Mottak av mennesker utsatt for vold i nære relasjoner
Tilbudet gir i utgangspunktet ikke behandling eller terapi (lavterskeltilbud).
Første fase: Hjelp og støtte til å bryte ut av voldsrelasjonen.
Andre fase: Kartlegge situasjonen, både akutte og mer langvarige behov. Vurdere
voldssituasjonen, faren for gjentakelse, liv og helse, planlegge og redusere
risiko (risikoanalyse og sikkerhetsplan – samarbeid med politiet), veiledning,
hvordan forholder vedk. seg til sin prosess, synliggjøre valg og konsekvenser.
 Kartlegge behov for avlastning ifht barn.
Tredje fase: Hjelp til å håndtere de følelsesmessige traumene.
Underveis:

Praktisk hjelp følge til/fra hjelpeinstanser, søknader, ny bolig (avhenger av
ressurssituasjonen ved senteret).

Reetablering: Individuelle oppfølgingstiltak hvis ønskelig av bruker.

1.5

Finansiering

Det vises til punkt 17 årsregnskap.

1.5.1 Kommunalt tilskudd.
Krisesenterloven (Lov om kommunale krisesentertilbud) trådte i kraft 01.01.10. Fra 2011 ble
finansieringsordningen endret. Alle kommuner får tilført statlige midler inn i rammetilskuddet
til krisesenterdrift ut fra innbyggertall. I 2011 var tilskuddet synlig i grønt hefte og
tilskuddet/prisen per innbygger ble beregnet ut fra rammetilskuddet, slik at ingen kommuner
skulle gå med overskudd/underskudd ifht tilførte midler til rammen. Denne prisen reguleres
med 4% hvert år for å dekke pris- og lønnsvekst.
Samtlige deltakerkommuner betaler tilskudd til driften, med et årlig beløp i forhold til
folketall. Alle deltakerkommunene betaler like mye per innbygger. Dagens pris er holdt på et
så lavt nivå som mulig, og driften er således innrettet marginalt når det gjelder bemanning.
Tilbudet er allikevel faglig godt og tilfredsstiller alle krav i lovverket.
Krisesenteret mottok kr 6 881 829 i kommunalt tilskudd fra deltakerkommunene og
kr 100 000 for salg av enkelttjenester i 2014.
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1.5.2 Tilskudd til juridisk bistand.
Krisesenteret mottok etter søknad kr 80 000 til juridisk bistand/advokatvakt for beboere og
brukere ved senteret i 2014 fra Justis- og Beredskapsdepartementet.
Sitat fra tildelingsbrevet:

Det vises til punkt 4 Advokatbistand.

1.5.3 Gaver.
Krisesenteret mottok pengegaver til øremerkede formål på kr 140 466 i 2014.
Det vises til punkt 5 Gaver.

1.6

Taushetsplikt

Alle som utfører tjeneste eller arbeid ved Krisesenteret er pålagt taushetsplikt etter
krisesenterloven § 5, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Brudd på taushetsplikten straffes
etter straffelovens § 121.
Taushetsplikt gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, sivilstand,
yrke, bosted, arbeidssted og andre opplysninger som kan røpe at noen har vært i kontakt med
tilbudet.
Opplysninger til andre forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan bare gis
når dette er nødvendig for å fremme oppgavene til kommunen etter denne loven, eller for å
forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på helsen til noen.
Senteret har rutiner på at alle som utfører tjeneste eller arbeid ved senteret må undertegne en
taushetserklæring.
Senteret har også egne etiske retningslinjer som er i samsvar med de etiske retningslinjene i
vertskommunen Ringerike og Norsk Krisesenterforbund (NOK).

1.7

Opplysningsplikt til barneverntjenesten

Alle medarbeiderne ved Krisesenteret har opplysningsplikt til barneverntjenesten etter
krisesenterloven § 6.
Alle som utfører tjeneste eller arbeid etter krisesenterloven, skal i utføringen av arbeidet være
oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten.
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Uten hinder av taushetsplikten skal alle som utfører tjeneste eller arbeid etter krisesenterloven
av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten i kommunen når det er grunn til å tro at et
barn blir mishandlet i heimen eller det ligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf.
barnevernloven § 4-10, § 4-11 og § 4-12. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende
alvorlige atferdsvansker, jf. barnevernloven § 4-24.
Barnevernloven § 6-4 andre ledd tredje og fjerde punktum gjelder tilsvarende.
Det foreligger gode rutiner for utsendelse av bekymringsmeldinger til barneverntjenesten og
der barneverntjenesten ber om opplysninger. Dette attesteres av Krisesenterleder.

Antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten
I 2014 sendte senteret 12 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i tilknyttede- og ikke
tilknyttede kommuner.

Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten
Barneverntjenesten i både tilknyttede- og ikke tilknyttede kommuner har anmodet om
opplysninger i 18 saker i 2014. Dette gjelder både dagbrukere og beboere.

1.8

Politiattest

I henhold til Krisesenterloven § 7 skal den som blir ansatt eller får tildelt oppgaver som
innebærer kontakt med brukerne av et krisesenter eller tilsvarende bo- og dagtilbud, legge
frem politiattest.
Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for
brudd på straffeloven §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 andre ledd, 201, 201 a,
203, 204 a, 219, 224, 229 andre og tredje straffe alternativ, 231, 233, 267 og 268.
Senteret har rutiner på at alle som blir ansatt eller får tildelt oppgaver som innebærer kontakt
med brukere etter lovfestingen av tilbudet fra 01.01.10 må fremlegge oppdatert politiattest.
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2.

ORGANISERING

2.1 Interkommunalt krisesentersamarbeid etter
vertskommunemodellen.
Det ble i 2014 avholdt felles møter med deltakerkommunene i samarbeidet.


Vårmøtet:

23.05.14.



Høstmøtet:

23.10.14.

2.2

Salg av enkelttjenester

Gudbrandsdal krisesenter har kjøpt tilgang til botilbudet til menn på Krisesenteret i Hønefoss
fra 01.09.12. Dette omfatter 19 kommuner med et nedslagsfelt på ca 90 000 innbyggere. Etter
avtaleinngåelsen har ingen menn fra Gudbrandsdals nedslagsfelt vært beboere på
Krisesenteret i Hønefoss. Tilbudet blir ytterligere markedsført neste år av Gudbrandsdal
krisesenter. Dette er salg av enkelttjenester og består av en fast sum i året og en sum per
beboer døgn.

3.

DRIFT

Krisesenteret flyttet inn i nytt hus på Hov gård august 2007. Senteret ble da tilrettelagt for alle
aktuelle brukergrupper. Bygget er tilrettelagt for kvinner, menn og medfølgende barn og for
brukere med nedsatt funksjonsevne og etnisk minoritetsbakgrunn.

3.1

Krisesenterlokalene

Krisesenteret i Hønefoss er et komplett senter i henhold til Lov om kommunale
krisesentertilbud.
Det er ingen planer om å bygge, kjøpe, leie nye lokaler eller utbedre eksisterende lokaler.

Hovedbygget
Hovedbygget er på 1205 kvm brukerareal fordelt på 3 etasjer.
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Bilde tatt under senterets 30-års jubileum i 2010.

Første etasje inneholder følgende:







Administrasjonsavdeling: 2 kontorer, 1 vaktkontor, 1 nattevakt rom med eget bad, 2
samtalerom, 1 nettverksrom og 1 rom til kontorrekvisita, garderobe og kott.
Beboerenhet: 3 beboerenheter til menn i en egen fløy. Alle tre rommene har egne bad,
vaskemaskin og garderobe. Et av rommene er spesialtilpasset bevegelseshemmede
brukere og har et større bad og eget kjøkken.
Kjøkken og stue til menn.
Lekerom.
Toaletter for ansatte og besøkende, det ene er spesialtilpasset rullestolbrukere.
Terrasse.

Andre etasje består av følgende:









5 beboerenheter til kvinner. Alle rommene har egne bad og garderober.
Kjøkken med alle fasiliteter.
Stue.
Lekerom.
Lekserom.
Vaske og strykerom.
Kott.
Terrasse.

Lekerom, stue og kjøkken er plassert etter hverandre, slik at mor og barn hele tiden kan
holde øye med hverandre.

Tredje etasje består av følgende:





1 singelenhet til kvinne. Rommet har eget bad og garderobe.
3 leiligheter til kvinner. Alle leilighetene har egne bad og garderobe. Den ene
leiligheten har i tillegg 2 soverom og eget kjøkken.
1 ungdomsrom.
1 baserom.
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Kott.
Terrasse.

Leilighetene er skjermet og ment til bruk for større familier og personer som kommer til å
bli boende på senteret over tid ut og ut fra et sikkerhetsaspekt.

Besøkshus
Krisesenteret disponerer et frittstående besøkshus på 23 kvm i hagen.

Krisesenteret har en streng taushetsplikt og ved å ha et frittstående besøkshus kan beboere ha
kontakt med sitt nettverk uten at taushetsplikten brytes. Beboere har ikke anledning til å motta
privat besøk i hovedbygget.
I besøkshuset kan beboere ha besøk av familie og venner og barna kan feire bursdager. Den
overgripende part har ikke anledning til å oppholde seg på eiendommen.
Besøkshuset ble tidligere oppgradert innvendig med midler fra SpareBank1 Ringerike.

Bilder fra oppholdsrommet i besøkshuset.

Bilder fra lekerommet i besøkshuset.
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Stabbur
Krisesenteret disponerer et stabbur på 170 kvm på tomten.

Stabburet er en gammel kornlåve og har beholdt sitt originale utseende utvendig og
innvendig. Det ble i 2007 rehabilitert på utsiden. Det er ikke innredet og fungerer i dag som
oppbevaringsplass for innbo og løsøre som tåler temperatursvingninger, samt snekkerbod. Her
er noen bilder av produkter underveis og ferdig produkter som beboere (voksne og barn) har
laget.

Lekeplass
Senteret disponerer en lekeplass som er plassert rett utenfor hovedbygget mellom besøkshuset
og stabburet.
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Lekeplassen består av flere lekeapparater til barn og ungdom.

Hønefamilie
Krisesenteret har fått 3 hønefamilier i gave og det ble i løpet av 2013 bygd et hus til familien
med varmelampe og luftegård, finansiert med gavemidler. Arbeidet er gjort av beboere.
Kyllingene på bildet under til høyre ble født på Krisesenteret. Siden de første kom, har flere
kyllinger blitt født. Dette viser seg å være verdifullt miljøarbeid, der både barn og voksne kan
bidra og få nye erfaringer i forhold til omsorg og for å være med på å bidra til fellesskapet.

Hønefamilien går fritt på dagen og det kommer stadig nye egg.

15

Hønehuset:

Paviljong
Det ble i 2013 bygd en paviljong på tomten tilknyttet Krisesenteret. Den ble i sin helhet
finansiert med gavemidler og bygget av en beboer ved Krisesenteret. Vinduene fant vi på
finn.no på gis bort. Paviljongen inneholder en vedovn (donert av ansatt), sittekrakker rundt
hele innvendig med saueskinn og det er isolert i bakken. Den har blitt et flott samlingssted for
både samtaler, gråt, latter og tanker. Den ble malt i 2014 med samme farger som
hovedbygget.
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3.2

Omgivelsene

Krisesenteret har flotte utearealer i naturskjønne omgivelser.
I gåavstand fra senteret er det matbutikk, bank, postkontor, apotek, bensinstasjon,
gatekjøkken, restaurant, butikker, badestrand, tur-stier, kantine og buss til sentrum som
stopper like utenfor senteret.

4.

ADVOKATBISTAND

Krisesenteret i Hønefoss ble i 2007 valgt av det kongelige politi- og justisdepartement som et
av fem krisesentre i landet som fikk tilbud om å delta i et prøveprosjekt med gratis advokat
bistand til brukerne av senteret.
Målsettingen er at brukerne av senteret kan få hjelp til å løse sine juridiske problemer på en
rask og enkel måte. Det påpekes at det kun er problemstillinger knyttet til vold i nære
relasjoner som er gratis for bruker. Dersom det i tillegg fremkommer spørsmål som anses som
utenfor senterets formål i henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud må det betales av
brukeren selv.
Krisesenteret fortsatte med dette tilbudet i 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014.
Behovet og bruken er stor hvert år og ordningen fungerer veldig bra. Det søkes om midler til
tilbudet hvert år og det rapporteres om bruken i etterkant av året. Dette er midler som kommer
i tillegg til kommunalt tilskudd og er spesifisert i regnskapet.
Dette er hva senteret har mottatt til formålet siden oppstart av tilbudet:
År:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Beløp:
Kr 75 000
Kr 75 000
Kr 100 000
Kr 84 550
Kr 84 500
Kr 80 000
Kr 94 000
Kr 80 000

Senteret har en fast advokat, Annie Braseth, som kommer fast hver tirsdag ettermiddag.
Brukere og beboere må sette seg opp på time på senteret. Advokaten sitter fast på
samtalerommet med tilgang til lekerom, slik at bruker kan ha med barn uten at barnet trenger
å høre alt som blir formidlet, men samtidig ha kontakt seg imellom. Mellom samtalerommet
og lekerommet er det derfor en glassvegg slik at bruker og barn kan kommunisere selv om
døren er lukket.
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5.

GAVER

Krisesenteret mottok kr 140 466 i pengegaver i 2014. I tillegg mottok senteret også flere
objekter til glede for beboerne og senteret.
Mottatte pengegaver i 2014:
Gavegiver:
SpareBank 1 Ringerike Hadeland (Sparebankstiftelsen)
SpareBank 1 Ringerike Hadeland – Ringeriksmaraton - barna
Hole Lions
Tyristrand Lions
Lions Julelotteri - Buskerud
Kuben, inntekt fra lekeapparater
Hole Kirke
Hadeland Innerwheel Klubb
Maria ordenen
NTL ved Kartverket
Hønefoss Sanitetsforening
Hole Sanitetsforening
Gjensidigestiftelsen via Krisesentersekretariatet
Sum:

Beløp:
Kr 10 000
Kr 8 429
Kr 4 000
Kr 5 000
Kr 20 000
Kr 13403,59
Kr 2 483
Kr 1 750
Kr 3 000
Kr 10 000
Kr 34 900
Kr 7 500
Kr 20 000
Kr 140 466
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6.

PERSONALET

6.1

Antall ansatte og årsverk

Den interkommunale krisesenterdriften på Hønefoss har i 2014 bestått av 8,5 årsverk,
herunder 7,5 i turnus. Blant de 11 faste ansatte er det 10 kvinner og 1 mann. Det var en
nedgang på 2,5 årsverk i 2011 på bakgrunn av reduserte statlige midler til kommunene
gjennom rammetilskuddet som en følge av lovfestingen av krisesentertilbudet.

6.2

Tariff

Alle ansatte har ordnede lønns- og arbeidsforhold regulert i tariff.

6.3

Pensjonsordning

Alle ansatte er medlemmer i Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap
(KLP).

6.4

Kompetanse

De ansattes kompetanse er prioritert ved senteret og er en nødvendighet for å kunne tilby et
helhetlig tilbud som er individuelt tilpasset alle brukerne. Dette er i tråd med Lov om
kommunale krisesentertilbud.

Kompetansebehovsdokument
Det tidligere styret for Krisesenteret i Hønefoss utarbeidet i 2008 et
kompetansebehovsdokument. Hovedmålsettingen var å avdekke hvilken kompetanse senteret
hadde og kvalitetssikre hvilken kompetanse senteret burde ha i fremtiden.
Utarbeidet kompetansebehovsdokumentet var senterets plan for å vedlikeholde og
videreutvikle senterets kompetanse frem til 2012. Dette har vært en vellykket plan og
kompetansebehovsdokumentet ble derfor videreført.
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Fast internt utdanningsløp:
I 2014 prioriterte senteret følgende utdanningsløp:



Landsmøte og fagdager i regi av Norsk Krisesenterforbund NOK.
Nasjonal samling RVTS. (Videreføring av Krisesenterskolen).

Kompetansegivende kurs i 2014:
Kurs/utdanning/seminar:
Helse og omsorgskonferansen
Nasjonal samling
Landsmøte og fagdager
Ledersamling
Fagseminar rus
Seminar Bratislava

Kursholder:
Ringerike kommune
NKVTS
Norsk
Krisesenterforbund
Norsk
Krisesenterforbund
Norsk
Krisesenterforbund
Helsedirektoratet

Ansatte:
1
3
3
1
3
1

Det var to konferanser og kursvirksomhet utenlands i 2014, landsmøte og fagdager på
Kielbåten og seminar i Bratislava, Slovakia. Sistnevnte arrangert og finansiert av
Helsedirektoratet.

Kompetanseoversikt pr. 31.12.14:
Krisesenterleder:


6 års erfaring fra bransjen. Gestaltterapeut og økonomi/administrasjon, 8 år på
høyskole, erfaring fra 4 bransjer. Ferdig med trinn 2 i Soscon rits. I sluttfasen på en 2
årig etterutdanning for gestaltterapeuter.

Miljøterapeuter:





4,5 års erfaring fra bransjen. Spesialhjelpepleier med videreutdanning i eldreomsorg
og psykiatri. Ferdig med trinn 4 i Soscon rits.
4,5 års erfaring fra bransjen. Fotograf, vernepleier og videreutdanning i barnevern i et
minoritetsperspektiv og videreutdanning i veiledning og coaching. Ferdig med trinn 4
i Soscon rits.
7 års erfaring fra bransjen. Barnevernspedagog. Ferdig med trinn 4 i Soscon rits.
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Arbeidsterapeuter:




24 års erfaring i bransjen. Sos.ped. Barne- og ungdomsarbeider. Ferdig med trinn 8
Soscon rits. Krisetraumatolog.
16 års erfaring fra bransjen. Barne- og ungdomsarbeider. Ferdig med trinn 4 i Soscon
rits. Tatt Krisesenterskolen.
3 års erfaring fra bransjen. Lang erfaring fra ungdomsinstitusjoner. Jesper Juul
inspirert. Underveis i utdanning på Addictologi akademiet.

Fagarbeidere:





10 års erfaring fra bransjen. Barne- og ungdomsarbeider. Sos.ped. ferdig med trinn 8
Soscon rits. Krisetraumatolog. Tatt krisesenterskolen.
4,5 års erfaring fra bransjen. 12 års erfaring fra barnevernsinstitusjon.
Selvmordsforebyggende kompetanse VIVAT. Musiker.
2 års erfaring fra bransjen. Butikkslakter og sosionom.
2 års erfaring fra bransjen. Hjelpepleier.

Tilkallingsvikarer:








16 års erfaring fra bransjen.
7 års erfaring fra bransjen. Hjelpepleier.
2,5 års erfaring fra bransjen. Gestaltterapeut, bonde og selger.
5 års erfaring fra bransjen. Sosialantropolog og vernepleier.
2,5 års erfaring fra bransjen. Sykepleier med videreutdanning i vold i nære relasjoner.
2,5 års erfaring fra bransjen. Spesialhjelpepleier.
1,5 års erfaring fra bransjen. Snekker.

De ansatte er senterets viktigste ressurs.

6.5

IA bedrift

Krisesenteret i Hønefoss er en IA bedrift.
Sykefraværet på senteret er lavt.

7.

RETTSSAKER

Vitne i rettssaker for tidligere beboere
Antall saker:
5 rettssaker
Dette er både straffesaker og barnefordelingssaker.
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8.

BEBOERE

Krisesenteret arbeider for å tilrettelegge slik at brukere av krisesenteret får et individuelt og
helhetlig tilbud.
Krisesenteret skal sammen med kommunene gi et kvalitativt tilbud til kvinner, menn og
medfølgende barn som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
Brukere av krisesenteret består av kvinner, menn og barn i alle aldre, med ulik bakgrunn, fra
mange land og kulturer, med ulike problemer og behov.
Krisesenteret jobber etter prinsippet” hjelp til selvhjelp”. Sammen med brukere av senteret
kartlegger vi den enkeltes behov og iverksetter tiltak etter det.
Det er viktig at hver enkelt bruker får et individuelt tilpasset tilbud, som fremmer brukernes
evne til mestring, slik at de lettere kan komme tilbake til hverdagen.
Barna på krisesenteret er en selvstendig målgruppe, selv om de ikke kommer alene. De er
egne brukere med egne opplevelser og behov. Barna trenger å bli sett og hørt og vår jobb er å
tilrettelegge slik at de får mulighet til å dele sine opplevelser med noen under trygge rammer.
Barne- og ungdomsansvarlig tilrettelegger for at barn og ungdom skal få et godt og
individuelt tilbud på krisesenteret i samarbeid med resten av personalet.
Beboerne forplikter seg til faste samtaler og handlingsplanmøter med personalet. Andre
samtaler kommer i tillegg der det er behov/ønske. Alle beboerne har egen primær- og
sekundærkontakt. De ansatte er tilstede i miljøet med tilrettelagte aktiviteter, veiledning og
rådgivning til mor/far og barn etter behov.
Dagbrukere er blitt en stor brukergruppe av krisesenteret, spesielt oppfølging av tidligere
beboere. Men også brukere som ikke har behov for et botilbud, men som ønsker å komme til
samtaler for råd og veiledning. Mange av våre dagbrukere blir henvist til senteret fra
hjelpeapparatet.

Interne sosiale aktiviteter for beboerne
Internt på senteret:
Leksehjelp ved behov
Advokat hver tirsdag
Husmøte hver mandag
Biljard
Filmkvelder
Svømming
Juleshow
Juleverksted
Male- og tegnekvelder
Sang- og musikk kvelder
Bowling
Ungdomsmøter
Barnemøter
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Baking
Matlaging
Småturer ut

9.

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER

Det er mange brukere som blir henvist til Krisesenteret i Hønefoss via andre instanser både
innenfor våre tilknyttede kommuner og fra kommuner utenfor.
Krisesenteret ser viktigheten av å etablere et godt samarbeid med relevante hjelpeinstanser for
å være en pådriver for at våre brukere får en helhetlig og individuell oppfølging.

Gjennomførte aktiviteter

















10.

Samarbeidsmøter med våre deltakende kommuner.
9 personalmøter.
15 personalveiledninger.
1 stabsseminar.
Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler.
3 MKS- møter.
Tillitsvalgtmøter etter behov.
Samarbeidsmøter med senterets advokat.
Samarbeidsmøter med barneverntjenesten.
Samarbeidsmøter med NAV.
Samarbeidsmøter med Menova.
Samarbeidsmøter med Hapro.
Samarbeidsmøter med beboere og annet hjelpeapparatet på senteret.
Samarbeidsmøter med brukere, annet hjelpeapparatet og krisesenteret på senteret.
Årskontroller på ventilasjonsanlegg, sprinkelanlegg, brannalarmanlegg,
brannslokningsapparater, ledelys, elektrisk anlegg, heis og skadedyr.
Branntilsyn.

INFORMASJON OG SYNLIGGJØRING

10.1 Egen brosjyre og visittkort
Krisesenteret har jobbet aktivt med informasjon og synliggjøring gjennom hele 2014. Det ble
utarbeidet nye brosjyrer og visittkort i 2013 med etterbestilling i 2014. Hver enkelt
deltakerkommune kan selv etterbestille utarbeidet materiell.
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Brosjyre fra utsiden, brettes til tre sider.

Brosjyre fra innsiden, brettes til tre sider.
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Visittkort, brettes på midten slik at den står.

10.2 Tiltakskort, veileder og nasjonal brosjyre
Det ble fra Norsk Krisesenterforbund NOK sendt ut en brosjyre oversatt til 26 språk, samt et
tiltakskort og veileder til alle kommuner i Norge i 2014.
Tiltakskortet, som er utviklet av Norsk Krisesenterforbund i forbindelse med Folloprosjektet,
er et oppslagsverk i miniformat som inkluderer de viktigste sidene ved arbeid med
voldsutsatte: Å se, å spørre, å handle. Kortet er laget i et robust materiale og egner seg godt
som en lett tilgjengelig «huskelapp» i A4 format.
Tiltakskortet opplyser om hva man skal se etter som tegn på vold og gir eksempler på
spørsmål man kan stille. På side to finnes et flytdiagram som illustrerer gangen i en sak
inkludert ulike tjenesters ansvarsområder/roller.
Informasjon:
http://www.norskkrisesenterforbund.no/forsidenyheter/tiltakspakke-til-kommunene
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Merk:
Brosjyren oversatt til 26 språk kan lastes ned på følgende link:
http://www.norskkrisesenterforbund.no/filemanager/download_file/file/603097.pdf/Krisesent
er%20-%20et%20tilbud%20til%20deg.pdf
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10.3 Gjennomførte aktiviteter:
















Foredrag for Justiskomiteen ved Hadia Tajik.
Foredrag på Matchmaking seminar i Bratislave, Slovakia.
Foredrag for Hovedkommiteen (HOV) i Ringerike kommune.
Foredrag for Humanitært styre i Hole kommune.
Foredrag for Jevnaker kommune.
Foredrag på Landsmøtet i regi av Norsk Krisesenterforbund.
Foredrag på Ledermøtet i regi av Norsk Krisesenterforbund.
Foredrag for Helsestasjonen i Ringerike kommune.
Foredrag for Legevakten i vertskommunen Ringerike (interkommunalt).
Foredrag for Lions Tyristrand i Ringerike kommune.
Foredrag for Psykisk Helse i Gran kommune.
Foredrag for Sanitetsforeningen i Hønefoss.
Foredrag på IA seminar på Sundvollen Hotell.
Foredrag for NAV Ringerike.
Foredrag for klassen Helse- og Oppvekstfag på Tyristrand Videregående skole.
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Foredrag hos Voksenopplæringen i Lunner og Gran, 2 ganger.
Foredrag hos 3 barnehager i Ringerike.
Reportasjer i media, 8 avisoppslag.
1 på arbeidspraksis.
2 på arbeidslag/trivselskontakter.
1 vernepleierstudent.
1 sykepleierstudent.
1 friomsorg.

10.4 Markedsføring
Aviser
Senteret har annonser i alle lokalavisene til de tilknyttede kommunene. Dette er Ringerikes
Blad, Bygdeposten, Hadeland Pressen og Valdres.

Internett
Senteret har annonser hos www.gulesider.no og www.1881.no for å være søkbare på oppslag
og på Google.no.

Egen hjemmeside
Senteret har egen hjemmeside www.krisesenteret.info. Utsnitt av forsiden:

Kommunesider
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Alle deltakende kommuner har informasjon om Krisesenteret i Hønefoss på sin hjemmeside.

Facebook side
Senteret har en egen Facebook side som heter ”Krisesenteret i Hønefoss”. Denne ble opprettet
i 2009 for å få kontakt med ungdom og andre grupper i samfunnet. Vi ser at denne siden har
et bredt brukerspekter. Facebook siden brukes for å legge ut informasjon, samt forespørsler
dersom senteret eller beboere trenger noe.

Brosjyrer, plakater og visittkort
Senteret legger ut brosjyrer, plakater og visittkort der det er mulig og hensiktsmessig.

11.

HELSE – MILJØ- SIKKERHET (HMS)

11.1 Oversikt - rutiner
Helse, miljø og sikkerhet er et område vi jobber kontinuerlig med. Vi gjennomgår og
reviderer rutinene jevnlig på senteret, samt lager nye rutiner der det trengs.
Rutinene omfatter alt fra internkontroll, HMS, fysisk sikring og prosedyrer for hvordan
håndtere alle situasjoner med beboere og brukere. Rutinene er sortert på områdene: D = Drift,
B = Beboere, P = personal og H = Hjelpeapparat.
Rutinene er arkivert på en oversiktlig og lett tilgjengelig måte, både elektronisk og på papir.
Elektronisk versjon er lagret på et fellesområde på datasystemet slik at de er tilgjengelige på
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alle ansatt pc. Hvert område har hver sin ansvarsperson i personalgruppen som holder sitt
område à jour, ryddig og tilgjengelig til enhver tid.

11.2 Fysisk sikring
Sikkerhetsvurderinger
Sikkerheten på Krisesenteret i Hønefoss gjennomgås jevnlig og oppgraderes ved behov.
Senteret har god dialog med politiet som også tidligere har foretatt befaring på senteret for å
avdekke sikkerhetshull.

Trusler
Senteret har i 2014 ikke avgitt noen anmeldelser til politiet av trusler mot senteret eller mot
senterets ansatte.
Det er nulltoleranse for mottak av trusler både mot senteret og personal.
Nordre Buskerud Politidistrikt har fjernet noen personer på tomten til senteret i 2014 da disse
tidligere har utsatt beboere for vold og har nektet å forlate området. Krisesenteret har et godt
samarbeid med politiet.

Håndholdte alarmer
Krisesenteret har 3 håndholdte alarmer, samt 1 stasjonær på leder kontor. Disse er direkte
oppkoblet til Hønefoss Vaktselskap. Dersom alarmen blir utløst vil Hønefoss Vaktselskap
ringe politiet og både Hønefoss vaktselskap og Nordre Buskerud Politidistrikt kommer til
senteret.
Alarmene bæres av de ansatte i en egen taske som de har på seg til enhver tid, samt at det
kjøres test på at alarmene fungerer som de skal minimum 1 gang i måneden.

Kode låser
Låsene på alle 4 utgangsdørene har kodelåser med en 4 sifret kode for å komme inn. Det
benyttes en anonym kodebrikke som ikke kan spores. Koden skiftes jevnlig.
Alle må låses inn og ut.
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Calling system
Senteret har calling system på hovedinngang. Den ringer på senterets telefon som gjør at de
ansatte kan kommunisere med vedkommende på utsiden uten å åpne dersom det er
hensiktsmessig. Vedkommende vil også vises på overvåkningssystemet, jf. pkt under.

Overvåkningskameraer
Senteret har 7 overvåkningskameraer utvendig som dekker rundt hele bygget og 2
overvåkningskameraer innvendig.
Overvåkningssystemet har opptaksfunksjon ved at alle bevegelser automatisk blir fanget opp.
Vaktkontoret og ansatt kontor har alle kameraene med visning på skjerm.
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Låste vinduer
Alle vinduene i 1 etasje er til enhver tid låst med nøkkel. Det er kun de ansatte som har denne
nøkkelen.

Beboernøkler
Beboerne har nøkler som kun passer til sitt rom. Med denne nøkkelen har kvinnene tilgang til
kvinneavdelingen i 2 og 3 etasje og menn har tilgang til herreavdelingen i 1 etasje.
Når beboer forlater senteret eller går ut må de levere fra seg nøkkelen til de ansatte. Den vil
henge på vaktkontoret som er låst når personalet ikke er der.

Identifisering av ansatte
De ansatte har legitimasjonsskilt som viser at de jobber ved senteret og i Ringerike kommune.
Arbeidspraksis og studenter i praksis har også egne skilt.
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12.

TILSYN – FYLKESMANNEN I BUSKERUD

I henhold til Krisesenterloven § 8 Internkontroll, skal kommunen føre internkontroll for å
sikre at de virksomhetene og tjenestene som utgjør krisesentertilbudet, utfører oppgavene sine
i samsvar med krav fastsette i lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjøre greie for
hvordan en oppfyller denne plikten.
I henhold til Krisesenterloven § 9 Statlig tilsyn, skal Fylkesmannen føre tilsyn med at
kommunen oppfyller pliktene pålagt etter §§ 2, 3, 4 og 8. Reglene i kommuneloven kapittel
10 A gjelder for den tilsynsvirksomheten som er nevnt i første ledd.
Fylkesmannen i Buskerud avholdt tilsyn av krisesentertilbudet den 23.10.13. Ved tilsynet ble
det ikke gjort funn som ga grunnlag for å gi pålegg til kommunen. Fylkesmannen vurderer at
brukerne av Krisesenteret i Hønefoss får et kompetent og godt tilrettelagt tilbud.
Konklusjonen i rapporten er limt inn her:

13.

STATISTIKK

Overnatting
Beboere
Kvinner
Barn/ungdom til kvinner
Menn
Barn/ungdom til menn
Sum

Antall:
76
37
13
0
126

Døgn:
2764
2384
384
0
5532
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Brukere uten overnatting – Antall samtaler
Dag og kveldsbrukere - samtaler
Samtaler kvinner
Samtaler barn/ungdom
Samtaler menn
Sum:

Antall samtaler:
152
42
34
228

Telefonhenvendelser
Telefonsamtaler
Antall telefoner
Telefonsamtaler fra kvinner
245
Telefonsamtaler fra barn/ungdom
1
Telefonsamtaler fra menn
74
Andre anrop/henvendelser
96
Fra offentlige etater
879
Tause
0
Sum
1295
2014 er siste året med spesifisert telefonstatistikk. Fra 2015 vil denne statistikken kun gjelde
antall «Førstegangshenvendelse 2015», «Vært i kontakt med krisesentertilbudet tidligere i
2015», «Vet ikke» og «Andre telefonhenvendelser, ikke administrative». Telefonstatistikken
blir ikke fordelt på kjønn eller kommune. Dette er styrt fra Sentio Research.

Botid
Det gis inntil 2 måneder botid ved Krisesenteret i Hønefoss. Dersom beboer trenger lengre
botid må det sendes inn en skriftlig begrunnet søknad. Gjennomsnittlig botid per beboer har i
2014 vært 44 døgn.
Søknad om utvidet botid
Godkjent utvidet botid
Avslag på utvidet botid

Antall saker
17
1

Voldsalarm
31 beboere fikk voldsalarm i 2014.

Besøksforbud
26 beboere fikk utstedet besøksforbud mot voldsutøver i 2014.

Anmeldelse
2 beboere valgte å anmelde voldsutøver i 2014.
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Flerkulturell andel
I 2014 var det 27,77% flerkulturell andel blant beboerne.

14.

Norsk Krisesenterforbund – NOK

Norsk Krisesenterforbund er en medlemsorganisasjon for landets krisesentertilbud.
Organisasjonen har 12 medlemsentre. De er lokalisert i Halden, Follo, Asker og Bærum,
Hallingdal, Kongsvinger, Hamar, Lillehammer, Kongsberg, Hønefoss, Telemark, Molde og
Kristiansund.
Norsk Krisesenterforbunds fremste oppgave er å bekjempe vold i nære relasjoner. Vi bygger
vår virksomhet på at vold i nære relasjoner er et komplekst problem knyttet til sosiale,
kulturelle og økonomiske forhold. Dette er forhold som på ulike nivåer påvirker og legger
premisser for menneskers liv. Med et slikt grunnsyn vil forebygging og bekjempelse av vold i
nære relasjoner både ha et samfunns- og et individfokus.
Organisasjonens evne til å se nyanser og bredde i forhold til tema vold i nære relasjoner har
gjort og gjør Norsk Krisesenterforbund til en viktig og verdifull aktør i arbeidet med vold i
nære relasjoner. Gjennom årene har Norsk Krisesenterforbund vært opptatt av bevisstgjøring
og kompetanseutvikling hos såvel ansatte på medlemssentrene som hjelpeapparatet. Utallige
fagdager og seminarer har vært arrangert der vi har fokusert på ulike tema. Vår organisasjon
var blant de første til å fokusere på barns situasjon og var avgjort den første til å vie
oppmerksomhet til menn som blir utsatt for vold i nære relasjoner.
Norsk Krisesenterforbund leverer et viktig bidrag i den offentlige debatten omkring
krisesentertilbudene og i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Organisasjonen og våre
medlemsentre mener at det er behov for en organisasjon som er opptatt av krisesentrenes
vilkår og faglige innhold. Ikke minst mener vi det er behov for en organisasjon som fokuserer
på bredden av voldsutsatte slik Norsk Krisesenterforbund gjør. Norsk Krisesenterforbund har
også vist seg viktig for krisesentrenes tilbud og utvikling gjennom å søke midler til prosjekter
som kan bidra positivt til krisesentrenes utvikling og omdømme.

14.1 Representant for medlemssentrene
Norsk Krisesenterforbund representerer medlemssentrene i kontakt med det offentlige og med
fagmiljøet; for eksempel ved å sitte i arbeids-og referansegrupper. Når det gjelder det
overordnede perspektivet på vold i nære relasjoner og krisesenterdrift, er Norsk
Krisesenterforbund også en viktig kontakt for media. Organisasjonen er også høringsinstans i
viktige spørsmål som berører vold i nære relasjoner og beslektede tema.
Norsk Krisesenterforbunds rolle i forhold til medlemssentrene kan oppsummeres slik:
• Veiledning og rådgiving
• Foredragsvirksomhet (lokalt, regionalt og sentralt)
• Bistand til å arrangere kurs og konferanser
• Talerør og koordinator overfor media, faggrupper og myndigheter
• Formidling av informasjon og nyheter knyttet til tema krisesenterdrift og vold i nære
relasjoner
• Medvirke til fagutvikling og kompetanseheving på medlemsentrene gjennom å arrangere
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kurs og seminarer
• Medvirke til kvalitetsforbedring, samarbeid og erfaringsutveksling på medlemsentrene
• Bistå ved utviklingsarbeid og prosjekter
Norsk Krisesenterforbund arrangerer en rekke konferanser, kurs og fagdager der
medlemssentrene inviteres til å delta. En stor del av de statlige driftstilskuddene går til å
finansiere deltageravgifter og reise for deltagere fra våre medlemsentre.

14.2 Tilskudd fra eksterne bidragsytere
Norsk Krisesenterforbunds hovedinntekt er medlemskontingenter. I tillegg søkte og fikk
Norsk Krisesenterforbund i 2014 følgende tilskudd til drift og prosjekter:

Driftstilskudd fra Bufdir
2013 var det første året som Bufdir hadde forvaltningsansvaret for driftstilskudd til
landsomfattende, ideelle organisasjoner som har arbeid mot vold i nære relasjoner som sin
kjernevirksomhet. I 2013 mottok Norsk Krisesenterforbund 220 000 i driftsstøtte. For
driftsåret 2014 søkte Norsk Krisesenterforbund om 276 000 kroner, og mottok 200 000.

Aktivitetstilskudd fra Bufdir
Norsk Krisesenterforbund fikk 100 000 kroner i støtte for å arrangere en nasjonal konferanse
om rusmidler og vold i nære relasjoner.

Tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet
Norsk Krisesenterforbund mottok 200 000 kroner i støtte i 2014 fra Justis- og
beredskapsdepartementet for å trykke og distribuere tiltakskort og flerspråklige brosjyrer om
krisesentertilbudet til alle landets kommuner.

14.3 Prioriterte områder for Norsk Krisesenterforbund 2014
• Tiltakspakke til alle landets kommuner
• Alle prosjekter fra 2013 ble avsluttet med hver sin rapport
• Tiltakskort og flerspråklige brosjyrer ble sendt alle landets kommuner og større bydeler
• Nasjonal konferanse ble arrangert i oktober
Organisasjonen har også i 2014 bidratt til faglig utvikling gjennom å tilby oppdatert kunnskap
fra volds- og krisesenterfeltet. Medlemssentrene har også blitt invitert til flere fagdager.

Tiltakspakke til kommunene
Stadig flere kommuner lager lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Mange har
sett at for å jobbe effektivt for å forebygge vold og å ta vare på voksne og barn som er
voldsutsatte, er det nødvendig med tiltak som er samordnet og koordinert.
I forbindelse med prosjektarbeid i 2013 utarbeidet Norsk Krisesenterforbund produkter som
er nyttige i det praktiske arbeidet mot vold i nære relasjoner i kommunene. I januar 2014 år
sendte derfor Norsk Krisesenterforbund ut en tiltakspakke til alle landets kommuner. Pakken,
som ble sendt pr. e-post, bestod av:
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1. Web-basert veileder for hjelp ved vold i nære relasjoner; «Våge å se, våge å spørre
og tørre å handle». Fra innholdslisten kan vi nevne stoff om vold i nære relasjoner,
avdekking av vold, bruk av tolk, kartlegging av vold og vurdering av fare og sikkerhet,
kartlegging av behov for hjelp samt samarbeid og samordning.
2. Et tosidig tiltakskort med fokus på å se og spørre om vold i nære relasjoner. På side
2 finnes en enkel matrise som viser gangen i en akutt sak. I tillegg finnes en oversikt
over kontaktinformasjon til relevante lokale, regionale og nasjonale hjelpetiltak.
3. Brosjyre om krisesentertilbudet på 26 språk.
4. Veileder for arbeid med individuelle planer i krisesentertilbudene.
Det har hittil ikke vært vanlig for krisesentrene å benytte individuell plan som verktøy
i arbeid med brukerne. Med Krisesenterloven blir kommunene pålagt å integrere
krisesentertilbudet i den kommunale tiltakskjeden. Krisesentrene gis også en en
betydelig rolle i arbeidet med å reetablere brukere etter opphold på senteret.
Individuell plan er et ypperlig verktøy for å sikre samordning av de kommunale
hjelpetiltakene inkludert krisesentertilbudet.

14.4 Prosjekter
Nasjonale tiltakskort og flerspråklig brosjyre
Norsk Krisesenterforbund søkte i 2014 Justisdepartementet om midler til å trykke og
distribuere veileder, tiltakskort og flerspråklige brosjyrer til kommunene. Tilskuddet på 200
000 som ble gitt, omfattet imidlertid bare trykking og distribusjon av nasjonale tiltakskort og
flerspråklige brosjyrer. Departementet fant ikke å kunne dekke trykking av en veileder som
allerede var tilgjengelig på nett.
I september 2014 sendte Norsk Krisesenterforbund ut en forsendelse til all norske kommuner
og større bydeler. Med forsendelsen fulgte et brev der vi anbefalte hvilke kommunale
instanser som ville ha nytte av materiellet. Det ble også sendt ut en e-post til samtlige
kommuner som varslet om materiellet de ville motta.
På bakgrunn av den store interessen som er vist for tiltakskortene, har Norsk
Krisesenterforbund besluttet å trykke et nytt opplag, denne gangen ved hjelp av egne midler.

Nasjonal konferanse «Rusmidler og vold i nære relasjoner
Norsk Krisesenterforbund fikk midler fra Bufdir for å arrangere en nasjonal konferanse om
rusmidler og vold i nære relasjoner. Konferansen gikk av stabelen 14. oktober på Kolbotn og
samlet 118 deltakere fra hele landet.

Fagdager og ledersamling
Norsk Krisesenterforbund har som tradisjon å arrangere fagdager i tilknytning til Landsmøtet.
På Landsmøtet 2014 hadde Anne Karusbakken og Miriam Rasch ansvar for det faglige
påfyllet.
Anne Karusbakken er fagkonsulent ved Krise- og incestsenteret i Follo. Hun ga oss en
presentasjon av KOR som arbeidsmetode og fortalte hvordan Krise- og incestsenteret i Follo
har tatt i bruk Klient- og resultatstyrt praksis i arbeidet med brukerne.
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Andre del av innlegget fra Anne Karusbakken handlet om et undervisningsopplegg som de
gjennomfører for sjetteklassene i Follo. Sammen med Tonje Nilssen demonstrerte hun
hvordan de i praksis gjennomfører undervisningsopplegget der tema er vold og seksuelle
overgrep.
Miriam Rasch er leder for krisesenteret i Hønefoss. Hennes innlegg handlet om arbeidsmiljø
og nærværsstrategi. Hun fortalte også hvordan de hadde jobbet med det psykososiale
arbeidsmiljøet på senteret.
Høstens ledersamling ble arrangert 13. oktober på Quality Hotell på Mastemyr. Her deltok
ledere fra åtte medlemsentre. I første delen av samlingen delte lederne erfaringer og
utfordringer med hverandre. I andre del ble det lagt opp til en felles drøfting av ulike temaer
der noen ledere holdt korte innledninger.
I tillegg deltok 44 ansatte fra medlemsentrene gratis på konferansen om rusmidler og vold i
nære relasjoner.

Synliggjøring
En viktig del av Norsk Krisesenterforbunds oppgaver er å holde seg oppdatert på forskning og
utvikling i forhold til vold i nære relasjoner og krisesenterdrift og å videreformidle stoffet til
medlemssentre og andre interesserte.
Innhenting og videreformidling av stoff går vesentlig via nettbaserte kilder. Overvåking av
media, nyhetsbrev, hjemmeside, facebook, twitter er nyttige og effektive verktøy.
Sarpsborg i januar 2015
Wenche H. Nielsen (sign),
daglig leder, Norsk Krisesenterforbund

15.

PROSJEKTER OG TILTAK

Barna er den viktigste brukergruppen på Krisesenteret. De er fremtiden vår. Det beste stedet å
skape varige og langsiktige holdnings- og atferdsendringer er hos barna. På Krisesenteret er
de trygge og de kan få nye erfaringer med både kvinnelige og mannlige rollemodeller. Mor
eller far som kommer til senteret med barna sine får veiledning og støtte i sin foreldrerolle og
de ansatte bidrar til at dialog og samvær utvikles videre slik at de står bedre rustet til å stå
alene og at voldsspiralen kan avsluttes.
Det er store mørketall når det gjelder vold i nære relasjoner. Vi erfarer at noen barn og
ungdommer som kommer til Krisesenteret er traumatiserte etter langvarig vold i familien.
Mange av barna og ungdommen burde vært fanget opp på et mye tidligere tidspunkt, blant
annet i barnehage, skole eller andre fritidsaktiviteter. Dette skjer kun hvis de ansatte på barnas
arena vet hva de skal se etter og har trygghet i sine roller til å gjøre noe med det.
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Nye forskningsmetoder viser at omsorgssvikt kan gi barn livsvarige hjerneskader. Negative
erfaringer påvirker oppbyggingen av hjernen og kan føre til overdrevne fryktreaksjoner som
blir en del av hjernestrukturen som kan vedvarer hele livet.
«Kjernen i barnets tilknytningsforstyrrelse er opplevelsen av frykt uten løsninger»
(Main&Hesse, 1990).
Vi ønsker å være pådrivere for at barn og ungdom skal føle at det finnes løsninger også for
dem.

15.1 Skoletiltaket
Krisesenteret i Hønefoss startet forarbeidet med skoleprosjektet i 2010/2011. Røyse skole i
Hole kommune var første skole som fikk besøk som et prøveprosjekt i 2011. Deretter har alle
grunnskolene i Ringerike kommune og noen SFO fått besøk av Krisesenteret i 2011/2012.
Det er lærerne som har fått og får informasjon om Krisesenteret, hva vold er og hva man kan
se etter for å avdekke vold og hva man skal gjøre når det avdekkes vold eller det er en sterk
mistanke om vold.
Langsiktig (alt etter tilgang på midler) ønsker vi å besøke alle grunnskolene i alle deltakende
kommuner til Krisesenteret i Hønefoss. Krisesenteret har fått svært gode tilbakemeldinger på
skoleprosjektet fra de grunnskolene vi har besøkt.
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Dersom deltakerkommunene ønsker å bidra ekstra til dette prosjektet vil vi kunne frigjøre noe
av bemanningen slik at kunnskapen og erfaringen vi sitter med kan spres.
Prosjektet er videreført som tiltak.

15.2 Barnehagetiltaket
«Barnehageprosjektet» startet opp i 2013. Formålet var å snakke med alle barnehageansatte på
samme måte som med lærerne under Skoleprosjektet, men tilpasset de små barna og
barnehagenes hverdag.
I løpet av 2013 sendte vi ut tilbud om foredrag til 31 barnehager, av disse meldte 18 raskt sin
interesse. Krisesenteret har vært ute hos 21 barnehager og informert om vold i nære
relasjoner.
Krisesenteret fikk svært gode tilbakemeldinger på Barnehageprosjektet fra de barnehagene vi
har besøkt.

Dersom deltakerkommunene ønsker å bidra ekstra til dette prosjektet vil vi kunne frigjøre noe
av bemanningen slik at kunnskapen og erfaringen vi sitter med kan spres.
Prosjektet videreføres som tiltak.
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15.3 Aktiv jobb i skolen:
Krisesenteret er representert i et tverrfaglig prosjekt i Ringerike «Aktiv jobb i skolen» som
startet høsten 2013 på Hønefoss Videregående skole. Gruppen er å treffe på eget rom hver
fredag i oddetalls uker fra kl. 0900-1300.
Den tverrfaglige gruppen består av: NAV, Ungdomskontakten, Barneverntjeneste,
Skolehelsetjeneste, Rustjenesten og Krisesenteret. Gruppen kan være til hjelp på følgende
områder:











Samtalepartner
Rus
Seksualitet
Konflikt hjem, skole
Venner
Vold og overgrep
Arbeid
Økonomi
Bolig/oppfølging
Aktiviteter på fritiden

Gruppen sitter på skolen for å kunne nå ungdommen direkte. Dette har blitt et godt samarbeid
etatene imellom, med lærerne og med ungdommen.
Prosjektet videreføres.

15.4 Kommunal Handlingsplan mot vold i nære relasjoner:
Krisesenteret er representert i en tverrfaglig gruppe i Ringerike for å utarbeide en kommunal
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Arbeidet startet i 2013 og fortsetter i 2015.

16.

Oppfordring

Krisesenteret kommer med en klar oppfordring og det er at ingen skal stå og se eller lure på
om et barn utsettes for omsorgssvikt. Vold er ingen privatsak. Det skal meldes til
barneverntjenesten slik at barneverntjenesten kan foreta en egen vurdering av saken slik at
barnet/ungdommen og familien får riktig hjelp og bistand.
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17.

Utfordringer og strategier fremover

Vertskommunens overheadkostnader
Vertskommunen Ringerike har hatt en del overheadkostnader som ikke har vært en del av
Krisesenterets driftsbudsjett. Dette har medført at vertskommunen betaler mer per innbygger
enn de andre deltakende kommunene. Det ble utarbeidet ny felles samarbeidsavtale med alle
deltakende kommuner i 2014. Avtalen ble vedtatt i kommunestyret i alle deltakerkommunene
i 2014 med virkning fra 2015. I avtalen er vertskommunens overheadkostnader ivaretatt.

Tverrfaglige møter
Det arbeides videre med tverrfaglige møter på senteret for å ivareta beboere/brukere ved
senteret på best mulig måte.

Opplysnings- og forebyggende arbeid
Det arbeides videre med «Skoletiltaket», «Barnehagetiltaket», «Aktiv jobb i skolen»,
kommunal Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, samt generelt opplysningsarbeid så
langt det lar seg gjøre ut fra hensyn til driften.

43

18.

ÅRSREGNSKAP
KRISESENTERET
REGNSKAP 2014

Art

Tekst
1010

Fastlønn

1020

Lønn til vikarer

1030
1040

REGNSKAP
2014
Kr

BUDSJETT
2014
Kr

4 191 346

4 236 116

431 829

420 450

Ekstrahjelp

92 445

119 614

Overtid

45 374

54 665

1090

Pensjon

976 494

486 103

1029

Arbeidsgiveravgift

796 354

753 842

6 533 842

6 070 790

37 826

20 000

Sum post 0
1000

Kontormateriell

1114

Medikamenter/medisiner

1115

Matvarer

1120

Annet forbruksmateriell

1130

Telefon, post, bank

1140

Annonser

1150

Opplæring og kurs

531

2 000

56 513

40 000

150 355

80 000

13 941

66 800

47 428

89 600

148 514

270 400

Km.godtgjørelse/gaver

41 021

45 760

1170

Transport/drift av egne transportm.

12 023

1180

Strøm

33 901

1185

Forsikring

1195

Avgifter, gebyrer og lisenser

131 917

207 040

1200

Inventar og utstyr

42 367

24 000

1220

Leie av driftsmidler

12 201

Vedlikehold og serviceavtaler

18 379

58 240

Advokat og tolk

83 749

146 000

Sum post 1 & 2

830 666

1 151 787

1429

Moms utgift (refusjon)

107 706

188 255

1490

Res.bevilgninger
107 706

188 255

7 472 214

7 410 832

1160/65

1230/40/60
1270

Sum post 4
SUM UTGIFTER

67 627
34 320

1700

Refusjon fra Justisdep. - advokatvakt

-111 545

-120 000

1710

Refusjon sykelønn

-166 531

-319 685

1729

Mva-komp

1750

Refusjon fra kommuner

1770

Gaver

-107 706

-188 255

-6 981 829

-6 783 789

-140 466

-

Sum post 7

-7 508 077

-7 411 729

SUM INNTEKTER

-7 508 077

-7 411 729

-35 863

-897

1550

Nettoinntekt
Avsetn. ubrukt(overskudd)
advokattilskudd

1550

Avsetn. ubrukte gavemidler

20 441

Sum finansposter

30 961

RESULTAT (overskudd)

-4 902

10 520

-

44

23.01.15
Miriam Rasch
Leder
Krisesenteret i Hønefoss
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Årsrapport 2014 for Interkommunalt krisesentersarnarbeid Krisesenteret

i Hønefoss.

Lovpåiagttilbud:
Krisesentertilbudet er et lovpåiagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud
(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner,
menn og medføigende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
Organisering:
Krisesentertilbudet er et interkommunalt tiltak som driftes etter vertskommunemodelien,
samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2014, der Ringerike kommune er
vertskommune.

De andre deltakerkommunene

Jevnaker, Lunner, Gran, Sør-Aurdal,

Nord-Aurdal,

er: Hole, Modum,

et

Krødsherad, Sigdal,

Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre

Slidre kommune. Nedslagsfeltet omfatter ca. 102 000 innbyggere i 2014, fordelt over 2
fylker.
Interkommunale
møter er avholdt med 2 felles møter i 2014, i samsvar med
samarbeidsavtalene.
Ny felles samarbeidsavtale
ble utarbeidet og vedtatt i samtlige

kommunestyrer

i 2014 med virkning fra 2015.

Samtlige kommuner betaler et tilskudd til driften, med et årlig beløp i forhold til folketall.

Dagenspris er holdt på et så lavt nivåsom mulig, og driften er såledesinnrettet marginalt
når det gjelder bemanning. Tilbudet er aliikevel faglig godt og tilfredsstiller alle krav i
lovverket.
Helhetsvurdering:
Krisesenteret i Hønefoss er et veldrevet senter som på god vei anses som et
kompetansesenter for vold i nære relasjoner og blir mer og mer benyttet som det av
tilknyttede kommuner og tilhørende hjelpeapparat.
Sentrale hendelser og aktiviteter:
Krisesenteret har i tillegg til et botilbud, et samtaietilbud på dag og aften tit mennesker som
er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner og som ikke trenger beskyttelsen i
botilbudet og et reetableringstilbud for de som har flyttet. Det gis gratis advokat bistand til
både de som bor og ikke bor på senteret. Senterets advokat, Annie Braseth, finansieres med
midler fra Justis- og Beredskapsdepartementet for bistand som inngår i formålet til senteret.
Advokaten sitter på senteret fast en ettermiddag i uken.
Krisesenteret

har egne tiltak kalt: «Skoletiltaket»

og «Barnehagetiltaket».

Disse tiltakene

er

forebyggende»og avdekkendeinformasjontil alle lærerne i grunnskolenog
barnehageansatte. Det gis økt kunnskap til de ansatte om vold i nære relasjoner, om
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Krisesenterets arbeid, hvordan avdekke vold og hvilke tiltak som skal iverksettes når vold
avdekkes.
Krisesenteret er representert i et tverrfaglig prosjekt på Hønefoss Videregående skole. .

Formålet er forebyggende og avdekkencle,slik at ungdommene kan få direkte hjelp av
rett instans i gruppen.

Det ble i 2014 avhoidt en rekke informasjonstiltak
relasjoner og om krisesenterets virksomhet.

i form av foredrag om vold i nære

Gudbrandsdal krisesenter kjøper tilgang til botilbudet til menn på Krisesenteret i Hønefoss
fra 01.09.12. Dette omfatter 19 kommuner med et nedslagsfelt på ca 90 000 innbyggere.
Dette er salg av enkelttjenester og består av en fast sum i året og en sum per beboer
døgn.

Resultat og avvik:
Statistikk:

Ãííèflrnflêfåzfis
åñfíiiilêflrl'
-ífiaàfiàåtikfzéf

._
_. .,

Samtaler kvinner
Samtaler barn/ungdom
Samtaler menn

152

-Sjurni
;BehÖÉr,
Kvinner

Barn/ungdomtil kvinner
Menn
Barn/ungdom til menn
"Sum-.1'

Telefonsamtaler fra kvinner
Telefonsamtaier fra barn/ungdom
Telefonsamtaier fra menn

245
1
74

Andre anrop/henvendelser

96

Fra offentlige etater

879

Tause

irsk.__
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Antall sendte bekymringsmeldinger:
L=;=]
I 2014sendte senteret 12 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i tilknyttede- og ikke
tilknyttede kommuner.
Antall mottatte innhenting av opplysninger fra barneverntjenestene:
Barneverntjenesten i både tilknyttede- og ikke tilknyttede kommuner har anmodet om
Dette gjelder både dagbrukere og beboere.
opplysninger i 18 saker i 2014.

Vitne i rettssaker for tidligere beboere:
I 5 rettssaker

Emtall saker:

Dette er både straffesaker og barnefordelingssaker.
Mottatte gaver i 2014:
Det ble mottatt pengegaver med kr 140 466 i 2014. I tillegg mottok senteret også flere
objekter til glede for beboere og senteret.
Årsverk: Interkommunal krisesenterdrift har i 2014bestått av 8,5 årsverk, herunder 7,5 i
turnus. Blant de faste ansatte er det 10 kvinner og 1 mann, samt 8 tilkallingsvikarer (3 menn
og 5 kvinner) .
Utfordringer og strategier fremover:
Det arbeides videre med tverrfaglige møter på senteret for å ivareta beboere/brukere ved
senteret på best mulig måte, samt opplysningsarbeid så langt det lar seg Bløre ut fra hensyn
til driften.
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Resultat

2014:

Krisesenteret gikk med et overskudd på kr 4 902 for

2014.
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