Ringerike kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Kommunestyret
Kommunestyresalen
30.04.2015
16:00

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets § 10. Ved behov for
grupperom, bestilles dette av gruppeledere
TEMAMØTE:
Orientering om influensautbrudd vinteren 2014/2015 – Hønefoss sykehjem
v/kommuneoverlege Karin Møller (20 min).
Pasient og brukerombudet i Buskerud orienterer om ombudets rolle og
mandat (20 min).
Presentasjon av årsrapport for energi og klimaplan (20 min).

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post
sek@ringerike.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider.
Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider.
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Ringerike kommune, 23.04.2015
KJELL B. HANSEN
ORDFØRER

Sak 52/15
Temamøte
Arkivsaksnr.: 15/1129

Saksnr.: Utvalg
52/15
Kommunestyret

Arkiv: 033

Møtedato
30.04.2015

Forslag til vedtak:
 Orientering om influensautbrudd vinteren 2014/2015 – Hønefoss sykehjem
v/kommuneoverlege Karin Møller (20 min).
 Pasient og brukerombudet i Buskerud orienterer om ombudets rolle og mandat
(20 min).
 Presentasjon av årsrapport for energi og klimaplan (20 min).
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Månedsrapport februar 2015
Arkivsaksnr.: 15/3477

Saksnr.: Utvalg
39/15
Formannskapet
53/15
Kommunestyret

Arkiv: 210

Møtedato
21.04.2015
30.04.2015

Forslag til vedtak:
1. Månedsrapport februar 2015 tas til orientering
2. Følgende budsjettjusteringer foretas:
a. Hjelpemiddellageret er organisatorisk flyttet fra rammeområde «tekniske
områder» til «helse, omsorg og velferd». Nettorammen til rammeområde
«tekniske tjenester» reduseres med kr 1.573.100 og nettorammen til
rammeområde «helse, omsorg og velferd» økes med kr 1.573.100.
b. Merkantilt ansatte innen institusjons- og hjemmetjenestene er organisatorisk
flyttet fra rammeområde «administrasjon og fellesutgifter» til «helse, omsorg
og velferd». Nettorammen til rammeområde «administrasjon og fellesutgifter»
reduseres med kr 1.986.742 og nettorammen til rammeområde «helse, omsorg
og velferd» økes med kr 1.986.742.
c. Enhet «Folkehelse» er organisatorisk flyttet fra rammeområde «helse, omsorg
og velferd» til «spesielle tiltak barn og unge». Nettorammen til rammeområde
«helse, omsorg og velferd» reduseres med kr 1.174.703 og nettorammen til
rammeområde «spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 1.174.703.
Budsjettendringene vil ikke påvirke kommunens totalbudsjett.

Sammendrag
Helårs prognose for regnskapsåret 2015 viser et merforbruk i forhold til budsjett på 23,2 mill.
kroner. De fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det meste
skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte
budsjettrammer. Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med
budsjettrammene. Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid
at det må settes av ca 7,2 mill. kroner mer til selvkostfondene enn tidligere beregnet. Helse,
omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg er
det ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken som
bidrar til rapportert merforbruk.

Innledning / bakgrunn
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i
2015. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial
skal fremlegges en mer omfattende rapport.
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Beskrivelse av saken
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 23,2 mill. kroner. De største avvikene fra budsjett vises på
området helse, omsorg og velferd med 11,8 mill. kroner og tekniske områder med 7,2 mill.
kroner.
Alle tall i 1000 kr
Regnskap
Område
2014 (pr feb)
Samlet resultat
51 458
Folkevalgte og revisjon
1 001
Administrasjon og fellesutgifter
18 012
Barnehage
35 270
Grunnskole
44 508
Spesielle tiltak barn og unge
2 693
Kulturtjenesten
2 922
Helse, omsorg og velferd
129 338
Tekniske områder
36 128
Avsetninger, overføringer
3 290
Skatt og rammetilskudd
-232 825
Finans
11 121

Regnskap
hittil 2015
81 686
281
23 697
37 743
44 753
18 311
4 148
98 188
10 094
1 685
-163 107
5 893

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

23 222
6 437
89 711
166 607
247 626
114 457
22 211
593 007
128 135
56 667
-1 503 459
101 823

0
6 437
89 711
166 607
245 786
113 037
21 211
581 219
120 961
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-23 222
0
0
0
-1 840
-1 420
-1 000
-11 788
-7 174
0
0
0

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det
meste skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte
budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode
løsninger. Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med
budsjettrammene. Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid
at det må settes av ca 7,2 mill. kroner mer til selvkostfondene enn tidligere beregnet. Dette
fordi investeringsutgiftene i 2014 ble lavere enn planlagt og at rentenivået har fortsatt å
synke. På den måten blir de beregnede utgiftene på selvkostområdene lavere og en større del
av inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes til fond.
Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg er
det ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken som
bidrar til rapportert merforbruk.
Det er i budsjett 2015 lagt opp til en dekning av tidligere års merforbruk og avsetning til
disposisjonsfond med totalt 36 mill. kroner. Blir regnskapsresultatet slik prognosen nå
indikerer vil dette være redusert til 13 mill. kroner.
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre:
 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og
innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i
år antyder at skatt på inntekt og formue kan bli noe lavere enn budsjettert. Skulle
skatteveksten i Ringerike bli noe lavere enn anslått kan dette oppveies av inntektene
gjennom inntektsutgjevningen. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør
Ringerikes inntekter fra inntektsutgjevningen. Endelig svar på inntektsutgjevning
kommer i januar 2016
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 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og
størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes
pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført
pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet
pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2016. Inntil da brukes anslag og
prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne rapporten.
 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette
resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.

Økonomiske forhold
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi
et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året.
Foreslåtte budsjettendringer får ingen økonomiske konsekvenser for kommunens
totalbudsjett, men vil endre totalrammen for det enkelte rammeområde som er involvert.

Rådmannens vurdering
Ringerike kommune har i 2015 lagt et stramt budsjett. Dette er nødvendig for å dekke
tidligere års merforbruk og styrke kommunens økonomiske stilling. Rådmannen er bekymret
i forhold til den økonomiske prognosen vi nå ser tidlig i året. Det er viktig at utgiftene
tilpasses inntektene, og det jobbes fortløpende med å gjennomføre planlagte tiltak. Den
økonomiske situasjonen følges tett for å sikre at kommunen følger planen om å tilbakebetale
tidligere års merforbruk.
Det er tidlig i driftsåret og årsprognosen kan endre seg gjennom året etter hvert som inntekter
blir bekreftet og driftsjusteringer gjennomført. Rådmannen vurderer avviket vi nå ser som
betydelig, men allikevel ikke større enn at små justeringer i driften og mulige ekstrainntekter
vil kunne endre bildet noe i løpet av første halvår. Det foreslås derfor ingen nye vesentlige
endringer i driften på dette tidspunktet.

Vedlegg
Månedsrapport februar 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, 08.04.2015
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Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Hønefoss kirke, - finansiering. Søknad om ekstrabevilgning
Arkivsaksnr.: 15/3418

Arkiv: 223 D13

Saksnr.: Utvalg
40/15
Formannskapet
54/15
Kommunestyret

Møtedato
21.04.2015
30.04.2015

Forslag til vedtak:
1. For fullfinansiering av Hønefoss kirke stiller Ringerike kommune inntil 18 mill. kroner til
disposisjon for Ringerike kirkelige fellesråd i 2016. Investeringsbeløpet innarbeides i
handlingsplan 2016 – 2019.
2. Beløpet lånefinansieres og dekkes inn ved en permanent reduksjon i kommunens overføringer
til Ringerike kirkelige fellesråd med 5,5 %.
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret behandlet i sak 86/14 «Finansiering gjenoppbygging Hønefoss kirke» i møte
26.6.2014 med følgende vedtak:
1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontor.
2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 mill. Finansieringen innarbeides i
budsjett 2015.02.05 Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike
kommune, ta opp lån på kr. 2,9 mill.
3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av
kapitalisering av reduserte kostnader, samt lånet på 2,9 mill.
4. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt som
overhode mulig.
5. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke.
6. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning.
I pkt. 2 i vedtaket finansierte kommunestyret «Himmeltrærne» basert på en kalkyle utarbeidet
6.5.2014 av AS Bygganalyse v/ H. C. Haug, basert på tegninger og informasjon fra HR Prosjekt
v/A. Linders. Kalkylen ser slik ut (alle tall i 1000 kr):
Kalkulert byggekostnader v/AS Bygganalyse av 6.5.2014
Forsikringssum (Bygg og inventar)
Innsamling v/menighetsrådet
Lån Fellesrådet/kapitalisering av husleie
Lån Fellesrådet
Avsetning Ringerike kommune
Tilskudd Ringerike kommune
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Beskrivelse av saken
Ut i fra kalkylen bevilget Ringerike kommune i møte 26.6.2014 de nødvendige midler slik at
prosjektet kunne legges ut på anbud. Ringerike kirkelige fellesråd hadde da redusert kostnadene
i prosjektet ved at det ble tatt ut innsparinger relatert til materialvalg, redusert areal og rom. I
tillegg senket man høyden på taket.
Prosjektet ble lagt ut på anbud. Kun to anbydere reflekterte på oppdraget, og det viste seg at
laveste anbud divergerer med 18 mill. kroner i forhold til prosjektkalkylen, et avvik på 23,6 %.
Ringerike kirkelige fellesråd valgte derfor å avlyse den åpne anbudskonkurranse på Doffin.
J.fr. pkt.5 i kommunestyrets vedtak (sak 86/14), så initierer resultatet av anbudskonkurransen at
«Himmeltrærne» ikke vil kunne realiseres. Men, - kommunestyret har også vedtatt at kirken skal
bygges og hvor dette skal skje. Ringerike kirkelige fellesråd har derfor valgt å legge ut anbudet
for nye Hønefoss kirke på nytt (vil bli presentert på «Doffin» 23. mars), men denne gang som en
samspillsentreprise. Styringsgruppen anser det som sannsynlig at man også denne gang vil
komme over den kalkulerte byggekostnad av 6.5.2014, og velger å sende ny søknad om
ekstrabevilgning/opptak av lån til Ringerike kommune.
Rådmannens vurdering
Gjenreisningen av Hønefoss kirke har nå nådd et kritisk punkt der kommunestyrets behandling
vil avgjøre om den planlagte kirken kan realiseres eller ikke. Etter kommunestyrets behandling i
sak 86/14 den 26.2.2014 hadde Ringerike kirkelige fellesråd finansiering for «Himmeltrærne»,
med bakgrunn i en kalkyle utarbeidet 6.5.2014 av AS Bygganalyse v/ H. C. Haug, som igjen var
basert på tegninger og informasjon fra HR Prosjekt v/A. Linders.
Rådmannen registrerer med tilfredshet at Ringerike kirkelige fellesråd som byggherre (jfr.
Kirkeloven § 14 pkt. a) har valgt å ville bygge opp igjen Hønefoss kirke med et kirkebygg som
gjenspeiler dagens og framtidens tanker om hva en kirke skal være. Gudstjenestereformen av
2011 legger vekt på fellesskap, involvering av hele menigheten og en gudstjeneste med
muligheter for bredde og variasjon. Dette gjelder også for de kirkelige handlinger som dåp,
konfirmasjon, vigsel, gravferd mm. Dette krever en viss plass. Det samme gjelder den utvidede
bruk av kirkerommet og kirken som trosopplæringsreformen legger opp til i forbindelse med
undervisning og aktiviteter, samt kirkens kultursatsing.
Rådmannen vil ikke anbefale at man nå kompromisser ytterligere på areal eller annen
dimensjonering. Da vil man i realiteten ende opp med å bygge et helt annet kirkebygg. Med
andre ord; - man ville være tilbake til start.
Saken om gjenoppbygging av Hønefoss kirke har nå pågått i fem år, og tidligere fattede vedtak
og historikk forutsettes kjent. Ut i fra tidligere vedtak, må et eventuelt vedtak om at
«Himmeltrærne» ikke skal realiseres, fattes av kommunestyret. Rådmannen legger derfor fram
søknaden (vedlagt) fra Ringerike kirkelige fellesråd for politisk behandling.
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Søknaden fra Ringerike kirkelige fellesråd kan avslåes. Konsekvensen av dette vil være at
«Himmeltrærne» ikke kan realiseres nå, og at man må starte utredningsarbeidet i forhold til et
annet kirkebygg. Rådmannen vil derimot ikke anbefale at man terminerer ideen om et
monumentalt bygg, sett i relasjon til den byutvikling Hønefoss står ovenfor. Sammenligner man
«Himmeltrærne» med andre kirkebygg som er bygd de siste årene, ser vi at kostnadsnivået for å
realisere «Himmeltrærne» framstår forståelig. Rådmannen vil her vise til nye Bøler kirke
(ferdigstilt i 2011) som også har 500 sitteplasser uten å framstå som et monumentalt bygg eller
«signalbygg», hadde byggekostnader på 140 mill. kroner (eks prosjekteringskostnader). Nye
Hønefoss kirke vil bli realisert innenfor en øvre grense på 94,2 mill. kroner.
De siste fem års arbeid med, og utvikling av «Himmeltrærne» har allerede belastet prosjektet
med samlet kr. 4 584 566,79 (prosjektledelse, konsulenter, arkitektkonkurranse,
prosessrådgivning og planlegging). Rådmannen vil berømme Ringerike kirkelige fellesråd for
det arbeidet som er gjort. De ressurser som er nedlagt (både menneskelig og økonomisk) er etter
rådmannens syn også et insitament for at prosjektet nå må realiseres.
Ringerike kommune har nå gjennom tidligere anbudsrunde fått et entydig signal om hva den
planlagte og vedtatte gjenreisning av Hønefoss kirke faktisk vil kunne koste. En ny anbudsrunde
basert på en samspillsentreprise må ha en realistisk øvre ramme, og rådmannen vil anbefale at
kommunestyre nå bringer denne prosessen videre ved at man gir Ringerike kirkelige fellesråd
tilgang til et lån på inntil 18 mill. kroner som nye investeringsmidler i 2016.
Ringerike kommune har reforhandlet låneavtaler og lånevilkår for deler av sin låneportefølje.
Kommunen kan nå med fastrente de neste 10 år låne penger til en fastrente på 1,9 %. Dersom
kommunen tar opp et lån på 18 mill. kroner (1,9 % rente over 30 år), og stiller disse til
disposisjon for, eller videretransporterer dette til Ringerike kirkelige fellesråd, vil dette koste
kommunen/eller fellesrådet kr. 792 690,-/år innbefattet renter og avdrag. Dersom kommunen fra
samme tidspunkt reduserer overføringene til fellesrådet permanent med 5,5 % (dette er ikke mer
enn andre driftsenheter i kommunen nå håndterer i 2014 og 2015), vil dette utgjøre kr. 797 500,/år. Overføring for 2015 er budsjettert med kr. 14.270 000,-. Rådmannen anslår overføring for
2016 til å bli kr. 14 500 000,-. Nytt budsjett for 2016 blir da på 13,7 mill. kroner. En slik
finansiering vil dermed ikke belaste kommunens driftsbudsjett, og ikke påvirke driftsnivået på
tjenesten i kommunen. Rådmannen mener at en slik løsning tilfredsstiller kommunestyrets
vedtak i pkt. 5 i møte 26 6 2014, sak 86/14.
Rådmannen har siden første anbud for kirken ble kjent, hatt en tett kontakt med kirkelig
fellesråd for å finne en god løsning. Rådmannen har fått en entydig tilbakemelding (se vedlegg)
på at Ringerike kirkelige fellesråd aksepterer en reduksjon av sitt driftsbudsjett på permanent
basis fra budsjettåret 2016 med 5,5 %. Kirkelig fellesråd må med en slik budsjetttildeling
gjennomføre en omstilling i samme størrelsesorden resten av tjenestene i kommunen nå er
pålagt, og Ringerike kirkelige fellesråd har gjennom denne prioriteringen selv valgt realisering
av kirkebygget på bekostning av eget driftsbudsjett.
Ringerike kirkelige fellesråd har gjennom de innsamlinger som har blitt initiert, hatt god kontakt
med potensielle bidragsytere, deriblant deler av næringslivet. Det viser deg at det er langt lettere
å skaffe bidragsytere til konkrete prosjekt, som nytt orgel, utsmykking o.l.. Selve
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bygningskroppen oppfattes langt klarere som et offentlig ansvar. Dersom det engasjement som
er utvist i forhold til næringslivet skulle føre til et resultat som reduserer lånebehovet, vil dette
selvsagt være kjærkomment for fellesrådet.
Vedlegg
 Søknad fra Ringerike kirkelige fellesråd av 19.3.2015
 Erklæring på aksept for at driftsbudsjettet reduseres med 5,5 % på permanent basis fra
driftsåret 2016.

Ringerike kommune, 07.04.2015
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Side 11

Sak 55/15
Overordnet beredskapsplan
Arkivsaksnr.: 14/1919

Saksnr.: Utvalg
42/15
Formannskapet
55/15
Kommunestyret

Arkiv: 442

Møtedato
21.04.2015
30.04.2015

Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til «Plan for ledelse av Ringerike kommune under større uønskede hendelser
og krise» vedtas.

Innledning / bakgrunn
I henhold til § 15 i “Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret” av 25. juni 2010 nr. 45, skal kommunen utarbeide overordnet beredskapsplan
med utgangspunkt i gjeldende ROS-analyse.
Saksframstilling
Forskrift om kommunale beredskapsplikt § 4 «Beredskapsplan» sier:
Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt
i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan.
Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige
beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige
og private krise- og beredskapsplaner.
Forslag til ny beredskapsplan for Ringerike kommune legges med dette fram for politisk
behandling.
Rådmannens vurdering
Beredskapsarbeidet i Ringerike kommune har som formål at kommunen skal være en trygg
kommune å oppholde seg i, både for innbyggere og besøkende. Kommunen skal til enhver tid
ha et planverk og en beredskap som kan håndtere de hendelser og krisesituasjoner som kan
inntreffe.
Ringerike kommune har godt kvalifiserte organisasjoner innen brann og redning, tekniske
tjenester og helsetjenester. Kommunen er også vertskommune for Nordre Buskerud
politidistrikt og et akuttsykehus, og sammen er vi godt rustet til å handtere store og små
kriser og uønskede hendelser som måtte skje døgnet rundt.
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Allikevel kan det skje hendelser som er så store/alvorlige at disse etatene trenger hjelp og
administrativ støtte. Større uønskede hendelser vil trenge samordning og koordinering.
Likeens vil informasjonsbehovet og behovet for strategiske føringer være stort.
For å sikre kommunens operative enheter og for å optimalisere samarbeidet med nødetatene
vil kommunen kunne «sette» kriseledelse. En slik kriseledelse skal ikke være en operativ
ledelse, men en koordinerende og samordnende ledelse som ivaretar behovet for informasjon,
rapporteringer, logistikk og strategisk planlegging.
Dette er en plan for hvordan Ringerike kommune vil ivareta dette. Planen er enkel og
kortfattet. Den inneholder ingen målsettinger eller definisjoner, men gir aktørene nødvendig
informasjon og opplysninger som er nødvendig for å kunne gjøre en god jobb og treffe
nødvendige avgjørelser i en uoversiktlig krisesituasjon. Det er tross alt ikke planene som
løser krisen, - men menneskene.
Da beredskapsplanen må leses sammen med kommunens ROS-analyse, legges denne ved
saken i eget vedlegg. ROS-analysens kapittel 7 inneholder en rekke anbefalte tiltak som er
under arbeid. Rådmannen vil komme tilbake til status for disse før fylkesmannens øvelse og
kontroll høsten 2015.
Vedlegg
 Forslag til «Plan for ledelse av Ringerike kommune under større uønskede hendelser
og krise».
 Overordnet ROS-analyse for Ringerike kommune (vedtatt 20.6.2013).

Ringerike kommune, 23.10.2014

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver/beredskapsansvarlig tlf. 909 99 923
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Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015
Arkivsaksnr.: 15/3194

Saksnr.:
20/15
21/15
43/15
56/15

Utvalg
Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: F00

Møtedato
13.04.2015
14.04.2015
21.04.2015
30.04.2015

Forslag til vedtak:
Rundskriv IS 1 «Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet 2015» tas til
orientering, og det forutsettes at tjenesteområdene benytter rundskrivet i sine planer og
prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i tråd med de føringer som er gitt.

Beskrivelse av saken
Vedlagt følger rundskrivet Nasjonale mål og prioriteringer for 2015 (rundskriv IS-1).
Rundskrivet IS-1 er Helsedirektoratets årlige skriv til fylkesmennene, kommunene, regionale
helseforetak og fylkeskommunene. Målgruppen er administrativ og politisk ledelse.
Rundskrivet er basert på satsninger i Prop. 1 S og 1 S Tillegg 2014-2015 (statsbudsjettet),
samt departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsområdet for 2015.
Departementet beskriver i rundskrivet de nasjonale målene samt presiseringer av ønskede
aktiviteter/satsingsområder på 13 prioriterte områder. Disse er:
 Folkehelsearbeid
 Forebyggende helsetjenester
 Barn og unge: Forebygging, oppfølging og behandling
 Helse og omsorgstjenester i et flerkulturelt samfunn
 Omsorg 2020
 Allmennlegetjenester
 Helsetjenesten til innsatte i fengsel
 Kvalitetsforbedringer i helse og omsorgstjenesten
 Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
 Psykisk helse og rus
 Habilitering o rehabilitering
 Helseberedskap og smittevern
 Personell og kompetanse
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Rådmannens vurdering
Rundskrivet tar i sine målformuleringer og prioriteringer utgangspunkt i en rekke viktige
tiltak som både er implementert og skal implementeres i tjenesteområdene i Ringerike
kommune.
Rådmannen anbefaler at rundskrivet tas til orientering.
Vedlegg
 Nasjonale mål og prioriterte områder for 2015.
(https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-mal-og-prioriteringer-pa-helse-ogomsorgsomradet)

Ringerike kommune, 26.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og kontorlokaler for hjemmebaserte tjenester
Framdriftsplan
Arkivsaksnr.: 15/3007

Saksnr.:
19/15
20/15
44/15
57/15

Utvalg
Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: H30

Møtedato
13.04.2015
14.04.2015
21.04.2015
30.04.2015

Forslag til vedtak:
Forslag til framdriftsplan for etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til
hjemmebaserte tjenester ved tidligere Norderhov sykehjem, tas til etterretning.

Beskrivelse av saken
Budsjett 2015, Handlingsplan 2015 – 2018 omfatter to større byggeprosjekter innen helse og
omsorgstjenesten.
1. Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede, inklusive et borettslag på initiativ fra en
gruppe foreldre, på Hov. Tomten er nå gjenstand for en mulighetsskisse med påfølgende
reguleringsplan.
2. Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til hjemmebasert omsorg på tomten
til tidligere «Norderhovhjemmet».

Begge prosjekter ligger innenfor husbankens regler for investeringsstøtte som skal stimulere
kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i omsorgsboliger for personer med behov
for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet tildeles kommunen (og kun kommunen) når
kommunen står som eier, og kan ikke videretildeles (jf. pkt. 3 i retningslinjene
http://nedlasting.husbanken.no/Filer/8b18.pdf). Kommunen avgjør selv om den vil eie
omsorgsboligene, eller om kommunen skal leie eller på annen måte framskaffe
omsorgsboligene gjennom avtaler på forretningsmessig basis. Dersom kommunen velger å
leie, kan husbanken vurdere å tildele tilskudd etter samme satser, men kun der leieforholdet
skjer gjennom en avtale på forretningsmessig basis. Slik avtale kan ikke inngås med en «nonprofitt» stiftelse, og kommunen er derfor avskåret fra å benytte Ringerike Boligstiftelse til
slike prosjekter.
For 2015 er gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel pr. boenhet 50 prosent av
maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent pr. omsorgsbolig og
55 prosent pr. sykehjemsplass. Tilskudd til fellesareal i tilknytning til eksisterende
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omsorgsboliger er 55 prosent av godkjente anleggskostnader når kommunene skal gi
heldøgns tjenester. Dette betyr at kommunen gjennom investeringstilskudd og momsrefusjon
i realiteten får finansiert 75 % av totale anleggskostnader. Dette for å sette kommunen i stand
til å ha en forsvarlig utleiepris på boligene, og å kunne møte husbankens kvalitetskrav, som
klart virker kostnadsdrivende. Disse er i hovedsak at boligene skal:
 Være tilpasset personer med demens og kognitiv svikt i tråd med Demensplan 2015.
Dette innebærer blant annet små avdelinger og bofellesskap med rom for aktiviteter
og tilgang til tilpasset uteareal. Det understrekes at boenhetene ikke skal ha
institusjonsliknende preg, og dette prinsippet skal bli hensyntatt i planlegging og
utforming av boenhetene. Boenhetene bør også plasseres i ordinære og gode
bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en
forutsetning at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte.
 være universelt utformet i henhold til NS 11001
 ha energieffektive løsninger
 oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 iht. branntekniske krav, og det skal
installeres sprinkelanlegg
 tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven
 være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler,
kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi
 tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene
Godkjente anleggskostnader pr. boenhet i omsorgsboliger og sykehjem, er nå 2 972 000
kroner. De maksimale tilskuddssatsene er 1 337 400 kroner for en omsorgsbolig.
Det gis også 55 prosent utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for
dagaktivitetstilbud. Dagaktivitetstilbudet gjelder beboere i omsorgsboliger og ulike grupper
hjemmeboende som har behov for et slikt tilbud

Rådmannen ønsker å komme med følgende orientering når det gjelder prosjektet på
Norderhovhjemmet:
I handlingsplan 2015 – 2018 er det beskrevet en rivning av «gamlebygget» til det tidligere
sykehjemmet, og en større oppgradering av den nyeste delen. Dette for å kunne drifte
hjemmetjenesten og dagens dagsenter parallelt med rivning og nybygg. Slik løsning ble
skissert for å sikre dagsenteret og hjemmebaserte tjenester nødvendige arealer i en rive og
byggeperiode. Flere forhold indikerer at slik løsning vil være kostnadsdrivende og
begrensende på prosjektet. Dette fordi:


Den nye delen er i langt dårligere forfatning enn den ved første øyekast framstår.
Dette bekreftes av en vurdering som tidligere ble gjort av eiendomstjenesten i forhold
til mulighetene for å benytte denne delen til kontorlokaliteter. En slik bruk kom i
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konflikt både med ventilasjonsmuligheter, kvalitet på vindusruter o.l., slik at en
oppgradering til dagens krav ville bli svært kostnadskrevende. Likens krav til
rømningsveier og heis.


Dersom den gamle delen skal rives, samtidig som den nye delen benyttes, vil dette
avstedkomme et omfattende arbeid med å «lukke» den gjenstående delen (den gamle
delen representerer endeveggen på den nye delen). Det vil ikke være nok med å dekke
denne til med presenninger. Slik løsning vil også by på en rekke utfordringer da
arealer i kjeller strekker seg over begge bygningsdelene og bygningsdelene har felles
opplegg for vann og kloakk.

 En ny vurdering av å gjennomføre en slik prosess konkluderer med at det uansett valg
av prosess ikke vil være mulig eller forsvarlig å opprettholde drift i den nye
bygningsdelen mens den gamle rives. Den gamle delen er i betong. Det er grunn til å
anta at støy og støvplager vil være store. Rigg og nødvendig uteareal vil gjøre det
utfordrende med drift i "nye bygget" under en rivningsprosess.


Drift under rivning og byggeprosess vil gi begrenset spillerom for entreprenør og føre
til høyere kostnader.



Rådmannen har tidligere signalisert at eiendommen skal utnyttes optimalt ved en
utbygging. Arealene til hjemmebasert tjenester trenger ikke være store, men
aktiviteten krever en del parkeringsareal. Husbankens retningslinjer skisserer ca. 60
m2 /leilighet, og også til disse kreves en del parkeringsareal og boder. Når det gjelder
dagsentra må det beregnes 10 m2 /bruker for å utløse investeringstilskudd.
Dersom den gamle delen blir stående, vil denne legge uheldige begrensninger på
arealløsningen på tomta. En mulighetsskisse på «jomfruelig tomt», d.v.s uten
ivaretagelse av deler av eksisterende bygning, vil være langt mer kostnadseffektiv,
samtidig som det åpner for alternative og kreative løsninger for det endelige
prosjektet.

Ut over dette har rådmannen vurdert følgende problemstillinger som kan ha innvirkning på
framdriften:
 Sivilforsvaret har oppmontert et varslingsanlegg «Tyfonanlegg» på dagens bygning.
Dette er i dag klassifisert som et beredskapsanlegg, og rådmannen har fått klarsignal
fra Sivilforsvaret om at anlegget kan rives.
 Tidligere bygningsmasse er utstyrt med tilfluktsrom. Dette er ikke noe krav i forhold
til framtidigs omsorgsboliger, og anlegget var aldri tiltenkt andre enn pasienter og
ansatte på tidligere sykehjem. Det er derfor uproblematisk at disse saneres.
 Telenor har oppmontert en basestasjon (4G-dekning) to steder på taket og på loftet i
den gamle bygningen. Avtalen med Ringerike kommune utløper 28. august, og
rådmannen har varslet Telenor om at denne avtalen ikke kan/vil bli fornyet. Det viser
seg at det er svært vanskelig for Telenor å erstatte denne stasjonen uten videre, og at
det er utfordrende å finne gode plasseringer i forhold til dekningsområde for denne
delen av kommunen. Telenor har bedt om at stasjonen ikke settes ut av drift før tidlig
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2016, for på den måten å vinne noe tid for alternativ løsning. Rådmannen har i samråd
med prosjektansvarlig i kommunen konkludert med at dette er uproblematisk.
 Utfordringen med å finne erstatningslokaler for hjemmetjenesten og dagsenterdrift i
byggeperioden har funnet sin løsning i og med at AI flytter sin virksomhet til
Risesletta fra 2016. Flytting starter allerede sommeren 2015. Kommunen har derfor
tilfredsstillende lokaliteter til erstatningslokaler i egen regi.
Ut fra en totalvurdering vil rådmannen derfor gå for at Norderhovhjemmet saneres i sin
helhet, for å sikre en optimal utnyttelse av eiendommen, og ser for seg følgende
framdriftsplan.
Prosjektfase

2015

2016

April- Aug.Mai-Juni Sept.

Okt.Nov,Des.-

Jan. Feb.Mars.

2017
April Mai Aug

Utarbeidelse av
mulighetsskisse
Anbudsdokumenter
for rivning
Valg av
rivningsentreprenør
Rivningsprosess
Anbudsdokumenter
forprosjekt
Forprosjekt fram til
anbudsdokumenter,
hovedentreprise
Anbudsperiode
Valg av entreprenør
Byggeperiode
Innflytting

Vedlegg
 Ingen

Ringerike kommune, 23.03.2015
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Tore Isaksen
rådmann

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2015
Arkivsaksnr.: 15/3153

Saksnr.:
13/15
46/15
59/15

Utvalg
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: A10 &32

Møtedato
15.04.2015
21.04.2015
30.04.2015

Forslag til vedtak:
Brukerundersøkelsen tas til orientering

Saksutredning
Ringerike kommune gjennomfører en årlig brukerundersøkelse blant foreldre med barn i de
kommunale barnehagene. Foreldrene har gitt hver påstand en score fra 1 til 6.
Brukerundersøkelsen ble første gang gjennomført i 2013.
Brukerundersøkelser gir informasjon om hvordan barn og foreldre opplever
barnehagetilbudet, og er viktig for barnehagens kvalitetsarbeid. Brukerundersøkelsen er
oversatt til Arabisk, Polsk og Engelsk
Svarprosenten på brukerundersøkelsen ble i år 70.9 %. Resultatene viser at foreldrene i høy
grad opplever den totale kvaliteten i de kommunale barnehagene som god. Svært mange har
rapporterer at barnet trives godt i barnehagen. Foreldrene beskriver at de opplever at barna er
trygge, har venner og har lyst til å dra i barnehagen.
Foreldrene opplever at barnet får tilbud om allsidige aktiviteter, har venner og læres å omgås
andre barn og voksne. Foreldrene beskriver også at de opplever å bli møtt på en god måte, og
at de får nok informasjon til å føle trygghet. Foreldrene beskriver at de får best og nyttig
informasjon gjennom daglig kontakt, gjennom foreldresamtaler og ved å lese
periodeplan/årsplan. Foreldrene opplyser at de leser informasjon fra barnehagen og generelt
får den informasjonen de forvente.
Undersøkelsen vil bli behandlet i barnehagenes SU i løpet av mai, dette for å legge til rette
for dialog med brukerne som har besvart undersøkelsen. Resultatene skal benyttes i det
videre arbeidet med å forbedre kvaliteten i barnehagene.
I årets undersøkelse er kommentarfeltet tatt ut fordi dette feltet utfordrer anonymiteten og
behandlingen av resultatene i barnehagene. Barnehagemyndigheten har mottatt noen
henvendelser om dette fra foresatte. Rådmann påpeker at foresatte gjennom SU har
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påvirkningsmulighet til høringsuttalelser i budsjettperioden. Andre arenaer for påvirkning er
blant annet foreldremøter og foreldresamtaler.
I neste års brukerundersøkelse er det besluttet å bruke «Bedre kommunes» undersøkelse.
Denne undersøkelsen vil gi Ringerike kommune et bredere sammenligningsgrunnlag.
Svarprosenten var i år 2.5 % høyere enn i 2014. Svarprosenten har de to siste årene økt med
over 10 %. Barnehagemyndigheten er fornøyd med økningen i respons. Det jobbes målrettet
med å forbedre de viktige områdene som barns trivsel og utvikling. Det er en positiv å
registrere at utvikling og læring oppnår bedre resultater enn i 2013. Det vil arbeides
fortløpende med forbedringstiltak både fra administrasjonen og i barnehagene.
Gjennomsnitt for undersøkelsens temaområder (skalaen går fra 1-6)
Tema

2013 2014 2015

Trivsel og trygghet

5,38

5,30

5,20

Informasjon

4,73

4,58

4,46

Samarbeid og medvirkning

4,77

4,61

4,70

Utvikling og læring

5,23

4,58

4,99

Personalet

5,56

5,47

5,43

Ute- og innemiljø

4,68

4,53

4,77

Totalt kvalitet

5,19

5,09

4,90

Rådmannens vurdering
Rådmannen mener brukerundersøkelser er en god måte å få tilbakemeldinger på samt en
veiviser i det videre kvalitetsutviklingsarbeidet.
Ut fra de foreliggende resultater registrerer rådmannen gode og stabile resultater.

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, 25.03.2015

Tore Isaksen
rådmann

Leder: Marianne Mortensen
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saksbehandler: Geir Svingheim
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Energi og klimaarbeid - Årsrapport
Arkivsaksnr.: 15/3639

Saksnr.: Utvalg
60/15
Kommunestyret

Arkiv: K20

Møtedato
30.04.2015

Forslag til vedtak:
1. Årsrapporten med tilhørende klimaregnskap 2014 for oppfølging av energi og
klimaplan tas til orientering.
2. Det avsettes 60000 kroner i budsjett 2016 til formålet energi og klimaoppfølging på
prosjekt nummer 5037 Grønne energikommuner.

Beskrivelse av saken
Ringerikes energi og klimaplan ble vedtatt 02.12.2010. Det er årlig rapportert om arbeidet
gjennom kommunens årsrapport. I 2013 ble det laget en egen årsrapport. Med bakgrunn i
ønske fra politikerne rapporteres det også for 2014 i egen årsrapport. Det vises også til
interpellasjon 05.04.2014 jfr. Sak 37/14 til kommunestyret 24.04.2014. Årsrapport med
forenklet klimaregnskap ligger ved saken. Rambøll har utarbeidet årsrapporten og
klimaregnskapet. Rambøll vil også presentere årsrapporten sammen med Eiendomstjenesten
og Energikanalen ved Trond Henriksen for kommunestyret, som blant annet et svar på
interpellasjon.

Økonomiske forhold
Med bakgrunn i at planen skal følges opp over mange år frem mot 2020, og at vi har brukt en
del av de tildelte midlene fra Grønne energikommuner foreslår Rådmann å sette av 60000
kroner i budsjett til formål å følge opp planen videre mot 2020. Beholdning 2015 er 212 058.

Vedlegg
Årsrapport 2014 med forenklet klimaregnskap

Lenker
Energi og klimaplan
http://www.ringerike.kommune.no/PageFiles/34074/Ringerike%20energi%20og%20klimapla
n%20vedtatt%202%20des%202010.pdf

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
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Ringerike kommune, 17.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
Avdelingsleder Areal og byplan : Grethe Tollefsen
saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen

Side 25

Sak 61/15
E16 Bjørum - Skaret. Bompengeutredning.
Arkivsaksnr.: 14/613

Saksnr.: Utvalg
47/15
Formannskapet
61/15
Kommunestyret

Arkiv: 026

Møtedato
21.04.2015
30.04.2015

Forslag til vedtak:
Bompengeutredningen for E16 Bjørum – Skaret tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Statens egvesen har utarbeidet Bompengeutredning med forslag til hvordan denne parsellen
kan delfinansieres med bompenger. Fra Ringeriksregionen har vi i mer enn ett år etterlyst
denne utredningen som er nødvendig for å komme videre med dette viktige
samferdselsprosjektet.

Beskrivelse av saken
Bompengeutredningen er primært sendt til de berørte kommunene Bærum og Hole og
fylkeskommunene Akershus og Buskerud. Disse må fatte konkret vedtak i saken før den
legges fram til Stortingsbehandling. Utredningen er også sendt til Ringerike kommune for
eventuell uttalelse.
Oversendelsesbrevet fra Statens vegvesen Region øst og bompengeutredningen følger vedlagt
som trykte vedlegg.

Forholdet til overordnede planer
Gjennomføring av dette viktige samferdselsprosjektet er i tråd med de strategier kommunene
i Ringeriksregionen har vedtatt.

Rådmannens vurdering
Rådmannen viser til spørsmål om denne saken i kommunestyret 26. mars. I samråd med
ordføreren legges saken fram til orientering. Dersom det kommunestyret ønsker å avgi
konkret uttalelse i saken, kan en slik uttalelse eksempelvis formuleres slik:
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Ringerike kommunestyre slutter seg til at E16 Bjørum – Skaret delfinansieres med
bompenger i samsvar med anbefalingen i Statens vegvesens bompengeutredning

Vedlegg
Trykte vedlegg:
 E16 Bjørum – Skaret. Bompengeutredning.
 Bompengeutredning. Oversendelsesbrev fra Statens vegvesen.

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

Ringerike kommune, 07.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Lars Olsen
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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
62/15

Utvalg
Råd for funksjonshemmede
Trafikkrådet
Ungdomsrådet
Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret

Arkiv: 141

Møtedato
03.03.2015
10.03.2015
10.02.2015
17.03.2015
26.03.2015
30.04.2015

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
Side 28

Sak 62/15
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 § 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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371 Telegrafalleen 2 - 2. gangsbehandling
Arkivsaksnr.: 14/1831

Saksnr.:
/
114/14
30/15
48/15
63/15

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: PLN 35/48

Møtedato
10.11.2014
13.04.2015
21.04.2015
30.04.2015

Forslag til vedtak:
1. 0605_371 detaljregulering for Telegrafalleen 2 med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
2. De deler av reguleringsplan nr. 154 Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 29.01.86, som blir
berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende
bestemmelser, oppheves.

Sammendrag
Planforslaget innebærer fortetting av et område i Hønefoss sentrum. Det foreslås å regulere
de nordligste delene av kvartalet sør for politistasjonen til bolig for bygging av ny
boligblokk, samt å regulere de sørligste delene av kvartalet til kombinert forretning, kontor
og tjenesteyting, i tråd med dagens bruk av arealene. I gjeldende reguleringsplan er hele det
foreslåtte planområdet regulert til offentlig formål.
Planområdet er svært sentrumsnært, og en høy utnyttelse av tomta er i tråd med mål om
fortetting av bykjernen. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.

Innledning
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for sentrumsnær og arealeffektiv
boligbebyggelse i et område med potensiale for fortetting. Det legges opp til omtrent 18
leiligheter med tilhørende uteoppholds- trafikk- og parkeringsareal. I tillegg omfatter
reguleringsplanen eksisterende forretnings- og næringsbygg. For denne delen av
reguleringsplanen foreslås det å endre formål fra offentlig formål til formål for
forretning/kontor/industri.

Tidligere behandlinger og vedtak
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Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning (HMA) vedtok i møte 14.05.12, sak
67/12, oppstart av detaljregulering for «371 Telegrafalleen 2». Forslagsstiller for
denne oppstartssaken var Oddvar Røysi, da han var grunneier. I ettertid ble
eiendommen solgt til Telegrafalleen 2 AS. Arbeidet med reguleringsplan for området
ble gjenopptatt på bakgrunn av vedtaket om oppstart fra 2012 etter et
informasjonsnotat til HMA datert 11.10.13.



HMA vedtok i møte 10.11.14, sak 114/14, at planforslaget skal sendes ut på offentlig
ettersyn etter 1. gangsbehandling.

Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planforslaget som foreligger til behandling består av
- Plankart 371 Telegrafalleen 2 i målestokk 1:500, datert 23.02.15
- Reguleringsbestemmelser, revidert 10.03.15
- Planbeskrivelse revidert 03.03.15
Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se vedlegg.
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 154 Kvartalet telegrafen, vedtatt 29.01.86.
Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til offentlig formål og allmennyttige
formål.

Endringer etter 1. gangsbehandling
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er:
 Frisiktssoner og veiareal er endra i henhold til innspill fra teknisk drift i Ringerike
kommune.
 Parkeringsareal er økt noe ved at grøntområdet mellom den interne veien og
Telegrafalleen er redusert.
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å
imøtekomme høringsuttalelser.

Høringsuttalelser
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 19.11.14 – 17.01.15. I samme periode ble
forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl.
til uttalelse. Det kom inn totalt ni uttalelser. Disse følger som vedlegg. Innspillene er
oppsummert og kommentert av forslagsstiller og rådmann i eget vedlegg.
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Innsigelser
Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller
statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta
reguleringsplanen.

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til senterområde. Planforslaget
er i tråd med formålet i kommuneplanen, da det underbygger viktige sentrumsfunksjoner.

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

Økonomiske forhold
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.

Prinsipielle avklaringer
Tillatt høyde på nybygg er vurdert i forhold til høyden på omkringliggende bygg, samt ønsket
om økt fortetting i bynære områder. Tillatt høyde er opp til 103 meter over havet, som
tilsvarer fem etasjer. Dette er to etasjer høyere enn politihuset (97 meter over havet) og en
etasje høyere enn Kuben (100 meter over havet). Det er riktig å utnytte denne tomta godt da
den er svært sentral. De eksisterende næringsbyggene fungerer som overgang fra
villabebyggelsen til den planlagte boligblokka.

Rådmannens vurdering
Innkomne merknader
Vurdering av innkomne merknader fremgår av vedlagt dokument.

Samlet vurdering
De vanskeligste vurderingene i dette planarbeidet har vært tilpasning til tilgrensende
verneverdig villabebyggelse og tilpasning til omkringliggende bygg med tanke på høyde.
Rådmannen mener at den foreslåtte utbygginga er tilfredsstillende.
Det er viktig å tilrettelegge for høy utnyttelse av slike sentrale fortettingsområder, for å
underbygge mål om fortetting og å øke aktiviteten i byen også på ettermiddag- og kveldstid.
Planforslaget er godt bearbeidet og tilpassa kommunens mål.
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Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at 0605_371 detaljregulering for
Telegrafalleen 2 vedtas.

Saksdokumenter
Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på
Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.
1. Plankart 371 Telegrafalleen 2, målestokk 1:500, merket ”2.gangsbehandling”, datert
23.02.15
2. Reguleringsbestemmelser, merket ”2.gangsbehandling”, revidert 10.03.15
3. Planbeskrivelse, revidert 03.03.15
4. Sammendrag av høringsuttalelser, med forslagsstiller og rådmannens kommentarer, datert
03.03.15
5. Samtlige høringsuttalelser etter 1. gangsbehandling:*
a. Buskerud fylkeskommune*
b. Byggesakskontoret, Ringerike kommune*
c. Eiendomsservice Ringerike AS*
d. Fylkesmannen i Buskerud*
e. Miljøretta helsevern, Ringerike kommune*
f. Nordre Buskerud politidistrikt*
g. SG Arkitekter AS*
h. Statens vegvesen*
i. Teknisk drift, Ringerike kommune*
1. Planforslaget som ble 1. gangsbehandla:*
a. Plankart 1:1000, datert 13.08.14*
b. Bestemmelser, datert 14.10.14*
2. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, HMA datert 22.10.14*
3. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 10.11.14, sak 114/14*
6. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende bestemmelser.*
7. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.*
Ringerike kommune, 10.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
enhetsleder: Heidi Skagnæs
Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Ingeborg Faller
Side 37
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Sak 64/15
Permisjon fra politisk verv Mari Skarsgard
Arkivsaksnr.: 15/2920

Arkiv: 033 &16

Saksnr.: Utvalg
9/15
Valgnemnda
64/15
Kommunestyret

Møtedato
16.04.2015
30.04.2015

Forslag til vedtak:
1. Mari Skarsgard gis permisjon fra vervet som kommunestyrerepresentant ut
valgperioden.
2. Opprykk skjer i h.t. valglisten.

Innledning / bakgrunn
Mari Skarsgard har i en mail datert 19 mars søkt om permisjon som representant i Ringerike
kommunestyret ut valgperioden. Grunnen til søknaden er at hun er student i Bergen og har
ikke mulighet til å reise hjem en gang i måneden.

Vurdering
Ut ifra en vurdering gis det permisjon for resten av valgperioden for representant Mari
Skarsgard.

Ringerike kommune, 13.04.2015

Kjell B Hansen
Leder av valgnemnda
saksbehandler: Merete Røst

Side 39

SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/1129-7

Arkiv: 033

Temamøte
 Orientering om influensautbrudd vinteren 2014/2015 – Hønefoss sykehjem
v/kommuneoverlege Karin Møller (20 min).
 Pasient og brukerombudet i Buskerud orienterer om ombudets rolle og mandat
(20 min).
 Presentasjon av årsrapport for energi og klimaplan (20 min).

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3477-2

Arkiv: 210

Sak: 39/15
Månedsrapport februar 2015
Vedtak i Formannskapet:
1. Månedsrapport februar 2015 tas til orientering
2. Følgende budsjettjusteringer foretas:
a. Hjelpemiddellageret er organisatorisk flyttet fra rammeområde «tekniske
områder» til «helse, omsorg og velferd». Nettorammen til rammeområde
«tekniske tjenester» reduseres med kr 1.573.100 og nettorammen til
rammeområde «helse, omsorg og velferd» økes med kr 1.573.100.
b. Merkantilt ansatte innen institusjons- og hjemmetjenestene er organisatorisk
flyttet fra rammeområde «administrasjon og fellesutgifter» til «helse, omsorg
og velferd». Nettorammen til rammeområde «administrasjon og fellesutgifter»
reduseres med kr 1.986.742 og nettorammen til rammeområde «helse, omsorg
og velferd» økes med kr 1.986.742.
c. Enhet «Folkehelse» er organisatorisk flyttet fra rammeområde «helse, omsorg
og velferd» til «spesielle tiltak barn og unge». Nettorammen til rammeområde
«helse, omsorg og velferd» reduseres med kr 1.174.703 og nettorammen til
rammeområde «spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 1.174.703.
Budsjettendringene vil ikke påvirke kommunens totalbudsjett.
Behandling i Formannskapet 21.04.2015:
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3477-1

Arkiv:

Månedsrapport februar 2015
Forslag til vedtak:
1. Månedsrapport februar 2015 tas til orientering
2. Følgende budsjettjusteringer foretas:
a. Hjelpemiddellageret er organisatorisk flyttet fra rammeområde «tekniske
områder» til «helse, omsorg og velferd». Nettorammen til rammeområde
«tekniske tjenester» reduseres med kr 1.573.100 og nettorammen til
rammeområde «helse, omsorg og velferd» økes med kr 1.573.100.
b. Merkantilt ansatte innen institusjons- og hjemmetjenestene er organisatorisk
flyttet fra rammeområde «administrasjon og fellesutgifter» til «helse, omsorg
og velferd». Nettorammen til rammeområde «administrasjon og
fellesutgifter» reduseres med kr 1.986.742 og nettorammen til rammeområde
«helse, omsorg og velferd» økes med kr 1.986.742.
c. Enhet «Folkehelse» er organisatorisk flyttet fra rammeområde «helse, omsorg
og velferd» til «spesielle tiltak barn og unge». Nettorammen til
rammeområde «helse, omsorg og velferd» reduseres med kr 1.174.703 og
nettorammen til rammeområde «spesielle tiltak barn og unge» økes med kr
1.174.703.
Budsjettendringene vil ikke påvirke kommunens totalbudsjett.

Sammendrag
Helårs prognose for regnskapsåret 2015 viser et merforbruk i forhold til budsjett på 23,2
mill. kroner. De fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det meste
skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte
budsjettrammer. Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med
budsjettrammene. Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid
at det må settes av ca 7,2 mill. kroner mer til selvkostfondene enn tidligere beregnet. Helse,
omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg

er det ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken
som bidrar til rapportert merforbruk.

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

Beskrivelse av saken
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 23,2 mill. kroner. De største avvikene fra budsjett vises
på området helse, omsorg og velferd med 11,8 mill. kroner og tekniske områder med 7,2
mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Område
Samlet resultat
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellesutgifter
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse, omsorg og velferd
Tekniske områder
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

Regnskap
2014 (pr feb)

Regnskap
hittil 2015

51 458

81 686

1 001

281

18 012

23 697

35 270

37 743

44 508

44 753

2 693

18 311

2 922

4 148

129 338

98 188

36 128

10 094

3 290

1 685

-232 825

-163 107

11 121

5 893

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

23 222
6 437
89 711
166 607
247 626
114 457
22 211
593 007
128 135
56 667
-1 503 459
101 823

0
6 437
89 711
166 607
245 786
113 037
21 211
581 219
120 961
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-23 222
0
0
0
-1 840
-1 420
-1 000
-11 788
-7 174
0
0
0

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det
meste skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til
tildelte budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode
løsninger. Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med
budsjettrammene. Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid
at det må settes av ca 7,2 mill. kroner mer til selvkostfondene enn tidligere beregnet. Dette
fordi investeringsutgiftene i 2014 ble lavere enn planlagt og at rentenivået har fortsatt å
synke. På den måten blir de beregnede utgiftene på selvkostområdene lavere og en større del
av inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes til fond.
Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg
er det ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken
som bidrar til rapportert merforbruk.
Det er i budsjett 2015 lagt opp til en dekning av tidligere års merforbruk og avsetning til
disposisjonsfond med totalt 36 mill. kroner. Blir regnskapsresultatet slik prognosen nå
indikerer vil dette være redusert til 13 mill. kroner.
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre:

Avvik
i%
0%
0%
0%
-1 %
-1 %
-5 %
-2 %
-6 %
0%
0%
0%







Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og
innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt
i år antyder at skatt på inntekt og formue kan bli noe lavere enn budsjettert. Skulle
skatteveksten i Ringerike bli noe lavere enn anslått kan dette oppveies av inntektene
gjennom inntektsutgjevningen. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør
Ringerikes inntekter fra inntektsutgjevningen. Endelig svar på inntektsutgjevning
kommer i januar 2016
Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og
størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes
pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført
pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet
pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2016. Inntil da brukes anslag og
prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne
rapporten.
Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette
resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.

Økonomiske forhold
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi
et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året.
Foreslåtte budsjettendringer får ingen økonomiske konsekvenser for kommunens
totalbudsjett, men vil endre totalrammen for det enkelte rammeområde som er involvert.

Rådmannens vurdering
Ringerike kommune har i 2015 lagt et stramt budsjett. Dette er nødvendig for å dekke
tidligere års merforbruk og styrke kommunens økonomiske stilling. Rådmannen er bekymret
i forhold til den økonomiske prognosen vi nå ser tidlig i året. Det er viktig at utgiftene
tilpasses inntektene, og det jobbes fortløpende med å gjennomføre planlagte tiltak. Den
økonomiske situasjonen følges tett for å sikre at kommunen følger planen om å tilbakebetale
tidligere års merforbruk.
Det er tidlig i driftsåret og årsprognosen kan endre seg gjennom året etter hvert som
inntekter blir bekreftet og driftsjusteringer gjennomført. Rådmannen vurderer avviket vi nå
ser som betydelig, men allikevel ikke større enn at små justeringer i driften og mulige
ekstrainntekter vil kunne endre bildet noe i løpet av første halvår. Det foreslås derfor ingen
nye vesentlige endringer i driften på dette tidspunktet.

Vedlegg
Månedsrapport februar 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, 08.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen

Ringerike kommune
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RINGERIKE KOMMUNE
Månedsrapport – februar 2015
1. Innledning
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske
planer som er lagt for 2015. Det utarbeides en årsprognose som måles mot kommunens årsbudsjett.
I 2015 er det budsjettert med driftsinntekter på 1,95 milliarder kroner og driftsutgifter på 1,9
milliarder kroner for kommunen totalt.
Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 28.02.2015.
Samtlige enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og
økonomirådgivere, utviklet en prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften
fremover, effekten av iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent
av rådmannen.
Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt
usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få
uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen.

2. Sammendrag
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 23,2 mill. kroner. De største avvikene fra budsjett vises på området helse,
omsorg og velferd med 11,8 mill. kroner og tekniske områder med 7,2 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Område
Samlet resultat
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellesutgifter
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse, omsorg og velferd
Tekniske områder
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

Regnskap
2014 (pr feb)

Regnskap
hittil 2015

51 458

81 686

1 001

281

18 012

23 697

35 270

37 743

44 508

44 753

2 693

18 311

2 922

4 148

129 338

98 188

36 128

10 094

3 290

1 685

-232 825

-163 107

11 121

5 893

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

23 222
6 437
89 711
166 607
247 626
114 457
22 211
593 007
128 135
56 667
-1 503 459
101 823

0
6 437
89 711
166 607
245 786
113 037
21 211
581 219
120 961
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik
i%

-23 222
0
0
0
-1 840
-1 420
-1 000
-11 788
-7 174
0
0
0

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det meste
skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte
budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode løsninger.
Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med budsjettrammene. Etterberegning
av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid at det må settes av ca 7,2 mill. kroner mer
til selvkostfondene enn tidligere beregnet. Dette fordi investeringsutgiftene i 2014 ble lavere enn
3

0%
0%
0%
-1 %
-1 %
-5 %
-2 %
-6 %
0%
0%
0%

RINGERIKE KOMMUNE
Månedsrapport – februar 2015
planlagt og at rentenivået har fortsatt å synke. På den måten blir de beregnede utgiftene på
selvkostområdene lavere og en større del av inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes til
fond.
Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg er det
ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken som bidrar til
rapportert merforbruk.

3. Sentrale økonomiske utfordringer
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre:






Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og
innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i år
antyder at skatt på inntekt og formue kan bli noe lavere enn budsjettert. Skulle skatteveksten
i Ringerike bli noe lavere enn anslått kan dette oppveies av inntektene gjennom
inntektsutgjevningen. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra
inntektsutgjevningen. Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2016
Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og størrelsen på
denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes pensjonsgrunnlag og
regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført pensjonskostnad vil ikke være helt
kjent før aktuaroppgave med beregnet pensjonskostnad for året mottas i midten av januar
2016. Inntil da brukes anslag og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges
frem i denne rapporten.
Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette
resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.
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Månedsrapport – februar 2015
4. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 regnskapsområder. Disse er fordelt etter
tjenestetype. I årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og
budsjettene for skatt og rammetilskudd samt finans vedtas i tabell 1A.

Folkevalgte og revisjon
Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser drift innenfor tildelt
budsjettramme.
Folkevalgte og revisjon
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
hittil 2015
281
961
1 135
-174
-680
0
-680

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

6 437
6 342
6 717
-375
95
115
-20

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

6 437
6 342
6 717
-375
95
115
-20

0
0
0
0
0
0
0

Avvik
i%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Administrasjon og fellesutgifter
Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, midler til organisasjons- og
samfunnsutvikling og kommunens administrative støtteenheter som regnskap, lønn, IT, servicetorg,
skattekontor med flere. Årsprognosen viser drift innenfor tildelt budsjettramme.
Administrasjon og fellesutgifter Regnskap
Alle tall i 1000 kr
hittil 2015
Driftsregnskap
23 697
Driftsresultat
24 281
Driftsutgifter
25 137
Driftsinntekter
-856
Finansresultat
-584
Finansutgifter
1
Finansinntekter
-585

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

89 711
90 006
98 701
-8 694
-295
5
-300

89 711
90 006
97 929
-7 924
-294
6
-300

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

0
-1
-771
771
1
1
0

Avvik
i%
0%
0%
-1 %
-10 %
0%
13 %
0%
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Barnehage
Inneholder utgifter og inntekter i kommunale barnehager og tilskudd til ikke- kommunale
barnehager. Årsprognosen viser drift innenfor tildelt budsjettramme.
Barnehage
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
hittil 2015
37 743
37 743
40 875
-3 132
0
0
0

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

166 607
166 607
193 001
-26 394
0
0
0

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

166 607
166 607
193 001
-26 394
0
0
0

Avvik
i%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

0
0
0

Årsprognosen forutsetter at sektoren som helhet klarer å dekke inn en utvidelse av Heggen
barnehage. Her avventer en effekten av nytt barnehageopptak.

Grunnskole
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av skoler, SFO og Læringssenter for voksne.
Årsprognosen viser et merforbruk på 1,8 mill. kroner.
Grunnskole
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
hittil 2015
44 753
44 946
52 481
-7 535
-193
0
-193

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

247 626
247 626
309 717
-62 091
0
0
0

245 786
245 786
307 528
-61 742
0
0
0

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik
i%
-1 840
-1 %
-1 840
-1 %
-2 190
-1 %
349
-1 %

0
0
0

De fleste enhetene vil klare å tilpasse seg budsjettrammene for 2015, men enkelte skoler viser
gjennom årsprognosen at arbeidet er utfordrende. Dette gjelder spesielt Nes skole og Hallingby skole
samt Læringssenteret. Det vil være en risiko for at ikke alle tiltak får helårseffekt i 2015 siden nytt
skoleår starter først i august. Større endringer vil ofte måtte gjøres da.
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Spesielle tiltak barn og unge
Inneholder utgifter og inntekter til spesialpedagogiske tiltak i barnehage, avlastning barn og unge,
barnevern, helsestasjonstjenester, ungdomskontakt og fritidstilbud til barn og unge. Årsprognosen
viser et merforbruk på 1,4 mill. kroner.
Spesielle tiltak barn og unge
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
hittil 2015
18 311
18 572
19 364
-792
-261
2
-263

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

114 457
114 457
129 236
-14 779
0
0
0

113 037
113 037
126 356
-13 319
0
0
0

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik
i%
-1 420
-1 %
-1 420
-1 %
-2 881
-2 %
1 460 -11 %

0
0
0

Flere enheter viser mindreforbruk, men området totalt kommer ut med et merforbruk. Det er
spesielt tjenesten avlastning for barn og unge samt ny barnebolig som har de største
driftsutfordringene i forhold til budsjett. Større aktivitet enn først antatt gjør at planlagte
kostnadsreduksjoner må utsettes, og andre tiltak må etableres.

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

Regnskap
hittil 2015
4 148
5 285
5 468
-184
-1 137
0
-1 137

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

22 211
22 335
26 337
-4 002
-124
10
-134

21 211
21 335
25 526
-4 191
-124
10
-134

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-1 000
-1 000
-811
-189
0
0
0

Avvik
i%
-5 %
-5 %
-3 %
5%
0%
0%
0%

Det meste vil gå som planlagt innenfor kulturområdet. Det er imidlertid noe usikkerhet rundt
inntekter fra Ringerikshallen samt husleie og fellesutgifter til bl.a. kulturskolen. Det jobbes med å få
klarlagt utfordringene og tiltak.
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Helse, omsorg og velferd
Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner,
hjemmetjenester, tjenestetildelingskontor, kjøp av helse og omsorgstjenester og Ringerikskjøkken.
Årsprognosen viser et merforbruk på 11,8 mill. kroner.
Helse, omsorg og velferd
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
hittil 2015
98 188
104 605
136 233
-31 628
-6 417
122
-6 539

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

593 007
593 121
788 954
-195 833
-113
450
-563

581 219
580 869
781 227
-200 358
350
450
-100

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-11 788
-12 251
-7 726
-4 525
463
0
463

Avvik
i%
-2 %
-2 %
-1 %
2%
132 %
0%
-463 %

Driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene er
hovedårsaken til merforbruket. Området har nylig gjennomført omstrukturering i ledelse og det
jobbes med nye turnusplaner. Fokus på redusert sykefravær anses også som avgjørende for å
redusere kostnadene. Samarbeide med sykehuset fungerer godt og det er få pasienter som må ligge
flere netter på sykehuset i påvente av kommunal pleie.
For tiden er det også noen enkeltvedtak på ressurskrevende brukere som er utfordrende å dekke opp
med budsjettert bemanning. Dette vil variere gjennom året.
Ringerikskjøkken er noe usikre på årets totale inntekter. Starten på året viser tendenser til at
inntekten kan bli noe lavere enn budsjettert, og det er lagt inn et merforbruk i årsprognosen. Det
arbeides med å finne muligheter for økte inntekter.

Tekniske områder
Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp,
byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser et merforbruk på 7,2 mill.
kroner.
Tekniske områder
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
hittil 2015
10 094
10 406
35 718
-25 311
-312
4
-316

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

128 135
118 558
242 448
-123 890
9 577
9 647
-70

120 961
120 404
243 683
-123 278
557
1 297
-740

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-7 174
1 846
1 234
612
-9 020
-8 350
-670

Avvik
i%
-6 %
2%
1%
0%
-1621 %
-644 %
91 %
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Årsprognosen i driften for tekniske tjenester er innenfor budsjetterte rammer. Beregning av
prognose for vann og avløp viser et større avvik fra hva som er budsjettert, i underkant av 7,2 mill.
kroner. Avviket er anslagsvis fordelt med 45 % på vann og 55 % på avløp.
Hovedårsaker til avviket er: Det var planlagt investeringer på henholdsvis ca 30 og 34 mill. kroner for
vann og avløp i 2014. Regnskapet viser at det ble investert langt mindre, nærmere bestemt 12,8 mill.
kroner på vann og 17,6 mill. kroner på avløp. De planlagte, ikke gjennomførte investeringene
forskyves ikke til senere år i beregningsmodellen for selvkost. De nulles ut og må legges inn igjen når
man har et nytt estimat for gjennomføring. Både avskrivninger og kalkulatorisk rente for 2015 blir
påvirket av spriket mellom planlagte og faktiske investeringsutgifter i 2014.
Den beløpsmessig viktigste faktoren er imidlertid at kalkylerenten for 2015 var prognostisert til 2,99
%. Ved etterkalkylen for 2014 (foretatt primo februar 2015) hadde rentenivået falt vesentlig siden
august/september 2014 da grunnlaget for budsjett 2015 ble lagt. Redusert til 1,75 %. Ved nærmere
gjennomgang av selvkost vann viser det seg at renteendringen alene utgjør ca 2 mill. kroner av
avviket, ca 1mill. kroner skyldes lavere avskrivningskostnad som følge av lavere investeringer i 2014
enn prognostisert og ca 0,5 mill. kroner skyldes lavere grunnlag for de kalkulatoriske rentene som
følge av lavere investeringsnivå i 2014 enn forventet. Det er tilsvarende årsaker og effekter for avløp.
Beregning av selvkost vann og avløp pr nå viser at det vil bli avsetning til selvkostfond med anslagsvis
4 mill. kroner på vann og 4,1 mill. kroner på avløp. Dette er betydelig høyere enn først budsjettert. En
styrking av selvkostfondene vil bidra til mer stabile gebyrsatser når store investeringer iverksettes i
planperioden.

Avsetninger og overføringer
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), lønnsvekst, tilskudd kirkelig
fellesråd og andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen viser ingen avvik i forhold til budsjett.
Avsetninger, overføringer
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
hittil 2015
1 685
10 686
12 294
-1 608
-9 000
30
-9 030

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

56 667
56 667
93 308
-36 641
0
50 000
-50 000

56 667
56 667
93 308
-36 641
0
50 000
-50 000

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik
i%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

0
0
0

0%
0%

Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave for pensjon foreligger i
januar 2016 og regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet.
Årets lønnsoppgjør vil også påvirke prognosen. Lønnsoppgjøret er endelig klart i løpet av høsten.
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Skatt og rammetilskudd
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd,
inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser ingen avvik i
forhold til budsjett.
Skatt og rammetilskudd
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
hittil 2015
-163 107
-163 107
0
-163 107
0
0
0

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

-1 503 459
-1 503 459
207
-1 503 666
0
0
0

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-1 503 459
-1 503 459
207
-1 503 666
0
0
0

Avvik
i%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

0
0
0

Skatteveksten i 2014 ble betydelig lavere enn forutsatt i statsbudsjettet det året. Tendensen ser ut til
å fortsette inn i 2015. Det er ennå for tidlig å si om inntekten vil avvike mye fra budsjett ved slutten
av året, men starten av året viser at kommunen ikke kan forvente høyere inntekter enn budsjettert.
Fortsetter trenden gjennom hele året vil inntekt fra skatt og inntektsutgjevning kunne bli 4 – 10 mill.
kroner lavere enn budsjettert.

Finans
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter,
renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser ingen avvik i forhold
til budsjett.
Finans
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
hittil 2015
5 893
0
0
0
5 893
5 893
0

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

101 823
0
0
0
101 823
121 240
-19 417

101 823
0
0
0
101 823
121 240
-19 417

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik
i%
0
0%

0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%

Et fortsatt lavt rentenivå vil kunne gi noe mindreforbruk gjennom året i forbindelse med budsjetterte
renteutgifter, men en lav rente vil også påvirke renteinntektene i motsatt retning. Det knytter seg
også noe usikkerhet til årets utbytte fra Ringeriks- Kraft AS som er budsjettert med 11 mill. kroner.
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5. Likviditetssituasjonen
Ringerike kommune har en svak likviditet. For å være sikker på og til enhver tid kunne betale sine
forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsernkontoen.
Kontokreditten har ikke vært brukt så langt i 2015. Første del av låneopptak til årets investeringer ble
foretatt i slutten av februar med 130 mill. kroner.

6. Bemanningsutvikling
Ringerike kommune må tilpasse kommunens utgifter til inntektsnivået. Ringerike kommune
reduserte sine årsverk i 2014 fra 1854 ved inngangen av året til 1771 ved utgangen av året. Antall
ansatte ble endret i samme periode fra 2254 til 2262, noe som betyr en økning i antall
deltidsstillinger i løpet av året.
Status i 2015 ser slik ut:

Dato: 31.12.2014 12.01.2015 12.02.2015 12.03.2015
Antall årsverk
Antall ansatte

1771
2262

1753
2245

1752
2243

1756
2252

Tabellen viser en nedgang hittil i år på 15 årsverk ved utlønning i mars. Samtidig er antall ansatte
redusert med 10, som betyr at flere ansatte har deltidsstillinger nå enn ved starten av året.
01.01.2015 var antall ansatte med deltidsstilling 1360 som tilsvarer 61 % av totalt antall ansatte. I
begynnelsen på 2014 var antallet 1215 som tilsvarte 54 % av totalt antall ansatte.
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7. Sykefravær
Sykefravær 2014:
•

•
•
•
•
•

•

Sykefraværet er redusert fra 9,45% i 2013 til 8,70% i 2014. Ringerike kommune ligger
omtrent på snitt med kommunal forvaltning. Egenmeldt fravær er 0,8% og legemeldt 7,9%
(tot. 8,7).
Dette motsvarer en reduksjon i sykefraværet med 8% sammenlignet med 2013.
8% redusert sykefravær motsvarer sirka 3360 flere dagsverk i arbeid i 2014 sammenlignet
med 2013.
45 enheter/avdelinger har fravær under 5%.
12 store enheter/avdelinger innenfor helse har fravær over 15%.
5 store enheter i hjemmebaserte tjenester har fravær over 20% og representerer
utfordringene Ringerike kommune har i forhold til sykefravær.
Sykefravær er ikke et generelt problem i Ringerike kommune.

Sykefravær januar 2015 sammenlignet med januar 2014 hele kommunen

Totalt per måned i % 2014-2015
12
10
10

10,7

10,2 10,1
9,7 10,1

10,1 10,2
8,7

8,6

8
6
4
2

6,8
5,8

8,9

jan.14
8,7

jan.15
Februar
Mars
April
Mai
Juni

0

Juli
August

Kommentar: Sykefraværet har økt med 0,7 prosentpoeng i januar 2015 sammenlignet med januar
2014.
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Sykefravær helse

Helse i %
16
14

13,2

14,4

13,5 13,7 13,7 13,7
11,8 12,2

12

12

13,4 13,4
11,9

10

10

8,3

8
6
4
2
0

Kommentar: Sykefraværet i helse sektoren har økt med 1,2 prosentpoeng i januar 2015
sammenlignet med 2014.

Sykefravær oppvekst

Oppvekst i %
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8,2

8,4

8,6

7,9

7,5

8,3

7,9
7

6,4
4,2

7

8,1
6,9

4,6

Kommentar: Sykefraværet har økt med 0,2 prosentpoeng i januar 2015 sammenlignet med januar
2014.
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Sykefravær teknisk

Teknisk i %
8

6,8

7

6,7

7
6,3

6,3
5,6

6

5,4

4,9

5

3,5

4

5,9

6,2
5,4

5

3,4

3
2
1
0

Kommentar: Sykefraværet er 0,1 prosentpoeng lavere i januar 2015 sammenlignet med januar 2014.

Sykefravær administrasjon

Administrasjon i %
12

10,7

8
6
4

10

9,1

10
7

7,7

8,9

8,1
7

6,3

5,9
4,6

6,2

6,9

3,9

2
0

Kommentar: Sykefraværet har økt med 3,7 prosentpoeng i januar 2015 sammenlignet med januar
2014.
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Sak: 40/15
Hønefoss kirke, - finansiering. Søknad om ekstrabevilgning
Vedtak i Formannskapet:
1. Ringerike kommune viser til kirkelovens bestemmelser gjeldende kommunens ansvar.
På dette grunnlag, og i forbindelse med finansieringen av ny Hønefoss kirke bidrar
Ringerike kommune med direkte tilskudd på 26,3 mill. kroner, jfr. kommunestyret sak
86/14, og stiller i tillegg til disposisjon inntil 18 mill. kroner i form av lån til
Ringerike Kirkelig Fellesråd i 2016.
2. Ringerike kommune lånefinansierer for sin egen del beløpet. Investeringsbeløpet
innarbeides i handlingsplan 2016-2019.
3. Ringerike Kirkelige Fellesråd forplikter seg til å betale finansieringsbeløpet inkludert
renter og avdrag samt omkostninger i tråd med konkret omforent nedbetalingsplan i
hele lånets løpetid.
4. Ringerike Kirkelige Fellesråd betaler til Ringerike kommune den rente som Ringerike
kommune til enhver tid betaler til eksternlånegiver. Ringerike kommune kan
motregne sitt krav på renter og avdrag i enhver overføring til Ringerike Kirkelige
Fellesråd.
5. Ringerike Kirkelige fellesråd har et selvstendig ansvar for både å betjene lånet og
sørge for å tilpasse eget fremtidig driftsnivå i tråd med fellesrådets ansvar og
forpliktelser som følger av låneordningen mellom Ringerike kommune og fellesrådet.
6. Formannskapet legger til grunn at det etableres en konkret avtale mellom Ringerike
kommune og Ringerike kirkelige fellesråd i tråd med det som er nevnt i
punktene 1-5.
Behandling i Formannskapet 21.04.2015:
Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H og V:
1. «Ringerike kommune viser til kirkelovens bestemmelser gjeldende kommunens
ansvar.
På dette grunnlag, og i forbindelse med finansieringen av ny Hønefoss kirke bidrar
Ringerike kommune med direkte tilskudd på 26,3 mill. kroner, jfr. kommunestyret sak
86/14, og stiller i tillegg til disposisjon inntil 18 mill. kroner i form av lån til
Ringerike Kirkelig Fellesråd i 2016.
2. Ringerike kommune lånefinansierer for sin egen del beløpet. Investeringsbeløpet
innarbeides i handlingsplan 2016-2019.

3. Ringerike Kirkelige Fellesråd forplikter seg til å betale finansieringsbeløpet inkludert
renter og avdrag samt omkostninger i tråd med konkret omforent nedbetalingsplan i
hele lånets løpetid.
4. Ringerike Kirkelige Fellesråd betaler til Ringerike kommune den rente som Ringerike
kommune til enhver tid betaler til eksternlånegiver. Ringerike kommune kan
motregne sitt krav på renter og avdrag i enhver overføring til Ringerike Kirkelige
Fellesråd.
5. Ringerike Kirkelige fellesråd har et selvstendig ansvar for både å betjene lånet og
sørge for å tilpasse eget fremtidig driftsnivå i tråd med fellesrådets ansvar og
forpliktelser som følger av låneordningen mellom Ringerike kommune og fellesrådet.
6. Formannskapet legger til grunn at det etableres en konkret avtale mellom Ringerike
kommune og Ringerike kirkelige fellesråd i tråd med det som er nevnt i
punktene 1-5.»
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) til nytt punkt 7:
«Avtalen forutsetter fylkesmannens godkjenning, dersom kommunen fortsatt er i ROBEK.»
Arnfinn Holten (Krf) tok opp rådmannens forslag.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Meier og rådmannen, ble Meiers forslag
vedtatt mot en stemme (Krf).
Aasens forslag fikk to stemmer (Sp og Sol) og falt.
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaknr.: 15/3418-1

Arkiv: 223

Hønefoss kirke, - finansiering. Søknad om ekstrabevilgning
Forslag til vedtak:
1. For fullfinansiering av Hønefoss kirke stiller Ringerike kommune inntil 18 mill. kroner til
disposisjon for Ringerike kirkelige fellesråd i 2016. Investeringsbeløpet innarbeides i
handlingsplan 2016 – 2019.
2. Beløpet lånefinansieres og dekkes inn ved en permanent reduksjon i kommunens
overføringer til Ringerike kirkelige fellesråd med 5,5 %.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret behandlet i sak 86/14 «Finansiering gjenoppbygging Hønefoss kirke» i møte
26.6.2014 med følgende vedtak:
1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontor.
2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 mill. Finansieringen innarbeides i
budsjett 2015.02.05 Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike
kommune, ta opp lån på kr. 2,9 mill.
3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av
kapitalisering av reduserte kostnader, samt lånet på 2,9 mill.
4. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt som
overhode mulig.
5. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke.
6. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning.
I pkt. 2 i vedtaket finansierte kommunestyret «Himmeltrærne» basert på en kalkyle utarbeidet
6.5.2014 av AS Bygganalyse v/ H. C. Haug, basert på tegninger og informasjon fra HR
Prosjekt v/A. Linders. Kalkylen ser slik ut (alle tall i 1000 kr):
Kalkulert byggekostnader v/AS Bygganalyse av 6.5.2014
Forsikringssum (Bygg og inventar)

76 200
36 000

Innsamling v/menighetsrådet
Lån Fellesrådet/kapitalisering av husleie
Lån Fellesrådet
Avsetning Ringerike kommune
Tilskudd Ringerike kommune

4 000
7 000
2 900
20 000
6 300

76 200

Beskrivelse av saken
Ut i fra kalkylen bevilget Ringerike kommune i møte 26.6.2014 de nødvendige midler slik at
prosjektet kunne legges ut på anbud. Ringerike kirkelige fellesråd hadde da redusert
kostnadene i prosjektet ved at det ble tatt ut innsparinger relatert til materialvalg, redusert areal
og rom. I tillegg senket man høyden på taket.
Prosjektet ble lagt ut på anbud. Kun to anbydere reflekterte på oppdraget, og det viste seg at
laveste anbud divergerer med 18 mill. kroner i forhold til prosjektkalkylen, et avvik på 23,6 %.
Ringerike kirkelige fellesråd valgte derfor å avlyse den åpne anbudskonkurranse på Doffin.
J.fr. pkt.5 i kommunestyrets vedtak (sak 86/14), så initierer resultatet av anbudskonkurransen at
«Himmeltrærne» ikke vil kunne realiseres. Men, - kommunestyret har også vedtatt at kirken
skal bygges og hvor dette skal skje. Ringerike kirkelige fellesråd har derfor valgt å legge ut
anbudet for nye Hønefoss kirke på nytt (vil bli presentert på «Doffin» 23. mars), men denne
gang som en samspillsentreprise. Styringsgruppen anser det som sannsynlig at man også denne
gang vil komme over den kalkulerte byggekostnad av 6.5.2014, og velger å sende ny søknad
om ekstrabevilgning/opptak av lån til Ringerike kommune.
Rådmannens vurdering
Gjenreisningen av Hønefoss kirke har nå nådd et kritisk punkt der kommunestyrets behandling
vil avgjøre om den planlagte kirken kan realiseres eller ikke. Etter kommunestyrets behandling
i sak 86/14 den 26.2.2014 hadde Ringerike kirkelige fellesråd finansiering for
«Himmeltrærne», med bakgrunn i en kalkyle utarbeidet 6.5.2014 av AS Bygganalyse v/ H. C.
Haug, som igjen var basert på tegninger og informasjon fra HR Prosjekt v/A. Linders.
Rådmannen registrerer med tilfredshet at Ringerike kirkelige fellesråd som byggherre (jfr.
Kirkeloven § 14 pkt. a) har valgt å ville bygge opp igjen Hønefoss kirke med et kirkebygg som
gjenspeiler dagens og framtidens tanker om hva en kirke skal være. Gudstjenestereformen av
2011 legger vekt på fellesskap, involvering av hele menigheten og en gudstjeneste med
muligheter for bredde og variasjon. Dette gjelder også for de kirkelige handlinger som dåp,
konfirmasjon, vigsel, gravferd mm. Dette krever en viss plass. Det samme gjelder den utvidede
bruk av kirkerommet og kirken som trosopplæringsreformen legger opp til i forbindelse med
undervisning og aktiviteter, samt kirkens kultursatsing.
Rådmannen vil ikke anbefale at man nå kompromisser ytterligere på areal eller annen
dimensjonering. Da vil man i realiteten ende opp med å bygge et helt annet kirkebygg. Med
andre ord; - man ville være tilbake til start.

Saken om gjenoppbygging av Hønefoss kirke har nå pågått i fem år, og tidligere fattede vedtak
og historikk forutsettes kjent. Ut i fra tidligere vedtak, må et eventuelt vedtak om at
«Himmeltrærne» ikke skal realiseres, fattes av kommunestyret. Rådmannen legger derfor fram
søknaden (vedlagt) fra Ringerike kirkelige fellesråd for politisk behandling.
Søknaden fra Ringerike kirkelige fellesråd kan avslåes. Konsekvensen av dette vil være at
«Himmeltrærne» ikke kan realiseres nå, og at man må starte utredningsarbeidet i forhold til et
annet kirkebygg. Rådmannen vil derimot ikke anbefale at man terminerer ideen om et
monumentalt bygg, sett i relasjon til den byutvikling Hønefoss står ovenfor. Sammenligner
man «Himmeltrærne» med andre kirkebygg som er bygd de siste årene, ser vi at kostnadsnivået
for å realisere «Himmeltrærne» framstår forståelig. Rådmannen vil her vise til nye Bøler kirke
(ferdigstilt i 2011) som også har 500 sitteplasser uten å framstå som et monumentalt bygg eller
«signalbygg», hadde byggekostnader på 140 mill. kroner (eks prosjekteringskostnader). Nye
Hønefoss kirke vil bli realisert innenfor en øvre grense på 94,2 mill. kroner.
De siste fem års arbeid med, og utvikling av «Himmeltrærne» har allerede belastet prosjektet
med samlet kr. 4 584 566,79 (prosjektledelse, konsulenter, arkitektkonkurranse,
prosessrådgivning og planlegging). Rådmannen vil berømme Ringerike kirkelige fellesråd for
det arbeidet som er gjort. De ressurser som er nedlagt (både menneskelig og økonomisk) er
etter rådmannens syn også et insitament for at prosjektet nå må realiseres.
Ringerike kommune har nå gjennom tidligere anbudsrunde fått et entydig signal om hva den
planlagte og vedtatte gjenreisning av Hønefoss kirke faktisk vil kunne koste. En ny
anbudsrunde basert på en samspillsentreprise må ha en realistisk øvre ramme, og rådmannen vil
anbefale at kommunestyre nå bringer denne prosessen videre ved at man gir Ringerike
kirkelige fellesråd tilgang til et lån på inntil 18 mill. kroner som nye investeringsmidler i 2016.
Ringerike kommune har reforhandlet låneavtaler og lånevilkår for deler av sin låneportefølje.
Kommunen kan nå med fastrente de neste 10 år låne penger til en fastrente på 1,9 %. Dersom
kommunen tar opp et lån på 18 mill. kroner (1,9 % rente over 30 år), og stiller disse til
disposisjon for, eller videretransporterer dette til Ringerike kirkelige fellesråd, vil dette koste
kommunen/eller fellesrådet kr. 792 690,-/år innbefattet renter og avdrag. Dersom kommunen
fra samme tidspunkt reduserer overføringene til fellesrådet permanent med 5,5 % (dette er ikke
mer enn andre driftsenheter i kommunen nå håndterer i 2014 og 2015), vil dette utgjøre kr.
797 500,-/år. Overføring for 2015 er budsjettert med kr. 14.270 000,-. Rådmannen anslår
overføring for 2016 til å bli kr. 14 500 000,-. Nytt budsjett for 2016 blir da på 13,7 mill. kroner.
En slik finansiering vil dermed ikke belaste kommunens driftsbudsjett, og ikke påvirke
driftsnivået på tjenesten i kommunen. Rådmannen mener at en slik løsning tilfredsstiller
kommunestyrets vedtak i pkt. 5 i møte 26 6 2014, sak 86/14.
Rådmannen har siden første anbud for kirken ble kjent, hatt en tett kontakt med kirkelig
fellesråd for å finne en god løsning. Rådmannen har fått en entydig tilbakemelding (se vedlegg)
på at Ringerike kirkelige fellesråd aksepterer en reduksjon av sitt driftsbudsjett på permanent
basis fra budsjettåret 2016 med 5,5 %. Kirkelig fellesråd må med en slik budsjetttildeling
gjennomføre en omstilling i samme størrelsesorden resten av tjenestene i kommunen nå er

pålagt, og Ringerike kirkelige fellesråd har gjennom denne prioriteringen selv valgt realisering
av kirkebygget på bekostning av eget driftsbudsjett.
Ringerike kirkelige fellesråd har gjennom de innsamlinger som har blitt initiert, hatt god
kontakt med potensielle bidragsytere, deriblant deler av næringslivet. Det viser deg at det er
langt lettere å skaffe bidragsytere til konkrete prosjekt, som nytt orgel, utsmykking o.l.. Selve
bygningskroppen oppfattes langt klarere som et offentlig ansvar. Dersom det engasjement som
er utvist i forhold til næringslivet skulle føre til et resultat som reduserer lånebehovet, vil dette
selvsagt være kjærkomment for fellesrådet.
Vedlegg


Søknad fra Ringerike kirkelige fellesråd av 19.3.2015



Erklæring på aksept for at driftsbudsjettet reduseres med 5,5 % på permanent basis fra
driftsåret 2016.

Ringerike kommune, 07.04.2015
Tore Isaksen
rådmann
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Overordnet beredskapsplan
Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til «Plan for ledelse av Ringerike kommune under større uønskede
hendelser og krise» vedtas.
Innledning / bakgrunn
I henhold til § 15 i “Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret” av 25. juni 2010 nr. 45, skal kommunen utarbeide overordnet beredskapsplan
med utgangspunkt i gjeldende ROS-analyse.
Saksframstilling
Forskrift om kommunale beredskapsplikt § 4 «Beredskapsplan» sier:
Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med
utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet
beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere
øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante
offentlige og private krise- og beredskapsplaner.
Forslag til ny beredskapsplan for Ringerike kommune legges med dette fram for politisk
behandling.
Rådmannens vurdering
Beredskapsarbeidet i Ringerike kommune har som formål at kommunen skal være en trygg
kommune å oppholde seg i, både for innbyggere og besøkende. Kommunen skal til enhver
tid ha et planverk og en beredskap som kan håndtere de hendelser og krisesituasjoner som
kan inntreffe.
Ringerike kommune har godt kvalifiserte organisasjoner innen brann og redning, tekniske
tjenester og helsetjenester. Kommunen er også vertskommune for Nordre Buskerud

politidistrikt og et akuttsykehus, og sammen er vi godt rustet til å handtere store og små
kriser og uønskede hendelser som måtte skje døgnet rundt.
Allikevel kan det skje hendelser som er så store/alvorlige at disse etatene trenger hjelp og
administrativ støtte. Større uønskede hendelser vil trenge samordning og koordinering.
Likeens vil informasjonsbehovet og behovet for strategiske føringer være stort.
For å sikre kommunens operative enheter og for å optimalisere samarbeidet med nødetatene
vil kommunen kunne «sette» kriseledelse. En slik kriseledelse skal ikke være en operativ
ledelse, men en koordinerende og samordnende ledelse som ivaretar behovet for
informasjon, rapporteringer, logistikk og strategisk planlegging.
Dette er en plan for hvordan Ringerike kommune vil ivareta dette. Planen er enkel og
kortfattet. Den inneholder ingen målsettinger eller definisjoner, men gir aktørene nødvendig
informasjon og opplysninger som er nødvendig for å kunne gjøre en god jobb og treffe
nødvendige avgjørelser i en uoversiktlig krisesituasjon. Det er tross alt ikke planene som
løser krisen, - men menneskene.
Da beredskapsplanen må leses sammen med kommunens ROS-analyse, legges denne ved
saken i eget vedlegg. ROS-analysens kapittel 7 inneholder en rekke anbefalte tiltak som er
under arbeid. Rådmannen vil komme tilbake til status for disse før fylkesmannens øvelse og
kontroll høsten 2015.
Vedlegg


Forslag til «Plan for ledelse av Ringerike kommune under større uønskede hendelser
og krise».



Overordnet ROS-analyse for Ringerike kommune (vedtatt 20.6.2013).

Ringerike kommune, 23.10.2014

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver/beredskapsansvarlig tlf. 909 99 923
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PLAN
FOR LEDELSE AV RINGERIKE KOMMUNE UNDER
STØRRE UØNSKEDE HENDELSER OG I KRISE.
Innledning
I henhold til § 15 i “Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret” av 25.
juni 2010 nr. 45, skal kommunen utarbeide beredskapsplan med utgangspunkt i gjeldende ROS-analyse.
Beredskapsarbeidet i Ringerike kommune har som formål at kommunen skal være en trygg kommune å
oppholde seg i, både for innbyggere og besøkende. Kommunen skal til enhver tid ha et planverk og en
beredskap som kan håndtere de hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe.
Ringerike kommune har godt kvalifiserte organisasjoner innen brann og redning, tekniske tjenester og
helsetjenester. Kommunen er også vertskommune for et akuttsykehus, og sammen er vi godt rustet til å
handtere store og små kriser og uønskede hendelser som måtte skje døgnet rundt.
Allikevel kan det skje hendelser som er så store/alvorlige at disse etatene trenger hjelp og administrativ
støtte. Større uønskede hendelser vil trenge samordning og koordinering. Likeens vil
informasjonsbehovet og behovet for strategiske føringer være stort.
For å sikre kommunens operative enheter og for å optimalisere samarbeidet med nødetatene vil
kommunen kunne «sette» kriseledelse. En slik kriseledelse skal ikke være en operativ ledelse, men en
koordinerende og samordnende ledelse som ivaretar behovet for informasjon, rapporteringer, logistikk
og strategisk planlegging.
Dette er en plan for hvordan Ringerike kommune vil ivareta dette. Planen er enkel og kortfattet. Den
inneholder ingen målsettinger eller definisjoner, men gir aktørene nødvendig informasjon og
opplysninger som er nødvendig for å kunne gjøre en god jobb og treffe nødvendige avgjørelser i en
uoversiktlig krisesituasjon. Det er tross alt ikke planene som løser krisen, - men menneskene.
Er du ny og uerfaren i kriseledelse, skal jeg gi deg noen råd:


Det er avgjørende at du raskt skaffer deg oversikt over situasjonen, og definerer eierskapet.



Ikke «vent og se». Legevakt og kriseteam bør forhåndsvarsles slik at de ikke kommer på
etterskudd dersom det er behov.



Krisemaksimer tidlig og vær forberedt på at det verste kan skje.



Utøv tydelig lederskap. Det må ikke være flaut å bli kalt autoritær i slike situasjoner.



Ha stor fleksibilitet, og «refokuser» når situasjonen endrer seg.

Lykke til!
Tore Isaksen
Rådmann
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Forskrift om kommunal beredskapsplikt
§ 4. Beredskapsplan
Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med
utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet
beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere
øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre
relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner.

Planhierarki
HELHETLIG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
RINGERIKE KOMMUNE

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN
RINGERIKE KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN
BRANN/REDNING
Ajourført:

BEREDSKAPSPLAN
TEKNISK
Ajourført:

Vedtatt i Ringerike kommunestyre
20.6.2013

Vedtatt i Ringerike kommunestyre sak
xx/xx - xx.xx.2015

BEREDSKAPSPLAN
INFORMASJON
Ajourført:

BEREDSKAPSPLAN
HELSE/KRISETEAM
Ajourført: 2014

Oversikt over andre aktuelle offentlige eller private beredskapsplaner
Beredskapsplan
Aktør
Kontaktperson/Tlf.
Beredskapsplan
vannverk
Beredskapsplan for
strømforsyning

Ringerike Interkommunale
Elektrisitetsverk (RiK)

Smittevernplan
Beredskapsplan for vern mot
akutt forurensing i Buskerud
fylke
Støtte til lokalsamfunnet
Plangrunnlag for kommunal
atomberedskap

Kommuneoverlegen
IUA (interkommunalt utvalg
mot akutt forurensing)
v/brannsjefen i Drammen
Røde Kors
Fylkesmannen i Buskerud,
Statens strålevern

Ole Sunset
909 11 286
Kjell Steinbakk
909 13 788
Jan E. Brattbakk
970 96 206
95899205
Karin Møller
110-sentralen i Drammen

Wencke Ravlo
48 30 91 00
http://www.kriseinfo.no/UtslippForurensning/Atomhendelse/
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Rotstruktur planverk (Kommunens server)
Felles (\\fs02) (Q:)
KRISEBEREDSKAP

Q:\KRISEBEREDSKAP

Risiko og Sårbarhetsanalyse
BEREDSKAP

Q:\KRISEBEREDSKAP\ BEREDSKAP \ROS-Analyse

Q:\KRISEBEREDSKAP\BEREDSKAP

Overordnet Beredskapsplan Q:\KRISEBEREDSKAP\BEREDSKAP\Overordnet Beredskapsplan
FAGPLANER

Q:\KRISEBEREDSKAP\BEREDSKAP\fagplaner

Kriseinformasjon
Beredskapsplan Brann – Redning

1

Beredskapsplan Teknisk2
Beredskapsplan vannforsyning
Beredskapsplan Helse - Kriseteam
Smittevernplan

Enhetlig ledelsessystem (ELS)
Redningstjenesten i Norge baserer seg i hovedsak på bruk av ELS. ELS har som hensikt at
organisasjonen skal kunne håndtere kortvarige hendelser og vil kunne trappes opp slik at store
hendelser kan håndteres innenfor samme system. En av suksessfaktorene ved systemet er at alle
hendelser håndteres etter samme system, og det er en rød tråd gjennom i organiseringen gjennom
hele opptrappingen. Informasjonen følger tjenestevei.

Kommunal beredskaps- og kriseledelse
Beredskapsledelsen i CIM kommune tar utgangspunkt i ordfører og rådmannens ledergruppe som
består av rådmann og hans kommunalsjefer samt informasjonsansvarlig, kommuneoverlege og
beredskapsansvarlig.
Det er den enkelte hendelse som er avgjørende for sammensetning av beredskapsledelsen.
Beredskapsledelsen vil i tillegg kunne bli supplert med enhetsledere og eksterne aktører.

1

Beredskapsplan Brann og redning er unntatt offentlighet av sikkerhetsmessige grunner. Begrenset tilgang på
server.
2
Beredskapsplan Teknisk er unntatt offentlighet av sikkerhetsmessige grunner. Begrenset tilgang på server.
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Forskrift om kommunal beredskapsplikt
§ 4. Beredskapsplan
a) En plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør
kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem
som har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles.

KRISELEDELSE

Rådmann

Ordfører

Informasjonsrådgiver

Beredskapsansvarlig

Situasjonsbetinget suppleres kriseledelsen med følgende
ekspedisjonstjeneste:
Loggførere

Servicetorg

Kartverk

Kommunalsjef
TEKNISK

Medisinskfaglig
rådgiver

Kommunalsjef
HELSE/OMSORG

IT-ansvarlig

Kommunalsjef
Kommunalsjef
OPPVEKST

Sentralbord
Kommunalsjef
ØKONOMI
Kommunalsjef
HR

Prinsipper for krisehåndtering:
Ansvarsprinsippet
Den virksomhet som har ansvaret for en sektor, har også ansvaret for nødvendige
skadeforebyggende tiltak, kriseforberedelser og iverksetting av tiltak ved en krise.
Nærhetsprinsippet
Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå i organisasjonen
Likhetsprinsippet
Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i fred, krise og krig. De som utfører en
samfunnsoppgave til daglig, har også beste forutsetninger for å håndtere oppgavene i en krise.
Samvirkeprinsippet
Myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke med
relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.
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OPPGAVER OG FULLMAKTER
Kommunens rolle i krisesituasjon (hvem eier krisen?)
Ved starten av en kriseinnsats må kommunens kriseledelse klargjøre hva kommunens rolle(r) er.
1. Er kommunen en støtteenhet?
Dersom politi/Lokal Redningssentral (LRS), eventuelt Fylkesmann, har overordet operativ
kriseledelse/redningsledelse, skal kommunen være støtteenhet og bistå med ressurser, kompetanse,
oppgaveløsning osv.
Som støtteenhet skal kommunen ivareta egen virksomhet i forbindelse med krisesituasjonen, blant
annet ved å sikre, forebygge, avhjelpe og informere med hensyn til egne brukere, ansatte, bygninger,
anlegg med videre. Utgangspunkt for håndteringen er kommunens beredskapsplaner.
2. Har kommunen hovedansvar?
I visse krisesituasjoner knyttet til kommunens egen virksomhet vil kommunen ha hovedansvaret for
krisehåndteringen.

De enkeltes roller er forhåndsdefinert (Bruk gjerne dette oppsettet som
sjekkliste):
Ordførers rolle
 Representerer kommunestyret/formannskap iht. krisefullmakt dersom det er nødvendig og
det ikke er tid og mulig å kalle sammen til et beslutningsdyktig kommunestyre/formannskap.
 Er kommunens «ansikt utad» og vil som hovedregel være kommunens talsperson i media.
Ordføreren har en viktig ombudsfunksjon som krever tilstedeværelse blant annet på
skadested, evakueringssenter og pårørendesenter.
 Vil representere kommunen i ulike offisielle sammenhenger i forbindelse med hendelsen.
 Lede pressekonferanser.
 Samarbeider tett med rådmann og informasjonssjef i forhold til krisekommunikasjon,
informasjons- og mediehåndtering.
Varaordførers rolle
 Varaordfører trer inn i ordførerens sted ved dennes fravær.
 Skal kunne dekke ordførerfunksjonen sammen med ordfører slik at denne funksjonen kan
være operativ på døgnbasis.
 Utfører ellers sin funksjon i samarbeid med ordføreren.
 Deltar i informasjonshåndtering i samråd med ordfører, rådmann og informasjonssjef.
Rådmannens rolle
 Rådmannen er ansvarlig for kommunens administrasjon og har det øverste operative
ansvaret for håndtering av krisen og er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak slik at
organisasjonen klarer å håndtere situasjonen.
 Lede kriseledelsen gjennom å få den til å fungere som et team og ta de rette beslutningene.
 Formulere strategi for krisehåndteringen.
 Rådmannen er ansvarlig for kommunens informasjonstjeneste
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Kommunalsjefenes rolle
 Avhengig av situasjonen og eierskapet til hendelsen fordeles operativt lederskap i
kriseledelsen til ansvarshavende kommunalsjef, som også er rådmannens stedfortreder
dersom denne forlater kriseledelsen.
 Organisere og koordinere sine enheter iht innøvde planer (sørge for at enhetene organiseres
mest mulig likt som i daglig virke og etter kjente prosedyrer)
 Sikre loggføring i egen avdeling
 Innhente informasjon fra sin enhet og videreformidle til kriseledelsen
 Formidle tiltak til sin enhet gitt fra beredskapsledelsen. Formidlingen av tiltakene bør gis
mest mulig likt som i daglig struktur (Linjeorganisasjonen brukes i størst mulig grad som i
daglig virke der dette er mulig).
Kommuneoverlegens rolle
 Kommuneoverlegen er medisinsk - faglig rådgiver for kriseledelsen.
 Kommuneoverlegen har ansvar for kommunikasjon i helsetjenestelinja til overordnet
fagmyndighet (Fylkeslegen), kommunal kriseorganisasjonen (fagleder helse (skadested),
legevakt, psykososialt kriseteam) og spesialisthelsetjenesten.
 Kommuneoverlegen skal i kriseledelsen til enhver tid ha oversikt over omfang/antall skadde
og helsetjenestens ressursbehov/situasjon.

Kommunikasjonsansvarlig










Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for at det blir utformet og formidlet informasjon
om krisen og krisehåndteringen internt og eksternt.
Kommunikasjonsansvarlig koordinerer med øvrig kriseledelse hva som til enhver tid skal
kommuniseres og formidler dette videre til ansvarlig for informasjon/web.
Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for organisering av pressekonferanser og
eventuelle presseomvisninger i innsatsområdet.
Kommunikasjonsansvarlig utformer og formidler budskap til presse/media og publiserer
meldinger på kommunens egen web www.hamar.kommune.no/beredskap.
Kommunens kriseweb skal kunne tas i bruk. Kriseweb skal til enhver tid ligge klar med
faste data oppdatert. I en krisesituasjon erstatter kommunens kriseweb kommunens
webforside, alltid med samme adresse www.ringerike.kommune.no, og publisering skjer
på denne siden (skal være «oppe å stå» i løpet av 2014).
Kommunikasjonsrådgiver formidler hvilken informasjon som til enhver tid kan gi ved
telefonhenvendelser, og hva kommunen legger ut på web og om tidspunkt for
pressekonferanser.
Kommunikasjonsrådgiver deltar i organisering av pressekonferanser, mediekontakt osv.

Beredskapsansvarlig
 Beredskapsrådgiver har ansvar for at denne planen er tidsmessig og oppdatert, og for at de
materielle forutsetningene for kriseledelsens arbeid til enhver tid er på plass og at
ekspedisjonstjenesten fungerer


Videre skal beredskapsrådgiver fungere som koordineringsansvarlig når kriseledelsen er i
aksjon og ha ansvar for evaluering og rapportering i etterkant av krisesituasjoner.



Innhente grunnlag for beslutninger



Lede og koordinere hendelser etter gitte fullmakter
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Koordinere med eksterne aktører



Rapportere til fylkesmannen

Eksterne aktører:




Faglige råd
Hvilke ressurser kan tilbys
Bindeledd mellom egen enhet og kommunen/beredskapsledelsen

Alle enhetsledere i kommunen må sørge for at deres enhet er forberedt til enhver tid å kunne utføre
sine gjøremål i en krise/ hendelse. Kommunalsjef er ansvarlig for at avdelingene har oppdaterte
rutiner for eventuelle hendelser.
Ekspedisjonstjenesten
Ekspedisjonstjenesten er støttefunksjon og sekretariat for kriseledelsen og ivaretar flere
administrative og praktiske funksjoner:
Oppgaver og ansvar


Etablere en kriselogg hvor all viktig informasjon i forbindelse med hendelsen skal
journalføres og dokumenteres



Starte loggføring i kriseloggen så tidlig som mulig. Berører alle steder som mottar
henvendelser og som iverksetter tiltak knyttet til krisehåndteringen



Være sekretariat for kriseledelsen hele døgnet og skaffe best mulig oversikt over situasjonen



Føre kart og oversikter som gjør at situasjonen lett og raskt kan leses



Bistå kriseledelsen med å etablere kontakt med fylkesmannen og avgi rapport om
situasjonen.



Bistå kriseledelsen i å etablere kontakt med andre offentlige og frivillige samarbeidspartnere.

Alle henvendelser til kriseledelsen skal kanaliseres til ekspedisjonstjenesten. Inngående telefoner skal
vurderes og bare svært viktige telefoner skal settes over til kriseledelsen.
Føring av en manuell kriselogg/telefonnotater bør etableres raskt slik at man ikke går glipp av de
første informasjonsbevegelsene under en krise/katastrofe.
Alle registreringer skal foretas systematisk og vil hjelpe kriseledelsen til å skaffe seg det riktige
informasjonsbildet, holde oversikt over situasjonen og gjøre de riktige prioriteringene. Det er bedre
med en registrering for mye, enn en for lite.
I løpet av 2015 vil kommunen ha innført krisestøtteverktøyet CIM (www.dsb-cim.no). Det skal
opprettes en ”Hendelse” i CIM snarest mulig. Når CIM er satt i drift skal de manuelle loggføringene
legges inn, deretter skal CIM benyttes videre under hendelsen.
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FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE
I krisesituasjoner har ordfører fullmakt til å iverksette nødvendig hjelp til kriserammede, tiltak for å
begrense skade og sikre liv, verdier og miljø, samt innsats ved akutt behov for opprydding og
utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. Fullmakten omfatter:





Disponere inntil kr 5 millioner kroner på formannskapets vegne
Omdisponere kommunalt personell, maskiner og redskaper
Midlertidig stanse utførelsen av kommunale oppgaver for å omdirigere ressurser
Pålegge overtids- og ekstraarbeid.

SKJEKKLISTE FOR GJENNOMFØRING AV KRISELEDELSENS OPPGAVER
Tiltak
Ansvar
1. Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan
a. Varsle leder av kommunens psykososiale kriseteam
2. Opprette kontakt med politiet/innsatsleder fra nødetatene
a. Innhente status (omfang, lokalisering) for situasjonen
b. Avklare behov for bistand
i. Kommunal bistand til politiet/nødetatene
ii. Bistand fra andre til kommunen
c. Opprette kontakt med berørte eksterne aktører
d. Vurdere behov for tiltredelse av eksterne instanser til
kriseledelsen
e. Varsle Fylkesmannen/vurdere behov for samordning

Rådmannen

Kriseledelsen

3. Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern hjelp

Kriseledelsen

4. Klargjøre materiell og utstyr ift. situasjonen

Aktuelle enhetsledere

5. Bemanne ekspedisjonstjenesten/Iverksette loggføring i CIM

Kriseledelsen

6. Bemanne informasjonstjenesten
a. Overvåke nyhetsoppdateringer og meldinger fra relevante
informanter ift. hendelsen
7. Statusoppdatering (basert på logg + annen tilgjengelig
informasjon)
a. For kriseledelsen og egne involverte
b. For samarbeidende instanser (nødetatene, frivillige m.fl.)
8. Lage situasjonsrapport i CIM (www.dsb-cim.no)
9. Fortløpende å vurdere:
a. Iverksettelse av tiltak iht. fagplaner el. annet
b. Behov for å be Fylkesmannen om assistanse
10. Vurdere/iverksette informasjonstiltak iht. plan
a. Avklare innhold med politiet
b. Innbyggervarsling
c. Nettsider/face-book/Kriseweb
d. Medietiltak
e. Lage pressemelding
f. Tillyse pressekonferanse (sammen med politiet)

Informasjonsansvarlig

Kriseledelsen

Informasjonsansvarlig/ekspedisjon

Kriseledelsen
Informasjonsansvarlig

Informasjonsansvarlig +
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g. Pressekonferanse

ordfører + politiet

11. Etter 4 timer: Etablere forsyningstjeneste (mat, utstyr)
a. For egne mannskaper, eksterne mannskaper etter
anmodning

Kriseledelsen

12. Etter 8 timer: Iverksette rulleringsplaner for egne mannskaper
a. Fortløpende å vurdere/iverksette kontinuitetsplaner for
drift av samfunnskritiske funksjoner
b. Pkt. 7-12 Rulleres/gjentas avhengig av hendelsens
varighet

Kriseledelsen

13. Avvikling av kriseledelse
a. Utkvittering av loggførte meldinger og oppgaver
b. Avtakking av mannskaper og samarbeidspartnere

Kriseledelsen

14. Evaluering
a. Hendelsen (sammendrag av opplevelser/erfaringer)
b. Krisehåndteringen
i. Forbedringspunkter
ii. Interne rutiner
iii. Samhandling/rolleforståelse
c. Planverk

Kriseledelsen + inviterte
samarbeidsinstanser

Rådmann/ordfører

Beredskapsansvarlig

LOKALISERING AV KRISELEDELSEN
Når kriseledelsen settes i «fullskala», etableres denne på rådhuset, i underetasjen
(undervisningsrom, møterom) innenfor kantina, jfr. oversiktsskisse (vedlegg 4).
Dersom rådhuset ikke kan benyttes (satt ut av drift), planlegges å flytte kriseledelsen m/stab til
forberedte lokaliteter i servicedelen av IT-tjenestens nye lokaler.
På denne måten skjermes kriseledelsen fra de lokaliteter informasjonstjenesten disponerer i forhold
til presse og informasjon (kommunestyresal, formannskapssal og leseværelse) med egne innganger.
Rommene brukes daglig som undervisningsrom og møterom, og vil kunne tilrettelegges på kort
varsel. Arealene forhåndplanlegges slik:
1. Møterom


Utstyrt med lerret, prosjektor og tilkoblingsmulighet for PC og TV.

2. Operasjonsrom






Etablert sikret tilgang til Internett og CIM.
Etablert prosjektor og lerret suppleres med 2 (to) stk. storskjermer m/alle
tilkoblingsmuligheter, veggmontert. Skjermene skal tåle å stå med stillestående bilde 24
timer/døgnet.
Det etableres tavle/skjerm for å markere tilstedeværelse
Kontinuerlig visning av logg sikres på storskjerm.
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3. Ekspedisjon



Ekspedisjonslokalene etablerer adgangskontroll i forhold til kriseledelsen. Som eventuelt
«ventearealer» benyttes kantina.
Det etableres hensiktsmessig kontakt/samband med servicetorg, sentralbord og rådhusets
ekspedisjon, som nå er samlokalisert på rådhuset.

OPPDRAG (planlegges og øves i den enkelte avdeling)
Følgende ressursene skal være til disposisjon for kriseledelsen når kriseledelsen trenger disse:
Avdeling

Oppdrag

Helse og omsorg

Vær forberedt på






At enhetenes evakueringsplaner kan bli effektuert. Oppdatert
evakueringsplan skal forefinnes ved samtlige boliger med
heldøgns pleie og omsorgstjenester.
At kriseteamet kan bli aktivisert og at det kan bli behov for
erstatningspersonell.
å avgi liaison (kontaktpersoner) til Ringerike sykehus
å motta pasienter fra Ringerike sykehus for å frigjøre kapasitet
ved sykehuset i en akuttsituasjon.

Ringerike kommunes
kriseteam

Vær forberedt på

Oppvekst og Kultur

Vær forberedt på

Servicetorget





Å etablere døgnkontinuerlig drift i to barnehager med opptil
en dobling av antall barn.



At enhetenes evakueringsplaner kan bli effektuert. Oppdatert
evakueringsplan skal forefinnes ved samtlige barnehager og
skoler.

Vær forberedt på



Miljø og Areal



Å avgi en medarbeider m/vara for å betjene kriseledelsen
behov for kartservice.
å avgi liaison (kontaktpersoner) til politi.

Vær forberedt på:



Økonomiavdelingen

Å styrke sentralbordet for betjening av samtlige linjer samt
etablere loggførere for sentralbordets tjenester på CIM.
Å etablere kommunikasjon til kriseledelsen

Vær forberedt på:


NAV Ringerike

Å etablere EPS (pårørende og/eller evakueringssenter) i
henhold til plan.

å hjelpe befolkningen i en krisesituasjon også utenfor
kontortid
å bistå i drift av evakuerings- og pårørendesenter

Vær forberedt på:
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Org. – og personal

Vær forberedt på:




IKT





Å avgi en person m/vara med faglig kompetanse til å bistå
kriseledelsen.
Å etablere operasjonsrom for kriseledelsen i Salong I og II i
henhold til egen plan. Operasjonsrommet skal være operativt
innen 2 timer fra oppdraget blir gitt (dersom oppdraget blir
gitt i ordinær arbeidstid).
Å etablere og drifte data og telefonløsninger i kriseledelsens
operasjonsrom ihht plan.

Vær forberedt på:


RingeriksKjøkken

Å innkalle bedriftshelsetjenesten.
Å avgi 3 medarbeidere m/CIM-kompetanse til kriseledelsen.
Å avgi inntil 2 medarbeidere som presseverter til
kriseledelsen.

Vær forberedt på:


Vaktmester

Å avgi inntil 5 medarbeider til kriseledelsen.

Assistanse til IKT i forhold til etablering av operasjonsrom og
data/telefonløsninger.

Vær forberedt på:



Å overta ansvaret for kantina på Rådhuset for bespisning av
kriseledelse m/stab, presse og besøkende.
Utkjøring av mat til hjelpepersonell
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EVAKUERING
Med evakuering menes organiserte tiltak for å flytte mennesker (evt. også husdyr og/eller materiell)
fra et utsatt eller farlig område til et beskyttet eller ufarlig område.
Behov for evakuering vil som oftest oppstå akutt og må derfor gjennomføres raskt. Hendelser som
kan ligge til grunn kan være:






Trafikkulykker med farlig gods
Akutt forurensning
Skredhendelser
Flom
Store branner o.l.

Det er politiet som har myndighet til å beslutte iverksetting av evakuering av et eller flere områder,
og å gi pålegg til befolkningen. Politiet kan også tvangsevakuere. Det er videre politiet som har ansvar
for å lede evakueringen (varsling, organisering, transport, registrering mv.). Selv om politiet har et
klart ansvarsforhold, vil som oftest mange av disse oppgaven måtte utføres av kommunen.
Alle større bygningsmessige installasjoner med mye personell har utarbeidet egne
evakueringsplaner. Dette kan gjelde sykehjem, større omsorgsboliger/bofellesskap, skoler,
barnehager og kontorbygg. Vedlegg 3 inneholder en oversikt over samtlige evakueringsplaners
samlingsplasser, slik at det enkelt kan iverksettes videretransport dersom behovet tilsier dette.
Ringerike kommune vil måtte trekke veksler på hoteller i nærområdet. Både Ringerike hotell og
Klekken hotell vil være aktuelle samarbeidspartnere dersom situasjonen ikke betinger evakuering ut
av kommunen. Sundvollen hotell er et alternativ (hotellet har god erfaring fra slike situasjoner
tidligere) og hotellkapasiteten på Norefjell er formidabel.
Da kommunen har et ansvar for alle som oppholder seg i kommunen, er det viktig å huske på de som
ved større uønskede hendelser andre steder blir evakuert til Ringerike kommune, ikke minst på
grunn av sykehusets beliggenhet.
Evakuerings- og pårørendesenter (EPS) initieres av politiet og etableres av kriseteamet etter egen
plan.
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RESSURSOVERSIKT
Forskrift om kommunal beredskapsplikt
§ 4. Beredskapsplan
c) En ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen
selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved
uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante
aktører om bistand under kriser.

Ressurs

Lokalisasjon

Kontaktperson

Telefon

Dagsenter Heradsbygda

Mette Bjerkesmoen

918 00 640

Teknisk drift

Per Gulbrand Dysterud

916 41 410

6 Traktorer

Anders Guldbrandsen

901 36 029

1 Veghøvel

Per Magne Foss

930 04 098

Minibuss 11 seter
m/sjåfør
Minibuss 11 seter
m/sjåfør
Minibuss 12 seter
m/sjåfør
Minibuss 12 seter
m/sjåfør
Personbil 9 seter
2 redskapsbærere
5 lastebiler ≥ 7,5 T

2 Gravemaskiner
3 Feiebiler
1 Truck
1 traktorhenger
1 vanntank
1 Kompressor
14 biler ≤ 7,5 T
1 bergingsbil
1 beltebil (2-seter)

Follum

2 stk. 150 kwa
nødstrømsaggregat
på henger. Vann og
avløpsforsyningen
har førsteprioritet
på disse

Beredskapslager
Kilemoen

Anders Guldbrandsen

901 36 029

Per Magne Foss

930 04 098

Vanntank 9 m3 på
traktorhenger. Er
klargjort for
trykkøkningspumpe

Monserud Renseanlegg

Anders Guldbrandsen

901 36 029

Per Magne Foss

930 04 098
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Vanntank 800 l. Kan
henges etter
personbil

Beredskapslager
Kilemoen

Anders Guldbrandsen

901 36 029

Per Magne Foss

930 04 098

Driftsutstyr, som
lensepumper små
aggregater osv.

Follum

Anders Guldbrandsen

901 36 029

Per Magne Foss

930 04 098
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Vedlegg 1
VARSLINGLISTER
Forskrift om kommunal beredskapsplikt
§ 4. Beredskapsplan
b) En varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering.
Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i
krisehåndteringen.

Varsling
Kommunen varsles via telefon eller på e-mail: beredskap@ringerike.kommune.no
Ved bruk av beredskap@ringerike.kommune.no, varsles:






Ordfører Kjell B. Hansen
Rådmann Tore Isaksen
Kommuneoverlege Karin Møller
Informasjonsansvarlig Mats Øieren
Beredskapsansvarlig Sveinung Homme

Kommunen varsles som regel enten fra Fylkesmannen, Politi eller egne etater

Kriseledelsen varsles kollektivt på kriseledelsen@ringerike.kommune.no
Funksjon

Navn

Stilling

Telefon

Leder av kriseledelsen

Tore Isaksen

Rådmann

41 50 50 13

Ordfører

Kjell B. Hansen

Ordfører

95 75 26 35

Kommunalsjef

Christine Myhre

Helse/omsorg

91 17 23 00

Kommunalsjef

Asle Aker

Samfunn

41 52 39 16

Kommunalsjef

Marianne Mortensen

Oppvekst

41 51 97 82

Kommunalsjef

Magnar Ågotnes

Oppvekst

91 33 80 99

Kommunalsjef

HR

Kommunalsjef

Gyrid Løvli

Økonomi

91 12 83 79

Medisinskfaglig rådgiver

Karin Møller

Kommuneoverlege

95 89 92 05

Beredskapsansvarlig

Sveinung Homme

Seniorrådgiver

90 99 99 23

Informasjonsansvarlig

Mats Øieren

Informasjonsansvarlig

92 29 23 93
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Ekspedisjonsressurser
Funksjon
Navn

Stilling

Telefon

IT-ansvarlig

Torkjell Dahl

IT-sjef

93 02 73 88

Egne ressurser
Tjeneste

Kontaktperson

Legevakt/bakvakt

Telefon
32 11 11 11

Brann

Terje Reginiussen

110

Psykiatri/rus

Kjellaug Myrseth

90 92 49 13

Psykolog

Ingrid Sønstebø

48 12 37 60

Barnevernsleder

Mona Dalen

95 04 43 47

Nav-leder Ringerike

Bente Jansen

31 02 83 50

Miljørettet helsevern

Unni Suther

90 56 20 30

Samarbeidspartnere
Tjeneste
Kontaktperson
Politi

Telefon

Kun ved krise

112
32 14 57 61
32 11 60 00

Beredskapsleder
Ringerike sykehus

May Janne Pedersen

984 16 639

Sivilforsvaret

Distriktssjef Johan Audestad

050 49 233

Ringerike sykehus

Hotell Ringerike

32 17 16 20

Drosje/taxi

32 12 19 00

Tolketjeneste
Språk

Navn

Telefon

Albansk

Sqhipe Daci

94 89 50 58

Russisk

Tatsiana Rusevich

40 67 09 78

Polsk

Ania Kedzior

90 29 55 45

Indisk – hindi, punjabi

Sharma Saroj

41 42 87 10

Tysk

Andreas Peach

45 63 26 46

Tysk

Martin Raastad

46 84 51 58

Spansk

Claudia M. Kristiansen

93 85 06 62
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Nøkkelfunksjoner egen organisasjon
Funksjon
Navn

Stilling

Telefon

Teknisk tjeneste
Teknisk tjeneste
Kriseteam

Enhetsleder Teknisk
Enhetsleder Teknisk
Enhetsleder Helse/omsorg

98 89 92 37
97 19 24 17
94 84 24 44

Johan Johnsen
Magne Lohre
Tom Morten Nilsen

Nyhetsmedier
Media

E-mail

Ringerikes Blad

redaksjonen@ringblad.no

32 17 95 00/32 17 95 30

NTB

vaktsjef@ntb.no
vaktsjef@ntb.no

22 03 40 40/22 03 45 45

buskerud@nrk.no

32 27 22 00/32 27 22 10

NRK Østafjells

Telefon

22 00 32 00

02345@nrk.no

02345

NRK nyheter

nyheter@nrk.no

23 04 80 00

NRK dagsnytt

dagsnytt@nrk.no

23 04 84 10

NRK dagsrevyen

dagsrevyen@nrk.no

23 04 82 10

VG

2200@vg.no

20 00 00 00

pressemeldinger@vg.no
TV2

02255@tv2.no

Aftenposten

02255/22 31 47 00
22 86 30 00/SMS 2286

Vakttelefoner
Funksjon

Telefon

Politiet

112

Brannvesenet

110

Helsevesenet

113

Forsvaret HV 03

905 40 952

Sivilforsvaret vakt

488 88 988

Telenor

482 55 860

Vakttelefon vann/avløp Ringerike kommune

911 53 799

Barnevernsvakt Kl. 08-22

91 11 46 00

Prest (døgnvakt)

95 15 18 20
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Vedlegg 2
Scenariobaserte PROSEDYRER/TILTAKSKORT
Gjennom ROS-analysen er det beskrevet flere typer hendelser som vil kunne får alvorlige
konsekvenser for Ringerike kommune. For noen utvalgte hendelser er det utarbeidet prosedyrer.
Prosedyrene gir ingen fullstendig «oppskrift» på hva som skal gjøres i forhold til den inntrufne
hendelsen, men er ment som ei «huskeliste» for momenter som kan bli utfordringer for kommunen å
håndtere.
Erfaringer fra virkelige hendelser er at det tar tid før vi faktisk forstår hvilke konsekvenser en større
uønsket hendelse kan få. Prosedyrene trekker opp noen «worst-case»-konsekvenser for å sette fokus
og hjelpe kriseledelsen å komme raskt i gang med krisehåndteringen.
Det er foreløpig utarbeidet prosedyrer på følgende scenario:

1. Evakuering av deler av kommunens befolkning
2. Voldshandlinger av alvorlig karakter
2. Stor brann
4. Utbrudd av smittsom sykdom/pandemi
5. Flom i hovedvassdrag
6. Flom i mindre sidevassdrag
7. CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives)
8. Storm og orkan
9. Bortfall av strøm, tele og data
10. Større trafikkulykker
11. Olje og kjemikalieforurensning
12. Svikt i vannforsyning
13. Skredhendelser
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Scenario 1: Evakuering av deler av kommunens befolkning
Situasjon
Mennesker må flyttes fra et utsatt eller farlig område til et beskyttet eller ufarlig område.
Evakueringen kan f.eks. skyldes jordras, større branner eller ulykke med farlig gods (eksplosjonsfare)
Scenario/ worst case






Deler av Hønefoss eller bygdene må evakueres
Vanskelig å få kontakt/varsle innbyggerne
Det oppstår panikk blant innbyggerne
Situasjonen kan vare i flere dager
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere




Deler av befolkningen blir husløse
Kommunen må overta ansvar for innkvartering, oppfølging og hjelp
Stor pågang fra publikum og media

Tiltak
1. Beslutning om evakuering

Ansvarlig
Politiet

2. Varsling av berørte

Politiet

3. Transport ut av evakueringsområdet

Politiet

4. Vakthold og sikring av evakueringsområdet

Politiet

5. Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak
iht. sjekkliste for kriseledelse

Rådmannen

6. Etablering av mottakssenter for evakuerte og pårørende iht. plan

Kriseledelsen

7. Ledelse av EPS-senteret

Leder kriseteamet

8. Registrering av evakuerte

Politiet

9. Opprettelse av telefon på EPS-senteret

Leder kriseteamet

10. Rekvirering av mat og drikke ved evakueringssenteret

Kriseledelsen

11. Pårørende telefon

Politiet/leder
kriseteamet

12. Informasjon til evakuerte og pårørende
En fra informasjonstjenesten skal være tilstede på senteret og
håndtere informasjonsansvaret overfor de evakuerte.

Kriseledelsen v/leder
informasjonstjenesten

13. Etablering av sanitetsenhet ved mottaket

Kriseledelsen

14. Evakuering over tid
Avklarer overnatting, transport til overnattingssted, rullering av
personell

Kriseledelsen

15. Hjemsending

Kriseledelsen
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Scenario 2: Voldshandlinger av alvorlig karakter
Situasjon
Voldshandlinger/terror er en samlebetegnelse for mange ulike villede hendelser, jfr. ROSanalysens pkt. 5.
Scenario/ worst case











Skadeverk/grovt skadeverk
Organisert kriminalitet
Ran, tyveri/innbrudd
Gisselsituasjon
Drapstrusler/bombetrusler
Drap
Familievold/voldtekt/incest/trusler om alvorlig voldsanvendelser
Gjengvold
Terrorisme
Skoleskyting

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere




Det oppstår panikk blant innbyggerne
Situasjonen kan vare over noe tid
Stor pågang fra publikum og media
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media
Evakuering

Tiltak
1. Enhver hendelse bør politianmeldes. Politiet gjør endelige
vurderinger.

Ansvarlig
Politiet

2. Beslutning om evakuering

Politiet

3. Vurdere innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og
iverksetting av tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse

Rådmannen

4. Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen:
a. Sørge for at kriseteamet aktiviseres

Kriseledelsen

5. Fortløpende vurdere/iverksette
a. Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner
b. Opprettelse av EPS-senter

Kriseledelsen

6. Vurdere/Iverksette innbyggervarsling

Kriseledelsen/Infotjenesten

7. Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører:
a. TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier
b. Politi, sivilforsvaret
c. Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner
d. Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no,
www.varsom.no,

Informasjonsansvarlig
/ekspedisjon

8. Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av
mannskaper (vurderes ut i fra situasjonens varighet)

Kriseledelsen
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Scenario 3: Stor brann
Situasjon
Storbrann som berører mange mennesker og/eller viktige samfunnsfunksjoner
Scenario/ worst case






Brann på helseinstitusjon/sykehjem
Brann i skole/barnehage/idrettshall e.l.
Brann i store boligkomplekser
Stor skogbrann
Flere døde/savnede/skadde
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere



I første rekke nødetatene som «eier» hendelsen, men kommunen kan bli anmodet om
bistand til ulike oppgaver
Stor pågang fra publikum og media
Evakuering kan bli aktuelt

Tiltak
1. Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av
tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse

Ansvarlig
Rådmannen

2. Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen:
a. Politiet/nødetatene
b. Involverte bygningseiere

Kriseledelsen

3. Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp
(entreprenører, leverandører, mannskaper)
a. Ingeniørvesenet
b. Bemanne teknisk sentral, utstyrslager, verksted m.m.
c. Helsepersonell for å bistå nødetatene
4. Fortløpende å vurdere/iverksette
a. Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner/infotjeneste
b. Opprettelse av EPS-senter
c. Be om assistanse fra andre, eks.: Sivilforsvar,
forsvaret, Nabokommuner, Helseforetak/legevakt,
Frivillige

Kommunalsjef Teknisk
Kommunalsjef Helse og
omsorg

Kriseledelsen

5. Vurdere/Iverksette innbyggervarsling

Kriseledelsen/Informasjonsansvarlig

6. Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører:
a. TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier
b. Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret,
c. Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner
d. Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no,
www.varsom.no, www.yr.no, www.met.no

Informasjonsansvarlig/ekspedisjon

7. Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av
mannskaper (vurderes ut i fra situasjonens varighet)

Kriseledelsen

24

Scenario 4: Utbrudd av smittsom sykdom/pandemi
Situasjon
Alvorlige utbrudd av farlig, smittsom sykdom
Scenario/ worst case







Tuberkulose
Meningitt (hjernehinnebetennelse)
Legionella
MRSA (Multiresistente gule stafylokokker)
SARS/MERS
Influensa pandemi
Vannbåren smitte forårsaker sjukdomsutbrudd/epidemisk tilstand

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere





Stort sykdomsfravær blant ansatte i kommunen/nedsatt drift
Det oppstår panikk blant innbyggerne
Situasjonen kan vare over tid
Stor pågang fra publikum og media
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media.

Tiltak
1. Kartlegger grad av utbrudd og lokale forhold som har betydning
for faren for videre utbrudd av sykdom. Vurderer om lokale
tiltak skal settes i verk.

Ansvarlig
Smittevernlegen

2. Informasjon utad

Smittevernlegen

3. Vurdere innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og
iverksetting av tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse

Rådmannen

4. Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen:
a. Helseforetak, legevakt
b. Fylkeslegen
c. Helsedirektoratet, folkehelseinstituttet

Kriseledelsen

5. Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. UMS

Kriseledelsen/Infotjenesten

6. Vurdere/iverksette:
a. Kontinuitetsplan for helsepersonell
b. Øvrige fagplaner

Helse- og sosialsjef
Etatsjefer

7. Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører:
a. TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier
b. Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner
c. Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no,
www.varsom.no, www.fhi.no

Infotjenesten/ekspedisjon

8. Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av
mannskaper (vurderes ut i fra situasjonens varighet)

Kriseledelsen
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Scenario 5: Flom i hovedvassdrag
Situasjon
Høy vannstand i Tyrifjorden og hovedelvene. Omfattende oversvømmelser.
Scenario/ worst case








Lavtliggende vegstrekninger settes under vann – deler av bygdene isoleres
Vann trenger inn i kommunale og private bygninger
Strømforsyning, telefon og datanett kan settes ut av spill i områder
Renseanlegg og pumpestasjoner settes ut av spill, fare for forurensning av privat
vannforsyning
Hjemmeboende pleietrengende blir isolert / elektromedisinsk utstyr svikter
Det oppstår panikk blant innbyggerne
Situasjonen kan vare i flere dager
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere






Dårlig framkommelighet for hjemmehjelp og teknisk personell
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon iht. plan
Kommunale formålsbygg må stenges av pga. vannskader
Stor pågang fra publikum og media
Evakuering kan bli aktuelt

Tiltak
1. Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av
tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse

Ansvarlig
Rådmannen

2. Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen:
a. NVE (vassdrags- og skredmyndighet)
b. Vegvesen, jernbaneverket/togledelse,

Kriseledelsen

3. Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern hjelp
(entreprenører, leverandører, mannskaper)
a. Rørleggervakt/vassdragsteknisk ansvarlig (VTA)
b. Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager,
verksted m.m.

Kommunalsjef teknisk

4. Fortløpende vurdere/iverksette
a. Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner
b. Opprettelse av EPS-senter

Kriseledelsen

5. Vurdere/Iverksette innbyggervarsling

Kriseledelsen/Informasjonsansvarlig

6. Klargjøre materiell og utstyr
a. Sandsekker, båter, pumper, strømaggregater, lysutstyr,
merke- og sperremateriell, vanntanker m.m.
b. Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHFradioer/sikringsradioer)
c. Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr

Kommunalsjef teknisk

7. Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører:
a. TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier
b. Politi, sivilforsvaret, NVE, Meteorologisk Institutt

Informasjonsansvarlig/ekspedisjon
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c. Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner
d. Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no,
www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no
8. Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av
mannskaper (vurderes ut i fra situasjonens varighet)

Kriseledelsen
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Scenario 6: Flom i mindre sidevassdrag
Situasjon
Bekkelukkinger tar ikke unna for vannmassene, vannet flommer sine egne veier. Omfattende
oversvømmelser.
Scenario/ worst case












Omfattende skader på veier, jernbane og private eiendommer
Vann trenger inn i kommunale og private bygninger
Strøm, telefon og datanett bryter sammen
Utforkjøringer på veier, togulykke/avsporing
Drikkevann blir forurenset eller det oppstår brudd i forsyningen
Renseanlegg og pumpestasjoner settes ut av funksjon
Hjemmeboende pleietrengende blir isolert / elektromedisinsk utstyr svikter
Det oppstår panikk blant innbyggerne
Deler av bygda må evakueres
Situasjonen kan vare i flere dager
Vannbåren smitte forårsaker sjukdomsutbrudd/epidemisk tilstand
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere








Dårlig framkommelighet på vei for egne mannskaper
Folk som «strander» i trafikken må tas hånd om
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon iht. plan
Kommunale formålsbygg må stenges av pga. vannskader
Kommunens bemanning rammes pga. svikt i kommunikasjon
Stor pågang fra publikum og media
Evakuering?

Tiltak
9. Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av
tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse

Ansvarlig
Rådmannen

10. Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen:
a. NVE (vassdrags- og skredmyndighet)
b. Vegvesen, jernbaneverket/togledelse

Kriseledelsen

11. Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp
(entreprenører, leverandører, mannskaper)
a. Rørleggervakt/vassdragsteknisk ansvarlig (VTA)
b. Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager,
verksted m.m.

Kommunalsjef teknisk

12. Fortløpende vurdere/iverksette
a. Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner
b. Opprettelse av EPS-senter

Kriseledelsen

13. Vurdere/Iverksette innbyggervarsling

Kriseledelsen/informasjonsansvarlig

14. Klargjøre materiell og utstyr
a. Sandsekker, båter, pumper, strømaggregater, lysutstyr,
merke- og sperremateriell, vanntanker m.m.

Kommunalsjef teknisk
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b. Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHFradioer/sikringsradioer)
c. Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr
15. Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører:
a. TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier
b. Politi, sivilforsvaret, NVE, Meteorologisk Institutt
c. Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner
d. Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no,
www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no

Informasjonsansvarlig/ekspedisjon

16. Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av
mannskaper (vurderes ut i fra situasjonens varighet)

Kriseledelsen
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Scenario 7: CBRN-E (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and
Explosives)
Situasjon
En atomhendelse medfører fare for radioaktivt forurensning i hele eller deler av kommunen.
Scenario/ worst case





Hele kommunen rammes av et nedfall fra en stor atomulykke
Deler av kommune rammes av en lokal hendelse med utslipp av radioaktivitet
Forurensning, nedfall og eksponering for ioniserende stråling kan føre til helsemessige
konsekvenser for befolkningen i form av akutte stråleskader, senskader og/eller
psykologiske virkninger.
Drikkevann og næringsmidler blir kontaminert
Situasjonen kan bli langvarig

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere




Nedsatt framkommelighet pga. områdeavsperringer (lokale hendelser)
Evakuering/varig fraflytting
Stort behov for informasjon til innbyggerne, næringsmiddelprodusenter, husdyr m.m.
Bistå andre myndigheter/aktører - eller på selvstendig grunnlag gjennomføre tiltak iht.
plangrunnlag for kommunal atomberedskap http://www.nrpa.no/dav/d48a208e35.pdf

Tiltak
1. Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av
tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse
2. Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen:
a. Fylkesmannen i egenskap av leder av
atomberedskapsutvalget i Buskerud
3. Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp
(leverandører, helsepersonell, mannskaper)
a. Helsestasjon, legevakt
b. Bemanne servicetorg/informasjonstjeneste
c. Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager,
verksted m.m.
4. Fortløpende vurdere/iverksette
a. Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner
b. Opprettelse av EPS-senter (ved lokale hendelser)
5. Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha.
lokalradio/UMS/SMS/web
a. Generell innbyggervarsling
b. Særskilt varsling til bønder med husdyr og med dyr på
beite
c. Næringsmiddelbedrifter

Ansvarlig
Rådmannen

Kriseledelsen

Kommuneoverlegen
Kommunalsjef Teknisk

Kriseledelsen

Kriseledelsen/Informasjonsansvarlig
Kriseledelsen

6. Klargjøre materiell og utstyr
a. Rensestasjoner, Jod-tabletter m.m.

Kommuneoverlege

7. Overvåke nyheter fra situasjonsrelevante aktører:
a. Fylkesmannen i Buskerud
b. TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier
c. Politi, sivilforsvaret, Meteorologisk Institutt

Informasjonsansvarlig/ekspedisjon
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d. Nabokommuner
e. Aktuelle nettsteder: www.nrpa.no, www.kriseinfo.no,
www.varsom.no, www.yr.no, www.met.no
8. Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av
mannskaper (vurderes ut i fra situasjonens varighet)

Kriseledelsen
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Scenario 8: Storm/orkan
Situasjon
Kraftig vind forårsaker store skader
Scenario/ worst case






Nedblåsing av skog og trefelling som forårsaker personskader, stengte veier,
omfattende skader på bygninger
Strøm, tele og IKT-nett bryter sammen
Vannforsyning svikter i de deler av kommunen som forsynes av pumpeanlegg
Det oppstår panikk blant innbyggerne
Situasjonen kan vare i flere dager
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere







Dårlig framkommelighet for hjemmehjelp og teknisk personell
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon iht. plan
Kommunale formålsbygg må stenges av pga. ødeleggelser/strømbrudd
Etablering av alternativ vannforsyning
Stor pågang fra publikum og media
Evakuering kan bli aktuelt

Tiltak
1. Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av
tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse

Ansvarlig
Rådmannen

2. Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen:
a. Politiet/nødetatene
b. Fylkesmannen
c. Met.no (værvarslingen)
d. Vegvesen, jernbaneverket/togledelse

Kriseledelsen

3. Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp
(entreprenører, leverandører, mannskaper)
a. Teknisk vakt/ingeniørvesenet
b. Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager,
verksted m.m.

Kommunalsjef teknisk

4. Fortløpende vurdere/iverksette
a. Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner (NB! Hjemmeboende
pleietrengende!)
b. Opprettelse av EPS-senter

Kriseledelsen

5. Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. UMS

Kriseledelsen/informasjonsansvarlig

6. Klargjøre materiell og utstyr
a. Strømaggregater, lysutstyr, merke- og sperremateriell,
vanntanker m.m.
b. Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHFradioer/sikringsradioer)
c. Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr

Kommunalsjef teknisk

7. Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører:

Informasjonsansvarlig/32

a.
b.
c.
d.

TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier
Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret, NVE,
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner
Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no,
www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no

8. Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av
mannskaper (vurderes ut i fra situasjonens varighet)

ekspedisjon

Kriseledelsen
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Scenario 9: Langvarig bortfall av strøm/telefon/IKT
Situasjon
Hele eller deler av kommunen mister strøm og/eller telefon og/eller dataforbindelse over tid
Scenario/ worst case







Hendelsen skjer under sprengkulde – mange hjem blir ubeboelige pga. kulde
All telefoni og datatrafikk bryter sammen
Vannforsyning svikter i de deler av kommunen som forsynes av pumpeanlegg
Forsyning av mat og drivstoff innskrenkes kraftig
Det oppstår panikk blant innbyggerne
Situasjonen kan vare i flere dager
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere






Vanskelig å få tak i egne mannskaper pga. manglende kommunikasjon
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon /hoteller
Flere kommunale formålsbygg må stenges
Etablering av alternativ vannforsyning
Stor pågang fra publikum og media
Evakuering kan bli aktuelt

Tiltak
1. Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak
iht. sjekkliste for kriseledelse

Ansvarlig
Rådmannen

2. Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen:
a. Politiet/nødetatene
b. Nettleverandørene

Kriseledelsen

3. Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern hjelp
(entreprenører, leverandører, mannskaper)
a. Tekniskvakt/ingeniørvesenet/vaktmestere/vedlikeholds
-avdeling
b. Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager,
verksted m. m.
c. Innkalle nødvendig helsepersonell

Kommunalsjef Teknisk
Kommunalsjef Helse
og omsorg

4. Fortløpende å vurdere/iverksette
a. Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner (NB Hjemmeboende!)
b. Opprettelse av EPS-senter
c. Be om assistanse fra andre, eks.: Sivilforsvar, forsvaret,
Nabokommuner/nettselskaper, Helseforetak/legevakt,
Frivillige

Kriseledelsen

5. Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. radio, løpesedler,
oppslag, utrop e.l.

Kriseledelsen/Informasjonsansvarlig

6. Klargjøre materiell og utstyr
a. Strømaggregater, lysutstyr, vanntanker m.m.
b. Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHFradioer/sikringsradioer)
c. Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr

Kommunalsjef Teknisk

7. Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører:

Infotjenesten/ekspedi
34

a.
b.
c.
d.

TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier
Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret, NVE,
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner
Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no,
www.yr.no, www.met.no, www.midtnett.no

8. Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av
mannskaper (vurderes ut i fra situasjonens varighet)

sjon

Kriseledelsen
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Scenario 10: Større trafikkulykke
Situasjon
Stor ulykke på vei eller jernbane med dødsfall eller omfattende personskader. Ulykke på
vei/jernbane som medfører fare for liv/helse.
Scenario/ worst case




Togulykke eller bussulykke med mange omkomne/skadde personer
Transport med farlig gods som forulykker og truer liv/helse i bebygde områder
Det oppstår panikk blant innbyggerne
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere



I første rekke nødetatene som «eier» hendelsene, men kommunen kan bli anmodet om
bistand til ulike oppgaver
Stor pågang fra publikum og media
Evakuering kan bli aktuelt

Tiltak
1.
Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av
tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse

Ansvarlig
Rådmannen

2. Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen:
a. Politiet/nødetatene
b. Involverte transportører, vegvesen, jernbaneverket

Kriseledelsen

3. Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern hjelp
(entreprenører, leverandører, mannskaper)
a. Ingeniørvesenet
b. Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager,
verksted m. m.
c. Helsepersonell for å bistå nødetatene

Kommunalsjef Teknisk

Kommunalsjef Helse og
omsorg

4. Fortløpende vurdere/iverksette
a. Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner
b. Opprettelse av EPS-senter
c. Be om assistanse fra andre, eks.: Sivilforsvar,
forsvaret, Nabokommuner, Helseforetak/legevakt,
Frivillige

Kriseledelsen

5. Vurdere/Iverksette innbyggervarsling

Informasjonsansvarlig

6. Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører:
a. TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier
b. Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret, NVE,
c. Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner
d. Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no,
www.varsom.no, www.yr.no, www.met.no,
www.vegvesen.no

Informasjonsansvarlig/ekspedisjon

7. Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av
mannskaper (vurderes ut i fra situasjonens varighet)

Kriseledelsen
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Scenario 11: Olje/Kjemikalieforurensning
Situasjon
En hendelse medfører at olje eller kjemikalier lekker ut. Forurensningen truer liv og helse
og/eller miljøverdier i Ringerike kommune.
Scenario/ worst case






Utslipp av farlig stoff som truer liv/helse i bebygde områder
Stort utslipp av olje/kjemikalier til drikkevannskilder
Utslipp med stort skadepotensial for kjente miljøverdier (verneområder, utvalgte
naturtyper, prioriterte arter)
Utslipp av olje/kjemikalier som forurenser jordsmonn og/eller vassdrag
Konsekvensene kan være uopprettelige/bli svært langvarige
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere




I første rekke nødetatene som «eier» hendelsene, men kommunen kan bli anmodet om
bistand til ulike oppgaver
Stor pågang fra publikum og media
Evakuering kan bli aktuelt
Kommunen vil få mye etterarbeid mht. opprydding på skadested og normalisering av
situasjon

Tiltak
1. Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av
tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse

Ansvarlig
Rådmannen

2. Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen:

Kriseledelsen

a. IUA-samarbeid (Det interkommunale utvalget mot
akutt forurensing) tlf. 110
http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=59490
b. Politi/innsatsledelse på skadested
c. Involverte transportører, vegvesen, jernbaneverket
d. Kystverket, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i
Buskerud
3. Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp
(entreprenører, leverandører, mannskaper)
a. Ingeniørvesenet
b. Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager,
verksted m. m.

IUA-Buskerud v/Drammen
Brannvesen vurderer
omfang og videre tiltak iht.
plan

Kommunalsjef Teknisk

4. Fortløpende å vurdere/iverksette
a. Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner/infoplan
b. Opprettelse av EPS-senter

Kriseledelsen

5. Vurdere/Iverksette innbyggervarsling

Kriseledelsen/Informasjonsansvarlig

6. Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører:
a. TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier
b. Politi, sivilforsvaret,
c. Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner

Informasjonsansvarlig/ekspedisjon
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d. Aktuelle nettsteder:
IUA Buskerudhttp://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=59490
 www.kriseinfo.no, www.varsom.no,
www.miljodirektoratet.no, www.vegvesen.no,


7. Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av
mannskaper (vurderes ut i fra situasjonens varighet)

Kriseledelsen

8. Opprydding på skadested og normalisering av situasjon

Kommunen i ordinær drift i
samarbeid med
«problemeiere» og
forurensningsmyndighetene
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Scenario 12: Svikt i vannforsyningen
Situasjon
En hendelse medfører avstenging eller svikt i forsyningen av drikkevann i hele eller deler av
forsyningsområde for de kommunale vannverkene.
Scenario/ worst case





Institusjoner, skoler og barnehager mister vannforsyning
Bortfall av brannvann
Husdyrbesetninger får vannmangel
Situasjonen kan vare over flere dager
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere





Etablere alternativ, midlertidig vannforsyning til de mest kritiske stedene
Etablere fyllingspunkter for drikkevann
Stor pågang fra publikum og media
Evakuering/flytting til reservelokaler kan bli aktuelt
Kommunen vil få mye etterarbeid mht. normalisering av situasjon

Tiltak
1. Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av
tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse

Ansvarlig
Rådmannen

2. Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen:
a. Mattilsynet
b. Fylkesmannen og IUA (110-sentralen) - ved
forurensningshendelse
c. NVE - ved dambrudd

Kriseledelsen

3. Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp
a. Driftsansvarlig vannverk, rørleggervakt,
Ingeniørvesenet, Vassdragsteknisk ansvarlig
b. Bemanne teknisk sentral, utstyrslager, verksted m.m
c. Vurdere behovet for å be om assistanse/forsterkning
av brannberedskap fra nabobrannvesen
4. Fortløpende å vurdere/iverksette
a. Beredskapsplan for vannverket
b. Tiltak iht. øvrige fagplaner/infoplan

Kommunalsjef Teknisk

Kommunalsjefer

5. Vurdere/Iverksette varsling vha. lokalradio, TV-Modum, UMS +
websider
a. Generell innbyggervarsling
b. Varsling til bønder m/husdyr på kommunalt nett
c. Næringsmiddelbedrifter og RingeriksKjøkken/andre
storkjøkken

Kriseledelsen/Informasjonsansvarlig

6. Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører:
a. TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier

Informasjonsansvarlig/ekspedisjon

7. Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av

Kriseledelsen

Kommunalsjef Teknisk
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mannskaper (vurderes ut i fra situasjonens varighet)
8. Opprydding og normalisering av vannverksdriften

Kommunen i ordinær
drift

40

Scenario 13: Jord/Leirskred i bebygde områder
Situasjon
Masser har rast ut i bebygd område. Skadeomfang og skadepotensial uvisst.
Scenario/ worst case







Flere hus er tatt av skred og det er trolig døde og/eller skadde personer
Bebyggelse trues av ytterligere skredhendelser
Vei og/eller jernbane blir brutt av skred
Det oppstår brudd i vannforsyning, strøm, tele og datanett
Skredmasser tilstopper vassdrag
Deler av kommunen isoleres
Evakueringsbehov

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere





Avsperring av farlig område
Evakuering
Dårlig framkommelighet for hjelpemannskaper
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon
Stor pågang fra publikum og media

Tiltak
1. Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av
tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse

Ansvarlig
Rådmannen

2. Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen:
a. Politiet/annen innsatsledelse på skadested
b. NVE (vassdrags- og skredmyndighet)
c. Vegvesen, jernbaneverket/togledelse
d. Norges Geotekniske Institutt – sakkyndig kompetanse

Kriseledelsen

3. Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp
(entreprenører, leverandører, mannskaper)
a. Kalle ut mannskap og maskiner til å bistå arbeidet på
skadested, primært ingeniørvesen – andre ved behov.
b. Bemanne teknisk sentral, utstyrslager, verksted m.m.

Kommunalsjef Teknisk

4. Fortløpende å vurdere/iverksette
a. Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner – herunder
infotjeneste
b. Opprettelse av EPS-senter
c. Vurdere behov for bistand fra Fylkesmannen,
Sivilforsvar/Røde kors, andre

Kriseledelsen

5. Iverksette innbyggervarsling

Kriseledelsen/Informasjonsansvarlig

6. Klargjøre materiell og utstyr
a. Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHFradioer/sikringsradioer)
b. Etablere ladestasjoner for batteridrevet
sambandsutstyr

Kommunalsjef Teknisk
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7. Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører:
a. TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier
b. Politi, sivilforsvaret, NVE, Meteorologisk Institutt
c. Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner
d. Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no,
www.varsom.no, www.nve.no, www.met.no,
www.vegvesen.no

Informasjonsansvarlig/ekspedisjon

8. Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av
mannskaper (vurderes ut i fra situasjonens varighet)

Kriseledelsen
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Vedlegg 3
OVERSIKT OVER SAMLINGSPLASSER V/EVAKUERING
Elvegata bofellesskap

Samlingsplass
Utenfor B.-blokka

Tyribo
Nes omsorgssenter
Hønefoss omsorgssenter

Fellesrom
Bygdehuset
Flaggstanga

I trygdeblokka

Hov alle (bofellesskap)
Hallingby bofellesskap
Færdenmarka bofellesskap

Utenfor u. etg.
Parkeringsplassen
Skibrua

Harald Hårfagresvei 15
Hvalsbruveien 19/21
Ligger inn fra Færdenveien mot gangstien som
går fra Smeden og ned til skolene

Hvelven 89
Trygdeleilighetene
Strømsoddveien
Omsorgsboligene Sagveien
Hvelven omsorgssenter
Bofellesskap for demente/
dagsenter
Aurora Hønefoss
Aurora Hensmoen
Heradsbygda barnehage
Tyristrand barnehage

Parkeringsplassen
Flaggstang
Parkeringsplass
Parkeringsplass
Utenfor
inngangsdør
Bakgården
Parkeringsplassen
Utenfor porten
Parkeringsplassen

Utenfor leilighetene 44 a-f
Utenfor hovedinngang plan 1
Plan 0

Storgt. 13
Krisesenteret
Legevakta

Parkeringsplass
Kantina Hov Gård
Rundkjøring

Andre siden av gaten utenfor Servicetorget

Veienmarka skole
Hov ungdomsskole
Nes skole/barnehage

Basketballbanen
Fotballbanen
Ved porten
Asfaltert plass
Grusbanen
Grusbanen
Skoleplassen
Håndballbanen
Langs gjerdet
Parkeringsplassen
Fotballbanen
Fotballbanen

Tyristrand skole
Hallen
Kulturhuset
Kirkeskolen
Eikli skole
Kulturskolen
Vang skole
Hallingby skole

Stor hage bak sykehjem

Storgt. 13/parkeringsplassen
Ved gangveien
Klubbhuset til Tyristubben

Ved inngangspartiet poliklinikk

Mellom skolen og ballbingen

Nærmeste åpne plass øst for paviljongen.
Ved Osloveien mot paviljongen
På oppsiden av bygget, taxiholdeplassen
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Vedlegg 4
SITUASJONSSKISSE OPERASJONSROM, - KRISELEDELSEN

Muligheter for
adgangskontroll

GARDEROBE

Lager

Lager

Lager

Ekspedisjon

Møterom

Operasjonsrom

TV-Skjerm

TV-Skjerm

White-board
Oppvekst Oppvekst Kom. Rådgiver
Ordfører

Rådmann

Flip-over

Flip-over

Lerret
Økonomi

Lege

Kart
Lege

Beredskapsansvarlig

HR

Helse

Samfunn

Logg

Magnetta
vle

t
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”Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer”

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
RINGERIKE KOMMUNE 2013
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn
Etter innføringen av kommunal beredskapsplikt er det nå et krav i § 14 i
Sivilbeskyttelsesloven om at kommunene kartlegger sine sårbarheter i en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS). Denne vil ligge til grunn for kommunens planlegging og
utarbeidelse av beredskapsplaner.

1.2 Særtrekk ved Ringerike kommune
Ringerike kommune er en langstrakt kommune på 1553 kvadratkilometer, og med 29236
innbyggere pr. 1. januar 2013.
Demografien i Ringerike er utfordrende, med landskap som strekker seg fra
jordbruksområdene rundt Tyrifjorden, til områder med høyfjellspreg. I kommunen har vi de
fleste naturtyper og bosetningsmønster. Hønefoss er et trafikknutepunkt for jernbane, og E16
og Rv 7 går gjennom kommunen. Foruten Tyrifjorden og Steinsfjorden har vi flere elver og
tjern. De siste årene har båttrafikken tatt seg opp, spesielt på Storelva. På Eggemoen er det
økende trafikk med småfly og helikopter.
De siste årene har vi sett en tendens til økning i redningsoppdrag i.f.t. samferdsel. Flere av
ulykkene har stort omfang som kan være utfordrende for brann- og redningstjenesten. En
økning i transport av farlig gods på vei bidrar også til utfordringer.
Ringerike er en av Norges største skogbrukskommuner, og ved langvarig tørke er vi utsatt for
brann i gras, kratt og produksjonsskog. En del skogsområder er vanskelig tilgjengelig, og
innsats mot brann vil være ressurs- og materiellkrevende.
Kommunen har stor arbeidsinnvandring, særlig innen håndverk og landbruk. Kommunen er
vertskommune for et relativt stort asyl transittmottak, som har stor gjennomtrekk av asylanter.
Kommunen er også vertskommune for Ringerike omsorgssenter (mottak av mindreårige
enslige asylsøkere). Likeledes er innbyggernes feriemønster endret. Mange reiser i dag til
eksotiske strøk, også gamle/syke med nedsatt immunapparat og toleranse for smitte.
Ringerike er vertskommune for interkommunalt legevaktsamarbeid for 6 kommuner. Dette gir
utfordringer ved akutte medisinske hendelser i andre kommuner. Likeens er kommunen
vertskommune for sykehuset. Det gir en endret oppfattelse av sykdom i befolkningen, økt
fokus mot sykehus og økt krav til stabilitet i infrastrukturer.

1.3 Målsettinger for analysen



En tryggere kommune
Avdekke sårbarhet
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Fokus på hendelser som er store/større enn det ordinære hjelpeapparatet takler
tilfredsstillende, og har behov for støtte fra kommunal kriseledelse.
Hendelser som bør ha økt fokus i forhold til beredskapsplanlegging i form av tiltaksog innsatsplanlegging

Prioritering ved hendelser
Hvis en uønsket hendelse inntreffer er det gitt føringer for hva som bør prioriteres. Dette er:
1. Liv og helse
2. Miljø
3. Materielle verdier
Det er viktigst å forebygge skader på mennesker direkte eller indirekte f.eks. gjennom luft og
drikkevann. Videre skal miljøet vernes og da tenker vi at miljøressurser prioriteres slik:
1.
2.
3.
4.

Sårbare naturtyper
Sårbare arter
Kulturlandskap
Friluftsområder.

Sårbarheten avhenger av type hendelse og tid på året. Etter dette er det om å gjøre å begrense
skader på materielle verdier, slik at det økonomiske tapet for samfunnet blir minst mulig.

1.4 Kriterier for sannsynlighet og konsekvens. Metode
Kriterier for vurdering av sannsynlighet og konsekvens bygger på det grunnlag som DSB
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) benytter.
Sannsynlighet deles inn i fire nivåer: lite sannsynlig, mindre sannsynlig, sannsynlig og meget
sannsynlig
Konsekvens deles inn i fem nivåer: ufarlig, en viss fare, farlig, kritisk og katastrofal.
Slik konsekvensinndeling fortas for hvert av områdene: liv og helse, miljø og materielle
verdier.
1.3
1.4 utgangspunkt brukes følgende inndeling som er det mest brukte klassifiseringen innen
Som
feltet:
1.5
1.6
Begrep
Lite sannsynlig

Intervall

Mindre sannsynlig

Mellom en gang hvert 10.år og en gang hvert 50.år

Sannsynlig

Mellom en gang i året og en gang hvert 10.år

Meget sannsynlig

En gang i året eller oftere

Mindre enn en gang hvert 50.år
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Konsekvensene for liv og helse, miljø og materielle verdier er vurdert etter følgende kriterier:
Begrep

Liv og helse

Miljø

Få og små
personskader

Ubetydelig skade på miljøet

Skader for inntil 1 mill.

Ufarlig

Miljøskader som krever
mindre tiltak

Skader for inntil 5 mill.

Alvorlig personskade,
En viss fare dødsfall kan
forekomme
Inntil 10 døde, inntil
20 alvorlig
Farlig
skadde/syke
Kritisk

Inntil 20 døde, inntil
40 alvorlig
skadde/syke

Materielle verdier

Miljøskader som krever større Skader for inntil 20 mill.
tiltak
Omfattende og langvarige
skader på miljøet

Over 20 døde, over 40 Omfattende og uopprettelige
skader på miljøet
Katastrofalt alvorlig skadde/syke

Skader for inntil 50 mill.

Skader for mer enn 50
mill.

1.5 Definisjoner
Risiko:
Sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene (mulige virkninger) av uønskede
hendelser.
Det er viktig at det i vurderingen av risiko inngår en kunnskapsdimensjon (hva vi vet noe/mye
om, og hva vi vet mindre om). Det vi vet mye om gjør hendelsene mer håndterbare enn det
som det knytter seg stor usikkerhet om.
Sårbarhet:
Uttrykk for lokalsamfunnets evne til å fungere og oppnå sine mål under uforutsette
påkjenninger.
Risiko og sårbarhetsanalyser:
Kartlegging av hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller planlegge i forhold til
.
Beredskapsplaner:
Planlegging og forberedelse av handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art
eller omfang går ut over det som regnes som normalrisiko og normalbelastning i «fredstid».
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2 Naturbasert sårbarhet
Konsekvens
Ufarlig

En viss fare

Farlig

Kritisk

Katastrofalt

Sannsynlighet
Liten
skogbrann

Meget
Sannsynlig
Sannsynlig

Mindre
Sannsynlig

Flom
Ekstrem
Skred
nedbør
Tørke/lav
grunnvannstand
Askenedfall
etter
vulkanutbrudd

Hetebølge
over tid og
tørke

Stor
skogbrann

Lite
sannsynlig

2.1 Skogbrann
Skildring av uønsket hendelse Skogbrann
Årsak til hendelse

Naturbasert; lynnedslag, langvarig tørke, selvantenning.
Ikke tilsiktet handling; bråtebrenning, fritidsaktiviteter,
skogsarbeid, jernbane (ordinær drift/vedlikehold av
jernbane).
Tilsiktet handling; brannstiftelse.

Årsaksreduserende tiltak






Sannsynlighet

Opplysningsvirksomhet.
Generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av
utmark fra 15. april til 15. september.
Restriksjoner på skogsarbeid i tørkeperioder.
Flyovervåking ved skogbrannindeks >70.

Meget sannsynlig
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Konsekvensskildring

Vil gi skader på produksjonsskog, verneområder, miljøet
(forurensing), eiendom (bebyggelse).

Konsekvensreduserende tiltak 











Konsekvensgradering

Brann- og redningstjenesten har spesialutstyr for
skogbrannbekjempelse (kjøretøy, materiell, m.m.).
Skogbranntropper.
Bistand fra skogbrannfly.
Slokkebistand fra helikopter.
Slokkeavtaler med nabobrannvesen.
Støtte fra Sivilforsvaret (mannskap og materiell).
ELS - lederstøtte ved større hendelser.
Jernbaneverket har beredskap med tankvogn i
sommerhalvåret.
Samarbeid med de største private skogeierne.
Jobbe for at brann- og redningstjenesten har tilgang til
alle skogsbilveier.
Registrering av ressurser som kan benyttes i
skogbrannbekjemping (skogsmaskiner, tankbiler,
gjødselvogner, ATV, o.l.).

En viss fare; brann i impediment.
Farlig; brann i skog/utmark nær bebyggelse.
Kritisk; brann i produksjonsskog.
Ukjent; brann i verneområder.

Klima

Klimaendringer/ekstremvær kan gi økt fare for skogbrann

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger

2.2 Flom
Skildring av uønsket hendelse Oversvømmelse av bolig og landbrukseiendommer der
eventuelt infrastruktur blir berørt med blant annet store
materielle skader som følge.
Årsak til hending



Årsaksreduserende tiltak

Vassdragsreguleringer

Sannsynlighet




Snøsmelting, store nedbørsmengder(over tid) Ekstrem
nedbør.

Store flommer er mindre sannsynlig,
15 -50 års intervaller.
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Konsekvensskildring

Mindre flommer er derimot sannsynlig

Store skader på jordbruksområder, veier

Konsekvensreduserende tiltak  Varsling,
 Flomsikring
 regulering av vassdragene og
 arealbruk som planlegges tilpasses flomfaren
Konsekvensgradering
Farlig
Klima

Klimaendringer vil gi økt risiko for flom.

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
Aktiv bruk av flomsonekart ved arealplanlegging og forebyggende tiltak i bygninger og
flomsikringstiltak, er viktige tiltak i kommunen.
Store og vedvarende nedbørsmengder kombinert med snøsmelting, eventuelt isgang.
Fulle vannmagasin vil redusere muligheten for regulering og det kan oppstå udempet flom i
vassdragene. Store lokale nedbørsmengder med stor vannføring i sideelver til
hovedvassdragene med opphoping der vannet går ut i hovedvassdraget vil også gi flom.
Store flommer er mindre sannsynlig. Nye prognoser viser at større deler av året, og spesielt
høst og vinter vil bli flomutsatt i fremtiden. Sannsynligheten for skadeflom blir vurdert som
økende.
Begnavassdraget med mange innsjøer og regulerte magasiner muliggjør styringen av
vannføringen i vassdragene når det oppstår fare for flom, og ikke minst å redusere faren for
storflom.
Selv om Ringerike ligger slik til at to elver møtes i sentrum av Hønefoss er faren kun vurdert
til farlig ut fra tidligere erfaring. Vassdragsreguleringer kan redusere flomvannføringen på
skadeutsatte strekninger. Flom er vanskelig å forutsi, og skadene av en flom påvirkes av en
rekke beslutninger som fattes av flere aktører. For å få risikoen for flomskader ned på et
forsvarlig nivå må det satses på tiltak på flere områder.
Arealplanlegging med mål om å unngå nyetableringer i fareutsatte områder vil være et viktig
tiltak. Utarbeidet flomsonekart slik det foreligger i Ringerike vil være med å lette
planleggingen i forhold til anbefalte sikkerhetsnivåer for flomutsatt bebyggelse.
Bygging av flomvoller vil kunne være aktuelt på enkelte områder som Benterud, Støalandet
og Schjongslunden.
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2.3 Skred
Vi har flere forskjellige typer skred som kommer inn under dette punktet. Det kan være





Fjellskred
Kvikkleireskred
Snøskred
Jordskred/løsmasseskred

Topografien i Ringerike tilsier lav sannsynlighet for både snø – og fjellskred. Mulig unntak
kan være Vikerfjell, men heller ikke her har vi erfart store snøskred. Disse områdene er derfor
ikke gitt oppmerksomhet som et sårbarhetstema i denne analysen.
Jord og løsmasseskred
Skildring av uønsket hendelse Jord og løsmasseskred
Årsak til hending
Årsaksreduserende tiltak

Snøsmelting, store nedbørsmengder over tid
Bevare vegetasjonen og sikre naturlig drenering.

Sannsynlighet

Mindre sannsynlig 5- 15 års intervall

Konsekvensskildring

Skader på jordbruksområder, veier, infrastruktur bygg og
eiendom. Forurensing

Konsekvensreduserende tiltak Systematisk arealplanlegging og avslå søknader om
utbygging i utsatte områder.
Konsekvensgradering

Farlig

Klima

Klimaendringer vil kunne føre til økt skredfare

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
Begrepene jordskred, løsmasseskred og leirskred blir ofte brukt om hverandre.
Løsmasseskred er et samlebegrep som omfatter skred i alle typer løsmasser. Jordskred blir
ofte brukt om skred som utløses i de løsmassene vi finner i bratt terreng (som regel
morenejord), og omfatter altså ikke leirskred. Et jordskred er masser av stein, grus, sand og
jord med varierende innhold av vann som er i bevegelse. Vannrike jordskred langs mindre og
større bekker blir gjerne kalt flomskred.
Det er mange faktorer som kan bidra til at løsmassene i en dalside blir ustabile slik at
skredfaren øker. En del prosesser er naturlige, slik som forvitring som gjør det øverste
jordlaget løsere, men menneskelige inngrep kan også i stor grad påvirke jordas stabilitet.
Eksempler på dette ber flatehogst, overbeiting og veibygging.
Alle elementene som er nevnt foran kan føre til svekkelse av løsmassene styrke, men som
regel må det en ekstra belastning til for å utløse skredet. Denne belastningen består nesten
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alltid av tilførsel av vann i form av regnvann og/eller smeltevann.
Det var nettopp dette som utløste raset på Viul i 2000. En stor skråning var hugget rent for
trær som skulle brukes til ved. Denne høsten regnet det store mengder over lengre tid,
samtidig som en liten bekk plutselig tok endret avløp over en vei som gikk til et høyere
liggende boligfelt. Lørdag morgen i begynnelsen november fikk så kommunen melding om
at det hadde gått jordskred som hadde tatt med seg mesteparten av veien og var nær på å ta
med seg to bolighus.
Det er således ingen tvil om at dette kan skje igjen og regner med at hendelsen er sannsynlig
og kan opptre hvert 5 til 15 år. Forebygging gjennom arealplanlegging og en oversikt over
bratte områder slik at en om mulig unngår kraftig hugst. Ved store nedbørsmengder er det
også viktig å sørge for at grøfter, stikkrenner m.m. er åpne slik at det er avløp for vannet og
at overflatevannet ikke tar nye veier.

Kvikkleireskred
Skildring av uønsket hendelse Kvikkleireskred
Årsak til hending

Store nedbørsmengder (over tid), menneskelig aktivitet som
gjør grunnen ustabil

Årsaksreduserende tiltak

Stabiliserende tiltak

Sannsynlighet

Lite sannsynlig

 Tap av menneskeliv
 Skade på jordbruksområder og bebygde områder
 Infrastruktur
 Bygg og eiendom.
 Forurensing
Konsekvensreduserende tiltak Regulering av vassdragene og planlagt arealbruk som
tilpasset faren.
Konsekvensskildring

Konsekvensgradering

Kritisk

Klima

Klimaendringer og ekstremvær kan medføre økt
sannsynlighet for slike ras/utglidninger

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
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Kvikkleireras/utglidning utløses som oftest ved menneskelig aktivitet, men kan også utløses
ved store nedbørsmengder. Ras kan starte av helt naturlige årsaker, men i våre dager er det
oftest menneskelig aktivitet som forstyrer den naturlige likevekten og lager forutsetninger for
ras.
Dette kan skje ved økt belastning (oppfylling) ut mot toppen av en skråning som medfører
økt påkjenning. Graving ved foten av skråninger svekker motholdet. Økt tilførsel av vann ut
mot skråningen kan være risikabelt.
Kvikkleire kan være ganske fast så lenge den ligger uforstyrret i grunnen, men flyter som en
væske hvis den blir overbelastet og omrørt. Sannsynligheten for skred vil vesentlig være
knyttet til menneskelig aktivitet i disse områdene. Hvis en unngår slik aktivitet vil det være
liten sannsynlighet for at det skjer skred.
I motsetning til håndterbare ras i faste leirer, har man de store dramatiske kvikkleirerasene.
Det mest karakteristiske ved slike gigantiske ras er at massene blir helt flytende under selve
rasforløpet og kan dekke store arealer. Det gis ingen forvarsler som for eksempel langsom
sprekkdannelse. Skredene vil derfor komme overraskende på eventuelle innbyggere i og
omkring rasstedet og få store konsekvenser.
Sikkerheten er kartlagt i de viktigste leireområdene i Ringerike kommune. Kartleggingen er
gjennomført med 3 forskjellige klassifiseringer.
Faregradsklassifisering med alternativene: Lav, Middels og Høy.
Konsekvensklassifisering med alternativene: Mindre alvorlig, Alvorlig og Meget Alvorlig.
Risikoklassifisering med alternativene:
1, 2, 3 og 4 hvor 1 er laveste risiko
Denne kartleggingen ligger inne på våre kartsystemer under tema samfunnssikkerhet.
For å unngå store ulykker er det viktig at den den informasjon og kompetanse som foreligger
tas i bruk.

2.4 Ekstrem nedbør
Skildring av uønsket hendelse Ekstrem nedbør
Årsak til hending

Kraftig nedbør over kort tid (over 70 mm pr. døgn), gjerne
lokalt

Årsaksreduserende tiltak
Sannsynlighet

Sannsynlig

Konsekvensskildring




Kan gi store skader på skog og utmark, eventuelt på
bebyggelse i området.
Forurensning

Konsekvensreduserende tiltak Vedlikehold av avløpsnett, ev. bedre dimensjonering.
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Konsekvensgradering

Farlig.

Klima

Klimaendringer og ekstremvær medfører økt sannsynlighet
også for helt lokale forekomster.

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
Store vannmengder over kort tid gir rask avrenning med store materielle skader og
oversvømmelse i kjellere og overbelaster avløpsnettet, og sannsynligheten for at slike
hendelser skjer vurderes å være økende.
Vil kunne føre til skader på bygninger og materiell. Det kommunale avløpsnettet vil ikke ta
unna alt vannet, sluk og kummer tetter seg til, vann renner inn i kjellere og hager og kan
ødelegge store verdier. Ekstrem nedbør kan også føre til sørpeskred og utrasing av stein og
jord.
Oppjustering av avløpsnett, bevaring av grøntområder, forebygge gjennom å vedlikeholde
avløp mv. I tillegg kan sikkerhetssone langs vassdrag der oppføring av bygninger ikke er
tillatt, være et tiltak. Generell informasjonsvirksomhet kan på sikt bidra til at skadene ved
ekstremnedbør blir mindre.

2.5 Tørke/lav grunnvannstand
Skildring av uønsket hendelse Tørke/Lav grunnvannstand
Årsak til hending

Årsaksreduserende tiltak
Sannsynlighet
Konsekvensskildring

Tørr og kald periode på høst/vinter. Tidlig kulde kombinert
med lite nedbør. Lang tørkeperiode i sommerhalvåret.

Sannsynlig
Grunnvannsbrønner kan stå i fare for å gå tomme.
Tilknyttede husstander, institusjoner og gårdsbruk kan miste
vannforsyningen.

Konsekvensreduserende tiltak God beredskap på tilkjøring av vann til berørte.
Konsekvensgradering

En viss fare

Klima

Klimaendringer kan gi økt fare gjennom mer
ekstremvær.
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Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
Grunnvannsressurser i Norge blir i stor utstrekning utnyttet i distriktene, og for små og
mellomstore vannverk. Mulighetene for en viss utnytting av grunnvannet finnes nesten
overalt. Grunnvann blir foretrukket som vannkilde fordi vannet er naturlig renset i grunnen
og har oppnådd stabil kvalitet.
Fra borebrønner i fjell er det ofte bare mulig å ta ut små mengder med grunnvann. Typisk
forsyner en brønn en husstand eller noen få hytter. For enkelte bergarter, langs bergartgrenser
eller langs større sprekkesoner det mulig å ta ut større vannmengder der en kan forsyne en
hyttegrend eller et lite tettsted.

2.6 Askesky etter vulkanutbrudd på Island
Skildring av uønsket hendelse Nedfall av aske etter vulkanutbrudd på Island
Årsak til hending
Årsaksreduserende tiltak
Sannsynlighet

Konsekvensskildring

Stort vulkanutbrudd på Island med vindretning mot Norge
Vulkanutbrudd i denne størrelsesorden er mindre sannsynlig,
men dersom det skjer er det stor sannsynlighet for at
askeskyen når Norge
Hindre flytrafikk inkludert luftambulanse og
skogbrannhelikopter.

Konsekvensreduserende tiltak God informasjon til befolkningen
Konsekvensgradering

En viss fare

Klima

Ingen kjent påvirkning

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
En vulkan er en geologisk formasjon, som dannes av magma som kommer nært opp imot
overflaten. På jorda forekommer dette ofte ved kontinentalplategrensene. Prosessen starter
når magmaen stiger opp til overflaten under en vulkan og danner et magmakammer.
Dette kammeret blir så trykket oppover og flyter gjennom avløp på fjellsiden som lava.
En måte å klassifisere vulkaner er hyppigheten av vulkanutbrudd. Jevnlige utbrudd
forekommer fra en aktiv vulkan, en sovende vulkan har sjeldne utbrudd, mens en utslukket
vulkan ikke har hatt historisk kjente utbrudd.
Norge/Buskerud/Ringerike er kun utsatt ved vulkanutbrudd på Island. Vulkanen må sende
asken rundt 6000 meter opp i luften for at den skal nå frem til Norge. Norge ligger i det
såkalte Vestavindsbeltet. Dette er grunnen til at vi er utsatt for askeskyer fra Island. Østlandet
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blir ikke spart for slikt nedfall. Eyjafjallajökulls på Island hadde et kraftig utbrudd i 2010
som medførte askenedfall i store deler av Europa og i Norge.

2.8 Hetebølge over tid og tørke
Skildring av uønsket hendelse Hetebølge
Årsak til hending

Høy temperatur og tørke over tid

Årsaksreduserende tiltak

Ingen

Sannsynlighet

Sannsynlig

Konsekvensskildring

Fare for liv og helse, miljø og landbruk

Konsekvensreduserende tiltak 


God informasjon til befolkningen
Tilgjengelig informasjonsmateriell

Konsekvensgradering

Farlig

Klima

Klimaendringer gir økt fare for ekstremvær

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
Klimaforandringer medfører ulike typer helsetrusler. Risiko for uønskede hendelser med fare
for dødsfall knyttet til hetebølger ansees derfor for å være sannsynlig.
Sommeren 2010 lammet en hetebølge Europa i ukevis og drepte mange mennesker. Et nytt
varslingssystem under utprøving vil automatisk advare myndighetene når hett og farlig vær
er underveis. Et stillestående høytrykk med rekordvarme over flere uker kan føre til
temperaturer opp mot 35-40 grader flere steder, og stor helsefare for syke og eldre med svak
helse. Nyere forskning tyder på at slike dødelige hetebølger kan bli mer vanlig i framtiden.
For ytterligere informasjon, se ny svensk studie om varmebølger og dødelighet på
http://www.fhi.se
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3 Virksomhetsbasert sårbarhet
Konsekvens
Ufarlig

En viss fare

Farlig

Kritisk

Katastrofalt

Sannsynlighet
Liten trafikkulykke
Meget
Sannsynlig

Liten
bygningsbrann
Liten
gasslekkasje

Lite havari
Ledningsbrudd

Brann- og
bygningsskade
på VARinstallasjoner

Sannsynlig

Mindre
tunnelulykker
Mindre
Sprengningsulykker

Mindre
Sannsynlig

Uønsket
hendelse
arrangement
Sykdom på
svin

Stor
gasslekkasje
Liten
ulykke
farlig gods
Plantesykdommer
Stor ulykke
farlig gods
Liten
bygningskollaps

Kraftrasjonering

Skrapesyke
Akutt
forurensning
Stor
trafikkulykke
Stort havari
Ledningsbrudd
Tunnelulykke
m/brann

Lokal forurensning av
Stor eksplosjon
vannkilde eller
Stor bygningsdistribusjonskollaps
system

Munn og
klovsyke

Lite
sannsynlig
Langvarig
svikt
i energiforsyningen

Rabies
Båtulykker

Sykdom på
fjørfe
Omfattende
forurensning av
vannkilde eller
distribusjonssystem
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3.1 Svikt i energiforsyningen. Strømbrudd/Strømrasjonering
Skildring av uønsket hendelse Svikt i energiforsyningen. Strømbrudd
Årsak til hending





Årsaksreduserende tiltak





Strømbrudd som følge av naturlige årsaker som flom,
vind, stor snøfall og ekstrem kulde.
Strømbrudd som følge av teknisk svikt og menneskelig
svikt.
Strømbrudd som følge av terror, brann og sabotasje
Oppgradering av høyspentnettet.
Alternative innmatingsruter. Reservekapasitet fra Follum
fabrikker som er tilgjengelig. Samtidig er det flere
muligheter for å «rute» kraft alternative veier ved behov.
Overgang til kabler i stedet for luftstrekk.

Sannsynlighet

Lengre strømbrudd (over 1 uke): Lite sannsynlig
4 timers strømbrudd må påregnes; sannsynlig
Ved Dagmar hadde mindre enn 100 abonnenter et
strømbrudd som varte i 4 dager. 13 % av abonnentene hadde
et strømbrudd som varte mer enn ett døgn.
Kommuneadministrasjon og sykehus ble ikke berørt.

Konsekvensskildring

Viktige funksjoner som vann, kloakk,
data/telekommunikasjon vil i deler av kommunen bli satt ut
av drift. Vil kunne få betydning for liv og helse, miljø og
økonomi. Avhengig av faktorer som:
 Varighet
 Demografiske forhold
 Sommer/Vinter

Konsekvensreduserende tiltak 


Konsekvensgradering

God og tidlig varsling
Omkoplinger
Nødstrømsaggregater (Felles «aggregatpool» i Buskerud)

Fra «En hvis fare» til «Kritisk» alt etter hvor lenge og
alvorlig avbruddet er, og til hvilket tidspunkt.

Klima
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
Det finnes 7 innmatingsstasjoner i regionen hvor det mates inn kraft til Ringerike-Krafts
fordelingsnett i kommunen. I tillegg kan det mates begrensede kraftmengder fra:
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Hafslunds nett over Sollihøgda via nettet i Hole
Modums nett ved kommunegrensen i Nakkerud
Sør-Aurdals nett ved fylkesgrense i Hedalen
Fra kraftverkene ved Follum

Det kan i tillegg mates betydelig med kraft fra egne vannkraftverk i Hønefossen og i Viul.
De 7 transformatorstasjonene muliggjør kraftforsyning med full reservekraft til mest
befolkningsrike deler av kommunen. Ved svikt i et av anleggene har de andre anleggene
tilstrekkelig kapasitet til å overta forsyningen i de fleste lasttilfellene. Dette gjøres ved
omkopling av forsyningen gjennom RiKs eget høyspentnett.
Etter etableringen av Eikli transformatorstasjon i 2001 ble tosidig innmating til Hønefoss
sentrum mulig, noe som i betydelig grad reduserte sårbarheten i strømforsyningen til
Hønefoss sentrum.
Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at svikt i forsyningen fra overliggende nett,
sentralnettet (Statnett) og/ eller regionalnettet (EB Nett) vil kunne ramme flere av de
ovennevnte anleggene samtidig og dermed vanskeliggjøre forsyningen. Hvis skader på eget
22 kV nett skulle sammenfalle i tid med slike hendelser kan situasjonen bli krevende. Ved
slike situasjoner kan deler av kraftforsyningen opprettholdes ved å benytte kraftverk i
kommunen til nødforsyning i sentrale deler av kommunen. Det er god erfaring med at dette
fungerer.
Forsyning til tynnere befolkede deler av kommunen er i større grad avhengig av at
hovedforbindelsene i eget nett er i drift. Sentrene Sokna, Nes og Tyristrand har primært god
forsyning via transformatorstasjonene og kan avhengig av lastbehovet forsynes via eget nett
ved svikt i forsyningen fra overliggende nett.
I samsvar med forskrifter for beredskap foreligger det beredskapsplaner i Ringeriks-Kraft for
å takle slike situasjoner. Planene er satt opp i samsvar med retningslinjene i KBO
(kraftforsyningens beredskapsorganisasjon). Disse planene gjennomgås av NVE ved
tilsynsbesøk. Herunder foreligger også detaljerte planer for rasjonering av kraft ved
kraftmangel. Rasjoneringsplanene er basert på trinnvis eskalering. Uprioritert kraft
(kjelekraft) blir koblet ut først. Deretter forutsettes økonomisk rasjonering ved
ekstremprising (kvoterasjonering). Til slutt vil roterende, sonevis utkobling kunne bli
iverksatt etter etablert plan.
I Ringeriks-Krafts beredskapsplaner er det forutsatt utstrakt kontakt med lokale, regionale og
sentrale myndigheter i krisesituasjoner. Her står kommunens beredskapsledelse sentralt.
Det vil bli gitt informasjon om status og det vil bli gitt løpende oppdateringer etter hvert som
en situasjon skulle utvikle seg. Det er videre viktig å motta informasjon om kommunens
behov for prioritering i forsyningen i en beredskapssituasjon.
Oppsummert vurderes strømforsyningen til Ringerike kommune som god med flere
reservemuligheter ved utfall i innmatingsanleggene i store deler av kommunen. Spesielt er
sentrale deler av kommunen inkludert Hønefoss sentrum i en god situasjon med mulighet for
uavhengig forsyning fra egne kraftverk hvis forsyning fra sentralnett eller regionalnett skulle
svikte.
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Ringerike sykehus har nødstrømsaggregat for å sikre nøddrift. Det skilles mellom strøm i
akuttfasen ved bortfall og reservestrøm som skal leveres senere og over lengre tid. Selv om
det er opplegg for nødstrøm innebærer strømbrudd alltid en viss risiko.
Flere av sykehjemmene i kommunen har egne nødstrømsaggregat, men det er fortsatt ikke
full dekning. Bortfall av strøm kan ha store konsekvenser i sykehjemmene, da pasientene blir
mer pleie/behandlingstrengende som en konsekvens av samhandlingsreformen. Svært
pleietrengende pasienter kan ha behov for apparater som er avhengig av strøm og vil blant
annet raskt ha behov for manuell hjelp ved strømbrudd. Manglende lys kan i seg selv
innebære en viss risiko, i tillegg vil strømbortfall i ved lave temperaturer kunne føre til
uforsvarlig drift.
Også for hjemmebasert omsorg vil strømbortfall kunne få store konsekvenser. I
omsorgsboliger mv kan det være pasienter/klienter som er svært pleietrengende og har behov
for elektriske apparater. Også hjemmeboende pleietrengende kan være koblet til
hjelpeapparater som er avhengige av strøm som hjemmedialyse, oksygenapparater,
forstøverapparater og slimsuging. For disse gruppene vil langvarig strømbrudd kunne gjøre
det vanskelig å bo hjemme og det vil kunne være behov for ”evakuering”.
Husstander som ikke har analoge fasttelefoner, men opplegg som krever strøm (isdn-telefon,
internettelefon og lignende) vil miste kontakten utad ved et strømbrudd.
Helseradionettet (Sambandet mellom AMK-sentralene, ambulansetjenesten og brannvesenet)
er sentral for den akutte beredskapen. Nettet er delvis knyttet til det vanlige nettet i forhold til
bruk av nødnummer og kontakt med kommuner og vil ikke fungere normalt ved strømbrudd.
Ved utrulling av nytt Nødnett vil sårbarheten sannsynligvis reduseres.
RingeriksKjøkken er ikke utstyrt med aggregat. Ferdigvarelager har alltid et volum
tilsvarende 2-3 ukers leveranse. Ved strømbrudd over 12 timer, vil situasjonen her være
kritisk. Dersom RingeriksKjøkken får en ukes forvarsel i forhold til kritiske situasjoner i
kommunen vil ferdigvarelageret kunne «blåses opp» til 6 ukers forbruk.
For boliger vil strømbrudd under kalde forhold om vinteren kunne bli svært alvorlig. Spesielt
der store deler av boligmassen kun har tilgang på strøm som oppvarmingskilde. Dette gjelder
bl.a. kommunens omsorgsboliger. Innetemperaturen i en dårlig isolert blokkleilighet vil
synke fra 21,5 °C til 10 °C på under 12 timer ved en utetemperatur på – 20 °C.)

3.2 Ulykke med transportmidler - hendelse på vei, jernbane, med luftfart
eller på vann
Skildring av uønsket hendelse Samferdselsulykke
Årsak til hendelse

Vei; hastighet, værforhold, hastighet, veistandard, slitasje,
vedlikehold, kapasitet, kollaps bru/tunnel, brann i tunnel,
masseutglidning, menneskelig årsak, kollisjon med vilt/fugl.
Jernbane; slitasje, vedlikehold, kollaps bru/tunnel,
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masseutglidning, solslyng, menneskelig årsak, brann i
tunnel.
Luftfart; menneskelig årsak, feil navigering, teknisk årsak,
kollisjon med vilt/fugl, tilsiktet handling.
Vann; hastighet, værforhold, grunnstøting, menneskelige
forhold, feil navigering.
Årsaksreduserende tiltak

Vei; Informasjon og motivasjon, tilsyn og kontroll,
trafikksikringstiltak, fartsgrenser, vedlikehold og
tilstrekkelig utbedring av ulykkesbelastede veistrekninger.
Reguleringsplaner. Oppgradering av sikkerheten i tunneler.
Jernbane; vedlikehold, sikring av planoverganger, oppsett
av gjerder, oppsyn ved ekstremvær.
Luftfart; Tiltak som hindrer vilt i å komme inn på
rullebaner.
Vann; Informasjon og motivasjon, tydelige skiller mellom
badeområder og leder, merking av grunner, forbedring av
kartverk.

Sannsynlighet

Meget sannsynlig; Liten ulykke vei, bilbrann, stor ulykke
vei, båtbrann, liten ulykke med farlig gods på vei/jernbane
(se egen analyse for Akutt forurensing).
Sannsynlig; Stor ulykke vei, bilbrann i tunnel, påkjørsel
jernbaneovergang, togavsporing, liten ulykke båt, stor
ulykke med farlig gods på vei/jernbane (se egen analyse for
Akutt forurensing).
Liten ulykke luftfart, havari småfly/helikopter, utglidning av
vei- eller jernbane, liten ulykke jernbane.
Mindre sannsynlig; Stor ulykke jernbane, luftfart, vann.
Lite sannsynlig; Stor ulykke jernbane, luftfart, vann.

Konsekvensskildring

Liten ulykke
<5 skadde, <5 døde, moderate til store materielle skader.
Denne type hendelser skjer ukentlig og håndteres av brannog redningsmannskapene som er på vakt.
Ulykker med jernbane, luftfart, vann og i tunneler vil
normalt være mer ressurskrevende enn ulykker på vei.
Stor ulykke
>5 skadde, >5 døde, store materielle skader.
Denne type hendelser håndteres av brann- og
redningsmannskapene som er på vakt med hjelp fra
støttestyrke eller nabobrannvesen.
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Beredskapsmessig bør man dimensjonere for slike hendelser
med en frekvens på 1 -10 år.
Førsteinnsats ved store ulykker med jernbane, luftfart og
vann kan i stor grad håndteres med samme beredskap og
etter samme reaksjonsmønster som for stor trafikkulykke.
Konsekvensreduserende tiltak 



Konsekvensgradering

Kompetanseheving og materielltilførsel på bistasjonene
innen frigjøring, tunnelbrann, vannredning, førstehjelp
og ulykker med farlig gods.
Slokkeavtale med andre brannvesen.
Årlige samøvelser med andre nødetater.
Utstyr for redning utenfor vei.

Liv og helse; ufarlig til katastrofalt.
Miljø; en viss fare til katastrofalt (se egen analyse for Akutt
forurensing).
Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt.

Klima

Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning
på uønskede situasjoner.

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
Ringerike brann- og redningstjeneste har slokkeavtaler med alle nabobrannvesen som sikrer
nødvendig bistand ved store og krevende innsatser. Dette gjelder blant annet dykkertjenesten,
hvor vi har avtaler med Drammensregionens brannvesen og Oslo brann- og redningsetat.
Brann- og redningstjenesten har ikke egnet utstyr for å kunne håndtere en stor brann i tunnel.

3.3. Akutt forurensning
Skildring av uønsket hendelse Akutt forurensning
Årsak til hending
Utslipp, eller fare for utslipp, av farlige stoffer som følge av
transportulykke, lagring, omlasting, bruk eller brann og
eksplosjon.








Utslipp fra næringsvirksomhet/kraftverk
Kjøleanlegg
Landbruk
Drivstofftanker
Gassanlegg, herunder forbrukergassanlegg
Gassdrevne kjøretøy
Kjemisk eller biologisk forurensing
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Utilsiktet handling (materialtretthet, uaktsomhet ved
håndtering, o.l.)
Tilsiktet handling (kriminell handling eller terror)

Årsaksreduserende tiltak

Informasjon og motivasjon, kontroll og tilsyn, destruering av
tanker og anlegg som ikke er i bruk, øke antall
sikkerhetsbarrierer mot sårbare installasjoner

Sannsynlighet

Se merknader, kommentarer og utfyllende opplysninger

Konsekvensskildring

Ulykker med farlige stoffer kan gi meget store konsekvenser
for liv, helse og miljøet, type stoff og mengde vil være
avgjørende for skadeomfanget redningsmannskapene blir
stilt ovenfor.
Farlig gods deles i 9 klasser, for produksjon, transport og
lagring. På veier og jernbane i vårt distrikt er hovedvekten
av stoffene som transporteres i klasse 3 (brannfarlige
væsker), klasse 2 (gasser) og klasse 8 (etsende stoffer).
Konsekvensen for miljøet vil variere ut fra faktorer som
nærhet til sårbare områder (f.eks. verneområder og
vannkilder) og årstid.

Konsekvensreduserende tiltak 







Beredskapsplaner,
IUA-samarbeid (Det interkommunale utvalget mot akutt
forurensing)
Kompetanseheving og materielltilførsel brann- og
redningstjenesten
Slokkeavtaler med nabobrannvesen,
Kartlegging av lagring og bruk
Gode innsatsplaner
ELS - lederstøtte ved større hendelser.

Konsekvensgradering

Liv og helse; ufarlig til katastrofalt.
Miljø; en viss fare til katastrofalt.
Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt.

Klima

Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning
på uønskede situasjoner.

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke
er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven.
Meget sannsynlig
Liten gasslekkasje i forbrukergassanlegg (<400 liter), lekkasje fra tank for drivstoff eller
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fyringsolje (<3.000 liter), lekkasje fra drivstofftank på tunge kjøretøy som følge av
transportulykke som ikke krever evakuering av tilliggende områder, men kan kreve
overflatesanering/oppsamling av stoff. Mindre gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller
lite utslipp av kjemisk eller biologisk stoff som krever evakuering av et rom eller et avgrenset
område, ingen behov for dekontaminering av mennesker.
Sannsynlig
Stor gasslekkasje i forbrukergassanlegg (<400 liter), lekkasje fra tank for drivstoff eller
fyringsolje (>3.000 liter), lekkasje fra transportbeholder (<20.000 liter) som følge av
transportulykke, eller lekkasje fra lager som krever evakuering av tilliggende områder
og/eller sanering av grunn. Større gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller stort utslipp
av kjemisk eller biologisk stoff som krever evakuering av et objekt, installasjon og/eller
nabobygg, og behov for dekontaminering av <5 mennesker, og med <5 skadde/døde.
Mindre sannsynlig
Liten brann i forbrukergassanlegg eller opplag (>400 liter), liten brann i tank for drivstoff
eller fyringsolje (>3.000 liter) med <5 skadde/døde. Liten brann i transportbeholder (>20.000
liter) som følge av transportulykke, eller liten brann fra lager/depot som krever evakuering av
tilliggende områder og/eller sanering av grunn, og skadeomfang <5skadde/døde. Stor
gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller stort utslipp av kjemisk eller biologisk stoff
som krever evakuering av et objekt, installasjon og/eller nabobygg, og behov for
dekontaminering av >5 mennesker.
Lite sannsynlig
Stor brann i forbrukergassanlegg eller opplag (>400 liter), stor brann i tank for drivstoff eller
fyringsolje (>3.000 liter), stor brann i transportbeholder (>20.000 liter) som følge av
transportulykke, stor brann i lager/depot som krever evakuering av tilliggende områder
og/eller sanering av grunn, og skadeomfang >5skadde/døde. Større gasslekkasje giftig- eller
miljøfarlig gass eller stort utslipp av kjemisk eller biologisk stoff som krever evakuering av
et objekt, installasjon og/eller nabobygg, og behov for dekontaminering av >5 mennesker, og
med >5 skadde/døde).

3.4 Uønsket hendelse knyttet til bygning/konstruksjon, brannobjekt eller
arrangement
Skildring av uønsket hendelse Diverse uønskede hendelser knyttet til
bygning/konstruksjon, brannobjekt eller arrangement.
Årsak til hending

Teknisk/mekanisk årsak; konstruksjonsfeil,
materialtretthet, teknisk svikt, brann i elektrisk anlegg,
gasslekkasje.
Naturbasert; lynnedslag, flom, skred, snøfall.
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Ikke tilsiktet handling; varme arbeider, sprengningsulykke,
organisatorisk, menneskelig svikt, panikk ved evakuering.
Tilsiktet handling; brannstiftelse, opptøyer, sabotasje,
kriminell handling, terror.
Årsaksreduserende tiltak

Brann; kartlegging av utsatte objekt og grupper,
informasjons- og motivasjonsarbeid, øvelser, feiing og
tilsyn, håndhevelse av byggeforskrifter, risikoanalyse
Bygningskollaps; informasjon- og motivasjonsarbeid,
tilsyn, håndhevelse av byggeforskrifter, beredskapsplaner,
kartlegging av utsatte områder.
Sprengningsulykke; kontroll, plassering av
lager/produksjonslokale, tilsyn med anleggsområder,
risikoanalyse, dialog med entreprenører, befaring av
anleggsområder.
Uønsket hendelse ved arrangement; utarbeidelse av
risikoanalyse, beredskapsplaner, tilsyn med arrangementer.

Sannsynlighet

Meget sannsynlig
Liten boligbrann (<5 skadde), branntilløp særskilt
brannobjekt.
Sannsynlig
Liten boligbrann (<5 skadde/døde), stor brann i særskilt
brannobjekt,/brann i flermannsbolig, liten ulykke/kollaps
scene/tribune (<5 skadde/døde), liten sprengningsulykke (<5
skadde/døde).
Mindre sannsynlig
Stor brann i særskilt brannobjekt (<5 skadde/døde), stor
ulykke kollaps scene/tribune eller bygningskollaps (>5
skadde/døde), stor sprengningsulykke (>5 skadde/døde),
kriminell handling eller terror som krever ressurser
tilsvarende liten brann/ulykke.
Lite sannsynlig
Kriminell handling eller terror som krever ressurser
tilsvarende stor brann/ulykke.
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Konsekvensskildring

Liten brann/ulykke
<5 skadde, <5 døde, moderate til store materielle skader.
Denne type hendelser skjer ukentlig og håndteres av brannog redningsmannskapene som er på vakt. Brann/ulykker i
særskilte brannobjekter, flermannsbolig, tett bebyggelse eller
på steder hvor et stort antall mennesker oppholder seg vil i
tillegg kreve innsats fra støttestyrke og/eller nabobrannvesen
Stor brann/ulykke
>5 skadde, >5 døde, store materielle skader. Denne type
hendelser håndteres av brann- og redningsmannskapene som
er på vakt med hjelp fra støttestyrke eller nabobrannvesen.
Ved bygningskollaps vil det være aktuelt å be om bistand
med Oslo brann- og redningsetat sin USAR-styrke (Urban
Search and Rescue).

Konsekvensreduserende tiltak Brann; kompetanseheving og materielltilførsel brann- og
redningstjenesten, slokkeavtaler med nabobrannvesen,
vedlikehold og fornying av vannledningsnettet, sikker
vannforsyning ved strømbrudd, krav om etablering av
brannkummer ved eiendomsutvikling, ingen utbygging i
områder som ikke har forskriftsmessig brannvannsdekning,
sikre tilgang for slokkemannskaper, tekniske- og
organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekt,
beredskapsplaner som ivaretar sikkerheten til utsatte
brukergrupper, håndheve krav om varsling, rømningsveier
og slokkeutstyr.
Brann- og redningstjenesten tar med tankbil på utrykning til
områder med dårlig brannvannsdekning.
Bygningskollaps; ekstraordinære tiltak ved ekstremvær,
kompetanseheving og materielltilførsel brann- og
redningstjenesten, slokkeavtaler med nabobrannvesen.
Sprengningsulykke; innsatsplaner for aktuelle
objekt/anleggsområder
Uønsket hendelse ved arrangement; befaring i forkant av
arrangement, representant i stab, samarbeid med arrangør og
politi.
Konsekvensgradering




Liv og helse; ufarlig til katastrofalt.
Miljø; en viss fare til farlig.
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Klima

Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt.

Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning
på uønskede situasjoner.

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger

3.5 Dyresykdommer
Skildring av uønsket hendelse Omfattende sykdomsutbrudd blant
dyrebestander/besetninger.
Årsak til hending

Sykdom som kan ramme en husdyrbesetning blant annet på
grunn av kommersialisert landbruk, eller spredning fra blant
annet villfugl (fugleinfluensa)

Årsaksreduserende tiltak








Forebyggende tiltak, tilsyn.
Liten kunnskap om dyresykdommer, zoonoser,
smittebeskyttelse og regelverk kan føre til at personer i
ren uvitenhet kommer i skade for å spre smitte. Det er en
stor utfordring å gi tydelig og god informasjon.
Fokus på hygiene etter omgang med husdyr og
håndtering av slakt.
God informasjon i forhold til reisevirksomhet med dyr
Vaksinasjoner

Sannsynlighet

Gruppe A-sykdommer (f eks svinepest, rabies og blåtunge):
Noe sannsynlig
Gruppe B-sykdommer (f eks salmonella, kverke (hest)):
Meget sannsynlig

Konsekvensskildring

Enkeltpersoner vil kunne bli utsatt for fare/smitte.
Fare for store økonomiske tap

Konsekvensreduserende tiltak 




Varsling,
Beredskapsplaner
Isolasjon av grupper av befolkningen
Stansing av møtevirksomhet

Ved utbrudd av alvorlige smittsomme dyresykdommer og
zoonoser kan konsekvensene bli svært store dersom ikke
sykdommen oppdages tidlig og tilfellet rapporteres allerede
på mistanke. Ved munn- og klauvsjukeutbruddet i
Storbritannia i 2001 gikk det lang tid (tre uker) fra første
syke dyr ble registrert til situasjonen ble håndtert som et
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munn- og klauvsjuketilfelle. Dette sammen med den
utstrakte forflytningen og omsetningen av dyr gjennom
livdyrmarkeder, gjorde at myndighetene kom på etterskudd
og konsekvensene ble enorme.
Konsekvensgradering

Munn- og klovsyke:
Katastrofale økonomiske konsekvenser
Skrapesyke:
Alvorlige økonomiske konsekvenser
Salmonella:
En viss fare (inntil 10 mill. kr)
Sykdom på svin:
En viss fare (inntil 10 mill. kr)
Rabies:
Alvorlige, vil forringe den generelle
smittevernberedskapen
Sykdom på fjørfe:
Med de nye virusvariantene
(fugleinfluensa) vil dette være katastrofalt

Klima

Klimaendringer medfører at smittsomme sykdommer som
for få tiår siden bare fantes i varme strøk, nå også er aktuelle
i Norden.

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
Mattilsynet har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret for bekjempelse av
dyresykdommer. Ved store sykdomsutbrudd, - utbrudd av alvorlige, smittsomme
dyresykdommer - og zoonoser, kan Mattilsynet ha behov for bistand fra andre statlige og
kommunale myndigheter.
Situasjonen med hensyn til smittsomme dyresykdommer og zoonoser i Norge er god.
Det er flere årsaker til dette, men de viktigste begrensende faktorene for sykdommer på
produksjonsdyr er effektive overvåkningsprogrammer, gode rapporteringsrutiner,
næringsstruktur som medfører lite innenlands forflytninger - og lite import av levende dyr.
Importen av produksjonsdyr har den senere tiden vært liten fordi Norge gjennom
overvåkning og kontrollprogrammer har kunnet dokumentere fravær av viktige sykdommer,
og derigjennom også har kunnet kreve karantene og prøvetaking av importdyr.
Det kan være svært ressurskrevende og i noen tilfeller umulig, å bekjempe smittsom
dyresykdom når den først har etablert seg i et område. Dette gjelder særlig for sykdommer
der viltet kan være smittereservoar; f eks rabies (rev), fugleinfluensa (ville fugler) og
svinepest (villsvin).
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Samfunnsutviklingen med økt internasjonal handel med næringsmidler og import av
utenlandsk arbeidskraft, er faktorer som medfører økt risiko for spredning av sykdommer.
Folks stadig økende reisevirksomhet bidrar også til raskere spredning av zoonoser som nå
hyppig opptrer som truende, verdensomspennende sykdomsutbrudd – pandemier (f.eks.
fugleinfluensa og svineinfluensa). Reisevirksomheten har utviklet seg til reiser over lengre
avstander enn før og til verdensdeler med sykdommer som er ukjente for norske myndigheter
og helsepersonell. At sports – og kjæledyr er med på feriereiser, eller kjøpes i utlandet
innebærer risiko for at smitte kommer med hjem som ”nissen på lasset”. Handel med levende
dyr gjennom internett øker, men er ikke å anbefale hvis man ikke kjenner selgeren, siden det
ved netthandel er vanskeligere å avsløre useriøse selgere enn når kontakten skjer ansikt til
ansikt.
At Norge og Skandinavia er ”høykostland” medfører at folk fristes til å smugle både varer og
levende dyr. Norske og svenske tollmyndigheter har avdekket tilfeller der valper uten
helsepapirer er forsøkt smuglet inn. Dette skjer fordi prisdifferansene er store og
strafferammene lave i forhold til alternative smuglervarer. Smugling innebærer risiko for
innslepp av sykdommer. Sykdomsrapportering blir ofte utsatt og epidemiologisk utredning
vanskelig, når det ligger straffbare forhold i historikken.
I forbindelse med politisk og religiøs fanatisme kan terrorhandlinger med spredning av
smittestoff dessverre være aktuelt. Dersom eksempelvis miltbrannsporer skulle bli spredt,
kan dette få katastrofale følger for et stort antall dyr og mennesker.
Å beregne sannsynligheter for uønskede hendelser er vanskelig når det gjelder smittsomme
sykdommer og zoonoser. Dette fordi mange av de nevnte faktorene raskt endres av grunner
som norske myndigheter har liten eller ingen innflytelse på. Dyrehelsesituasjonen i andre
land kan endre seg mye på kort tid og dette kan medføre total endring av premissene for
sannsynlighetsberegninger. Mattilsynet bruker Veterinærinstituttet som faglig
forvaltningsstøtte til beregning av sannsynligheter, men tallene vil i mange tilfeller bygge på
usikre forutsetninger.

3.6 Plantesykdommer
Skildring av uønsket hendelse Planteskadegjørere får rotfeste i norsk fauna
Årsak til hending

Import, naturlig spredning

Årsaksreduserende tiltak

Forebyggende tiltak, tilsyn. Følgende tiltak kan vurderes:
 Begrensinger i transport av skogsutstyr inn og ut fra
etablerte soner
 Det er krav om å rydde alle nåletrær i områder med
påvisninger. Kartlegge betydning
 for verneområder, rødlistearter osv.
 Finne forbrenningsanlegg som kan ta i mot skogsavfall
til forbrenning

Sannsynlighet

Sannsynlig
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Konsekvensskildring

Angrep på naturlig flora

Konsekvensreduserende tiltak
Konsekvensgradering
Klima

Klimaendringer kan føre økt spredning av plantesykdommer

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
I løpet av det siste 10-året har det vært en rekke større utbrudd av karanteneskadegjørere i
Norge. I de fleste tilfellene har skadegjørerne blitt bekjempet, men det har ført til store
kostnader for både bransjen og det offentlige.
Karanteneskadegjørere er planteskadegjørere som kan være vanskelig å bekjempe, og som
kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, nærmere bestemt miljømessige og
økonomiske konsekvenser hvis de får etablere og spre seg. Forekomst av
karanteneskadegjørere i et land kan dessuten skape vanskeligheter ved eksport av planter og
plantedeler til andre land.
I tillegg til å hindre innførsel til Norge er det også viktig å hindre videre spredning av
karanteneskadegjørere, som er etablert i Norge.
Et viktig mål med Mattilsynets tilsyn på plantehelseområdet er å redusere faren for
introduksjon og spredning av karanteneskadegjørere, effektivisere utrydding av disse,
redusere behovet for bruk av plantevernmidler, redusere private og offentlige tap og
kostnader ved utbrudd og legge til rette for eksport av plantemateriale. Selv om Mattilsynet
har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret vil det kunne oppstå situasjoner som vil
berøre fylkesmannens og kommunenes ansvarsområder.
Handelen med planter i Norge er økende. En konsekvens av det er at også import av levende
planter til Norge har økt. Endringer i handelsmønsteret har også økt sannsynligheten for å
importere planteskadegjørere som har opphav i mer fjerntliggende strøk, eks Asia, økt.
Plantemateriale som emballasje eks, trekasser, trepaller m.fl. kan også føre med seg viktige
planteskadegjørere. De viktigste skadegjørerne er skadegjørere som angriper naturlig flora.

3.7 Avløp og renseanlegg
Skildring av uønsket hendelse Akutt lokal forurensning
Årsak til hending

Langvarig strømutfall
Mekaniske eller elektronisk havari av styringssystemer
Brudd på ledningssystem
Massive overløp fra ledningsanlegg
Innbrudd
Hærverk
Terror eller terrorlignende anslag.
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Årsaksreduserende tiltak

Risikovurderinger før anlegg bygges.
Sikringstiltak i fysiske anlegg, godt vedlikeholdsnivå på
anlegg og infrastruktur

Sannsynlighet

Meget sannsynlig: Lite ledningsbrudd/havari
Sannsynlig: Omfattende ledningsbrudd/havari

Konsekvensskildring

Avbrudd i borttransport og rensing av kloakk gir akutt
forurensning lokalt og kan ha regionale konsekvenser for
drikkevannskilder nedstrøms i vassdraget.

Konsekvensreduserende tiltak Strømbrudd:
 Faste og mobile nødaggregater
Akutt forurensning:
 Varslingssystem via sms/tale til mobil og fasttelefon.
Havari og ledningsbrudd:
 Lagerføre kritiske reservedeler
Konsekvensgradering

En viss fare;
Farlig; Brann og bygningsskade
Kritisk; Havari, ledningsbrudd og strømbrudd

Klima

Klimaendringer (akutt) kan medføre situasjoner som
resulterer i akutt forurensing.

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
Akutt lokal forurensning fra avløp- og renseanlegg kan finne sted ved langvarig strømutfall,
mekaniske eller elektronisk havari av styringssystemer, ved brudd på ledningssystem eller
også ved massive overløp fra ledningsanlegg som følge av ekstrem nedbørintensitet.
Ringerike kommunes renseanlegg og innsamlingssystem i de mindre tettstedene (Nakkerud,
Tyristrand, Sokna, Hallingby, Ringmoen og Nes) er små og vil påvirke avgrensede
geografiske områder og et begrenset antall mennesker.
Innsamlingssystemet i Hønefoss og omegn og Monserud renseanlegg behandler over 3 mill.
m3 /år og har større konsekvenser ved havari/strømstans. Felles for de fleste overløp og
renseanlegget er at de munner ut i Begna, Randselva eller Storelva og dermed konsentrerer
mulige utslipp på strekningen Hønefoss-Tyrifjorden.
Risikoen for slike hendelser vurderes som ”Mindre sannsynlig” med gjentakelsesfrekvens
15-50 år. Konsekvensene vurderes som ”En viss fare” med noen skadde og et økonomisk tap
i størrelsen 1-5 mill.
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3.8 Brudd i vannforsyning
Skildring av uønsket hendelse Brudd i vannforsyningen
Årsak til hending
Naturbasert; Økning i jern/mangan i grunnvannskilde,
storm, skred eller flom.
Ikke tilsiktet handling; Strømbrudd, farlige stoffer i
kilde/distribusjonssystem, brann eller fysisk bygningsskade,
innlekking av avløpsvann i drikkevannsystem, havari i
maskiner eller styresystem samt ledningsbrudd i
hovedledninger.
Tilsiktet handling; Innbrudd, hærverk, terror eller
terrorlignende anslag.
Årsaksreduserende tiltak





Risikovurderinger før anlegg bygges.
Sikringstiltak i fysiske anlegg, godt vedlikeholdsnivå på
anlegg og infrastruktur.
Kontroll med fyllmasser nær vannkilder og uttak av
grusmasser som kan ødelegge barrierene.

Sannsynlighet

Meget sannsynlig: Lite ledningsbrudd/havari
Sannsynlig: Omfattende ledningsbrudd/havari

Konsekvensskildring

Avbrudd i vannforsyning medfører bortfall i drikkevann,
bortfall av sanitærvann som transportmedium for kloakk
samt bortfall av brannvann.
Mangel på hygienisk sikkert vann til drikke, matlaging og
personlig hygiene øker sterkt risiko for sykdomsspredning.
Avbrudd i borttransport og rensing av kloakk øker risiko for
bakteriell forurensning.
Manglende brannvannsdekning reduserer evnen til å
slokke/begrense brann.

Konsekvensreduserende tiltak Strømbrudd:
 Faste og mobile nødaggregater
Forurensning kilde/distribusjonssystem:
 Varslingssystem via sms/tale til mobil og fasttelefon.
Havari og ledningsbrudd:
 Lagerføre kritiske reservedeler
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Konsekvensgradering

En viss fare; Brann og bygningsskade
Farlig; Havari, ledningsbrudd og strømbrudd
Kritisk; Forurensning kilde/distribusjon

Klima

Klimaendringer (akutt) kan medføre situasjoner som
resulterer i brudd i vannforsyningen.

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
Kommunale vannverk er sikret mot forurensning gjennom klausulering av vannkilde og
hygieniske barrierer etter krav i ”Drikkevannsforskriften” (FOR 2001-12-4 nr. 1372.)
ROS-analyser gjennomføres på temaene Kilde, Inntak, Behandlingsanlegg og
Distribusjonsanlegg (KIBD). Vannforsyning fra grunnvannsbrønner gir høy grad av
beskyttelse mot mikroorganismer og bakterier fra råvann, og analyserte hendelser på tema
kilde, inntak og behandlingsanlegg har enten lav sannsynlighet og/eller liten konsekvens.
Distribusjonsnettet er sårbart på særlig 2 områder:
1) Svikt i leveranse som følge av brudd på ledninger.
2) Innlekking av forurenset vann med sykdomsfremkallende organismer.
Gjennom Hovedplan vann er risikomomenter identifisert og prioriterte tiltakslister for
planperioden utarbeidet med sikte på å redusere risiko for uønsket hendelse og
konsekvensnivå dersom uhellet likevel skjer.
Det er mange private vannverk i kommunen, de flest av disse er små < 50 personer.
Kommunen vil kunne bidra med vann fra tank ved avbrudd i forsyningen ved disse. Unntaket
er Tyristrand vannverk som forsyner Tyristrand/Nakkerudområdet med mange hundre
abonnenter – her kan kapasitetsproblemer oppstå.
Totalvurderingen er at brudd i vannforsyningen eller sykdom spredt med drikkevann er i
gruppen ”mindre sannsynlig” med gjentakelsesfrekvens 15-50 år. Konsekvensgruppen er ”En
viss fare” med noen skadde og et økonomisk tap i størrelse 1-5 mill.
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4 HELSEBEREDSKAP, SMITTSOMME SYKDOMMER OG EPIDEMIER
Konsekvens
Ufarlig

En viss fare

Årlig
influensa

Enkelttilfelle av
alvorlig allmenn
farlig, smittsom
sykdom som:
 Legionella
 Tuberkulose

Farlig

Kritisk

Katastrofalt

Sannsynlighet
Meget
sannsynlig

Større utbrudd av
alvorlig smittsom
sykdom som f.eks.
tuberkulose.
Sannsynlig
Omfattende
influensautbrudd.
Radon
Større utbrudd av
legionella

Mindre
sannsynlig

Pandemisk
influensa

Lite
sannsynlig

4.1 Helse og sosial beredskap
Skildring av uønsket hendelse Plutselige hendelser som uvarslet avgjørende påvirker enkelt
individer eller gruppers mestringsevne.
Årsak til hending







Årsaksreduserende tiltak

Selvmord, uventede dødsfald, plutselig spedbarnsdød,
mord
Vold, ran
Uhell (trafikk, fritidsaktiviteter) med skade/død.
Terror.
Brann, ras, flom og ulike naturkatastrofer.

Ulike og til dels lite spesifikke for dette området.
Velfungerende primær helsetjeneste, inkl. psykisk helsevern.
Velfungerende spesialisthelsetjeneste med godt samarbeid.
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Sannsynlighet

Sannsynlig. Daglig forekommende begivenheter, men typisk
uten behov for omfattende og koordinert bistand.

Konsekvensskildring






Enkelt individer, i noen tilfelle større grupper og
lokalsamfunn rammes av en enkeltstående hendelse som
uvarslet og i avgjørende omfang reduserer
mestringsevnen og gir et akutt behov for bistand psykisk,
sosialt og helserelatert.
Økonomisk belastende for enkelt individer
Omdømme bygging for kommunen

Konsekvensreduserende tiltak Lett tilgjengelig akutt medisinsk allmennlegetjeneste og
kriseteam (psykososial bistand).
Konsekvensgradering

Alvorlig for enkelt individer/grupper.

Klima

Ikke relevant

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
Viser til Ringerike Kommunes «Beredskapsplan helse», «Beredskapsplan legevakt» og «Plan
for kriseteam».
Dette er «hverdagskriser», som rammer enkelt individer og grupper i samfunnet. Behovet for
bistand avhenger av hendelsens karakter og omfang, av de berørtes evne til å håndtere
hendelsen og den enkeltes nettverk.
Omfang:
Legevakten hadde i 2012 ca. 4500 legekonsultasjoner. Fastlegen er sentral som helseaktør i
forhold til enkeltindividet. Spesialisthelsetjenesten skal bistå kommunen, når det etter en
begivenhet er behov for oppfølging og bistand fra spesialist Det er ikke mulig å skille ut
konsultasjoner og sykebesøk fra disse tjenester, som er relatert til enkelte hendelsestyper, og
vi har derfor ikke tall som beskriver omfanget.
Kriseteamet hadde i 2012 i alt 14 utrykninger. Det omhandler bistand ved akutte hendelser
som plutselig spedbarnsdød, selvmord, ran, brann, trafikk uhell, akeuhell. Antall berørte har
vært fra få til over 100. Bildet har vært stabil siden oppstart av nåværende organisering i
2010. Kriseteamet er organisert som del av hjemmetjenesten, og aktiveres av politiet eller
legevakten ved behov for bistand. Kjernegruppen er sykepleiere i hjemmetjenesten, som alle
er dedikerte til oppgaven. De avgjør omfanget av bistand fra andre faggrupper; typiske
eksempler er helsesøster og prest. Kriseteamet ledes av en koordinator, som også er leder av
styringsgruppen, som fungerer som et koordineringsorgan for kriseteamet (deltakere: politi,
prest, brann, legevakt, kriseteam, helsesøster).
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Særlige forhold
Ringerike kommune er vertskommune for følgende institusjoner, og som øker behovet for
tilgjengelig psykososialt og allmenn medisinsk beredskap:
-

-

Utdanningsinstitusjoner: Høgskolen i Buskerud, Videregående skoler,
Folkehøgskolen. Ved skolene er mange unge mennesker fra hele landet og utlandet
samlet; alle utenfor sin normale sosiale og familiære nettverk.
Ringerike Fengsel er et høg sikkerhets fengsel med 160 plasser. Innsatte i norske
fengsler har en dokumentert redusert generell helseprofil.
Hvalsmoen transitt mottak. Er landets største transittmottak, med plass til mer enn
400 asylsøkere. Det er en arena med grobunn for helse og psykososiale utfordringer.
Interkommunalt krisesenter

4.2 Smittsomme sykdommer via næringsmidler, - herunder vannbåren
smitte
Skildring av uønsket hendelse Smitte via næringsmidler (vann, mat), som rammer større
befolkningsgrupper.
Årsak til hending

Inntak av næringsmidler (vann, mat) som inneholder
sykdomsutløsende mikroorganismer eller toksiner.
Kan være utløst av forurensede råvarer, eller forurensning
under tilberedning/servering, inkl. smitte fra smittebærer.

Årsaksreduserende tiltak







Hånd og kjøkken hygiene
Optimal vannforsyning (kilde, og rørsystemer)
God kontroll med produksjon, tilberedning, oppbevaring
og servering av næringsmidler. God kontroll med
vannkilder.
Kompetanse i flere grupper personell og hos innbyggere.

Sannsynlighet

Meget sannsynlig

Konsekvensskildring




Ofte selvbegrensende med redusert varighet.
Enkelt personer og grupper kan bli svært syke, inkl. med
behov for sykehus innleggelse, risiko for varige men og
død.





Omfattende sporingsarbeid, økonomisk belastende
Frykt i befolkningen
Fravær fra jobb og skole.
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Konsekvensreduserende tiltak 




Vil kunne lamme samfunnsfunksjoner.
Tidlig diagnostikk og behandling. Utredning og sanering
Gode samhandlingsrutiner med mattilsynet og
folkehelseinstituttet
Håndhygiene
Isolasjon av syke

Konsekvensgradering

Farlig

Klima

Klimaendringer vil påvirke smittefloraen.

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
Ved utbrudd av næringsmiddel båren sykdom samarbeider kommunen med
 Mattilsynet (www.mattilsynet.no)
 Folkehelseinstituttet (www.fhi.no)
Andre kommunale aktører er: Teknisk tjeneste (vann, kloakk), Landbrukskontoret.
Viser til «Beredskapsplan Helse» (2012) og «Smittevernplan» (2009).
Beskrivelse
Mattilsynet er sentral i arbeid med alle næringsmiddelbårne sykdommer, og reguleres av eget
regelverk. Mattilsynet har ansvar for kontroll og oppfølging av dyrehold (forproduksjon,
dyrehold, håndtering av råvarer) og mathygiene (bearbeiding), i alle produksjonsledd fram til
servering.
Helsetjenesten har ansvar for de enkelte syke og for den delen av sporingsarbeidet som er
relatert til individer. Folkehelseinstituttet er en sentral samarbeidspartner.
Eksempler på matbåren smitte er:
Norovirus infeksjon. Vinteren 2012 ble en stor gruppe gjester ved et hotell på
Østlandet og et hotell i Oslo syke etter å ha spist muslinger; det skyldtes norovirus
smitte i muslinger. I våren 2007 ble en håndballturnering avlyst i en liten
vestlandskommune. Det skyldtes uheldig håndtering av mat servert på hotellet før
turneringen. I en gruppe gjester var en syk av norovirus, personalet ble smittet – og
bar smitten videre via mat og berøringsflater i hotellet. Vinteren 2012 ble avdelinger
ved et sykehus i Oslo steng pga. norovirus infeksjon. Personale og pasienter ble syke,
slik driften ikke kunne opprettholdes. Det var uforsvarlig å ta i mot pasienter, dels
pga. manglede driftsmulighet, dels pga. smittefare. Norovirus er veldig smittsomt, og
smitter mellom mennesker.
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E.coli infeksjon. Vinteren 2012 ble en stor gruppe gjester ved et hotell på Ringerike
syke etter å ha spist eggerøre. Det skyldes turistdiare bakterien ETEC (en ecolitype),
som sandsynlig ble introdusert i eggerøren via gressløk, som var kraftig infisert med
bakterien.
Særlige forhold
Ringerike kommune har flere institusjoner, som håndterer matvarer, eks.:






Hoteller, restauranter, cateringfirmaer, cafeer og gatekjøkkener
Ringeriks Kjøkken, er Ringerike kommunes eget storkjøkken som betjener alle
matserveringer i pleie og omsorgstjenesten, samt enkelt serveringer.
Ringerike Sykehus
Institusjoner : sykehjem, barnehager og skoler. Transitt mottak Hvalsmoen.
Matvarebutikker, dels stormarkeder, dels detaljbutikker.

Vann
Vann er en særlig sårbar kilde til smittsomme sykdommer, eksempelvis legionella, e-coli,
giardia. Samarbeid med Teknisk tjeneste er derfor sentralt ved mistanke om vannbåren
smitte. Vann forsyning er en av vårt samfunns mest sårbare områder.
Årsaker til forurensning av drikkevann kan være:





Forurensning av vannkilde
Forurensning av vannføring (f.eks. lekkasje fra avløpsledning i drikkevannsledning,
feilkobling fra industribedrifter)
Forurensning pga. utslipp, f.eks. uhell ved transport av farlig gods, flom, ras og
lignende.
Langvarig strømbrudd

I Ringerike har vi i dag svært godt vann. Det skyldes i hovedsak en veletablert
grunnvannskilde på Kilemoen. Der er i dag arbeid på gang for å finne fram til supplerende
vannkilde, dels i tilfelle av svikt i hovedvannkilden, dels i tilfelle av plutselig økt behov for
vann (se avsnitt relatert til vann).
Tiltak for å forebygge smitte fra vannforsyning er bla.:
 Sikring av nedslagsfelt rundt drikkevannskilder. Sikre 2 hygieniske barrierer.
 Sikre ledningsnett for vann (obs. vannrør fra før 1970 ligger sammen med
kloakknettet).
 Gode driftsrutiner. Kontroll av drikkevannskvalitet.

37

4.3 Smittsomme sykdommer, - epidemier, pandemier
Skildring av uønsket hendelse Utbrudd av smittsomme sykdommer, som oppfattes kritiske
for grupper i befolkningen og/eller i et omfang som påvirker
viktige samfunnsfunksjoner.
Årsak til hending

Eksponering av befolkningen for en allmenn farlig smittsom
sykdomsfremkallende mikroorganisme. Smitte kan skje:
 Direkte kontakt, nærkontakt, dråpesmitte
 Smitte via matvare, drikke, avføring, blod, forurenset
miljø.

Årsaksreduserende tiltak







Høy vaksinasjonsdekning i befolkningen, inkl.
asylsøkere, eldre, rusmisbrukere, andre risikogrupper
Håndhygiene, renhold.
Gode sosiale rammebetingelser: næringstilstand,
boforhold
Overvåking av sykdommer og smitteførende kilder
Vann hygiene (temperatur, rørsystemer)

Sannsynlighet

Meget sannsynlig

Konsekvensskildring





Konsekvensreduserende tiltak 





Alvorlig sykdom hos enkelt individer eller grupper, med
risiko for varige men og død.
Utbredelse i store befolkningsgrupper med påvirket
samfunnsfunksjon, inkl. helsetjenesten.
Økonomisk eksklusiv behandling, sporing og
begrensende tiltak
Behandling og isolasjon av syke. Smitteregime i omgang
med syke.
Vaksinasjon, evt. forebyggende behandling (f.eks.
meningitt/hjernehildebetennelse)
Håndhygiene.
Unngå større forsamlinger
Karantene bestemmelser

Konsekvensgradering

Alvorlig

Klima

Klimaendringer vil antagelig kunne påvirke utbredelsen av
enkelte sykdommer, men er lite utredet.

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
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Ved utbrudd av allmennfarlige smittsomme sykdommer samarbeider kommunen med:
 Folkehelseinstituttet (www.fhi.no): har ansvaret for overvåking av sykdom hos
mennesker, rådgiving, og vaksineberedskap, inkl. kontakt med internasjonale miljøer.
 Helsedirektoratet (www.helsedirektoratet.no): har overordnet nasjonalt ansvar for
koordinering og veiledning ved utbrudd av smittsomme sykdommer med nasjonalt
trusselbilde.
 Mattilsynet (www.mattilsynet.no): ansvar for næringsmiddelsikkerhet (mat og vann),
fra produksjonsledd til servering.
 Veterinærinstituttet: har ansvar for dyresykdommer, fjærkre og villfugl.
Viser til Ringerike kommunes: «Beredskapsplan Helse» (2012) og «Smittevernplan» (2009).
En epidemi betegner en sykdom som sprer seg raskt i en befolkningsgruppe.
Sykdomsutbruddet regnes som en epidemi dersom tallet på nye sykdomstilfeller blir doblet
på en uke. En epidemi som sprer seg over store deler av verden blir kalt en pandemi.
Smittsomme sykdommer representerer et bredt spekter av vidt forskjellige sykdommer og
forløp, spredningsmønstre og tiltaksmuligheter. I ROS analysen gis et generelt overblikk,
med enkelte eksempler til illustrasjon.
Beskrivelse
En erkjent stor risiko i dag er relatert til reiseaktivitet og befolkningsmigrasjon:
 Via smittebærere, som bringer sykdommer til landet, som vi enten har betraktet som
svært sjeldne (f.eks. tuberkulose, der Norge i 2010 avviklet rutine screen og
vaksinasjon av barn og unge med henvisning til at sykdommen er utryddet). Det er nå
en økt forekomst bl.a. relatert til arbeidsinnvandring/flyktninger, asylsøkere. Vi ser
også problemstillinger som ikke har vært en utfordring tidligere (f.eks.
motstandsdyktige bakterier som MRSA).
 Via arbeidsinnvandring, flyktninger og asylsøkere, der befolkningens grunnhelse og
vaksinasjonsstatus ikke er lik den norske (redusert vaksinasjonsdekning for f.eks.
meslinger, har resultert i utbrudd av meslinger i større befolkningsgrupper i Oslo i
2011).
 Pga. økt reisevirksomhet (f.eks. raskere og mer tilfeldig spredning av influensa ved
epidemier, importering av smittsomme sykdommer).
Klima som faktor i forhold til smittsomme sykdommer i Norge er lite utredet. Det er kjent at
noen sykdommer sprer seg ut i nye miljøer og som kan være relatert til klimaendring: F.eks.:
mygg, som bærer smittsomme sykdommer nå har etablert seg uten for tradisjonelle
risikoområder.
Særlige forhold
Ringerike kommune er vertskommune for:
 Hvalsmoen transitt mottak og boliger for mindreårige asylsøkere. Representerer en
betydelig arena for spredning av smittsomme sykdommer. Stor gruppe ikke
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vaksinerte beboere.
Ringerike Sykehus. Alvorlig syke fra egen og nærliggende kommuner vil bli innlagt
på lokalsykehus; en stor gruppe av ansatte er hjemmehørende i Ringerike Kommune.
Arbeidsinnvandring, i forhold til smittsomme sykdommer spesielt fra Øst-Europa.
Det er bl.a. arbeidskraft i landbruk og byggindustri.
Ringerike Fengsel. Økt forekomst av flere kroniske smittsomme sykdommer blant
innsatte.

Beskrivelse av mal for håndtering av utbrudd av smittsomme sykdommer
Felles for alle smittsomme sykdommer er at de krever et SMITTESTOFF. Det må være en
bakterie, virus eller annen mikroorganisme til stede, for at smitten kan forekomme. Dette
smittestoffet må bæres av en SMITTEBÆRER. For å bli til en allmenn farlig smittsom
sykdom må smittestoffet kunnes spres fra smittebæreren – dvs. det må ha en
UTGANGSPORT; en TRANSPORTVEI og en INNGANGSPORT hos et individ, som kan
være SMITTE MOTTAKER.
Tiltak for å begrense smitte rettes mot hvert trinn i denne prosessen. Mest effektivt for å
stoppe spredning av smittsomme sykdommer er vaksinasjon. Da brytes smittekjeden ved
smittemottakeren. Håndhygiene er et annet generelt tiltak, som vil begrense smittestoffets vei
fra den smittede til smittemottaker. Behandling av smittebæreren vil kunne eliminere
smittestoffet hos bæreren, og dermed smitteveien. Bruk av hansker og munnbind begrenser
så vel smitte via utgangsport, som mottak via inngangsporten.
Eksempler:
 Vaksinasjon for meslinger har stort sett utryddet sykdommen i Nord-Europa. Det er
små «lommer» av barn som er uten vaksinasjonsdekning, typisk pga. foreldres
motstand mot vaksine. I midlertid er disse grupper så små, at de stort sett i hverdagen
beskyttes av at øvrige barn er vaksinerte.
 Influensa er et virus som opptrår i ny utgave hvert år. Det opparbeides derfor ikke
varig immunitet overfor sykdommen. For å redusere smittespredning tilbys
vaksinasjon til risikogrupper og til kontakter av risikogrupper. Det settes økt fokus på
håndhygiene. Rutiner som «å nyse i albuen» er tiltak i denne kategorien.
 Norovirus er et svært smittsomt virus, som gir gastroenteritt/omgangssyke. Det
opparbeides ikke immunitet, og man kan få sykdommen flere ganger. Den smitter
lenge etter symptomene er forsvunnet, og det tilrås derfor at isolasjon av den syke fra
andre i arbeids og institusjonsliv i 48 timer etter at symptomene er borte.
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4.4 Radon
Skildring av uønsket hendelse Langvarig eksponering for radon gass i et omfang som er
helseskadelig.
Årsak til hending

Radon gass, frigitt fra radium i bergarter og løsmasser inkl.
alunskifer.
Kilder: grunnfjell, løsmasser

Årsaksreduserende tiltak




Sannsynlighet

Radon kartlegging i Arealplanlegging
Radonsperrer og tiltak i nye bygg basert på kunnskap om
stråling på tomt. Unngå bruk av fyllmasse med radium
holdig materiale.
 Kartlegging i eksisterende boliger og institusjoner med
iverksetting av tiltak for reduksjon
 Tiltaksnivå: 100 Bq/m3.
Sannsynlig.
Radonforekomst i Ringerike ikke kartlagt detaljert.
Alunskifer finnes i Buskerud.

Konsekvensskildring

Økt risiko for utvikling av lungekreft. Staten strålevern
anslår at 100-300 tilfeller av lungekreft pr år kan tilskrives
radon som sandsynlig årsak.
Økonomisk belastning: nybygg anslått kostnad 10 000 kr.
Korreksjon av eksisterende bygg er betydelig dyrere.

Konsekvensreduserende tiltak Syke: utredning og behandling
Konsekvensgradering

Alvorlig

Klima

Klimaendringer vil ha liten eller ingen effekt.

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger
Helsetjenesten, ved kommuneoverlege og fagansvarlig for miljørettet helsevern er
kommunens rådgiver i spørsmål om radon, og bidrar i utredning ved mistanke om radon
utløst sykdom. Den kurative helsetjeneste i varetar utredning og behandling av enkelt
individer.
I spørsmål om radon og annen type bestråling samarbeider kommunen med
 Statens strålevern
 Norges geologiske undersøkelser (NGU)

41

Beskrivelse
Radon er en fargeløs, luktfri radioaktiv gass, som dannes ved nedbryting av radium. Radium
finnes naturlig i alle typer bergarter og løse masser, spesielt alunskifer og noen granitter.
Radon øker risikoen for lungekreft, når den innåndes. Det er spesielt relevant og dokumentert
for eksponering av høge konsentrasjoner i innemiljøet. Nivået av radon varierer fra bolig til
bolig, avhengig av årstiden og bruk av byggematerialer.
Kartlegging av radon gjøres optimalt i vinterhalvåret, over en 4 måneders periode.
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5 Terror og sabotasje
Konsekvens
Ufarlig

En viss fare

Farlig

Kritisk

Katastrofalt

Sannsynlighet
Meget
Sannsynlig

Datasabotasje
mot
kommunens
datanett

Sannsynlig

Mindre
Sannsynlig

Datasabotasje
mot viktige
anlegg
Hendelser i
skole, barnehage

Gisseltaking

Bombeanslag
Terrorangrep
mot
infrastruktur

Lite
sannsynlig

5.1 Terror og sabotasje
Skildring av uønsket hendelse 

Årsak til hending











Årsaksreduserende tiltak

Sannsynlighet





Terrorangrep mot infrastruktur/større
bygninger/store folkemengder
Bombe eksplosjon
Datasabotasje mot viktige anlegg
Gisseltaking
Barnehager
Skoleterror
Enkeltpersoner/gruppers behov for å synliggjøre og
markere ytterliggående meninger
Mennesker i psykisk ubalanse
Store familiære konflikter/barnefordelingssaker
«Hat mot samfunnet»
Generell årvåkenhet i forhold til enkeltpersoner
(«tikkende bomber») og ytringer i sosiale media av
ekstrem karakter.
Terrorangrep mot infrastruktur/større
bygninger/store folkemengder vurderes fortsatt som lite
sannsynlig, men er under kontinuerlig vurdering.
Bombe eksplosjon: Mindre sannsynlig
Datasabotasje mot kommunens datanett: Meget
sannsynlig (1 gang i året eller oftere)
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Konsekvensskildring








Datasabotasje mot viktige anlegg: Sannsynlig
Gisseltaking: Mindre sannsynlig
Barnehager: Mindre sannsynlig
Skoleterror: Mindre sannsynlig
Terrorangrep mot infrastruktur/større bygninger og store
folkemengder
Bombeeksplosjon
Datasabotasje mot viktige anlegg
Gisseltaking
Barnehager
Terror og trussel mot elever, lærere og skolens materiell

Konsekvensreduserende tiltak Ansvarsprinsippet gjelder også for beredskapen mot terror
og sabotasje. Det betyr at alle virksomheter på alle nivåer i
samfunnet har ansvar for å håndtere konsekvensene av slike
handlinger innenfor sine ansvarsområder
Konsekvensgradering









Terrorangrep mot infrastruktur/større
bygninger/store folkemengder: Katastrofal
Bombeeksplosjon: Kritisk
Datasabotasje mot viktige anlegg: Farlig
De tre overstående punktene, kan alle påvirke
infrastrukturen
Gisseltaking: Farlig
Barnehager: En viss fare
Skoleterror: En viss fare

Klima
Klimaendringer antas ikke å ha påvirkning
Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger:
Opplegg i forhold til terror og sabotasje ligger i dag i politiets planer. Risikonivået blir
løpende vurdert. Rene terrorhandlinger vil ofte rette seg mot hendelser der skadeomfanget
blir størst mulig spektakulært. Internasjonal terrorisme er i endring.
Organiserte og kriminelt belastede MC-klubber, har på få år spredd seg over hele Norge. På
tross av en nedgang i antallet aksjoner, øker dødstallene og skadeomfanget ved aksjonene
som gjennomføres. Voldsmidlene blir sterkere og handlingene skjer mer vilkårlig enn
tidligere. Nye gjerningsmenn med nye motiver og terrormetoder kan representere
utfordringer for vår felles forståelse og bekjempelse av terrorisme.
Terrormål kan også være rettet mot viktige samfunnsmessige funksjoner å sette disse ut av
drift. Enkelte kriminelle grupper med internasjonale tilknytninger, kan være en trussel mot
samfunnsøkonomiske interesser og styring. For enkelte funksjoner er trusselen spesielt
vurdert (i egne rapporter fra NSM og PST). Faren for alvorlige terroranslag mot
vannforsyningen i Norge antas blant annet å være meget liten selv om trusselbildet har vært i
endring de siste årene. Hendelsen bombeeksplosjon er vurdert som mindre sannsynlig og
konsekvensen som kritisk. De samme vurderinger som ved tidligere analyse legges fortsatt til
grunn, men bør regelmessig vurderes.
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Ansvarsfordeling for forebygging av konsekvenser ved bombe /eksplosjon:





Planlegging av opptreden ved bombetrussel: Virksomhetseier/kommunen
Informasjon om opptreden ved gisseltaking og utdeling av sjekkliste til bruk ved
mottak av telefon om bombe. Ansvarsfordeling for forebygging av konsekvenser ved
gisseltaking: Politiet
Planlegging av opptreden ved gisseltaking. Gjelder også planlegging av opptreden i
barnehager og skoler: Virksomhetseier/kommunen
Informasjon om opptreden ved gisseltaking: Politiet

Generelt vil det være nyttig med et fleksibelt planverk som er skalerbart fra mindre, tilfeldige
hendelser til omfattende og villede terrorangrep. Hovedutfordringen på plansiden kan knyttes
til ressurstilgang, og beredskapsplanleggerens tilbakevendende spørsmål vil alltid være
knyttet til hvor «stort» man skal dimensjonere for.
I Norge får MC-gruppene vokse i fred gjennom små og kriminelle undergrupper for å bevise
troskap før de blir tatt opp som reelle medlemmer til noen av hovedklubbene. I forhold til en
rekke av disse hendelsene vil vi vise til analysene i virksombasert risiko og sårbarhet. Mange
medlemmer bruker trusler og vold for å skaffe seg makt. Frykten gjør vitner og ofre tause. I
mange andre land defineres klubbene som en samfunnstrussel og mafialignende forhold.
Både i Norge og Nederland finnes grupper i ekstreme bevegelser som ønsker sivil ulydighet
og som beveger seg i retning terrorisme. Noe av det som kjennetegner de mest ekstreme
gruppeelementene, er at de har mistet troen på evnen til å påvirke samfunnet med lovlige
midler og tradisjonelle organisasjonsprinsipper.
Hells Angels (HA) er blant landets beste organiserte kriminelle nettverk. Denne utviklingen
betyr at de ekspanderer ytterligere og får en enda bredere organisasjon over hele landet. Det
er en ny utvikling som av flere årsaker er sterkt bekymringsfull.
I løpet av kort tid har HA etablert på seg på 27 nye tettsteder og byer i Norge. Norske
kommuner frykter at det vil føre til mer vold og kriminalitet kommunene. KS har i mange år
forsket på kriminalitet og kommunesektoren, og sier utviklingen er svært bekymringsfull.
NRK Brennpunkt (publisert 1.2.2011) har fått tilgang til en rekke interne møtereferater fra
flere HA avdelinger i Norge. Dokumentene viser at HA i et helt år har arbeidet aktivt for å
formalisere samarbeidet med MC-klubber over hele landet, fra Alta i nord til Mandal i sør.
27 lokale MC-klubber har sagt ja til å bli offisielle støtte-klubber for HA i Norge. 24 nye
kommuner i Norge får dermed nærvær av en MC-klubb med formell tilknytning til HA`s
nettverk.
Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene (EOS) har ansvar både i forbindelse med
å forebygge trusler mot viktige samfunnsverdier og i forbindelse med utøvelse av
krisehåndtering. EOS-tjenestene består av Forsvarets etterretningstjeneste, Politiets
sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
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6 Atomulykker
Konsekvens
Ufarlig

En viss
fare

Sannsynlighet

Farlig

Kritisk

Katastrofalt

Meget
sannsynlig
Ulykker ved:
Kjernekraftverk
Atomdrevet
fartøy
Satellitter
Forskningsreaktor
Nedfall

Sannsynlig

Mindre
Sannsynlig
Lite
sannsynlig

6.1 Radioaktiv forurensing
Skildring av uønsket hendelse Befolkningen utsettes for uakseptable høye strålingsverdier
over tid.
Årsak til hending

Årsaksreduserende tiltak
Sannsynlighet

Uhell ved kjernekraftverk
 Uhell med atomdrevet/ atombærende fartøy
 Nedfall av satellitter med kjernekraftreaktorer
 Uhell ved norske forskningsreaktorer
 Forurensing fra radioaktivt nedfall
 Andre hendelser
Sannsynlig

Konsekvensskildring
Konsekvensreduserende tiltak Se oppgaver ved akutte kriser nedenfor
Konsekvensgradering
Hendelsen vurderes å være kritisk (Noen døde og opptil 20
alvorlig syke, kostnad 20 – 100 mill. kr)
Klima

Ekstremvær og klimaendringer kan øke
sannsynligheten for uønskede hendelser
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Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger:
Det har siden 1945 vært en rekke alvorlige atomhendelser rundt om i verden. Eksempler er
detonasjon av kjernevåpen, uhell under transport av kjernevåpen eller annet radioaktivt
materiell, ulykker ved kjernekraftanlegg og lagre for radioaktivt materiale, tyveri av
radioaktivt materiale og styrt av satellitter med radioaktive energikilder ombord.
Faren for at Norge skal bli rammet av slike hendelser i framtiden er reell, og konsekvensene
kan bli kritisk. Dersom Norge rammes av slike uhell, vil alle tiltak og informasjon være
sentralt styrt. Fylkesmannens samordningsansvar iht. Kgl. res av 17.2.2006, ligger til grunn
for den rolle Fylkesmannen har i atomberedskapsorganisasjonen. Fylkesmannen er leder av
atomberedskapsutvalget (ABU) i Buskerud og har som oppgave å samordne og koordinere
iverksettelse og oppfølging av sentralt vedtatte tiltak i forbindelse med atomhendelser som
inngår i den nasjonale atomberedskapsorganisasjonen.
Atomberedskapsplanen er et iverksettelses- og oppfølgingsverktøy for å redusere
konsekvensene av et eventuelt atomuhell innen fylkene. Tiltakene formidles normalt som
oppdrag fra Kriseutvalget og Fylkesmannen sørger for nødvendige tilpasninger og
prioriteringer ut fra regionale forhold. Fylkesmannen skal formidle til Kriseutvalget relevant
informasjon (statusrapport) fra regionen, som kan være av betydning for de beslutninger som
treffes og tiltak som iverksettes.
Arbeidsoppgaver og ansvar ved akutte kriser er fordelt på følgende måte (kommunens
ansvar er uthevet):
Sikring av forurensede områder:
 Kriseutvalget informerer om at befolkningen bør oppholde seg innendørs.
 Fylkesmennene, politimestrene og kommunen skal, hvis Kriseutvalget beslutter,
iverksette tilsvarende informasjonstiltak.
 Politimesteren, eventuelt i samarbeid med sivilforsvaret og forsvaret, skal om
nødvendig iverksette tiltak for å få befolkningen fjernet fra området. Området må
fysisk avsperres.
Akutt evakuering:
 Kriseutvalget kunngjør om akutt evakuering av aktuelt område.
 Fylkesmennene skal koordinere planlegging av evakueringen.
 Politi -/ politimesteren skal gjennomføre evakuering i samarbeid med kommunen,
eventuelt også i samarbeid med sivilforsvaret og forsvaret.
Tiltak i næringsmiddelproduksjon:
 Kriseutvalget kunngjør kortsiktige tiltak/restriksjoner i produksjon av næringsmidler.
 Mattilsynet og landbruksmyndighetene iverksetter informasjonstiltak og utarbeider
retningslinjer til produksjon og distribusjon av næringsmidler. Iverksetter
kontrolltiltak.
 Fylkesmennene koordinerer, informerer og rapporterer om tiltakene regionalt.
Rensing av forurensede personer:
 Kriseutvalget kunngjør/informerer om rensing av enkeltpersoner eller grupper av
befolkningen.
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Dersom noen tror de har blitt utsatt for radioaktiv forurensning: skift klær og ta en
dusj. Kommer de utenfra, legg igjen klær og sko utendørs.
Fylkesmennene og kommunen skal iverksette tilsvarende koordinert
kunngjøring/informasjon regionalt og lokalt.
Den etat som er gitt oppdraget skal om nødvendig iverksette tiltak for å få
gjennomført rensing av enkeltpersoner eller grupper av befolkningen.

Råd om innendørs opphold:
Kriseutvalget informerer om at befolkningen bør oppholde seg innendørs.




Dersom det forventes mye radioaktivitet i luften eller på bakken kan det komme råd
om at det er tryggest å oppholde seg innendørs. Dører, vinduer og luftekanaler lukkes
og ventilasjonen stenges av.
Fylkesmennene, politimestrene og kommunen skal, hvis Kriseutvalget beslutter,
iverksette tilsvarende informasjonstiltak.
Politimestrene, evt. i samarbeid med sivilforsvaret skal om nødvendig iverksette tiltak
for å få befolkningen til å oppholde seg innendørs.

Råd om opphold i tilfluktsrom
 Kriseutvalget iverksetter informasjonstiltak som påvirker at befolkningen holder seg
innendørs i lukkede rom evt. tar opphold i eksisterende tilfluktsrom.
 Fylkesmennene, politimestrene og kommunen skal, hvis Kriseutvalget beslutter,
iverksette tilsvarende informasjonstiltak.
 Politimesteren, eventuelt i samarbeid med sivilforsvaret og forsvaret, skal om
nødvendig iverksette tiltak for å få publikum til å ta opphold i tilfluktsrom.
Råd om bruk av jodtabletter (kaliumjodidtabletter) skal bare skje etter anbefaling fra
Kriseutvalget ved atomulykker:
 Kriseutvalget kunngjør utlevering av jodtabletter, (gjelder primært barn og unge).
Personer over 40 år anbefales ikke å innta jodtabletter
 Kommunen i nært samarbeid med det lokale helsevesen forestår distribusjon (gjelder
for tiden Nordland fylke nord for Salten/Lofoten, Troms og Finnmark)
 Fylkesmennene koordinerer og rapporterer om utdelingen.
Kostholdsråd:
 Kriseutvalget iverksetter kunngjøring om kostholdsråd. Mattilsynet og
landbruksmyndighetene iverksetter informasjonstiltak og utarbeider retningslinjer til
produsenter og distributører av næringsmidler. Iverksetter kontrolltiltak bl.a. via
LORAKON-systemet ("LORAKON" (LOkal RAdioaktivitetsKONtroll) er et
landsdekkende nett av instrumenter for måling av radioaktivitet i ulike næringsmidler.
Systemet brukes også til å måle radioaktivitet i luften og på bakken. I dag er det til
sammen 60 slike målestasjoner rundt om i landet).
 Fylkesmennene koordinerer, informerer og rapporterer om tiltakene regionalt.
Råd om dosereduserende tiltak:
 Kriseutvalget iverksetter informasjonstiltak som påvirker at dosereduserende tiltak
blir oppnådd. Fylkesmennene og kommunen skal iverksette tilsvarende
koordinerende informasjonstiltak regionalt og lokalt.
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Regjeringen har gjennomført en gjennomgang av norsk atomberedskap, basert på to faser:
1. Første fase inneholder en vurdering av de trusler Norge står overfor på dette området.
2. Andre fase består i en vurdering av ressursene i berørte sektorer i lys av en slik
vurdering av trusselbildet.
Første fase er avsluttet og regjeringen legger til grunn følgende 6 scenarier over ulike typer
atomtrusler for å kunne foreta en prioritering av behovene og planlegge en best mulig
oppgradering av beredskapen. Scenariene som presenteres, gir ikke en innbyrdes prioritert
rekkefølge, siden det er et krav for beredskapen at alle hendelser skal kunne håndteres:
Uønsket hendelse
Med uønsket hendelse menes; atomulykke /uhell ved kjernekraftverk, uhell med
atomdrevet/atombærende fartøy, nedfall av satellitter med kjernekraftreaktorer, uhell ved
norske forskningsreaktorer, forurensing fra radioaktivt nedfall, lokale hendelser med
eksponering og andre hendelser innen området atomuhell/-hendelser.
Mulige trusler mot norske interesser inkluderer:
1. Hendelser fra anlegg i utlandet som gir stort luftbåret utslipp som kan komme inn
over Norge og berøre store eller mindre deler av landet som for eksempel ved
Tsjernobylhendelsen i 1986.
2. Stort luftbåret utslipp fra anlegg eller annen virksomhet i Norge, for eksempel fra
norske atomanlegg.
3. Lokal hendelse i Norge eller norske nærområder uten stedlig tilknytning, for
eksempel hendelse med reaktordrevet fartøy.
4. Lokal hendelse som utvikler seg over tid før den oppdages, for eksempel
Litvinenkosaken i 2006.
5. Stort utslipp til marint miljø i Norge eller norske nærområder eller rykte om betydelig
marin eller terrestrisk forurensning, for eksempel som den russiske atomubåten Kursk
i 2000.
6. Alvorlig atomhendelser i utlandet uten direkte konsekvenser for norsk territorium
Atomberedskapsorganisasjonen vurderer fortløpende trusselbildet for å kunne opprettholde
en effektiv beredskap mot atomhendelser. En hendelse anses som sannsynlig.
Statens strålevern har en ledende rolle i etableringen av en bedre og mer effektiv
internasjonal beredskap ved atomulykker og radiologiske ulykker, inklusive terroraksjoner.
Landene som har undertegnet konvensjonene om tidlig varsling og assistanse ved atom- og
strålingsulykker, har gått sammen om en handlingsplan for å videreutvikle beredskapen
internasjonalt.
Handlingsplanen er godkjent av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og
gjennomføres i regi av en koordineringsgruppe med representanter fra hele verden.
Koordineringsgruppen ledes av Norge.
Hendelsen vurderes å være kritisk. Trolig ikke så mange døde, men det kan få store
økonomiske kostnader bl.a. oppfølging av alvorlig syke.
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7. Anbefalte tiltak (ikke prioritert rekkefølge)

1



Gjennomgå «Beredskapsplan for Ringerike kommune» og oppjustere denne i forhold
til denne ROS-analysen.



Sikre følgende vitale objekter1 tilfredsstillende nødstrømsaggerater:
o Ringerike rådhus
o RingeriksKjøkken
o Austjord
o Nes sykehjem
o Hvelven sykehjem
o Sokna sykehjem



«Intervjumal» fra politiet anskaffes ved sentralbord og andre steder i kommunen der
en eventuell trusselsituasjon kan forventes å bli varslet.



Etablere rutiner for SMS varsling fra Ringeriks-Kraft til hjemmetjenesten i Ringerike
kommune på forhåndsavtalt nummer ved planlagte strømbrudd.



Politiet skal ha oppdaterte plantegninger av alle bygninger som er potensielle mål for
terroranslag/gisselsituasjoner. Dette er:
o Barnehager
o Skoler
o Ringerike rådhus
o NAV



Utarbeide oversikter over hvilke områder i kommunen som har høy
radonkonsentrasjon i bygninger/hus.



Etablere en utlånsordning for elektronisk radonmåling i hus. Målte verdier skal
rapporteres inn for å komplettere kommunens egen oversikt.



Reaktivisere «spritdispensere» som er utplassert i kommunen for å bedre
håndhygienen



Brann og redningsetaten har i dag ikke nødvendig utstyr og materiell til å takle en
større brann i kjøretøy inne i tunell. Tiltak må utredes, kostnadsberegnes og
implementeres i økonomiplan.



Brann og redningsetaten har i dag ikke nødvendig utstyr og materiell til å takle en
større trafikkulykke der tyngre kjøretøyer (tungbilredning) er involvert.
Investeringsbehov i størrelsesorden kr. 150 000,-.

Bygninger som viktige for opprettholdelse av samfunnsmessige og viktige funksjoner
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8. Styrende dokumenter:
Ad. 2. Naturbasert sårbarhet



http://www.skrednett.no
http://www.nve.no

Ad. 3. Virksomhetsbasert sårbarhet
Dyresykdommer/Zoonoser:
 FOR 1965-03-19 nr. 9941: Forskrift om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av
matloven.
Forskriften grupperer dyresykdommene i gruppe A, B, C og D, der gruppe A er de
alvorligste. Det er særlig ved utbrudd av en av de 28 sykdommene som (p.t.) er listet i
gruppe A at Mattilsynet i forbindelse med begrensning og bekjempelse, vil ha behov
for assistanse fra andre etater og organisasjoner. Dette gjelder særlig sykdommer med
høy smittsomhet (munn og kløvsyke, svinepest, newcastle disease, aviær (fugle)
influensa m flere), og/eller der sykdommen er en zoonose dvs. smitter mellom dyr og
mennesker (f eks miltbrann og pandemisk influensa).
 FOR 2002-06-27 nr. 732: Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer
 FOR 2008-05-07 nr. 438: Forskrift om håndtering av dyrekadaver ved utbrudd av
smittsomme dyresykdommer
 FOR 1990-02-05 nr. 144: Forskrift om instrukser for A-, B- og C- sykdommer
(dyresykdommer)
Plantesykdommer:
Planteskadegjørere som er å anse som karanteneskadegjørere er beskrevet i matloven § 18 og
i forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 4 vedlegg
1 og 2.
Vann:
 ”Drikkevannsforskriften” (FOR 2001-12-4 nr. 1372.)
Ad. 4. Helseberedskap, - smittsomme sykdommer og epidemier











Smittevern plan for Ringerike Kommune.
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven)
Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgsloven)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonell oven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
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Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Ad. 6. Atomulykker:
 Dimensjonering av atomberedskapen – regjeringsbeslutning. Det kongelige helse -og
omsorgsdepartementet av 9.8.2010 (se Statens strålevern, Årsmelding 2010)
 Atomulykkesberedskap. Sentral og regional organisering. Kgl. Res. av 17.2.2006.
 (Rev. Utgave av Kgl. Res. av 26.6.1998 for bedre å møte dagens trusselbilde)
 Forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668 )
 Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).
 St.meld. nr. 25 (1997-98)
 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivil beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven) helsemessig og sosial beredskap Lov- 2010-06-25-45
 Se også Statens strålevern sine nettsider: www.nrpa.no

9. Aktuelle kartverk




Kart over flomfare (situasjonskart 10 og 100-årsflom)
Kart over flomfare (situasjonskart 200-årsflom)
Kart over rasfarlige områder (Kvikkleire)
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3194-4

Arkiv: F00

Sak: 43/15
Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015
Vedtak i Formannskapet:
Rundskriv IS 1 «Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet 2015» tas til
orientering, og det forutsettes at tjenesteområdene benytter rundskrivet i sine planer og
prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i tråd med de føringer som er gitt.
Behandling i Formannskapet 21.04.2015:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3194-3

Arkiv: F00

Sak: 21/15
Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd:
Rundskriv IS 1 «Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet 2015» tas til
orientering, og det forutsettes at tjenesteområdene benytter rundskrivet i sine planer og
prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i tråd med de føringer som er gitt.
Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.04.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til
formannskapet.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3194-2

Arkiv: F00

Sak: 20/15
Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015
Vedtak i Eldrerådet:
Rundskriv IS 1 «Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet 2015» tas til
orientering, og det forutsettes at tjenesteområdene benytter rundskrivet i sine planer og
prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i tråd med de føringer som er gitt.
Behandling i Eldrerådet 13.04.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

SAKSFRAMLEGG
Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3194-1

Arkiv: 040

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015
Forslag til vedtak:
Rundskriv IS 1 «Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet 2015» tas til
orientering, og det forutsettes at tjenesteområdene benytter rundskrivet i sine planer og
prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i tråd med de føringer som er gitt.
Beskrivelse av saken
Vedlagt følger rundskrivet Nasjonale mål og prioriteringer for 2015 (rundskriv IS-1).
Rundskrivet IS-1 er Helsedirektoratets årlige skriv til fylkesmennene, kommunene, regionale
helseforetak og fylkeskommunene. Målgruppen er administrativ og politisk ledelse.
Rundskrivet er basert på satsninger i Prop. 1 S og 1 S Tillegg 2014-2015 (statsbudsjettet),
samt departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsområdet for 2015.
Departementet beskriver i rundskrivet de nasjonale målene samt presiseringer av ønskede
aktiviteter/satsingsområder på 13 prioriterte områder. Disse er:


Folkehelsearbeid



Forebyggende helsetjenester



Barn og unge: Forebygging, oppfølging og behandling



Helse og omsorgstjenester i et flerkulturelt samfunn



Omsorg 2020



Allmennlegetjenester



Helsetjenesten til innsatte i fengsel



Kvalitetsforbedringer i helse og omsorgstjenesten



Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten



Psykisk helse og rus



Habilitering o rehabilitering



Helseberedskap og smittevern



Personell og kompetanse

Rådmannens vurdering
Rundskrivet tar i sine målformuleringer og prioriteringer utgangspunkt i en rekke viktige
tiltak som både er implementert og skal implementeres i tjenesteområdene i Ringerike
kommune.
Rådmannen anbefaler at rundskrivet tas til orientering.
Vedlegg


Nasjonale mål og prioriterte områder for 2015.
(https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-mal-og-prioriteringer-pa-helse-ogomsorgsomradet)

Ringerike kommune, 26.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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INNLEDNING

Rundskrivet IS-1 er Helsedirektoratets årlige skriv til fylkesmennene, kommunene, regionale
helseforetak og fylkeskommunene. Målgruppen er administrativ og politisk ledelse.
Rundskrivet videreformidler viktige nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet
i 2015. Det gir ikke en fullstendig oversikt over aktivitetene aktørene har ansvaret for.
Målet med rundskrivet er at mottakerne bruker informasjonen i sitt arbeid, og at en samlet
fremstilling bidrar til informasjonsdeling og koordinering på tvers av målgruppene.
Utgangspunktet er statsbudsjettet (Prop. 1 S), departementets tildelingsbrev til direktoratet og
direktoratets strategiske plan for 2014-2018.

1. NASJONALE MÅL FOR FOLKEHELSE OG
HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN
En trygg og god helse- og omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom.
Hele landets befolkning skal ha et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester uavhengig av
diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Målet
er flest mulig gode leveår for alle, og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen.
Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest forventet levealder. Vi skal skape et
samfunn som fremmer helse i hele befolkningen, hvor det legges til rette for en helsefremmende
livsstil, og gjør det enklere å ta sunne valg. Folkehelsearbeidet skal være systematisk og
langsiktig, og det å skape god helse skal være et sektorovergripende mål.
Gode IT-systemer er viktige verktøy for å bedre behandling, kvalitet, pasientsikkerhet,
effektivitet og ressursbruk. Det skal videreutvikles helhetlige IT-systemer for helse- og
omsorgstjenestene slik at nødvendige helseopplysninger følger pasienten hele veien.
Kommunene skal se helse- og omsorgssektoren i sammenheng med de andre
samfunnsområdene de har ansvar for. Det skal legges til rette for mer forpliktende samarbeid
mellom fastlegen og kommunen. Pasienter og brukere skal få en tydeligere rolle i helse- og
omsorgstjenesten. Brukere og pårørende skal møtes med respekt og omsorg.
Tjenestene skal ha god kvalitet, være trygge, tilgjengelige, effektive, og med kortest mulig
ventetider. Samhandlingsreformen legger vekt på å skape et mer helhetlig helse- og
omsorgstilbud, med forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus. Habilitering
og rehabilitering står sentralt. Gjennom reformen styrkes den kommunale helse- og
omsorgstjenesten for å gi pasientene et bedre tilbud nærmere der de bor. Alle som trenger
heldøgns omsorg skal få det. For å nå dette målet må hjemmetjenestene bygges ut.
I rusmiddelpolitikken står forebygging og tidlig innsats sentralt. Behandlingstilbudene i
kommunene og i spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles og styrkes.
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2. PRIORITERTE OMRÅDER

2.1 KOMMUNENE
Kommunen har ansvar for og skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys
nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Samhandlingsreformen ble startet i 2012 med to nye lover og en rekke økonomiske og faglige
virkemidler. Målet er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Pasienter og
brukere skal få tidlig og god hjelp når de trenger det, nærmest mulig der de bor.
I følge helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunene tilrettelegge for samhandling og de skal
samarbeide med andre tjenesteytere for å sikre nødvendige og helhetlige tjenester og gode
pasientforløp.
Folkehelseloven er et viktig verktøy for å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse
og utjevner sosiale helseforskjeller.

2.1.1 Folkehelsearbeidet
Bakgrunn
Kommunen har viktige virkemidler for å skape et samfunn som fremmer helse i hele
befolkningen. Lokale folkehelseutfordringer skal legges til grunn for mål og strategier på
folkehelseområdet, som igjen skal forankres i planprosesser etter plan- og bygningsloven (jf.
folkehelseloven).
Kommunens ledelse er ansvarlig for at det systematiske folkehelsearbeidet blir ivaretatt
gjennom å sørge for at kravene er tilstrekkelig kjent, at oppgavene er definert, at de som skal
utføre oppgavene har nødvendig kompetanse og ellers andre forutsetninger for å gjennomføre
aktivitetene. Det skal også finnes rutiner for forbedring dersom oppgavene ikke ivaretas som
forutsatt (jf. folkehelseloven § 30).
Tiltak i ulike sektorer er nødvendig for å skape gode oppvekst- og levekår, og for å utvikle et
samfunn som legger til rette for sunne levevaner, som fremmer fellesskap, trygghet og
deltakelse og som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller.

IS-1 2015

4

Kommunenes arbeid med miljørettet helsevern i skoler og barnehager er viktig for å skape gode
forutsetninger for læring, trivsel og helse. Det vises til nye veiledere til forskrift om miljørettet
helsevern i skoler og barnehager. Undersøkelser har avdekket at det er et generelt behov for å
styrke kommunenes kompetanse og kapasitet på dette området.
Kommunene kan forebygge og redusere skadevirkninger av alkoholbruk, blant annet ved å rette
fokus mot overskjenking. Dette kan bidra til trygge og gode lokalsamfunn, hindre vold og
ulykker, samt forebygge sykdom og rusmiddelmisbruk. Frem mot ny bevillingsperiode i 2016 er
arbeidet med å utarbeide gode alkoholpolitiske handlingsplaner viktig, gjerne som en del av
helhetlige rusmiddelpolitiske handlingsplaner.
Regjeringen legger frem en ny folkehelsemelding for Stortinget før kommunevalget. På denne
måten skal det legges til rette for god samordning mellom nasjonal politikk og kommunale
planprosesser. Regjeringen vil løfte frem tre innsatsområder i meldingen: psykisk helse i
folkehelsearbeidet, aktive eldre og helsevennlige valg. I tillegg vil forebyggende arbeid for barn
og unge være prioritert.
Det er avgjørende med god politisk forankring av folkehelsearbeidet. Nytt kommunestyre skal
vedta kommunal planstrategi, der kommunens oversikt over folkehelsesituasjonen legges til
grunn. Denne prosessen gir også anledning til demokratisk forankring av folkehelsearbeidet
gjennom diskusjoner av folkehelseutfordringene med aktører også utenfor
kommuneorganisasjonen.
De regionale kompetansesentrene er sentrale samarbeidspartnere når det gjelder
kunnskapsbasert folkehelsearbeid.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at kommunene:
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Med utgangspunkt i «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging»
ivaretar folkehelsehensyn, herunder utjevning av sosiale helseforskjeller, i kommunale
planer.
Øker kompetansen på alkoholloven, med særlig vekt på regelverk knyttet til
overskjenking.
Sørger for rutiner for løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, og
igangsetting av arbeidet med det fireårige oversiktsdokumentet (jf. veilederen «God
oversikt – en forutsetning for god folkehelse»). Det vises også til pkt. 3.2.1 om
folkehelsearbeid i fylkeskommunen.
Integrerer psykisk helse og livskvalitet i folkehelsearbeidet, med vekt på
mestringsbetingelser på livets ulike arenaer.
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Styrker kompetansen på helsemessige forhold ved skolemiljøer. Både for å bidra til at
alle skoler får status som godkjent (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler mv.) og for å ivareta elevenes rett til et godt skolemiljø (jf. kapittel 9a i
opplæringsloven). Dette som oppfølging etter kartleggingen av kommunenes arbeid med
skolemiljøet i 2013.
Bruker Politirådet som arena for kartlegging og diskusjon av lokale utfordringer knyttet til
rus og alkoholbruk for å motivere til forpliktende samarbeid mellom kommunen og
politiet. Det oppfordres til dialog med utelivsbransjen som del av satsingen på Ansvarlig
Alkoholhåndtering (AAH).
Understøtter arbeidet med skolens tobakksforebyggende arbeid og tobakksfri skoletid,
for eksempel gjennom tilsyn med tobakksbruk ved skoler/barnehager, og ved
inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter som en del av
kommunens tilsynsplan.

2.1.2 Forebyggende helsetjenester
Bakgrunn
Forebyggende og helsefremmende arbeid skal bidra til reduksjon av ikke smittsomme
sykdommer, og en bedre somatisk og psykisk helse i befolkningen. Universelle tiltak rettet mot
hele befolkningen, men også mot spesielle risikogrupper er nødvendig.
Endring av levevaner er omfattende og krevende. I mange tilfeller forutsetter det hjelp av
helsepersonell for å lykkes. Det anbefales at forebyggende helsetjenester til risikogrupper
organiseres i tråd med veileder til kommunale frisklivssentraler. Fra 2015 blir de ulike
tilskuddsordningene til friskliv, læring og mestring av sykdom slått sammen.
De forebyggende helsetjenestene i kommunene skal styrkes. Dette gjelder frisklivssentraler,
helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og svangerskaps- og
barselomsorgstjenester.
Norge har forpliktet seg til å følge opp WHOs mål om 25 % global reduksjon i for tidlig død av
ikke-smittsomme sykdommer, avgrenset til hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske
luftveissykdommer og diabetes, innen 2025. En stor andel av sykdommenes utbredelse kan
forebygges med kostnadseffektive tiltak (NCD-strategi 2013-2017).
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Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at kommunene:









Styrker arbeidet med tidlig intervensjon som bidrar til å redusere etterspørselen av
alkohol. Tidlig innsats bidrar også til å redusere tredjepartsskader (passiv drikking og
barn som pårørende).
Etablerer oppfølgingstilbud for endring og mestring av levevaner i tråd med veileder for
kommunale frisklivssentraler.
Sørger for at kommunale frisklivssentraler bidrar med kunnskap og data i forskning
relatert til endring av levevaner.
Etablerer tiltak som bidrar til en aktiv aldring og forebygger behov for helse- og
omsorgstjenester blant eldre.
Fortsetter oppfølging og styrking av helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten.
Sørger for at foreldre får tilbud om hjemmebesøk etter fødsel i tråd med forskrift.
Implementerer handlingsplan og strategi for å avdekke vold i nære relasjoner og
retningslinjer for barselomsorgen.

2.1.3 Barn og unge: forebygging, oppfølging og behandling
Bakgrunn
Det er ønskelig at kommunene utvikler et helhetlig og samordnet tilbud til utsatte barn og unge
og deres familier. Med utsatte barn og unge menes barn og unge med høy risiko for å utvikle
problemer som kan lede til manglende kompetanseoppnåelse i skolen og framtidig
marginalisering fra utdanning og arbeidsliv. Dette gjelder spesielt barn og unge utsatt for flere
eller alvorlige risikofaktorer. Eksempler på risikofaktorer er levekårsutfordringer, sosiale
problemer, helseutfordringer, vanskelig hjemmesituasjon og språkutfordringer.
Barnehage og skole har et bredt samfunnsmandat hvor inkludering av hele mangfoldet av barn
og unge er et overordnet prinsipp. Kommunene skal etterleve lovgivning som skal sikre et godt
læringsmiljø for skoleelever. Tilpasset opplæring skal ligge til grunn for all virksomhet i
grunnopplæringen. Tverrsektoriell samhandling bidrar til et helthetlig og samordnet
tjenestetilbud til utsatte barn, unge og deres familier. Barnekonvensjonen skal legges til grunn
for det arbeidet.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et sentralt helsefremmende og primærforebyggende
tilbud til gravide, barn og unge 0-20 år. Tjenestetilbudet varierer betydelig mellom kommuner.
Tjenestene er styrket i 2015 gjennom vekst i kommunenes frie inntekter med til sammen 200
mill. kroner og med 180 mill. kroner i 2014.
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Tannhelsetjenesten når hele barnepopulasjonen og er en viktig tjeneste for å vurdere omsorg for
barn og unge.
Medbestemmelse og medvirkning fra barn, unge og deres familier er en forutsetning for å sikre
at tiltakene treffer og tilrettelegges i samarbeid- og forståelse mellom tjenestemottakerne og
tjenesteyterne. Gjensidighet og samarbeid bidrar til økt mestring.
Regjeringen vil styrke den faglige satsningen innen psykisk helse og rus. Kommunene oppfordres
til å etablere tverrfaglige lavterskeltilbud og å rekruttere psykologer inn i tjenestene.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at kommunene:






Jobber for bedre samhandling og samarbeid mellom tjenestene lokalt i oppfølgingen av
utsatte barn og unge. Arbeidet skal ses i sammenheng med Regjeringens mål om økt
gjennomføring i videregående opplæring, satsing på rus og psykisk helse og etablering av
et tettere samarbeid mellom barnevern, helsestasjons- og skolehelsetjenesten,
barnehage, skole og NAV. Individuell plan er en rettighet og et virkemiddel på individ- og
systemnivå.
Vurderer kapasitet og kvalitet i helsestasjon og skolehelsetjeneste i forhold til behovene i
kommunen.
Tar i bruk ny oppdatert retningslinje for svangerskapsomsorgen – hvordan avdekke vold
(IS-2181)
Følger opp satsingen for økt rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene.

2.1.4 Helse- og omsorgstjenester i et flerkulturelt samfunn
Bakgrunn
Det er viktig at helse- og omsorgstjenesten møter ulike befolkningsgruppers behov. Det er behov
for spesiell oppmerksomhet om urbefolkningens og innvandreres helsemessige behov. Nasjonal
strategi om innvandreres helse legger til grunn at helsepersonell på alle nivåer får nødvendig
opplæring for å kunne yte likeverdige helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer at
helsepersonell har kunnskap om behov og eventuelle spesielle helseutfordringer hos ulike
grupper av innvandrere. God kommunikasjon er viktig i møte mellom helsepersonell og
pasienter, brukere og deres pårørende. Bruk av kvalifisert tolk vil da være nødvendig for å yte
forsvarlig helsehjelp. Den samiske befolkningen har tilsvarende rett til bruk av kvalifisert tolk og
tilrettelagte tjenester.
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Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at kommunene:





Sikrer at den samiske befolkningen får likeverdig tilgang til helse- og omsorgstjenester.
Sikrer at innvandrerbefolkningen får likeverdig tilgang til helse- og omsorgstjenester.
Har oversikt over tolkebehov og benytter kvalifiserte tolketjenester.
Sørger for at helsepersonell på alle nivåer har nødvendig kompetanse til å bruke tolk.

2.1.5 Omsorg 2020
Bakgrunn
Omsorg 2020 omfatter tiltak som følger av Omsorgsplan 2015 og Stortingets behandling av
Meld. ST.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, jf. Innst. 447 (2012-2013), samt øvrige tiltak for
å styrke kvaliteten og kompetansen i omsorgstjenestene.
Tilsyn og forskning dokumenterer uønskede variasjoner i kvaliteten i omsorgstilbudet, også i
forhold til verdighet og menneskerettigheter.
Samtidig som Omsorgsplan 2015 sluttføres ved utgangen av 2015, har arbeidet startet med å
utvikle og innarbeide nye og fremtidsrettede løsninger for å møte dagens og framtidens
utfordringer. Omsorg 2020 har som siktemål å ta i bruk samfunnets samlede omsorgsressurser
på nye måter, bidra til faglig omlegging gjennom ny kunnskap og teknologi, nye faglige metoder,
og støtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjon- og utviklingsarbeid på omsorgsfeltet.
Fylkesmennene skal forvalte et nytt kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd med en
ramme på 260 mill. En større og mer fleksibel tilskuddsordning skal legge til rette for å se de
ulike satsingene under Omsorg 2020 i sammenheng. Målet er å styrke kommunenes evne og
mulighet til å utvikle bærekraftige og gode omsorgstjenester. Det skal gis rom for at kommunene
setter i verk utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov. Innovasjons- og
kompetansetilskuddet skal sees i sammenheng med Kommunal- og moderniseringsdepartementets skjønnstilskudd som også kan benyttes til kommunal innovasjon og utvikling.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at kommunene:


9

Benytter strategier, målsettinger og tiltak i Omsorg2020 i kommunens planarbeid. Dette
omfatter blant annet innovasjon, fagutvikling og implementering av ny kunnskap.
Fylkesnettverkene i regi av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester er
viktige arenaer. Kommunene kan søke Fylkesmennene om prosjektmidler under den nye
tilskuddsordningen «Kompetanse og innovasjon».
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Etablerer gode rutiner for samarbeid med brukere, pårørende, frivillige og aktuelle
tjenesteytere, samt hvordan man støtter og avlaster pårørende.
Følger opp Demensplan 2015, med spesielt fokus på: økt kapasitet i tilrettelagt
dagaktivitetstilbud (egen tilskuddsordning), bedre informasjonstilbud, tilpassede
boenheter, tilbud til pårørende og tiltak for å øke kunnskap og kompetanse om demens.
Vurderer hvordan verdighet i omsorgen og menneskerettigheter er ivaretatt, og
iverksetter eventuelle tiltak basert på dette.
Følger opp satsingsområdene i Nevroplan 2015, med fokus på tilpassede
omsorgstjenester og tilrettelegging for et mest mulig aktivt liv til tross for sykdom og
funksjonstap.
Styrker fysisk aktivitet, sunt kosthold og sosiale og kulturelle aktiviteter og møteplasser.
Kommunen skal særlig ha fokus på fall- og ulykkesforebygging samt tiltak som fremmer
sosial deltakelse i samfunnet.
Kommunene skal følge med på om legedekningen i sykehjem i kommunen er
tilstrekkelig. I mange kommuner skjer det store demografiske endringer i
befolkningsstruktur, og det er viktig at oppdaterte behovskartlegginger legges til grunn.
Fylkesmennene skal følge med på utviklingen på dette feltet.

2.1.6 Allmennlegetjenester
Bakgrunn
Forskrift om fastlegeordningen legger et større ansvar på kommunene for integrering av
fastlegene i den øvrige helsetjenesten i kommunen. Kommunene skal oppfylle nye krav om
kvalitet- og funksjonskrav i legetjenesten, og være pådriver for legetjenestens samarbeid med
andre personellgrupper og tjenesteområder.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at kommunene:
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Formaliserer og styrker samarbeidsarenaene med fastlegene i tråd med inngåtte avtaler
og fastlegeforskriften.
Bidrar til å sikre kapasitet og kvalitet på allmennlegetjenesten, legevakten og
legetjenestens samarbeid med andre personellgrupper og tjenesteområder.
Bidrar til å formidle informasjon til alle fastlegene om ny henvisningsveileder til bruk ved
henvisninger til spesialisthelsetjenesten, etter at den foreligger høsten 2015.
Tar i bruk kreftstrategien, «Pakkeforløp for kreft».
Styrker kompetansen i sykemelderarbeidet hos allmennleger gjennom bruk av elæringskurs.
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2.1.7 Helsetjenesten til innsatte i fengsel
Bakgrunn
Helse- og omsorgstjenesten i fengslene skal være likeverdig med helse- og omsorgstjenesten for
den øvrige befolkningen. Avtale om samarbeid om helse- og omsorgstilbudet til innsatte i
fengsel bør inngå som del av samarbeidsavtalen mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.
Rehabilitering av innsatte er avhengig av et godt samarbeid mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten, samt kriminalomsorgen. Helsedirektoratets veileder om helse- og
omsorgstjenester i fengsel anbefales lagt til grunn for arbeidet i kommuner med fengsler.
Helse- og omsorgstjenestene i kommunene skal samhandle med kriminalomsorgen, fastlege i
hjemkommunen, NAV og andre aktører, spesielt ved forberedelse til løslatelse.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at kommunene:


Deltar i kompetansehevende tiltak med formål om å sikre likeverdige helse- og
omsorgstjenester til innsatte i fengsel.

2.1.8 Kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Bakgrunn
Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 22-7, Strategi 2014-2018 skisserer retning og
aktiviteter helse- og omsorgstjenesten skal jobbe med for å redusere pasientskader, bygge
varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i perioden 20142018. Pasientskader er vanlig forekommende i hele helse- og omsorgstjenesten, og mange
kommuner og virksomheter har ikke etablert rutiner for å hindre skader i å inntreffe. Det skal
utvikles egne pasientsikre kommuner i programperioden, som skal se helhetlig på
pasientsikkerhetsarbeidet på tvers av helse- og omsorgstjenestene. Frem til 2019 skal
pasientskader reduseres med 25 prosent.
I henhold til Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten: Og bedre skal
det bli! (2005-2015) skal relevante aktører bidra til god samhandling mellom nivåene for å sikre
at pasienter og brukere opplever å bli ivaretatt uavhengig av om det er helseforetakene,
kommunene, fylkeskommunene eller private som tilbyr hele eller deler av tjenesten.
Kvalitetsavtalen mellom regjeringen og KS om utvikling av kvalitet i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene 2012-2015 angir mål for kvalitetsutviklingen, og konkrete tiltak for å nå
målene.
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Nasjonale kvalitetsindikatorer har som formål å bidra til kvalitetsforbedring i helse – og
omsorgstjenesten, samt virksomhetsstyring og politisk prioritering. Kvalitetsindikatorene
publiseres på helsenorge.no for å gi innbyggerne informasjon om kvaliteten på helse- og
omsorgstjenester.
I 2015 vil de vedtatte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven kap.2 tre i kraft. Sammen
med de nye reglene om prioritering av helsehjelp vil det høsten 2015 komme ny
henvisningsveileder og nye prioriteringsveiledere på de ulike fagområdene. Det vil komme ny
helseregisterlov og pasientjournallov, revidert forskrift om syketransport og endringer i
legemiddelhåndteringsforskriften.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at kommunene:



Jobber for å oppfylle krav og forventninger i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.
Bruker IPLOS-data til planlegging og styring.

2.1.9 Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
Bakgrunn
Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak er viktige for at pasienter og brukere får
helhetlige tjenester. Syke eldre, kronisk syke, barn og unge, psykisk syke, personer med
rusmiddelproblemer og mennesker som trenger rehabilitering opplever brudd og svikt i
helsetilbudet. Særlig i overgangen mellom sykehus og kommunen.
Det skjer også store endringer i overgangene mellom sykehus og kommunene, blant annet i
tjenestetilbudet for pasienter som er vurdert utskrivningsklare i spesialisthelsetjenesten.
Ved implementeringen av samhandlingsreformen er det viktig at kommunene tar hensyn til
urbefolkningen og innvandrerbefolkningenes interesser, at de er involvert i planlegging og ved
vurdering av kompetansebehov.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at kommunene:
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Prioriterer utvikling av systemet med inngåelse, implementering og evaluering av
samarbeidsavtaler på områdene øyeblikkelig hjelp døgnopphold, psykisk helse og rus,
habilitering og rehabilitering.
Jobber med å oppnå målene i samhandlingsreformen, særlig:
• om tversektorielt folkehelsearbeid
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• om økt forebygging i helsetjenestene
• om tverssektorielt psykisk helse og rusarbeid
I samarbeid med helseforetakene vurderer det helhetlige tilbudet til pasienter som er
erklært utskrivningsklare i sykehus, med tanke på å sikre god forsvarlighet i hele
pasientforløpet.

2.1.10

Psykisk helse og rus

Bakgrunn
Fagfeltene rus- og psykisk helse er høyt prioritert. Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats
overfor mennesker med rusmiddel- og eller psykiske problemer. En styrket innsats skal bidra til
kapasitet og kvalitetsutvikling i tjenestetilbudet. Et overordnet mål er helhetlig, tilgjengelige og
individuelt tilpassede tjenester til målgruppen. God tilgang til behandling og oppfølging,
deltakelse i arbeid, aktivitet, bedre livskvalitet, god bolig og et sosialt liv er en målsetting.
Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014-2020), fastslår at alle skal ha et
godt sted å bo, og at alle som har behov for det skal få hjelp til å mestre boforholdet. Samarbeid
med brukere og pårørende er grunnleggende for å få til ønsket utvikling i tjenesten. Bruker- og
mestringsperspektiv skal være et bærende prinsipp både når det gjelder forebygging, behandling
og oppfølging hvor et godt lokalt tjenestetilbud bygger på flerfaglighet og tverrsektoriell
tenkning.
Ny opptrappingsplan for rusfeltet ble varslet i regjeringserklæringen av 2013, og planen skal
legges frem for Stortinget i løpet av 2015. Hovedinnsatsen rettes mot kommunesektoren. Planen
skal ha et langsiktig og helhetlig perspektiv, hvor tiltaksdelen skal spisses mot personer som er i
ferd med å utvikle eller allerede har etablert et rusmiddelproblem.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at kommunene:
•

•
•

13

Tar i bruk tilgjengelig verktøy, nasjonale og lokale data fra relevante undersøkelser og
rapporter for bedre oversikt, planlegging og dimensjonering av rus- og psykiskhelse
tjenester i kommunen jf. avsnitt om folkehelsearbeidet.
Videreutvikler og styrker kvalitet, kapasitet og kompetanse innen psykisk helse- og
rusarbeid ved å ta i bruk faglige retningslinjer og veiledere for fagfeltene.
Videreutvikler og styrker helsetilbudet og psykososial oppfølging til personer som
berøres av vold, overgrep, traumer og omsorgssvikt, inkludert forebygging av selvmord
og selvskading
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•

•

Aktivt benytter de mulighetene ulike statlige tilskuddsordninger legger til rette for, blant
annet for å bedre tilgang til egnet bolig med oppfølgingstjenester, økt kapasitet og
samhandling mellom tjenester og nivåer.
Etablerer strukturerer for samarbeid med brukere/ pårørende og frivillig sektor. Aktivt
benytter deres erfaringer/kompetanse i tjenesteutviklingen og som et supplement til de
offentlige tjenestene.

2.1.11

Habilitering og rehabilitering

Bakgrunn
Det skal legges økt vekt på habilitering og rehabilitering. Kommunene skal ha et tydeligere
ansvar for dette tjenesteområdet. Kapasitet, faglig bredde, kompetanse og kvalitet i tjenestene
skal være i samsvar med befolkningens behov. Helhetlige tilbud til personer med behov for
koordinerte tjenester skal sikres gjennom samarbeid på tvers av fag, nivåer og sektorer. Alle
pasienter og brukere som har behov for det skal få oppfylt retten til individuell plan og bli tilbudt
koordinator.
Tilskudd til hverdagsrehabilitering er fra 2015 lagt i den nye ordningen kompetanse og
innovasjon over kap.0761.68, se omtale under resultatområde 84 kommunale helse- og
omsorgstjenester.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at kommunene:
•
•
•

Medvirker til samarbeid og ansvarsavklaring mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten
Legger til rette for tverrsektoriell samhandling mellom helse, arbeid og utdanning –
særlig overfor gruppene barn, ungdom og unge voksne.
Sørger for økt bruk av individuell plan (IP) og koordinator og sikrer godt samarbeid om
dette på tvers av fag, nivåer og sektorer.

2.1.12

Helseberedskap og smittevern

Bakgrunn
Oppdrag innenfor helseberedskap er nå integrert i Justis- og beredskapsdepartementets
embetsoppdrag, resultatområde 53-55. Formålet er å fremme samordning av all
beredskapsaktivitet hos fylkesmannen, og å styrke sentral samordning.
Kommunene skal kunne håndtere kriser innenfor sitt ansvarsområde, koordinert med andre
kommuner og spesialisthelsetjenesten. Kommunene skal ha oppdaterte smittevernplaner,
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varslingsrutiner og arbeide for riktig antibiotikabruk og motvirke spredning av resistente
bakerier.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at kommunene:
•
•

Håndterer beredskapssituasjoner med implikasjoner for helse iht. resultatområde 53-55 i
Justis- og beredskapsdepartementets embetsoppdrag.
Tar i bruk smitteverntiltak og understøtte arbeid mot antibiotikaresistens.

2.1.13

Personell og kompetanse

Bakgrunn
Satsning på god ledelse, kompetanseutvikling, utdanning og rekruttering er de viktigste
faktorene for å nå målet om bærekraftige helse- og omsorgstjenester med god kvalitet.
Tilskuddet til kompetanseheving over Kompetanseløftet 2015 videreføres i det nye kompetanseog innovasjonstilskuddet, jf. omtale under Omsorg 2020. Tilskudd til kompetanseheving innen
rus- og psykisk-helsefeltet inngår fra 2015 over det nye budsjettkapittelet 765.
Tilgang på tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse er en hovedutfordring i fremtidens
folkehelsearbeid og helse- og omsorgstjeneste. For kommunene innebærer dette kontinuerlig
vurdering av kompetansebehovet og etablering av kompetansehevende tiltak i tjenestene.
Regjeringen har vedtatt at WHO-koden for internasjonal rekruttering av helsepersonell skal
implementeres blant arbeidsgivere i norsk helsetjeneste.
Turnus for leger ble endret i 2013. Det er også i 2015 nødvendig med ekstra oppmerksomhet
rundt tilsetting, planlegging og gjennomføring av turnustjenesten.
Det er innført ventelisteordning i turnustjenesten for fysioterapeuter, jf. forskrift om praktisk
tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at kommunene:
•
•
•
•
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Samarbeider med helseforetak om ansettelse av turnusleger.
Oppretter tilstrekkelig med turnusplasser for fysioterapeuter for å unngå venteliste.
Videreutvikler sine kompetanse- og rekrutteringsplaner i tråd med behov for
kompetanse og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten.
Styrker ledelseskompetansen bl.a. ved å benytte lederutdanningstilbud som er utviklet
på oppdrag fra Helsedirektoratet.
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•

Oppfyller forpliktelsene som følger av WHO-koden for internasjonal rekruttering av
helsepersonell.

2.2 FYLKESKOMMUNENE
Fylkeskommunenes ansvar på tannhelseområdet og folkehelseområdet fremkommer i
tannhelsetjenesteloven og lov om folkehelsearbeid.

2.2.1 Folkehelsearbeid
Bakgrunn
Fylkeskommuners ansvar i folkehelsearbeidet omfatter å fremme folkehelse innen de oppgaver
og med de virkemidler fylkeskommunen har. Folkehelsen skal ivaretas i politikkutforming og
samfunnsplanlegging, og integreres på tvers av oppgaver som tannhelse, videregående
opplæring, miljø og friluftsliv, kultur og idrett, samferdsel og trafikksikkerhet.
Fylkeskommunens ledelse er ansvarlig for at det systematiske folkehelsearbeidet blir ivaretatt
gjennom å sørge for at kravene er tilstrekkelig kjent, at oppgavene er definert, at de som skal utføre
oppgavene har nødvendig kompetanse og ellers andre forutsetninger for å gjennomføre aktivitetene.
Det skal også finnes rutiner for forbedring dersom oppgavene ikke ivaretas som forutsatt (jf.
folkehelseloven § 30).

Fylkeskommunen skal ha et systematisk folkehelsearbeid der oversikt over helseutfordringer
legges til grunn for planlegging og tiltak. Fylkeskommunen er en viktig pådriver for og samordner
av folkehelsearbeidet i fylket og skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene. En relevant
oppgave er å tilgjengeliggjøre opplysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket. I
dette ligger det bl.a. å forbedre forholdene for befolkningen gjennom å skape vekstkraftige
regioner. Som samfunnsutvikler har fylkeskommunen en rolle i å få til et helhetsgrep på
folkehelseutviklingen i fylket. Dette innebærer en pådriverrolle også overfor andre regionale
aktører, som frivillig sektor, næringslivet, forsknings- og undervisningsmiljøer, helseforetakene
og andre.
Det er lagt fram ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet for perioden 2014-2017.
Fylkeskommunene har iht. vegtrafikkloven et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme
trafikksikkerheten i fylket. Utfordringene er svært forskjellige i de ulike fylkene, og det er viktig
at prioriteringene tar hensyn til dette.
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Det skal igangsettes et stimuleringsarbeid i enkelte kommuner for å styrke utviklingsarbeid for å
fremme helsevennlig steds- og nærmiljøkvaliteter. Tidligere bevilgning til Fysisk aktivitet i et
folkehelseperspektiv (kapittel 719 post 73) er forenklet og flyttet til Klima- og
miljødepartementets budsjett (kapittel 1420 post 78).
Ungdata er fra 2015 tildelt egne midler. Det er gode erfaringer fra samarbeid med landets
fylkeskommuner om gjennomføring av undersøkelser på videregående skole, og koordinerte
prosesser i fylket.
Regjeringen legger frem en ny folkehelsemelding for Stortinget før fylkestings- og
kommunestyrevalg. På denne måten skal det legges til rette for god samordning mellom
nasjonal politikk og kommunale planprosesser. Regjeringen vil løfte frem tre innsatsområder i
meldingen: psykisk helse i folkehelsearbeidet, aktive eldre og helsevennlige valg. I tillegg vil
forebyggende arbeid mot barn og unge være prioritert.
Det er avgjørende med god politisk forankring av folkehelsearbeidet. Nytt fylkesting skal vedta
regional planstrategi, der fylkeskommunens oversikt over folkehelsesituasjonen i fylket legges til
grunn.
De regionale kompetansesentrene er sentrale samarbeidspartnere når det gjelder
kunnskapsbasert folkehelsearbeid.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at fylkeskommunene:
•
•

•

•

•
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Sørger for forankring av folkehelsearbeidet og styrker kompetansen på tvers av
fagområder, både administrativt og politisk, og i fylkeskommunens ledelse.
Sørger for rutiner for løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og
igangsetter arbeidet med det fireårige oversiktsdokumentet. Det oppfordres til å vurdere
en modell der fylkeskommunen etablerer et samarbeidsprosjekt med kommunene om
gjennomføring av Ungdata på ungdomsskolen og i videregående skole.
Sørger for at folkehelse fremmes på tvers av oppgaver og fagområder som
fylkeskommunen er ansvarlig for. For eksempel i regional utvikling og planlegging,
forvaltning og tjenesteyting og gjennom tiltak som kan møte regionale helseutfordringer.
Styrker kompetansen rundt helsemessige forhold ved skolemiljøer i videregående skole.
Bidrar til at alle videregående skoler får godkjenning iht helselovgivningen (jf. forskrift
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.), for å ivareta elevenes rett til et
godt skolemiljø (jf. kapittel 9a i opplæringsloven).
Utvikler samarbeid med ulike aktører i fylket inkludert medvirkning fra befolkningen.

IS-1 2015

2.2.2 Samhandling, kvalitet og helseberedskap
Bakgrunn
Fylkeskommunen har en rekke oppgaver med betydning for befolkningens helse, og der
samhandling med helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten er viktig.
Elever i videregående skole med behov for langvarige og koordinerte tjenester ivaretas ikke godt
nok i dag. Det er behov for at ansatte i videregående skole deltar i koordinering og samarbeid
om individuelle planer.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at fylkeskommunene:
• Samarbeider med kommune- og spesialisthelsetjenesten og andre relevante aktører om
å forebygge frafall fra videregående skole.
• Samarbeider med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunene
om koordinering og oppfølging av elever i videregående skoler med behov for langvarige
og koordinerte tjenester – herunder samhandling om individuell plan og koordinator.

2.2.3 Personell og kompetanse
Bakgrunn
God tilgang på helsefagarbeidere og annet helsepersonell med videregående opplæring er
avgjørende for å møte personellutfordringene i helse- og omsorgstjenestene framover.
Fagskoleutdanning som videreutdanning for helsefagarbeidere og annet helsepersonell gir økt
kompetanse i tjenestene og bidrar til rekruttering av nye helsefagarbeidere og andre faggrupper
med videregående opplæring.
Aktiviteter /satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at fylkeskommunene:
•
•
•
•
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Arbeider aktivt med frafallsproblematikk og andre utfordringer for helsearbeiderfaget og
utdanningen for tannhelsesekretærer.
Informerer kommunene om hvilke ordninger som gjelder for kvalifisering av voksne til
helsearbeiderfaget, herunder realkompetansevurdering.
Aktivt informerer om tilbudet innen fagskoleordninger i helse- og omsorgsfag.
Tar hensyn til WHOS kode om etisk rekruttering i alle ansettelsesprosesser.
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2.2.4 Tannhelsetjenester
Bakgrunn
Regjeringen har som mål å redusere sosiale helseforskjeller og øke befolkningens tilgjengelighet
til tannhelsetjenester, spesielt for dem som trenger det mest. Befolkningen skal sikres likeverdig
tilgang til nødvendige tannhelsetjenester.
Tannhelsetjenesten skal samhandle med andre aktører for å gi en helhetlig og forsvarlig
behandling av borgerne.
Se også punkt 3.1.4 Kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, og 3.1.5 Helse- og
omsorgstjenester i et flerkulturelt samfunn, som også er relevant for den fylkeskommunale
tjenesteytingen i tannhelsesektoren.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at fylkeskommunene:
•
•
•
•
•

•

Sørger for at de som har rett til oppsøkende og regelmessig tilbud om tannhelsehjelp fra
fylkeskommunen får tilgang til dette.
Samarbeider med privat tannhelsetjeneste for å løse offentlige oppgaver.
Har gode rutiner for bekymringsmeldinger fra barnevernet.
Bidrar til rekruttering av kandidater til spesialistutdanning.
Utarbeider samarbeidsavtaler med den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å
bidra til at tannhelsetjenestelovens prioriterte grupper får tilgang til tannhelsetjenester
og får hjelp til nødvendig daglig munnstell.
Legger til rette for at tannhelsepersonell bidrar i det tobakksforebyggende arbeidet ved å
gi individuell veiledning samt henvise til relevante tobakks-sluttetilbud.

2.3 REGIONALE HELSEFORETAK
Dette rundskrivet supplerer Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) oppdragsdokument og
foretaksmøter.

2.3.1 Samhandling og kvalitet
Bakgrunn
Nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017 omfatter blant annet samarbeid, pasientforløp,
forebygging, tidlig diagnostikk, utredning, og behandling, oppfølging, rehabilitering og
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kompetanse. Det inkluderer deltakelse i utarbeiding av handlingsplaner og retningslinjer.
Sentralt i 2015 er arbeidet med implementering av 28 pakkeforløp for kreft.
Kvalitetsindikatorer herunder ventetider skal være tilgjengelige som grunnlag for både styring og
pasienters valg. De regionale helseforetak skal bidra til utvikling av Helse- og kvalitetsregistre av
god kvalitet.
Oppfølging og videreutvikling av et enhetlig nasjonalt system for innføring av nye metoder i
spesialisthelsetjenesten er et prioritert område. Målet er en robust og forutsigbar vurdering av
nye metoder og ny teknologi.
Alle som behandler helse-, og personopplysninger skal sørge for tilfredsstillende
informasjonssikkerhet i henhold til lovverket. I dette ligger et ansvar for å gjøre tjenestene kjent
med regelverket knyttet til helsepersonells taushetsplikt. Norm for informasjonssikkerhet er et
hjelpemiddel i arbeidet med informasjonssikkerhet, og en forutsetning for forsvarlig
kommunikasjon mellom aktørene.
Helseregionene har utredet forutsetninger og muligheter for flytting av helseforetakenes
nettløsninger inn i helsenorge.no-plattformen.
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven i løpet av 2015 medfører implementering av
reviderte prioriteringsveiledere.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at regionale helseforetak/helseforetak:
•
•
•
•
•
•
•
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Legger til rette for elektronisk meldingsutveksling mellom helseforetakene og mellom
helseforetak, pleie- og omsorgstjenesten og fastleger.
Følger opp Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 med implementering av 28 pakkeforløp.
Deltar aktivt i arbeidet med nasjonalt system for introduksjon av nye metoder i
spesialisthelsetjenesten.
Deltar aktivt i implementeringen av reviderte prioriteringsveiledere.
Bidrar i planlegging og forberedelser til etablering av nettløsninger i helsenorge.noplattformen.
Legger til rette for forsvarlig håndtering av helse- og personopplysninger i det daglige
arbeidet.
Legger til rette for rapportering på behandlingsstedsnivå av data til nasjonale
kvalitetsindikatorer og fritt sykehusvalg herunder fritt behandlingsvalg.

20

2.3.2 Kvalitetsforbedring
Bakgrunn
Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender” er fra 1. januar 2014 et nasjonalt
pasientsikkerhetsprogram (2014-2018). Her videreføres hovedlinjene i å redusere antall
pasientskader og sikre trygge tjenester.
I 2015 vil de vedtatte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 tre i kraft. Sammen
med de nye reglene om prioritering av helsehjelp vil det komme nye prioriteringsveiledere på de
ulike fagområdene. Det kommer ny helseregisterlov og pasientjournallov, revidert forskrift om
syketransport og endringer i legemiddelhåndteringsforskriften. Endringer i pasient- og
brukerrettighetsloven krever revisjon av samtlige prioriteringsveiledere. I tillegg må EPJ/PAS
systemene tilpasses flere av lovendringene.
For å understøtte kvalitet og kompetanse ved nyfødt- intensivavdelinger kommer en ny veileder
på området.
Nasjonale kvalitetsindikatorer skal bidra til kvalitetsforbedring i helse – og omsorgstjenesten,
virksomhetsstyring og politisk prioritering. Formålet med å publisere nasjonale
kvalitetsindikatorer på helsenorge.no er å gi innbyggerne informasjon om kvaliteten på helse- og
omsorgstjenester.
E-resept er utviklet for å oppnå tryggere legemiddelbruk. Det er et mål at alle helseforetak tar i
bruk e-resept innen utgangen av 2015.
Nasjonal kjernejournal er utviklet for å oppnå økt pasientsikkerhet, spesielt under øyeblikkelig
hjelp. En utprøvning er gjennomført i 2014 i Trondheim og Stavanger med omkringliggende
kommuner. Utprøvningene utvides til å omfatte alle fastleger, akuttmedisinsk kjede og
innbyggere som bor i Helse Vest og Helse Midt i løpet av 2015. I tillegg skal det gjennomføres
utprøving av kjernejournal i utvalgte områder innen Helse Sør-Øst og Helse Nord.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at regionale helseforetak/helseforetak:
•

•
•
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Implementerer nytt regelverk (helseregisterlov, pasientjournallov, forskrift om
syketransport, legemiddelhåndteringsforskriften, pasient- og brukerrettighetslov) med
formål om å sikre lik tilgang til likeverdige tjenester med god kvalitet.
Legger til rette for gode rutiner for å melde om uønskede hendelser samt åpenhet og
regelmessig gjennomgang av avviksmeldinger.
Ivaretar brukermedvirkning i alle ledd.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sørger for at tjenestene utvikles i tråd med Nasjonal strategi om innvandreres helse
2013-2017.
Etablerer gode systemer for implementering av gjeldende og nye retningslinjer og
veiledere.
Deltar i arbeidet med revisjon av prioriteringsveilederne.
Innfører e-resept i helseforetakene.
Innfører autentiseringsløsning med sikkerhetsnivå 4 hos helsepersonell som skal ha
mulighet til å forskrive elektroniske resepter og/eller ha tilgang til kjernejournal.
Bidrar til innføringen av kjernejournal i akuttmedisinsk kjede i samarbeid med
Helsedirektoratet i henhold til avtalte planer.
Rapporterer data til nasjonale medisinske kvalitetsregistre og sentrale registre som en
del av kvalitetsmåling og forbedringsarbeid.
Bidrar i utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for kvalitetsmåling og
kvalitetsforbedring.
Kartlegger ernæringsmessig risiko, herunder tilstrekkelig kapasitet innen klinisk
ernæringsfaglige tjenester til ulike grupper. Kosthåndboken er utviklet for å understøtte
et slikt arbeid.

2.3.3 Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
Bakgrunn
Samarbeidsavtalene mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten skal bidra til at pasienter og
brukere får helhetlige tjenester. Det er viktig at avtalene følges opp, evalueres og revideres.
Samarbeidsavtalene skal være i tråd med kravene beskrevet i lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester.
Syke eldre, kronisk syke, barn og unge, psykisk syke, personer med omfattende
rusmiddelproblemer og andre som trenger rehabilitering, opplever brudd og svikt i helsetilbudet.
Dette gjelder særlig i overgangen mellom sykehus og kommunen.
Det skjer også store endringer i overgangene mellom sykehus og kommunene, blant annet i
tjenestetilbudet for pasienter som er vurdert utskrivningsklare i spesialisthelsetjenesten.
I kravene til turnus for leger er det en plikt for helseforetak og kommuner å samarbeide om
tilsettinger av turnusleger. Godt samarbeid bidrar til gode tilsettinger og god kvalitet på
tjenesten.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at regionale helseforetak/helseforetak:
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•

•
•

•
•
•

Følger opp samarbeidsavtalene og etablerer helhetlige pasientforløp, samt utvikler deleller underavtaler mot institusjoner i kommunen som sykehjem, asylmottak, fengsel
m.m.
Videreutvikler samarbeidsavtalene med kommunen slik at beredskapsansvaret for
kommunale øyeblikkelig hjelp-sengeposter og andre samhandlingstiltak blir avklart.
I samarbeid med kommunene vurderer det helhetlige tilbudet til pasienter som er
erklært utskrivningsklare i sykehus, med tanke på å sikre god forsvarlighet i hele
pasientforløpet.
Samarbeider med kommunene om den nye turnusordningen for leger.
Økt satsning på ambulerende tjenester og andre samhandlingstiltak med kommunene.
Har særlig oppmerksomhet på pasienter/pasientgrupper der kommunikasjon og
utveksling av informasjon ikke fungerer godt nok.

2.3.4 Psykisk helse og rus
Bakgrunn
Rus og psykisk helse skal fortsatt ha høy prioritet. Rusbehandling og psykisk helsevern skal hver
for seg ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk, målt i kostnadsendringer, ventetid og
aktivitet. Innen psykisk helsevern skal veksten komme innen distriktspsykiatriske sentre (DPS) og
psykisk helsevern barn og unge (PHBU). DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode
akuttjenester gjennom døgnet, døgnbehandling, ambulante tjenester og poliklinikk, slik at
befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester dekkes.
Tjeneste- og behandlingstilbudene innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling må gjøres mer
tilgjengelige. Det må legges vekt på en faglig og kompetansemessig oppgradering innenfor begge
sektorer for å sikre pasientene trygge tjenester av god kvalitet.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at regionale helseforetak/helseforetak:
•
•
•
•
•
•
•
•

23

Bygger ut og styrker distriktspsykiatriske sentre (DPS) og psykisk helsevern barn og unge
(PHBU).
Videreutvikler god akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri.
Reduserer ventetider.
Styrker utadrettet arbeid, og samarbeid med og støtte til kommunale tjenester herunder
også barneverntjenesten.
Styrker samarbeidet med statlig barnevernstjeneste.
Prioriterer arbeid med pårørende og barn som pårørende.
Kjøper plasser fra ideelle virksomheter innen psykisk helsevern og rusbehandling.
Reduserer/sikrer riktig bruk av tvang innen psykisk helsevern.
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•
•
•
•
•
•
•

Følger opp nasjonal overdosestrategi.
Følger opp arbeidet med selvmordsforebygging.
Sørger for kompetanseheving – innføring av russpesialitet for leger.
Sørger for implementering av anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.
Følger opp arbeid knyttet til Meld. St.30 (2011-2012) Se meg!
Tilrettelegger for sammenhengende og helhetlige behandlingsforløp for pasienter med
behov for koordinerte tjenester.
Samarbeider under omstillingsprosessen med kommuner og brukerorganisasjoner slik at
alle brukergrupper sikres minst like godt tilbud etter omstilling.

2.3.5 Habilitering og rehabilitering
Bakgrunn
Det er viktig at spesialisthelsetjenesten har et godt utviklet tilbud innen habilitering og
rehabilitering. Tidlig intervensjon og rehabilitering samtidig med øvrig behandling i
spesialisthelsetjenesten bør være sentrale momenter i dette tilbudet. Kompleks
døgnrehabilitering samt spesialisert habilitering og rehabilitering ambulant og poliklinisk er også
viktige deler av spesialisthelsetjenestens ansvar.
De regionale helseforetakene skal bidra til å desentralisere spesialisthelsetjenester der dette er
hensiktsmessig, samt bidra til å utvikle og styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Viktige virkemidler er samarbeidsavtalene og spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor
de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Omstilling av tjenester som berører kommunene,
skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye
oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et kontinuerlig og like godt eller
bedre tjenestetilbud enn tidligere. Dette forutsetter et nært samarbeid mellom regionale
helseforetak/helseforetak og kommunene, samt brukerne og deres organisasjoner.
Spesialisthelsetjenesten må sammen med kommunen bidra til at pasienter som trenger
habilitering og rehabilitering får et totaltilbud preget av godt koordinerte og sømløse forløp.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at regionale helseforetak/helseforetak:
•
•
•
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Sørger for at koordinerende enhet (KE) for habilitering og rehabilitering med tydelig
ansvar og rolle er synlige og tilgjengelige i alle helseforetak.
Sørger for at ansvars- og oppgavefordeling innen habilitering og rehabilitering er
beskrevet i samarbeidsavtalene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.
Sørger for økt bruk av individuell plan (IP) og koordinator og sikrer godt samarbeid om
dette på tvers av fag, nivåer og sektorer.
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•

Bistår Helsedirektoratet i utviklingen av nasjonale kvalitetsindikatorer for habilitering og
rehabilitering.

2.3.6 Beredskap
Bakgrunn
Hendelsene 22. juli 2011 har vært grundig gjennomgått av flere instanser. Det er avdekket
forbedringspunkter som skal følges opp. Regionale helseforetak/helseforetak er sentrale aktører
i oppfølgingsarbeidet.
Nødnettet skal bygges ut i hele landet. Gode akuttmedisinske tjenester krever helsepersonell
med god kompetanse som er opplært og øvet.
Justisdepartementet har tatt initiativ til å utarbeide en nasjonal strategi for CBRN-beredskap.
Regionale helseforetak er en av bidragsytere.
De regionale helseforetakene overtok 1. januar 2015 ansvar for beredskapssikring av legemidler
til spesialisthelsetjenesten.

Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at regionale helseforetak/helseforetak:
•

•
•
•
•
•
•
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Bidrar i Helsedirektoratets oppfølging av tiltak etter terrorangrepene 22. juli 2011 og
følger opp tiltak som gjelder spesialisthelsetjenesten i samarbeid med andre regionale
helseforetak, fylkesmenn, kommuner og andre berørte fagmiljøer.
Bidrar i utarbeidelsen av en nasjonal strategi for CBRN-beredskap.
Tar ansvar for innføring av nødnett i egen helseregion.
Sikrer en velfungerende nødmeldetjeneste før, under og etter utbyggingen av nødnett i
nært samarbeid med kommunen.
Bidrar i øvrig arbeid med utviklings- og forbedringstiltak knyttet til den akuttmedisinske
kjede og akuttmottak.
Sikrer en kontinuerlig lærende helsetjeneste gjennom systematisk evaluering av
hendelser, øvelser, trening og kompetanseutvikling.
Sikrer tilgang til kritiske legemidler ved beredskapslagring eller beredskapsavtaler med
relevante aktører i forsyningskjeden.
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2.3.7 Personell og kompetanse
Bakgrunn
Det vises til oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2015.
Turnus for leger ble endret i 2013. Det er også i 2015 nødvendig med ekstra oppmerksomhet
rundt tilsetting, planlegging og gjennomføring av turnustjenesten.
I løpet av 2015 skal det etableres spesialitetsråd for spesialistutdanningen for leger og utformes
en ny spesialitet i mottaks- og indremedisin. I tillegg kan det komme andre endringer med
konsekvenser for gjennomføringen av spesialistutdanningen for leger. Det er nødvendig at
helseforetakene bidrar til en best mulig gjennomføring av endringene for å styrke kvaliteten i
pasientbehandlingen.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at regionale helseforetak/helseforetak:
•
•
•
•
•
•
•

Sørger for god oversikt over egne personellressurser og kompetanseprofil.
Fremlegger planer og tiltak for å dekke personell- og kompetansebehovene.
Bidrar, sammen med fylkesmannen, til arbeidet med kompetanse- og rekrutteringsplaner
i kommunene.
Oppretter tilstrekkelig med turnusplasser for fysioterapeuter for å unngå venteliste.
Samarbeider med kommunene om gode tilsettinger turnusleger, og lyser ut alle stillinger
i turnusportalen. Tilrettelegger for gode praksisplasser for alle helsepersonellgrupper.
Bidrar til å realisere endringer i spesialistutdanningen og spesialitetsstrukturen for leger i
tråd med Helse- og omsorgsdepartementets beslutning.
Tar hensyn til WHOS kode om etisk rekruttering i alle ansettelsesprosesser.

2.3.8 Helsefremmende og forebyggende arbeid
Bakgrunn
Lov om spesialisthelsetjenester pålegger helseforetakene å bidra til å fremme folkehelse og
forebygge sykdom. Spesialisthelsetjenestens ansvar for å fremme folkehelse og motvirke
sykdom, skade og lidelse kan konkretiseres i tre hovedområder: Forebygging og helsefremming
for personer som kommer i kontakt med spesialisthelsetjenesten, overvåking av sykdom og
risikoforhold samt kunnskaps- og kompetanseutveksling med kommuner og andre
samarbeidspartnere.
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Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt mål om 25 % global reduksjon i for tidlig død av ikkesmittsomme sykdommer, avgrenset til hjerte- og karsykdommer, kreft, kronisk
luftvegssykdommer og diabetes, innen 2025. Norge har forpliktet seg til å følge opp dette målet.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at regionale helseforetak/helseforetak:
•
•
•
•

Følger opp etableringen av regionale sentre for astma, allergi og andre
overfølsomhetsreaksjoner ved landets fire regionsykehus.
Etablerer tilbud om tobakksavvenning før operative inngrep, gjerne i samarbeid med
kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Sørger for at rapportering av skadedata til Norsk pasientregister (NPR) har høy
kompletthet og kvalitet.
Vurderer å etablere diabetesteam som bidrar til kvalitetsheving av behandling i tråd med
erfaringene fra Helse Nords modell.

2.4 FYLKESMENNENE
Bakgrunn
Fylkesmennene får sine oppdrag gjennom Helsedirektoratets embetsoppdrag som publiseres på
FM nett og på Helsedirektoratets hjemmesider. Embetsoppdraget gir en oversikt over
prioriteringer og særskilte oppgaver som fylkesmannen skal utføre. Det vises for øvrig til
Tildelingsbrev 2015 kapittel. 525 til fylkesmennene.
Embetsoppdraget for 2015 er ikke en komplett oppgavekatalog. Fylkesmennene har anledning til
å utforme gjennomføringen i tråd med lokale forhold og behov, og det gis rom for lokale
tilpasninger av oppgaver. Eventuell nedprioritering skal gjøres i dialog med Helsedirektoratet.
Aktiviteter/satsningsområder i 2015
Helsedirektoratet ber om at Fylkesmannen særlig prioriterer arbeidet med:
•
•
•
•
•
•
•
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forsterket innsats overfor målgruppa barn og unge
en god omsorgstjeneste i kommunene i tråd med Omsorg 2020
at folkehelseloven brukes aktivt i kommunene og fylkeskommunen
god smittevernberedskap i kommunene
bedre behandling og forebygging innen psykisk helse- og rusfeltet
legetjenestens samarbeid med andre personellgrupper og tjenesteområder
at samhandlingsreformens intensjoner ivaretas i den pågående kommunereformen
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Se nærmere omtale i Embetsoppdraget til landets fylkesmenn, under resultatområdene:
• 76 Samhandling, kvalitet og helseberedskap
• 77 Andre oppdrag
• 83 Folkehelsearbeid
• 84 Kommunale helse- og omsorgstjenester
• 85 Spesialisthelsetjenesten
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PRIORITERTE OMRÅDER

Postadresse: Pb. 7000,
St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon:
+47 810 20 050
Faks:
+47 24 16 30 01
E-post:
postmottak@helsedir.no
www.helsedirektoratet.no
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3007-4

Arkiv: H30

Sak: 44/15
Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og kontorlokaler for hjemmebaserte tjenester
Framdriftsplan
Vedtak i Formannskapet:
Forslag til framdriftsplan for etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til
hjemmebaserte tjenester ved tidligere Norderhov sykehjem, tas til etterretning.
Behandling i Formannskapet 21.04.2015:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3007-3

Arkiv: H30

Sak: 20/15
Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og kontorlokaler for hjemmebaserte tjenester
Framdriftsplan
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd:
Forslag til framdriftsplan for etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til
hjemmebaserte tjenester ved tidligere Norderhov sykehjem, tas til etterretning.
Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.04.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til
formannskapet.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3007-2

Arkiv: H30

Sak: 19/15
Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og kontorlokaler for hjemmebaserte tjenester
Framdriftsplan
Vedtak i Eldrerådet:
Forslag til framdriftsplan for etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til
hjemmebaserte tjenester ved tidligere Norderhov sykehjem, tas til etterretning.
Behandling i Eldrerådet 13.04.2015:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

SAKSFRAMLEGG
Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3007-1

Arkiv: 040

Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og kontorlokaler for
hjemmebaserte tjenester
Framdriftsplan
Forslag til vedtak:
Forslag til framdriftsplan for etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til
hjemmebaserte tjenester ved tidligere Norderhov sykehjem, tas til etterretning.
Beskrivelse av saken
Budsjett 2015, Handlingsplan 2015 – 2018 omfatter to større byggeprosjekter innen helse og
omsorgstjenesten.
1. Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede, inklusive et borettslag på initiativ fra en
gruppe foreldre, på Hov. Tomten er nå gjenstand for en mulighetsskisse med påfølgende
reguleringsplan.
2. Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til hjemmebasert omsorg på tomten
til tidligere «Norderhovhjemmet».

Begge prosjekter ligger innenfor husbankens regler for investeringsstøtte som skal stimulere
kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i omsorgsboliger for personer med behov
for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet tildeles kommunen (og kun kommunen)
når kommunen står som eier, og kan ikke videretildeles (jf. pkt. 3 i retningslinjene
http://nedlasting.husbanken.no/Filer/8b18.pdf). Kommunen avgjør selv om den vil eie
omsorgsboligene, eller om kommunen skal leie eller på annen måte framskaffe
omsorgsboligene gjennom avtaler på forretningsmessig basis. Dersom kommunen velger å
leie, kan husbanken vurdere å tildele tilskudd etter samme satser, men kun der leieforholdet

skjer gjennom en avtale på forretningsmessig basis. Slik avtale kan ikke inngås med en
«non-profitt» stiftelse, og kommunen er derfor avskåret fra å benytte Ringerike
Boligstiftelse til slike prosjekter.
For 2015 er gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel pr. boenhet 50 prosent av
maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent pr. omsorgsbolig og
55 prosent pr. sykehjemsplass. Tilskudd til fellesareal i tilknytning til eksisterende
omsorgsboliger er 55 prosent av godkjente anleggskostnader når kommunene skal gi
heldøgns tjenester. Dette betyr at kommunen gjennom investeringstilskudd og
momsrefusjon i realiteten får finansiert 75 % av totale anleggskostnader. Dette for å sette
kommunen i stand til å ha en forsvarlig utleiepris på boligene, og å kunne møte husbankens
kvalitetskrav, som klart virker kostnadsdrivende. Disse er i hovedsak at boligene skal:


Være tilpasset personer med demens og kognitiv svikt i tråd med Demensplan 2015.
Dette innebærer blant annet små avdelinger og bofellesskap med rom for aktiviteter
og tilgang til tilpasset uteareal. Det understrekes at boenhetene ikke skal ha
institusjonsliknende preg, og dette prinsippet skal bli hensyntatt i planlegging og
utforming av boenhetene. Boenhetene bør også plasseres i ordinære og gode
bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en
forutsetning at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte.



være universelt utformet i henhold til NS 11001



ha energieffektive løsninger



oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 iht. branntekniske krav, og det skal
installeres sprinkelanlegg



tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven



være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler,
kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi



tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene

Godkjente anleggskostnader pr. boenhet i omsorgsboliger og sykehjem, er nå 2 972 000
kroner. De maksimale tilskuddssatsene er 1 337 400 kroner for en omsorgsbolig.
Det gis også 55 prosent utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for
dagaktivitetstilbud. Dagaktivitetstilbudet gjelder beboere i omsorgsboliger og ulike grupper
hjemmeboende som har behov for et slikt tilbud

Rådmannen ønsker å komme med følgende orientering når det gjelder prosjektet på
Norderhovhjemmet:
I handlingsplan 2015 – 2018 er det beskrevet en rivning av «gamlebygget» til det tidligere
sykehjemmet, og en større oppgradering av den nyeste delen. Dette for å kunne drifte

hjemmetjenesten og dagens dagsenter parallelt med rivning og nybygg. Slik løsning ble
skissert for å sikre dagsenteret og hjemmebaserte tjenester nødvendige arealer i en rive og
byggeperiode. Flere forhold indikerer at slik løsning vil være kostnadsdrivende og
begrensende på prosjektet. Dette fordi:


Den nye delen er i langt dårligere forfatning enn den ved første øyekast framstår.
Dette bekreftes av en vurdering som tidligere ble gjort av eiendomstjenesten i
forhold til mulighetene for å benytte denne delen til kontorlokaliteter. En slik bruk
kom i konflikt både med ventilasjonsmuligheter, kvalitet på vindusruter o.l., slik at
en oppgradering til dagens krav ville bli svært kostnadskrevende. Likens krav til
rømningsveier og heis.



Dersom den gamle delen skal rives, samtidig som den nye delen benyttes, vil dette
avstedkomme et omfattende arbeid med å «lukke» den gjenstående delen (den gamle
delen representerer endeveggen på den nye delen). Det vil ikke være nok med å
dekke denne til med presenninger. Slik løsning vil også by på en rekke utfordringer
da arealer i kjeller strekker seg over begge bygningsdelene og bygningsdelene har
felles opplegg for vann og kloakk.



En ny vurdering av å gjennomføre en slik prosess konkluderer med at det uansett
valg av prosess ikke vil være mulig eller forsvarlig å opprettholde drift i den nye
bygningsdelen mens den gamle rives. Den gamle delen er i betong. Det er grunn til å
anta at støy og støvplager vil være store. Rigg og nødvendig uteareal vil gjøre det
utfordrende med drift i "nye bygget" under en rivningsprosess.



Drift under rivning og byggeprosess vil gi begrenset spillerom for entreprenør og
føre til høyere kostnader.



Rådmannen har tidligere signalisert at eiendommen skal utnyttes optimalt ved en
utbygging. Arealene til hjemmebasert tjenester trenger ikke være store, men
aktiviteten krever en del parkeringsareal. Husbankens retningslinjer skisserer ca. 60
m2 /leilighet, og også til disse kreves en del parkeringsareal og boder. Når det gjelder
dagsentra må det beregnes 10 m2 /bruker for å utløse investeringstilskudd.
Dersom den gamle delen blir stående, vil denne legge uheldige begrensninger på
arealløsningen på tomta. En mulighetsskisse på «jomfruelig tomt», d.v.s uten
ivaretagelse av deler av eksisterende bygning, vil være langt mer kostnadseffektiv,
samtidig som det åpner for alternative og kreative løsninger for det endelige
prosjektet.

Ut over dette har rådmannen vurdert følgende problemstillinger som kan ha innvirkning på
framdriften:


Sivilforsvaret har oppmontert et varslingsanlegg «Tyfonanlegg» på dagens bygning.
Dette er i dag klassifisert som et beredskapsanlegg, og rådmannen har fått klarsignal
fra Sivilforsvaret om at anlegget kan rives.







Tidligere bygningsmasse er utstyrt med tilfluktsrom. Dette er ikke noe krav i forhold
til framtidigs omsorgsboliger, og anlegget var aldri tiltenkt andre enn pasienter og
ansatte på tidligere sykehjem. Det er derfor uproblematisk at disse saneres.
Telenor har oppmontert en basestasjon (4G-dekning) to steder på taket og på loftet i
den gamle bygningen. Avtalen med Ringerike kommune utløper 28. august, og
rådmannen har varslet Telenor om at denne avtalen ikke kan/vil bli fornyet. Det viser
seg at det er svært vanskelig for Telenor å erstatte denne stasjonen uten videre, og at
det er utfordrende å finne gode plasseringer i forhold til dekningsområde for denne
delen av kommunen. Telenor har bedt om at stasjonen ikke settes ut av drift før tidlig
2016, for på den måten å vinne noe tid for alternativ løsning. Rådmannen har i
samråd med prosjektansvarlig i kommunen konkludert med at dette er
uproblematisk.
Utfordringen med å finne erstatningslokaler for hjemmetjenesten og dagsenterdrift i
byggeperioden har funnet sin løsning i og med at AI flytter sin virksomhet til
Risesletta fra 2016. Flytting starter allerede sommeren 2015. Kommunen har derfor
tilfredsstillende lokaliteter til erstatningslokaler i egen regi.

Ut fra en totalvurdering vil rådmannen derfor gå for at Norderhovhjemmet saneres i sin
helhet, for å sikre en optimal utnyttelse av eiendommen, og ser for seg følgende
framdriftsplan.
Prosjektfase

2015
AprilMaiJuni

Utarbeidelse av
mulighetsskisse
Anbudsdokumenter
for rivning
Valg av
rivningsentreprenør
Rivningsprosess
Anbudsdokumenter
forprosjekt
Forprosjekt fram til
anbudsdokumenter,
hovedentreprise
Anbudsperiode
Valg av entreprenør
Byggeperiode
Innflytting

2016
Aug.Sept.

Okt.Nov,Des.-

Jan. Feb.Mars.

2017
April Mai Aug

Sept.Okt.

Vedlegg


Ingen

Ringerike kommune, 23.03.2015

Tore Isaksen
rådmann

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3153-4

Arkiv: A10 &32

Sak: 46/15
Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2015
Vedtak i Formannskapet:
Brukerundersøkelsen tas til orientering.
Behandling i Formannskapet 21.04.2015:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedkomiteens (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3153-3

Arkiv: A10 &32

Sak: 13/15
Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2015
Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur:
Brukerundersøkelsen tas til orientering
Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 15.04.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOK) innstilling til
formannskapet.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3153-2

Arkiv:

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2015
Forslag til vedtak:
Brukerundersøkelsen tas til orientering

Saksutredning
Ringerike kommune gjennomfører en årlig brukerundersøkelse blant foreldre med barn i de
kommunale barnehagene. Foreldrene har gitt hver påstand en score fra 1 til 6.
Brukerundersøkelsen ble første gang gjennomført i 2013.
Brukerundersøkelser gir informasjon om hvordan barn og foreldre opplever
barnehagetilbudet, og er viktig for barnehagens kvalitetsarbeid. Brukerundersøkelsen er
oversatt til Arabisk, Polsk og Engelsk
Svarprosenten på brukerundersøkelsen ble i år 70.9 %. Resultatene viser at foreldrene i høy
grad opplever den totale kvaliteten i de kommunale barnehagene som god. Svært mange har
rapporterer at barnet trives godt i barnehagen. Foreldrene beskriver at de opplever at barna
er trygge, har venner og har lyst til å dra i barnehagen.
Foreldrene opplever at barnet får tilbud om allsidige aktiviteter, har venner og læres å omgås
andre barn og voksne. Foreldrene beskriver også at de opplever å bli møtt på en god måte,
og at de får nok informasjon til å føle trygghet. Foreldrene beskriver at de får best og nyttig
informasjon gjennom daglig kontakt, gjennom foreldresamtaler og ved å lese
periodeplan/årsplan. Foreldrene opplyser at de leser informasjon fra barnehagen og generelt
får den informasjonen de forvente.
Undersøkelsen vil bli behandlet i barnehagenes SU i løpet av mai, dette for å legge til rette
for dialog med brukerne som har besvart undersøkelsen. Resultatene skal benyttes i det
videre arbeidet med å forbedre kvaliteten i barnehagene.

I årets undersøkelse er kommentarfeltet tatt ut fordi dette feltet utfordrer anonymiteten og
behandlingen av resultatene i barnehagene. Barnehagemyndigheten har mottatt noen
henvendelser om dette fra foresatte. Rådmann påpeker at foresatte gjennom SU har
påvirkningsmulighet til høringsuttalelser i budsjettperioden. Andre arenaer for påvirkning er
blant annet foreldremøter og foreldresamtaler.
I neste års brukerundersøkelse er det besluttet å bruke «Bedre kommunes» undersøkelse.
Denne undersøkelsen vil gi Ringerike kommune et bredere sammenligningsgrunnlag.
Svarprosenten var i år 2.5 % høyere enn i 2014. Svarprosenten har de to siste årene økt med
over 10 %. Barnehagemyndigheten er fornøyd med økningen i respons. Det jobbes målrettet
med å forbedre de viktige områdene som barns trivsel og utvikling. Det er en positiv å
registrere at utvikling og læring oppnår bedre resultater enn i 2013. Det vil arbeides
fortløpende med forbedringstiltak både fra administrasjonen og i barnehagene.
Gjennomsnitt for undersøkelsens temaområder (skalaen går fra 1-6)
Tema

2013 2014 2015

Trivsel og trygghet

5,38

5,30

5,20

Informasjon

4,73

4,58

4,46

Samarbeid og medvirkning

4,77

4,61

4,70

Utvikling og læring

5,23

4,58

4,99

Personalet

5,56

5,47

5,43

Ute- og innemiljø

4,68

4,53

4,77

Totalt kvalitet

5,19

5,09

4,90

Rådmannens vurdering
Rådmannen mener brukerundersøkelser er en god måte å få tilbakemeldinger på samt en
veiviser i det videre kvalitetsutviklingsarbeidet.
Ut fra de foreliggende resultater registrerer rådmannen gode og stabile resultater.

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, 25.03.2015

Tore Isaksen
rådmann

Leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Geir Svingheim

SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3639-1

Arkiv:

Energi og klimaarbeid - Årsrapport
Forslag til vedtak:
1. Årsrapporten med tilhørende klimaregnskap 2014 for oppfølging av energi og
klimaplan tas til orientering.
2. Det avsettes 60000 kroner i budsjett 2016 til formålet energi og klimaoppfølging på
prosjekt nummer 5037 Grønne energikommuner.

Beskrivelse av saken
Ringerikes energi og klimaplan ble vedtatt 02.12.2010. Det er årlig rapportert om arbeidet
gjennom kommunens årsrapport. I 2013 ble det laget en egen årsrapport. Med bakgrunn i
ønske fra politikerne rapporteres det også for 2014 i egen årsrapport. Det vises også til
interpellasjon 05.04.2014 jfr. Sak 37/14 til kommunestyret 24.04.2014. Årsrapport med
forenklet klimaregnskap ligger ved saken. Rambøll har utarbeidet årsrapporten og
klimaregnskapet. Rambøll vil også presentere årsrapporten sammen med Eiendomstjenesten
og Energikanalen ved Trond Henriksen for kommunestyret, som blant annet et svar på
interpellasjon.

Økonomiske forhold
Med bakgrunn i at planen skal følges opp over mange år frem mot 2020, og at vi har brukt
en del av de tildelte midlene fra Grønne energikommuner foreslår Rådmann å sette av 60000
kroner i budsjett til formål å følge opp planen videre mot 2020. Beholdning 2015 er
212 058.

Vedlegg
Årsrapport 2014 med forenklet klimaregnskap

Lenker
Energi og klimaplan
http://www.ringerike.kommune.no/PageFiles/34074/Ringerike%20energi%20og%20klimapl
an%20vedtatt%202%20des%202010.pdf

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

Ringerike kommune, 17.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
Avdelingsleder Areal og byplan : Grethe Tollefsen
saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen
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1 BAKGRUNN

1.1 Ringerike kommune
Ringerike kommune har som visjon å være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av
fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. For å oppnå dette er det utarbeida en
energi- og klimaplan, hvor hovedmål, delmål og tiltak beskrives. Denne rapporten er en
oppsummering av arbeidet i 2013 og statusoppdatering på de ulike fagområdene.
Kommunens energi- og klimaplan ble vedtatt 02.12.10 i kommunestyret (sak 129/10). Det ble
vedtatt at rådmannen fordeler ansvar for de enkelte mål og tiltak, og at rådmannen følger opp
arbeidet ved å definere mandat og arbeidsform for et klimaforum.
Arbeidsgruppa som utarbeida energi- og klimaplanen har fortsatt arbeidet i etterkant av
vedtaket for å følge opp målene og tiltakene. I 2014 har kapasiteten til arbeidsgruppa vært
redusert, med bakgrunn i blant annet at noen har sluttet og permisjoner / annet fravær. Derfor
er det innleid bistand fra Rambøll for å bistå i oppfølgingsarbeidet.
Rambøll har i dette arbeidet sammenstilt en statusoppdatering i 2014 for de ulike målene satt i
energi- og klimaplanen, med innspill fra kommunen. I tillegg har de gitt en kortfattet
beskrivelse av konklusjonene fra FN klimapanels femte hovedrapport, samt utarbeidet et
klimagassregnskap basert på tall fra SSB og framskrivninger av disse.
Energikanalen har bistått med informativt arbeid (se eget kapittel).

1.2 FNs klimapanels femte hovedrapport
FNs klimapanels femte hovedrapport ble i løpet av 2014 lansert i fire deler; tre delrapporter og
en synteserapport 2. november 2014. Synteserapporten oppsummerer hovedpunktene fra
delrapportene, og gir en helhetlig vurdering av verdens klima.
Hovedkonklusjonene fra rapporten er blant annet man allerede nå ser store endringer i
klimaet. Nedbørsmønstre er endret. Havet har blitt varmere og surere, og har i gjennomsnitt
steget 19 cm de siste ti årene. Det er hyppigere forekomst av ekstremvær. Den globale
gjennomsnittstemperaturen har steget med 0,85 grader siden førindustriell tid. Det siste tiåret
har vært det varmeste siden 1850.
Dersom man ikke reduserer utslippene betraktelig allerede nå vil temperaturen øke med opp til
4,8 °C innen 2100. Etter dette vil temperaturen bare fortsette å øke. Dette skisserer
klimapanelet som det verste scenarioet. Det mest optimistiske anslaget, dersom man
gjennomfører drastiske tiltak for å redusere klimagassutslipp og fossil energiandel, vil man
kunne klare å holde seg innenfor togradersmålet. Det antas da en temperaturøkning på 0,3-1,7
3
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°C innen år 2100, men med potensielt store regionale forskjeller. Norge er utsatt for høyere
temperaturøkning enn dette gjennomsnittet.
Klimapanelet konkluderer med at det er ekstremt sannsynlig at menneskeskapte utslipp har
vært den dominerende årsaken til den observerte økningen i global gjennomsnittstemperatur
siden 1950-tallet. Klimagassutslippene har aldri vært høyere enn hva de er nå, og har økt med
ca. 2,2 % siden 2000. I dag er utslippene omtrent 49 milliarder tonn CO2.
Fremover forventes det mer ekstremvær, i form av mer hetebølger og ekstremnedbør. Her i
Norge vil det komme mer nedbør. Avhengig av utslippsbane vil havet stige mellom 0,26 og 0,82
meter frem mot 2100 i forhold til referanseårene 1986-2005. Dette, kombinert med
temperaturøkningen, vil kunne medføre utryddelse av arter, tap av naturmangfold og
endringer i økosystemet. Det forventes økonomiske tap og dårligere levevilkår (mangel på vann
og mat) grunnet tørke og ekstremvær.
Klimapanelet konkluderer i den femte hovedrapporten med at vi kan gjøre en forskjell, og har
muligheten til å redusere risikoen for klimaendringer. Vi må kutte vesentlig i utslippene
allerede nå, og kan på den måten redusere utslippene til et nivå som man vil klare å tilpasse
seg. Globalt må klimagassutslippene reduseres med 40-70 % fra 2010 til 2050, og være
tilnærmet null i 2100, skal man nå togradersmålet. Dette innebærer at andelen fornybare
energikilder (i tillegg til atomkraft) må økes med 30-80 % innen 2050. Man må også åpne for
karbonfangst, altså fjerning av CO2 fra atmosfæren. Utslipp kan også reduseres vesentlig
gjennom endring i menneskers adferd og livsstil – gjennom energisparetiltak, benytte
transportmidler med lave utslipp, redusert forbruk, kostholdsendringer og ved å kaste mindre
mat.

4

Oppfølging av energi- og klimaplan - årsrapport for 2014

2

ENERGI- OG KLIMAPLANEN

Planen ble vedtatt 02.12.10 og arbeidet med oppfølging av planen har pågått siden da. Planen
inneholder informasjon om energi- og klimautfordringer generelt, klimagasser og energibruk i
Ringerike kommune, framskrivninger, utfordringer og muligheter i Ringerike kommune, samt
mål og tiltak.
Ringerike kommune har fire hovedmål, hvor det er angitt mindre «undermål» som søker å
utfylle hovedmålene, samt tre delmål. Det er foreslått konkrete tiltak for å oppfylle
undermålene, og dermed hovedmålene. For tiltakene er det satt tidsperspektiv og
måleparameter. Kolonnene «Ansvarlig» og «Status» er oppdatert i denne årsrapporten for 2014,
Oppdatert tabell over hovedmål, delmål og tiltak kan ses fra side 10 til side 18.
Visjonen som er vedtatt gjennom energi- og klimaplanen er følgende:
«Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og
reduksjon av klimagassutslipp»
Visjonen er basert på kommunens overordna visjon, hentet fra kommuneplanen; «Ringerike –
et bedre sted å være», i kombinasjon med konkrete, klimarelevante delmål i kommuneplanen:





Hønefoss skal fremstå som en kompakt miljøby basert på en bærekraftig utvikling.
Ringerikes befolkning skal ha god kommunikasjon med veg og kollektivtilbud.
Stabilisere forbruket av elektrisitet og fossilt brensel.
Miljøsertifisering internt og eksternt.
 Legge til rette for økt bruk og foredling av bioenergi.

2.1 Hovedmål i energi- og klimaplanen
Det skal stimuleres til økt bruk av fornybare energikilder (spesielt bioenergi) og
energibærere i Ringerike generelt. Oljefyring skal fases ut.
B. Ringerike kommune skal bidra og legge til rette for at klimautslipp fra transport skal
reduseres gjennom satsning på kollektivtrafikk, sykling og fokus på utslipp fra
kjøretøyer.
C. Kommunale bygg og anlegg i Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. Dette
innebærer blant annet satsning på både effektiv energibruk og nye fornybare
energikilder.
D. Kommunen skal utnytte sin rolle som pådriver og kunnskapsformidler for å gjøre
Ringerike mer energi og klimavennlig.
A.

2.2 Delmål i energi- og klimaplanen
 Ny fornybar energi skal utgjøre 20 prosent av det stasjonære energiforbruket innen
2015 og 40 prosent innen 2020.
 Det stasjonære energiforbruket skal reduseres med 10 prosent innen 2020, med
5
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2006 som basisår.
 Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde på miljøvennlig energibruk. Innen
2020 skal kommunens egen virksomhet være klimanøytral på energibruk.
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3 OPPFØLGING AV PLANEN

3.1 Arbeidsgruppa
Arbeidet med å følge opp planen gjøres av den administrative arbeidsgruppa og klimapanelet.
Arbeidet fremgår av tabell med mål og tiltak. Kommunens arbeidsgruppe har i samarbeid med
klimapanelet hatt seminar om hydrogengass, solceller, trafikk og KVU Hønefoss, hurtigladestasjon,
Tesla den ledende elbilprodusenten, HRA og biogass.
Arbeidsgruppa består av følgende medlemmer i februar 2015:







Astrid Ehrlinger (miljøvernrådgiver)
Roger Sørslett (eiendomsforvaltning)
Jamal Ramadan Karim (eiendomsforvaltning)
Magne Lohre (teknisk drift)
Ingeborg Faller (areal- og byplankontoret)
Ole Einar Gulbrandsen (areal- og byplankontoret)

Følgende endringer har skjedd i arbeidsgruppa: Astrid Ehrlinger begynner i ny stilling, Ingeborg
Faller studerer og jobber redusert, Roger Sørslett gått over i ny stilling, Ole Einar jobber
redusert og er delvis i pappaperm.

3.2 Regnskap og grønne energimidler






Entelligens, energiportalen
47880
Naturfagdag og utstyr til skole
30000
Mva kompensasjon
11970
Tilbakebetalt fra adm til skoleprosjekt - 5000
Status, beholdning 2015
212058



Utgifter til konsulent for årsrapport og presentasjon i kommunestyret(fra kpl – midler) 53435



Utgifter til energikanalen dekkes av eiendomstjenesten tilsvarende ca 50000

3.3 Tiltak for å sikre oppfølging
I kapittel 7 i Energi- og klimaplanen ble fem tiltak presentert for å sikre oppfølging av planen;
1. Etablering av et klimapanel / ressursgruppe bestående av 5 - 7 personer. Definisjon av
mandat, arbeidsform og ansvarlig koordinator. Krav til antall møter (f.eks. 2/år).
7
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2.
3.
4.
5.

Rapporteringsrutiner.Senedenforfor tiltakets statusfor 2014.
Årligklimarapport/regnskap– kort beskrivelseav gjennomførtetiltak samtutfylling av
kolonnen”status” i tiltaksdelen;
Revisjonav mal for kommunalesakerslik at denneinneholderomtale av klimahensynfor
de ulike valgene/vedtakene.
Enkleog rimeligemål og tiltak bør igangsettesraskt
Målingog rapporteringav oppnåddemål, delmålog gjennomførtetiltak for å opprettholde
engasjementetog for å seat det nytter.

STATU
SFORKOMMUNENSKLIMAPANEL(TILTAK1)
Formålet med klimapanelet har sidendet ble opprettet vært å følgeopp Energi- og
klimaplanen,samtfungere somen rådgivende ressursfor kommunen, og en plattform for
samarbeid mellom offentlig virksomhet, næringslivog kommunen. I og med redusertkapasiteti
arbeidsgruppa,har det ogsåvært vanskeligå prioritere seminarerog samlingeri 2014. Det er i
stedetkjøpt tjenesterav blant annetenergikanalen(sekap5 statusrapportenergikanalen)
. Det
bør vurderesviderehvordanform og funksjonklimapaneletbør ha. Toavmedlemmenei
klimapaneleter blitt pensjonister.

STATU
SFORÅRLIGKLIMARAPPORT/
-REGN
SKAP(TILTAK2)
Oppfølgingsarbeidetavenergiog klimaplanhar årligblitt rapportert gjennomkommunens
øvrigeårsrapportering.I 2013ble det lageten egenrapport, og dette dokumentet
representererrapporteringenfor 2014, og inkluderer ogsåklimaregnskapfor. Viderearbeid
med energiog klimaplanvil følgekommuneplanensrullering.
STATU
SFORUTARBEI
DELSE
AVNYMALI KOMMUNESAKER
(TILTAK3)
Miljø- og arealforvaltningenhar oppdatert sinemaler.Det jobbeskontinuerligmeddette, og
det er etablert nytt sakssystemsomvil gi en betydeligbesparelsei forhold til papirbruk
StATUSFORLISTEMEDPRIORI
TERING
AVTILTAK(TILTAK4)
8
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Enkle og rimelige tiltak er blitt prioritert så langt som mulig.
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3.4 Hovedmål med undermål og tiltak – oppdatert med ansvarlig og status
For hvert hovedmål er det satt opp undermål som er mer konkrete. For hvert undermål er det
gitt forslag til tiltak. Denne tabellen er oppdatert for mange av undermålene, slik at den viser
ansvarlig og status for årsskiftet 14/15.

10
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Hovedmål A: Økt bruk av fornybar energi i Ringerike og næringsutvikling innenfor bioenergi
Mål
Økt utbygging av nye felles
varmeløsninger (fjern/nærvarme)

Tiltak

Tidsperspektiv

Måleparameter



2011

# opplæringstimer
gjennomført
# områder
# møter/referat
#
nærvarmeanlegg
utbygd




Intern opplæring i bruk av fornybare
energikilder (teknikk og økonomi)
Hensynssoner for vannboren varme
Ta initiativ til nærvarmeanlegg (spesielt i
områder med kommunale bygg)

Ifbm. ny KP

2011

Utfasing av fossile brensel som
hovedoppvarming i alle bygg



Kreve energivurdering ifbm. foreslåtte
utbyggingsområder i kommuneplanen.



Informere om mulige tiltak og støtte til
tiltak

90 % innen
2015

Ansvarlig

Eiendomsforvaltning
(RK)

# utredninger
Mal/krav

Redusert salg av
fossilt brensel

Status pr
31.12.14
Vardar Varme (gamle
Hønefoss Fjernvarme)
leverer fjernvarme
basert på bioenergi.
Hov ungdomsskole har
konvertert til
fjernvarme i løpet av
2014. Flere bygg vil på
sikt konverteres til
fjernvarme.

Areal- og
byplankonto
rTeknisk/
et, RK
Eiendomsforvaltning

11

Oppfølging av energi- og klimaplan - årsrapport for 2014
Ringerike kommune skal
stimulere til næringsutvikling i
fornybar energi som bioenergi





Samarbeidsgruppe med næringslivet
Tilrettelegge for utvikling og arbeid med
alternativ drivstoff som f.eks. biodrivstoff
Følge opp prosjektet Bio-Reg Ringerike

2015

Gruppe etablert
#møter/referat
# ny
næring
etablert

Follum har blitt
nedlagt, som et
resultat av en trend i
treforedlingsbransjen –
en bransje med store
utfordringer.
Treklyngen har
ambisiøse planer som
RK tilrettelegger for.
HRA har biodrivstoff på
sine biler. Sparer CO2utslipp tilsvarende ca.
4130 tonn

12
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Hovedmål B: Redusert utslipp fra transport
Mål
Arealplanlegging
som minimerer transportbehov

Tiltak

Tidsperspektiv

Måleparameter

Ansvarlig

Status pr
31.12.14



Opplæring i verktøy i ny PBL – ta i bruk
disse
Tilgang til kollektivtransport og avstand til
skole og servicenæring vektlegges ved
utbyggingsplaner/boligområder
Vurdering av transport ifb med foreslåtte
Utbyggingsområder i kommuneplanen
Hønefoss som sykkelby

2011-12

# opplæringstimer
gjennomført

Areal- og
Byplankontoret

Innarbeidet i forslag til
samfunnsdelen i
kommuneplan. Ivaretas
gjennom kontinuerlig
planarbeid.

Pendlerparkering for å redusere pendling
med bil
Bysykler
Soneparkering
Økt kollektivtilbud
Kollektivtransport basert på miljøvennlig
drivstoff Kollektivtransportforum
Gi busser ”fremkommelighetsfordeler”
Tilrettelegge for kollektivbruk også i
forbindelse med friluftsliv

2020

Regionale
myndigheter som
Buskerud
fylkesk.
(BFK),
Statens
vegvesen
(SVV)

Seminar avholdt om
hydrogen som
drivstoff. Nettbuss /
Brakar involvert via
klimapanelet. Det
jobbes aktivt for å få på
plass Ringeriksbane
med byggestart 2018.
Pendeparkering på
Botilrud er oppgardert
/ utvidet kapasitet.
KVU for nytt veisystem
i HFS er under arbeid.
Reisevanekartlegging
utført.






Tilrettelegge for økt
bruk av kollektivtransport











Reisevanekartlegging

Ifbm. ny KP

#vurderinger
krevet/laget

Ifbm. ny KP

Økning i
bussavganger osv
# km på fornybart
drivstoff
# steder med
prioritet
# tiltak etablert

Politisk

Areal- og
byplankontoret
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Hovedmål B: Redusert utslipp fra transport
Mål

Tiltak

Tidsperspektiv

Måleparameter

Ansvarlig

Status pr
31.12.14

Øke sykkelbruk




Tilrettelegge for gang- og sykkelpendling
Kartlegging av mulighet for
sammenhengende turvegnett / gang- og
sykkelvegnett

2015
2020

Kartlegging
gjennomført

Areal- og
Byplankontoret

Kartlegging av turstier
er gjennomført. Fokus
på tilgjengelighet for
gående og syklende i
alle planprosesser.

Legge til rette for
hjemmekontor




Pc-verktøy og nett hjemme
Tilgang til epost og dokumenter i for
eksempel et nettbasert system.
Motivere til bruk av dette

Kort
Medium

Systemer etablert

Alle
avdelinger
der det er
hensiktsmessig.

Noe er gjort ved at
stadig flere har
bærbare pc, og tilgang
til epost og surver
utenfra. Mer kan gjøres
ved å aktivt tilby dette
der det er mulig.
Mange har nå tilgang til
Lync og mulighet for
videokonferanse.

2012

Kartlegging
gjennomført

BFK, SVV

Statens Vegvesen, i
samarbeid med BFK og
kommunen, har
kartlagt dagens
situasjon for myke
trafikanter (2013).
Dette benyttes som
grunnlag for videre
prioriteringer.



Bedre datagrunnlag

Reisevanekartlegging
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Nye veitraseer som
E16

Aktiv pådriver og tilrettelegger til en utforming
og bruk som skaper best mulig
fremkommelighet, færre ulykker og reduksjon
i klimagassutslipp

Byggestart i
slutten av 2018.
Kostnad på 26
mrd.

Veier er bygd og
SVV
utformet på en
klimavennlig måte. Areal- og
byplankontor
et

Det ligger an til Statlig
plan. Ringerike følger
opp dette arbeidet slik
at prosessen er så
effektiv som mulig.
Detter er fellesprosjekt
med Ringeriksbanen.
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Hovedmål B: Redusert utslipp fra transport
Mål

Tiltak

Legge til rette for
økt bruk av lav/
nullutslippsbiler og få flere
slike




Fremkommelighetsfordeler
Parkeringsfordeler i parkeringsforskrift



Gratis parkering på kommunale plasser

Tidsperspektiv

Måleparameter

Ansvarlig

Status pr
31.12.14

Flere
nullutslippsbiler/l
av utslipp.

Politisk

Seminar avholdt om
elbiler. Det ble
påstartet prosess med
flere elbilkontakter,
men er noe usikkerhet
om videre fremdrift.

Gratis parkering

Ringeriksbane



Aktiv pådriver for raskest mulig etablering
av banen.



Planleggingsressurser

Inntil banen er
bygd

Ferdig
Ringeriksbane

Teknisk/
Areal- og
byplankontoret

Politisk
Areal- og
byplankontoret

Biogassanlegget til HRA
er nå normalt i full drift
og produserer ca. 180
Nm3 (tilsvarer ca. 180 l
diesel) drivstoff i
timen.
Renovasjonsbilene
benytter ca. 1/5 av
dette.
Det prioriteres høyt
med aktiv deltagelse
for å få etablert
Ringeriksbane med
byggestart 2018 i tråd
med JBV os SVV sitt
forslag.
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Hovedmål C: Reduserte utslipp fra egen virksomhet
Mål

Tiltak

Tidsperspektiv

Måleparameter

Ansvarlig

Status pr
31.12.14

Miljø- og klimavennlig
innkjøpspolitikk



Innarbeide tydelige miljøkrav i
innkjøpsavtale og i konkurransegrunnlag
Vurdere klima som evalueringskriterium
ved alle innkjøp

2012

Krav innført

Innkjøpsansvarlig

2012

Krav innført

Se egen
statusoppdatering.
Det er ikke gjort noe
aktivt fra
arbeidsgruppa etter
dette






Innføre energioppfølging på alle bygg
Gjennomføre ENØK analyser
Gjennomføre tiltak etter analysene
Energivurdering ved rehabilitering og
nybygging av kommunale bygg (for
eksempel passivhus)

2012 10 %
reduksjon
2015 20% red.
2018 30% red.
2020 40% red.

System innført
# bygg
# tiltak
gjennomført
# kWh spart
# tonn CO2 spart
Energimerking

Eiendomsforvaltning

Se egen
statusoppdatering
side 20



Alle kommunale bygg skal ha andre
energikilder enn fossile som primær
oppvarmingskilde
Bedre oversikt og lage utredninger
Plan for utskiftinger av oljekjel og direkte
el. Oppvarming.

90 % innen
2015

# tonn CO2 spart

Eiendomsforvaltning



Redusert energibruk i
egne bygg og anlegg

Fase ut olje og elektrisitet
som hovedoppvarmingskilde i
kommunale bygg




Teknisk
Eiendomsforvaltning
Omtrent 1,7 % av
energibruken til
kommunale bygg er fra
fossile kilder (2013).
Resten er fra
elektrisitet og
bioenergi. Det er flere
planer om
konvertering til
bioenergi i kommunen.

17

Oppfølging av energi- og klimaplan - årsrapport for 2014
Redusere utslipp fra
kommunal transport






Utslippskrav ved innkjøp av nye kjøretøy,
bio/el
Sykling og ”Kompiskjøring”
Hjemmekontor
Bruk av sosiale medier (videokonf., twitter)

2015

2011

Krav innført
CO2 reduksjon

Innkjøpsansvarlig
Alle avd. det
lar seg gjøre

Verktøy for
videokonferanse
etablert. Stadig flere
får bærbare pc. Bilpark
fornyes jevnlig.
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Hovedmål C: Reduserte utslipp fra egen virksomhet
Mål

Tiltak

Økt kunnskap om energi
og klima hos kommunalt
ansatte



Informasjon til ansatte om små energitiltak Kontinuerlig
i hverdagen via nett/skriv
2011-12



Arrangere interne kurs/seminarer med
tema enøk, klimagassutslipp, miljøvennlig
kjørestil, eget ansvar osv.
Digitalisering av arkiver og minimering av
papirforbruk



Tidsperspektiv

Måleparameter

Ansvarlig

Status pr
31.12.14

# info aktiviteter
# arrangement
# deltagere

Arbeidsgruppa
Avdelingsledere

Seminarer avholdt og
publikasjoner på
kommunens nettside.
Nytt sakssystem gjør
det mulig å digitalisere
arkivet. Dette
reduserer
papirbruken.

Etablering av
fungerende og
effektive
digitale
arkivsystemer
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Hovedmål D: Kommunen som pådriver og kunnskapsformidler
Mål

Tiltak

Tidsperspektiv

Måleparameter

Økt kunnskap om miljø og klima
hos Ringerikes befolkning



2012

# skoler som deltar Arbeids# materiell skaffet gruppa
#kurs/arrangement
Oppvekst
# materiell
distribuert



Sikre at barnehager og skoler tar
temaet energi- og klima inn i
undervisningen
Utarbeide og distribuere informasjon
om miljøvennlig oppvarming.

Ansvarlig

Status pr
31.12.14
Naturfagsdag på Vang
Skole gjennomført.
Tilskudd fra
kommunen ble
innvilget til å dekke
utstyr benyttet under
dagen og til lignende
arrangementer i
fremtiden.
Kommunen har
kjøpt tjenesten
Energikanalen, og
kommer til å
fortsette med denne
til neste år. Se egen
beskrivelse
nedenfor. Det er
også kjøpt tjenester
fra energiportalen
som gjør det mulig
for alle boligeiere i
Ringerike å få gratis
råd og veiledning
om gode klimatiltak
og energisparing.
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Hovedmål D: Kommunen som pådriver og kunnskapsformidler
Mål

Tiltak

Tidsperspektiv

Måleparameter

Ansvarlig

Status pr
31.12.14

Kommunen som aktiv deltaker i
regionalt samarbeid angående
energi og klimatiltak.



Opprette «klimapanel»

2011

# møter/referat
# initiativ
tatt/gjennomført

Arbeidsgruppa



Miljøfyrtårnsertifisere kommunale
virksomheter
Vurdere å benytte: økologiske varer,
kortreiste varer, fairtrade varer
Kildesortering i kommunale virksomheter
(gjenstående)

Fra 2011

Er opprettet
klimapanel.
Kildesortering
gjenstår det noe
med, men er aktivt
på flere steder.

# virksomheter
med sorteringssystem

Innkjøpsansvarlig




Opprette miljøfond

Konkurranse med premie til ”Årets
miljøbedrift”

Legge til rette for
”grønn” næringsutvikling





2012

2015

2012

Klimanettverk
2012
Klimadag for næringslivet
Årlig
Stimulere til miljøsertifisering av bedrifter i
kommunen

Konkurranse
etablert
# deltagere

Midler fra «grønne
energikommuner»
er satt av til å få
utført noe av
mål/tiltak

Nettverk etablert
# møter/referat
/deltagere
# sertifiserte
bedrifter

Her er mulighetene
store mht. gamle
Follum. Treklyngen
og Arbaflame
planlegger biofuel
(torrefied pellets) på
gamle Follum.
HRA har fått
Biogassanlegg
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Hovedmål D: Kommunen som pådriver og kunnskapsformidler
Mål

Tiltak

Tidsperspektiv

Måleparameter

Ansvarlig

Status pr
31.12.14

Redusere utslipp fra jordbruket



2012

# informasjons aktiviteter
# søknader

Landbrukskontoret

Se egen
statusoppdatering

Øke skogens
binding av CO2

Informasjonsarbeid knyttet til
klimagassutslipp fra jordbruket



Øke prosentandelen areal som søker
tilskudd til endret jordbearbeiding

2009: 58 %
2020: 70 %



Opprettholde dagens aktivitetsnivå, og
aller helst øke avvirkningen.
Informasjon om skogens betydning i
klimasammenheng, både til skogeiere og
andre.

2009: 213 000 m3 #avvirkning for salg Landbruks2020: 230 000 m3 # info skriv
kontoret
# nett artikler
# arrangementer
Kontinuerlig,
årlig



side 19.

Se egen
statusoppdatering
side 19.
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4

STATUSOPPDATERINGER FORDELT PÅ FAGOMRÅDE

4.1 Skogbruk
Ringerike kommune satser på å ha fokus på stell av ungskogen for å holde den i god vekst.
Dette bidrar til binding av CO2 i skogen. Sommeren 2013 var det ansatt en prosjektleder med
ekstern finansiering for å bistå skogeiere og entreprenører med å få utført ungskogpleie. I 2014
har det ikke vært en egen prosjektleder for ungskogpleie. Kommunen har forsøkt å bistå
entreprenører med eksterne tilskuddsmidler, slik at de i større grad får innhentet oppdrag med
ungskogpleie (befaring med skogeiere og avtale oppdrag). Tilskuddet entreprenørene får er en
sats for hvert oppdrag, i tillegg til en sats for hvert dekar med utført ungskogpleie.
Avvirkningen får ikke kommunen påvirket i noen særlig grad. Den styres for det meste av
prissvingninger og avsetningsmuligheter. Informasjon gis fortløpende på faglige arrangement
og delvis på hjemmesiden vår.
Landbrukskontoret har kontroller der de sjekker at det er lagt til rette for å få opp ny skog der
det er hogd.

4.2 Vann, avløp og renseanlegg (VAR)
For vann og avløp og renseanlegg har man i 2014 flere steder skiftet til LED belysning, og det
blir gjort vurderinger av virkningsgrader på pumper. Når en pumpe har høy virkningsgrad er
den som regel konstruert slik at den krever utskiftning av tetteringer, som i seg selv koster
relativt mye. Derfor velges ofte pumper med noe lavere virkningsgrad, men som igjen trenger
mindre ettersyn og vedlikehold.
I 2014 har man også satt inn flere nye frekvensomformere som gjør at man kan turtallsregulere
pumper, og på den måten oppnå lavere startstrømmer og energibesparelser.

4.3 Kildesorteringsanlegg
Kildesortering er i utgangspunktet allerede innført i alle kommunale virksomheter, men
tilrettelegging og gjennomføring har vært opp til hvert enkelt tjenestested. I 2013 ble det
startet et pilotprosjekt for kildesortering på rådhuset. Erfaring derfra skulle hjelpe oss med å
innføre kildesortering også på andre administrative kommunale bygninger. Dessverre viser
prosjektet en stor utfordring når det kommer til gjennomføring av kildesortering i gamle bygg.
Bygningsmassen er ofte ikke tilrettelagt for håndtering av mange fraksjoner. Flere av
bygningene er gamle og har tydelige bygningsmessige utfordringer, for eksempel oppbevaring
av avfall utendørs. Kildesortering av plast på rådhuset måtte derfor avvikles igjen. Det er ikke
gode nok muligheter for innsamling og lagring av fraksjonen som ivaretar lover og regler, blant
annet HMS-krav for renholder/vaktmester og brannvernskrav. Prosjektet er likevel en suksess, i
og med at kildesortering gjennomføres så langt som mulig, og stadig forbedres.
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4.4 Enøk- tiltak i kommunale bygninger 2014
Under følger energiøkonomiske (enøk) tiltak som er utført og planlagt for kommunale
bygninger i Ringerike kommune 2014.
BYGNINGSMESSIGE ENØK-TILTAK






Hov ungdomsskole; 28 vinduer byttet ut.
Tyristrand skole; fjernet vegg med 10 vinduer. Disse er erstattet med 3 nye vinduer, og
veggen er også tilleggsisolert. Det ble skiftet 10 fastkarmvinduer, til sammen 44 m².
Haug prestebolig; Tilleggsisolert alle yttervegger, totalt 210 m². Det ble skiftet 16 vinduer
og 2 ytterdører.
Vang skole; Tilleggsisolert 10 yttervegger på toaletter og himlinger, til sammen 52 m².
Skiftet diverse ytterdører på skoler og barnehager - til sammen 12 stk. - med bedre U-verdi
og tetthet.

Alle vinduer, ytterdører, yttervegger etc. som er skiftet ut har selvlukkende funksjon for å
redusere varmetap i fyringssesongen. Vinduene, ytterdørene og ytterveggene har bedre Uverdi og bedre tetthet for å redusere varmetap i lokalene, og redusere trekk.
TEKNISKE ENØK-TILTAK










Sentral driftsstyring, SD-anlegg (prosjekt 0239); Kommunen påbegynte i september 2013
en kartlegging av eksisterende lokale SD-anlegg, og behovet for styringssystemer tilknyttet
ulike tekniske installasjoner. Eiendomsforvaltningen har som plan å koble 4 kommunale
bygninger som har allerede lokal SD-anlegg (med eventuelle tilpasninger) til en sentral
driftskontroll. Dette skal sendes ut på anbudskonkurranse i løpet av 2015. Andre
kommunale bygninger skal vurderes for tilkopling til sentral driftskontroll på et senere
tidspunkt. Varighet på prosjektet er 4 år, dvs. tom. 2017.
Lysstyring på vognhall 1 og 2 på Ringerike Brannstasjon; Energibruk til belysning i lokalene
på brannstasjonen har vært høyt i mange år. Det har nå blitt installert et lysstyringssystem i
lokalene (bevegelsesregulering), og eiendomsforvaltningen forventer energibesparelser på
over 50 % til sammenlikning fra nåværende energibruk.
Lysstyring på Tyribo omsorgssenter; Energibruk til belysning i bygget har vært høyt i mange
år; lysarmaturene i korridorene har stått på døgnet rundt. I løpet av 2014 har det blitt
installert lysstyringssystem i bygget, med forventet energibesparelse på opp til 50 %
sammenliknet med nåværende energibruk.
Nytt varmesystem på Ringerike Brannstasjon; Det er nå installert varmepumper på
Ringerike Brannstasjon. Ringerike kommune forventer redusert energibruk til oppvarming
på opp til 50 %.
Styring av undervarme på AKA Arena kunstgressbane; Det ble installert nytt
styringssystem for undervarme i kunstgressbanen (oppvarming etter timeplan for kamp og
trening), og væske i anlegget ble skiftet ut. Ringerike kommune forventer redusert
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energibruk på over 25 % med det nye styringssystemet.
Balansert ventilasjonsanlegg på Tyristrand ungdomsskole; Ren avtrekksventilasjon er på
Tyristrand ungdomsskole erstattet med balansert ventilasjon. Ren avtrekksventilasjon er
veldig energikrevende uten varmegjenvinner.
Utskifting av tidsur som styrer driftstiden til ventilasjonsanlegg er erstattet med nye tidsur
som har mulighet til å skru av anlegget i helgene, samt i ferier. Dette gir mulighet til å spare
energi når det ikke er ikke behov for ventilasjon.
Diverse tiltak i forbindelse med daglig teknisk drift av kommunale bygninger; herunder
regulering av varmeanlegg, ventilasjonsanlegg etc.
Isolering fyr- og tekniskrom i kommunale bygninger; Det er ganske stort varmetap i
fyrrommene i kommunale bygninger. Isolering av deler av rørnettet i fyrrommene skal
redusere store deler av dette varmetapet. Tilbakebetalingen er kort (mellom 1-2 år).
Fyrrom på Vang skole ble isolert som en pilot, og romtemperaturen ble senket betydelig.
Andre fyrrom i kommunale bygninger skal isoleres i løpet av 2015, og i fremtiden.
Installering av EOS i kommunale bygninger; For å ha full oversikt på energibruken og
avdekke avvik, samt kontrollere energibesparelse etter gjennomførte enøk-tiltak, skal et
energioppfølgingssystem (EOS) installeres i 68 kommunale bygg.
Energioppfølgingssystemets hovedmål er innsamling, registrering, behandling og
analysering av energidata fra energiforbruksmålere (el.målere og varmemålere) for de
omfattede kommunale bygg. Ringerike kommune skal derfor anskaffe et Web-basert
energioppfølgingssystem som skal overvåkes lokalt i hvert enkelt bygg, og et overordnet
EOS som viser en helhetlig oversikt over energibruken, sentralt plassert hos Eiendomsdrift.
Norsk Enøk og Energi AS skal installere systemet i 68 kommunale bygg.
Alternativt varmeanlegg på Asbjørnsengt.12-14; Nytt varmeanlegg er installert med
automatisk varmestyring og nattsenking i Asbjørnsengt. 12-14. Oljekjel ble utfaset i bygget
og lokalene som er ikke i bruk ble redusert med oppvarming, dvs. at lokalene varmes opp
kun for frostsikring. Ringerike kommune forventer på redusert energibruk til oppvarming i
lokalene på opp til 70.000 kWh sammenliknet med tidligere år.
Oljekjeler har også blitt utfaset på; Hjertelia hovedbygg, Hønefoss skole, Nes samfunnshus,
Rådhuset, Sokna skole og Ullerål skole.
Oljekjeler vurderes å utfase i 2015-2018 på; Helgerud skole, Heradsbygda omsorgssenter,
Hov u.skole, Hønefoss omsorgssenter og Tyristrand skole.
Ny kjølemaskin i Schjongshallen; Ny kjølemaskin ble installert og nytt betongdekke
kommer i løpet av 2015. Dette gir energibesparelser på opp til 20 % sammenliknet med det
gamle anlegget.

ØVRIG ENØK-ARBEID
Kartlegging og vurdering av energitilstand og mulige tiltak i kommunale bygninger fortsetter.
Energimerking for kommunale bygninger startes i 2015.
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4.5 Miljøkrav ved innkjøp og offentlige anskaffelser
Ett av tiltakene i planen, under hovedmål C «Redusere utslipp fra egen virksomhet», undermål
«Miljø- og klimavennlig innkjøpspolitikk», er å «Innarbeide tydelige miljøkrav i innkjøpsavtaler
og i konkurransegrunnlag». For å se på muligheter for å oppfylle dette hadde representanter
fra arbeidsgruppa et møte med daværende innkjøpsansvarlig Karl Erik Steinbakk, i juni 2013. I
møtet ble det avtalt at Steinbakk skulle ta kontakt med BTV (Buskerud, Telemark, Vestfold –
samarbeidet) for å få informasjon om hvordan klima, energi og miljø vektlegges i
rammeavtalene som kommunen har og for å få vite mer om hvordan miljøvennlige alternativer
innafor rammeavtaler kan gjøres tydeligere og mer tilgjengelig. I tillegg ble det avtalt at nye
punkter skal innarbeides i veileder for anbudskonkurranser, slik at de vurderes ved framtidige
anbudskonkurranser. Det er ikke gjort noe ut over dette i 2014 av arbeidsgruppa.

4.6 Miljøfyrtårnsertifisering
Astrid Ehrlinger som hadde ansvaret for miljøfyrtårnsertifisering har sluttet, og det avventes til
en ny tar over dette.
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5 STATUSRAPPORT- ENERGIKANALEN

BAKGRU
NN
Mangeboligeierei Norgeoppleverforhold knyttet til energiog energibesparelsesom
komplisertog uoversiktlig, og mangeleverandørersliter med å nå ut medgodeløsningerog
produkter.Energikanalenvil på en brukervennligmåte formidle mangfoldetav energiløsninger,
og hvilkemuligheterboligeierehar til å gjennomførekostnadsbesparende
og miljøvennlige
tiltak i egenbolig.
Ringerikekommuneog EnergikanalenASinngikki november2013en tjenesteleveranseavtale
om energirådgivningstjenestei Ringerikefor 2014.Tjenestener ogsålinket opp på Ringerike
kommunesegnewebsider,medlink inn til en egenprofileringssidehosEnergikanalen.
Energirådgivningstjenesten
Energikanalenlevererer en uavhengigog gratisweb-basert
formidlingstjenesteoverfor boligeiere,avaktuellebygningsmessige
tiltak og
oppvarmingsløsninger.
Energikanalener samtidigen likebehandlendemarkedsplass,der
offentlige aktører,bransjeforeningerog relevanteleverandøreravprodukterog tjenesterkan
presenteresenkeltog intuitivt overfor brukereav webtjenesten.
Markedsføringener frivillig og tilbyderfinansiert,hvilket innebærerat relevanteaktørerbetaler
et årligbeløpfor å væreknyttet opp mot aktuelletemasider.Offentligeaktørertilbys den mest
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sentrale profileringen, fulgt av bransjeforeninger og dernest private aktører. Alle private
aktører tilbys den samme profilering til lik kostnad. Kostnaden er tilstrekkelig lav til at
mangfoldet av aktører skal kunne bli med i profileringen. Det er således ikke kun de
leverandører med størst «markedsføringsmuskler» som kan se seg tjent med å bli med på
markedsplassen.
Energikanalen har ingen provisjon av salg, eller eiermessige forbindelser med enkelte
leverandører – dette for å ivareta boligeieres tillit til vår uavhengighet.
Energikanalen tilbyr også samarbeidende aktører et verdinettverk. Målet med verdinettverket
er å legge til rette for kompetanseutveksling. Gjennom kompetanseutveksling mellom ulike
fagmiljøer, bransjer og offentlige aktører skal vi bygge et grunnlag for bedre totalløsninger for
boligeiere, færre reklamasjoner og høyere fortjeneste for aktører innen bærekraftige og
fremvoksende næringer.
Under viser konseptskissen Energikanalens rolle og funksjon:
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AKTIVITETER OG ERFARINGER
Energikanalen lanserte Markedsplassen for energieffektivisering den 3. februar 2014.
I løpet av januar-måned utarbeidet vi en «portalside» fra kommunens egne websider (der
Ringeriks-Kraft AS også inngår), samt profilside for Ringerike kommune på våre websider;
www.energikanalen.no/ringerike
I det følgende vil vi relatere noen av våre aktiviteter første halvår i drift til Ringerike kommunes
Energi & Klimaplan (vedtatt 2. desember 2010). Da Energikanalens tjenester utgjør formidling
(kunnskapsspredning, bevisstgjøring mv) og markedsstimulering for bærekraftig
næringsutvikling (energi- og klimavennlige løsninger i boliger), er målbare effekter ikke
tilgjengelig.
HOVEDMÅL A
«Det skal stimuleres til økt bruk av fornybare energikilder (spesielt bioenergi) og energibærere i
Ringerike generelt. Oljefyring skal fases ut.»
Temaside om Vedfyring er etablert. Temasiden er
tredelt, med informasjon om Peis- og vedovn,
Vedovn med vannkappe og Vedkjele. Basert på
boligeiers postnummer er kommunale reguleringer
enkelt tilgjengeliggjort i kombinasjon med sentrale
offentlige bestemmelser.
Manglende kunnskap og bevissthet om
støtteordninger og offentlige krav i forbindelse med
konvertering til bioenergi, eller overgang til mer
rentbrennende ovner, utgjør en barriere.
Dialog med kommunal brann- og redningstjeneste er
etablert. Regional samling, for felles forståelse og
informasjon samt forenkling overfor boligeiere, er
under planlegging.
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Temaside om Utfasing av fossil oljefyring er etablert.
Basert på boligeiers postnummer er kommunale
bestemmelser om nedgravde oljetanker enkelt
tilgjengeliggjort i kombinasjon med sentrale lover.
Enkel tilgang til leverandør av rensing og fjerning av
oljetank, og alternative oppvarmingsløsninger, er
presentert. Manglende kjennskap til gode
alternativer til fossil oljefyring utgjør en barriere.
Enkelte begrensede aktive informasjonstiltak overfor
boligeiere med oljefyr, ved stands og foredrag, er
gjennomført. Planlegging av informasjonskveld for
boligeiere er i gang.

HOVEDMÅL D
«Kommunen skal utnytte sin rolle som pådriver og kunnskapsformidler for å gjøre Ringerike
mer energi og klimavennlig»

Ringerike kommune har gjennom avtale med blant
andre Energikanalen lagt til rette for
kunnskapsformidling, for å bidra til energiomlegging
og energieffektivisering i kommunens husholdninger.
Energikanalen formidler relevante regionale
leverandører av bærekraftige produkter og tjenester.
Markedsplassen Energikanalen tilbyr vil bidra til
grønn næringsutvikling.
Kompetente og livskraftige leverandør av produkter
og tjenester er forutsetning for konvertering til
energieffektive og klimavennlige
oppvarmingsløsninger i boliger.
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Energikanalen har tilrettelagt for enkelte
mediesaker, samt opprettet egen dekning av lokale
prosjekter under Våre historier. Tiltakene har som
målsetning å være en pådriver for iverksettelse av
prosesser for bygningsmessige tiltak, og rette fokus
på konvertering til bærekraftige
oppvarmingsløsninger.
Gjennom presentasjon av regionale eksempler vil
Energikanalen bidra til å redusere barrierer knyttet
til distanserte utfordringer/løsninger og «ovenfra og
ned»-kommunikasjon som ikke appellerer til
boligeiere.
Energikanalen bidrar samtidig som
kunnskapsformidler og pådriver gjennom utsendelse
av nyhetsbrev, samt stands og foredrag
ØVRIGE AKTIVITETER
I det følgende vil vi gi en kort beskrivelse av andre sentrale aktiviteter som er gjennomført, og
som er relevant for Ringerike kommunes målsetninger innen energi- og klimaarbeidet.
Kompetansetilførsel
Som et ledd i kompetansetilførsel om barrierer for
tiltak innen energiomlegging og energieffektivisering
i husholdninger, ble Steffen Kallbekken fra Cicero
invitert til å holde foredrag om adferdsøkonomi på
HBV i mars-14 for Energikanalens
samarbeidspartnere og verdinettverk.
Dialog med Cicero om felles målsetninger og
Kvalitetssikring
muligheter
for ytterligere samarbeid er innledet.
Korrekt informasjon, og god pedagogisk fremstilling,
er viktige forutsetninger for at boligeiere skal ta
tiltaksplaner fra energirådgivere videre til
gjennomføring av tiltak.
Energikanalen har gjennom tett dialog med både
boligeiere og energirådgivere, bidratt til bedre
kvalitet og tydeligere budskap overfor boligeiere.
Nærmere kvalitetssikring av output fra EMSsystemet energirådgivere benytter, gjennomføres i
disse dager. Resultatene fra disse undersøkelsene vil
bidra til sikrere anslag for energibesparelser og
større tillit til potensielle besparelser for
kommunens boligeiere.
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Verdinettverk
Energikanalen tilbyr samarbeidende aktører og
leverandører et verdinettverk. Målet med
verdinettverket er å legge til rette for
kompetanseutveksling. Gjennom
kompetanseutveksling mellom ulike fagmiljøer,
bransjer og offentlige aktører bygges det et grunnlag
for bedre totalløsninger for boligeiere, færre
reklamasjoner og høyere fortjeneste for aktører
innen bærekraftige og fremvoksende næringer.
Nasjonale og regionale samarbeidsmodeller
Energikanalen har deltatt på samling i
forskningsprosjektet COHERENO (Collaboration for
Housing Nearly Zero-Energy Renovation).
COHERENO er et EU-prosjekt som med målsetning
om styrking av samarbeidet mellom tilbydere av
tjenester som er relevant for rehabilitering av
eneboliger til «nesten nullenergi-nivå».
Energikanalen er nå i dialog med SINTEF Byggforsk
og Segel (nasjonal prosjektleder) om opprettelse av
en regional samarbeidsgruppe i Ringeriksregionen.

Gjennom samarbeidsavtalen med Energikanalen bidrar også Ringerike kommune til innovativ
regional næringsutvikling. Ringerike kommunes ønske om å bistå boligeiere med gratis og
uavhengig energirådgivning, i samarbeid med Energikanalen, har blitt tatt positivt imot blant de
boligeiere vi har vært i dialog med. Dette er trolig positivt for kommunens omdømme.
Vi benytter samtidig anledningen til å gi honnør til Næringsstiftelsen i SpareBank 1 Ringerike
Hadeland for å ha gitt tilskudd til gjennomføring av aktiviteter under
markedsintroduksjonsfasen.
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FOKUSOMRÅDER FREMOVER
Energikanalen har i stor grad positive erfaringer fra markedsintroduksjonsfasen. Både
boligeiere, leverandører og andre samarbeidende aktører har gitt uttrykk for at det er et klart
behov i markedet for de tjenester Energikanalen leverer. Det er imidlertid behov for ytterligere
intensivering av tiltak og aktiviteter innen flere områder:
Formidling av leverandører. Markedsplassen for energieffektivisering er etablert, men
orientering om konseptet og hva dette innebærer for leverandører har vært tyngre enn
forventet og samtidig vært noe nedprioritert i forhold til ressursbruk på utvikling av temasider.
Intensivering av leverandørkontakt, og forenkling av budskap, vil gjennomføres i kommende
periode.
Inngåelse av konkrete samarbeidsavtaler med sentrale offentlige aktører og bransjeforeninger.
De bransjeforeninger Energikanalen tidligere har vært i kontakt med har vært positive til
tjenesten og konseptet. Nærmere avtaleinngåelse har imidlertid vært utsatt, for å høste
innledende erfaringer. Involvering av sentrale offentlige aktører (Enova, Husbanken mv) og
aktuelle bransjeforeninger (Solenergiforeningen, VVS Foreningen mv) vil nå foretas.
Markedsføring av Energikanalens webtjeneste. Markedsføring er ressurskrevende, og
Energikanalen har et kontinuerlig fokus på hvilke kostnadseffektive aktiviteter selskapet skal
prioritere midler til. En nærmere dialog med Ringerike kommune og hva som eventuelt kan
gjennomføres av samarbeidsaktiviteter vil etableres.
Aktivitet eter og formidlingsomfang. Energikanalen har i august og september intensivert vår
oppsøkende virksomhet, gjennom foredrag og stands. Disse aktivitetene vil videreføres i den
kommende periode. Informasjonsmøte for boligeiere vedrørende utfasing av fossil oljefyring
bør planlegges i samarbeid med kommunen.
Hønefoss videregående skole åpner ny skole i desember 2014. Energikanalen har hatt
innledende positive samtaler med skoleledelsen for å se på muligheter for å høste synergier for
Ringeriksregionen innen bærekraftige og innovative energiløsninger. Energikanalen vil følge
opp dette arbeidet, og involvere flere offentlige og private aktører.

5.1 Energiportalen – gratis analyseverktøy til boligeiere
Ringerike kommune etablerte i februar 2014 en Energiportal på kommunens nettsider. Der kan
kommunens boligeiere få utført en gratis energianalyse av sin egen bolig.
20% av stasjonær energibruk er knyttet til boliger. For nye bygg gjøres det gjeldende stadig
høyere krav til energieffektivitet. I eksisterende bygningsmasse – som vil utgjøre det største
volumet i mange år framover – utføres det også betydelig oppgradering, men omfanget og
framdriften ligger etter det som er ønskelig sett i et samfunnsøkonomisk og klimaperspektiv.
Energiportalen bidrar til at boligeiere får informasjon om eget energibruk og hvordan
forskjellige energitiltak kan redusere energibruken og dermed energikostnadene.
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Statistikken for de 12 første månedene viser at 357 boligeiere i kommunen har gjennomført en
energianalyse i tjenesten.
Årlig kostnad for tjenesten i 2014 er 47.880 kr.
Energiportalen leveres av Entelligens AS, som også besørger løpende oppdatering og drift av
tjenesten.
Oversikt boliger og estimater på energibruk i Ringerike kommune
Gj.snitt
Type bolig
kWh
Antall boliger
Eneboliger
25 776
8 547
Rekkehus, to-mannsboliger og småhus
17 090
2 533
Totalt
11 080
I tillegg 2.469 leiligheter, totalt 13.549
boliger

kWh
220 307 472
43 288 970
263 596 442

GWh
220,3
43,3
263,6
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6 KLIMAREGNSKAP
Tidligere har SSB gitt ut tall på klimagassutslipp fordelt på kommuner. Dette opphørte i 2009,
da SSB valgte å gå over til fylkesbaserte utslippstall. Grunnen til dette var dårlig datagrunnlag
knyttet til fordeling av nasjonale utslipp på så små geografiske enheter som kommuner. I
denne årsrapporten har man i stor grad tatt utgangspunkt i utslippstallene fra SSB fordelt på
fylkesnivå for 2013, samt informasjon fra både kommunen, Ringerike Kraft og Vardar Varme.
Det er stor usikkerhet knyttet til klimagassberegningene; representativt datagrunnlag for
kommunen er vanskelig å få tak på, og det er usikkerhet knyttet til utslippsfaktorene, spesielt i
sammenligning med tidligere klimagassregnskap. Tallene må derfor tolkes som indikative for
Ringerike kommunes utslippsutvikling.

6.1 Stasjonære utslipp
I 2014 ble det solgt 34,2 GWh fjernvarme basert på 100 % bioenergi, og 1,7 GWh fjernkjøling
med antatt COP på 2. Utslipp knyttet til dette gjenspeiles i «Energiforsyning – stasjonær»,
hvilket inkluderer utslipp knyttet til eventuelle utslipp fra energiproduksjon (i Ringerike
produserer det kun elektrisitet fra vannkraft). Forbruk av olje og parafiner i næring og
husholdning har blitt fremskrevet fra 2009 med utviklingen siden 1991, og blitt tilnærmet
halvert (ca 21 GWh sammenlignet med 40 GWh i 2009). Mye av dette kan forklares med massiv
utskiftning av oljefyrte kjeler både i næring, i husholdninger og kommunen. Denne utviklingen
stemmer også overens med nasjonale tall. Det er allikevel knyttet stor usikkerhet til bruk av
olje og parafiner i kommunen. Det er også knyttet stor usikkerhet til bruk av biobrensel
(vedfyring) i husholdningene og tjenesteytende sektor, og det er her antatt tilnærmet lik bruk
som i 2009, på rundt 64 GWh for kommunen. Med en utslippsfaktor på 10 g/kWh for lokal
bioenergi, er det estimert et utslipp på totalt ca. 9.000 tonn CO2-ekvivalenter fra stasjonære
kilder i 2014, sammenlignet med ca. 11.000 tonn i 2009.
Utslipp knyttet til industri er antatt å være tilnærmet null grunnet nedleggelsen av Follum.
Tall fra Ringeriks-Kraft indikerer en energibruk på total 423 GWh i 2014.
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6.2 Mobile utslipp
I statistikk for Buskerud fylke har det vært relativt stabile utslipp fra lette kjøretøyer. I
beregning av utslipp i kommunen fra lette kjøretøy er det antatt at kjøremønsteret,
kjøretøytype etc. er lik over hele fylket.
I Ringerike var det i starten av 2014 registrert 65 el-biler i kommunen, og over en fordobling fra
året før. Antall registrerte bensindrevne biler i kommunen har sunket 15 % siden starten av
2009, og i stor grad blitt erstattet av dieselbiler. Det har nesten vært en fordobling av antallet
dieselbiler i kommunen siden 2009, mye takket være gunstige avgifter grunnet lavere CO 2utslipp. Grunnet manglende statistikk på trafikkarbeidet fordelt på type kjøretøy og drivstoff, er
det vanskelig å synliggjøre effekten av mer klimavennlige kjøretøy i kommunen. Det er en
relativt stor utskiftning av biler i fylket, som kan være positivt for det lokale
klimagassregnskapet til kommunen.
Totalt har trafikkarbeidet fra lette kjøretøyer økt med totalt 4 % fra 2012 til 2014 på de mest
trafikkerte veiene i kommunen (E16, Rv7 og Rv35). Den største økningen er på strekningen
mellom Hønefoss og Oslo. Dette har gitt en økning på klimagassutslipp fra 57.000 tonn CO2ekvivalenter i 2009 til 60.000 tonn i 2014.
For tungtransport har det vært en jevn økning i klimagassutslipp i Buskerud de siste 5 årene.
Dette skyldes høyere trafikkarbeid på E16 og Rv7. Fordeler man trafikkarbeidet fra
tungtransport i fylket, basert på trafikktellinger fra SVV på de mest trafikkerte veiene, har
Ringerike kommune ca. 22 % av fylkets kjørte km fra tungtransporten. Dette gir anslagsvis
42.000 tonn CO2-ekvivalenter. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til dette tallet.
Annen mobil forbrenning er befolkningsjustert ut ifra utslippstall for fylket i 2012 (SSB). Det er
ingen faktorer som skulle tilsi at dette tallet har endret seg nevneverdig.
Samlet gir dette en indikasjon på klimagassutslipp tilsvarende 115.000 tonn CO2-ekvivalenter.
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Det presiseres at tallene baserer seg på tall for fylket, og at det er usikkerhet knyttet til
fordelingen av disse utslippene kommunevis. Det gir allikevel en indikasjon på at de mobile
klimagassutslippene har økt siden 2009, som er i samsvar med fylket som helhet.
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6.3 Prosessutslipp
Det har vært en liten nedgang i kommunen hva gjelder jordbruksareal i drift (nedgang på rundt
5 % siden 2008). Antall landbrukseiendommer har sunket med ca. 9 % siden 2008, mens antall
jordbruksbedrifter med husdyr er uendret siden 2008. Denne endringen har flatet ut de siste
årene. 8 % av fylkets husdyr (unntatt høner) er i Ringerike (2012), og rundt 9 % av
jordbruksbedrifter med husdyr er lokalisert i Ringerike. Klimagassutslippene fra jordbruk er
estimert/ justert ut ifra tall for fylket fra 2012 (SSB).
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Utslippene fra avfallsdeponier har sunket jevnt siden 2000 i kommunen. Grunnet forbudet mot
deponier er det sannsynlig at utslippene har fortsatt å synke relativt lineært siden 1999. En
videreføring og synkende trend for klimagassutslipp fra avfallsdeponier er derfor antatt.
Prosessutslipp gra industri og bergverk, og andre kilder er antatt å være tilnærmet null basert
på tall for fylket i 2012 (SSB).
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6.4 Klimagassregnskap totalt
Totalt klimagassregnskap er gitt av figuren under, hvilket indikerer en liten økning i
klimagassutslipp. Det presiseres at det er knyttet stor usikkerhet til klimagassutslippene,
grunnet svakt og delvis manglende tallunderlag og bakgrunnsinformasjon.
160

KLIMAGASSUTSLIPP
140

1000 tonn CO2-ekv.

120

Annen mobil forbrenning
Tunge kjøretøy

100

Lette kjøretøy
80

Andre prosessutslipp
Avfallsdeponigass

60
Jordbruk
Industri og bergverk prosessutslipp
Oppvarming i andre næringer og
husholdninger
Energiforsyning - stasjonær
forbrenning
Industri og bergverk - stasjonær
forbrenning

40

20

0
2000

2005

2008

2009

2014

TOTALE KLIMAGASSUTSLIPP

1000 tonn CO2-ekv.
160

Alle kilder

140
120

Mobile utslipp

100
80

Prosessutslipp

60
Stasjonære
utslipp

40
20
0
2000

2005

2008

2009

2014

År

Det anbefales at det innhentes sektorvis bakgrunnsinformasjon og tallunderlag, til bruk for
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fremtidige klimagassregnskap. Dette vil betydelig redusere usikkerhetene knyttet til
kommunale klimagassutslipp. Relevant informasjon (NB: ikke utfyllende):






Stasjonære utslipp
 Årlig oppdaterte tall på antall oljefyrer, og energibruk i kommunale bygg, fordelt på
energikilde
 Årlig oppdaterte tall på vedforbruk i kommunen (husholdninger og tjenesteytende)
 Årlig oppdaterte tall på energiforsyning (fjernvarme, fjernkjøling og elektrisitet)
Mobile utslipp
 Årlig oppdaterte tall på sykkelbruk (tellestasjoner)
 Årlig oppdaterte tall på trafikkarbeidet på veier i kommunen (tellestasjoner)
Prosessutslipp
 Antall avfallsdeponier og alder på disse
 Antall jordbrukseiendommer og dyrket areal
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7 KILDER
(Vågane 2012; Ringeriks-Kraft 2013; Opplysningsrådet for Veitrafikk AS 2014; Anon 2014)
Anon, 2014. FNs klimapanel konkluderer : Klimatilpasning og raske utslippskutt er nødvendig.
Opplysningsrådet for Veitrafikk AS, 2014. Kjøretøystatistikk 2014.
Ringeriks-Kraft, 2013. Lokal energiutredning for Ringerike kommune.
Vågane, L., 2012. Transportytelser i Norge 1946-2011,
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/613-30

Arkiv: 026

Sak: 47/15
E16 Bjørum - Skaret. Bompengeutredning.
Vedtak i Formannskapet:
Bompengeutredningen for E16 Bjørum – Skaret tas til orientering.
Behandling i Formannskapet 21.04.2015:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 14/613-29

Arkiv: 026

E16 Bjørum - Skaret. Bompengeutredning.
Forslag til vedtak:
Bompengeutredningen for E16 Bjørum – Skaret tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Statens egvesen har utarbeidet Bompengeutredning med forslag til hvordan denne parsellen
kan delfinansieres med bompenger. Fra Ringeriksregionen har vi i mer enn ett år etterlyst
denne utredningen som er nødvendig for å komme videre med dette viktige
samferdselsprosjektet.

Beskrivelse av saken
Bompengeutredningen er primært sendt til de berørte kommunene Bærum og Hole og
fylkeskommunene Akershus og Buskerud. Disse må fatte konkret vedtak i saken før den
legges fram til Stortingsbehandling. Utredningen er også sendt til Ringerike kommune for
eventuell uttalelse.
Oversendelsesbrevet fra Statens vegvesen Region øst og bompengeutredningen følger
vedlagt som trykte vedlegg.

Forholdet til overordnede planer
Gjennomføring av dette viktige samferdselsprosjektet er i tråd med de strategier kommunene
i Ringeriksregionen har vedtatt.

Rådmannens vurdering

Rådmannen viser til spørsmål om denne saken i kommunestyret 26. mars. I samråd med
ordføreren legges saken fram til orientering. Dersom det kommunestyret ønsker å avgi
konkret uttalelse i saken, kan en slik uttalelse eksempelvis formuleres slik:
Ringerike kommunestyre slutter seg til at E16 Bjørum – Skaret delfinansieres med
bompenger i samsvar med anbefalingen i Statens vegvesens bompengeutredning

Vedlegg
Trykte vedlegg:
 E16 Bjørum – Skaret. Bompengeutredning.
 Bompengeutredning. Oversendelsesbrev fra Statens vegvesen.

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

Ringerike kommune, 07.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Lars Olsen

Regionøst
Strategi-,veg- og transportavdelingen
Overordnetplanlegging og styring
Mars2015

E16Bjørum - Skaret
Forslagtil delnansiering med bompenger
Grunnlagfor lokalpolitiskbehandling
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1.

IN N LEDNIN G
I Meld. St. 26 (2012 - 2013) Nasjonal transportplan (N TP) 2014 - 2023 prioritere s statlige midler til
utbygging av E16 til firefelts veg på strekningen Bjørum – Skaret i Akershus og Buskerud i siste
del av perioden. Prioriteringen er betinget av at det bl ir tilslutning til et opplegg med delvis
bompengefinansiering
av prosjektet. Prioriteringen er begrunnet med at utbygging av
strekningen Bjørum – Skaret vil fjerne en stor flaskehals og utbedre en ulykk esbelastet del av
den høyt trafikkerte str ekningen mellom Sandvika og Hønefoss. Dessuten har prosjektet en
positiv beregnet samfunnsøkonomisk nettonytte.
En mulighetsstudie om delvis bompengefinansiering
av hele strekningen E16 Bjørum – Hønefoss
ble utarbeidet av Statens vegvesen i 2005 på initiat iv fra Bærum, Hole og Ringerike kommuner.
På grunnlag av m ulighetsstudien fattet de tre kommunene likelydende vedtak i 2006 , der de ba
om at det arbeides videre med sikte på en forsert utbygging av E16 på strekningen Sandvika
(Bjørum) – Hønefoss, delvis finansiert med bompenger. Alle tre kommuner ønsk et E16 Bjørum Skaret som første utbyggingsetappe.
Senere i 2006 sluttet Akershus og Buske rud
fylkeskommuner seg til vedtakene.
I 2010 utarbeidet Statens vegvesen en foreløpig bompengeutredning
for strekningen Bjørum –
Skaret, basert på vedtatte kommunedelplaner i Bærum og Hole kommuner samt prioriteringen i
Nasjonal transportplan 2010 - 2019. Gjennom vedtak i desember 2010 - februar 2011 ga Bærum og
Hole kommuner samt Akershus og Buskerud fylkeskommuner prinsipiell tilslu t ning til at
utbygging av E16 Bjørum – Skaret delfinansieres med bompenger i samsvar med konklusjonene i
Vegvesenets bom pengeutredning.
Reguleringsplan er for E16 Bjørum – Skaret ble vedtatt i kommunestyrene
2013.

i Bærum og Hole i juni

I dette notatet presenteres et forslag til opplegg for del vis bompenge finansier t utbygging av
prosjektet E16 Bjørum – Skaret , basert på vedtatt e reguleringsplaner . Hensikten med notatet er
å danne grunnlag for bindende lokalpolit iske vedtak om en bompengeordning for prosjektet .

2.

OM TALE AV PROSJE KTET
E16 er en av flere riksvegforbindelser
mellom Oslo (Sandvika) og Bergen. Dessuten er
strekningen over Sollihøgda hovedruten mellom Oslo og Ringerike. Dagens veg mellom Bjørum
og Skaret er smal i forhold til den store trafikkmengden og har stor stigning opp mot Sollihøgda.
Dette medfører trafikkavviklingsproblemer,
særlig vinterstid. Dels trekningen mangler trygge
forbikjøringsmuligheter
og har mange avkjørsler og flere kryss i plan. Det finnes ingen akseptabel
omkjøringsveg ved stenging av E16 over Sollihøgd a; ved hendelser er enes te omkjøringsmulighet
via Lier (ved Drammen ) . Tidligere var strekningen ulykkesbelastet, men dette har blitt betydelig
bedre gjennom bygging av midtrekkverk i stigningene på begge sider av Sollihøgda.
I tettbebyggelsen på Sollihøgda er det miljøproblemer
lokal luftforurensning.

knyttet

til utrygghet,

barriere, støy og
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Prosjektet ligger i Bærum kommune i Akershus og i Hole kommune i Buskerud og omfatter
bygging av om lag 8,5 km firefelts veg. Det vil bli bygd en tunnel på om la g 3,4 km under
Sollihøgda og en tunnel på om lag 0,8 km under Bukkesteinshøgda. I tillegg skal det bygges tre
planskilte kryss, en døgnhvileplass for tungtransporten,
en rasteplass og holdeplasser for
ekspressruter i tilknytning til de pl anskilte kryssene. Det vil dessuten bli etablert et
sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen. I krysset ved Bjørum sag
legges det til rette for adkomst til en eventuell togstasjon i tilknytning til den planlagte
Ringeriksbanen. Dagens E16 vil inngå i et lokalvegsystem.
På strekningen Bjørum – Skaret har det vært 45 personskadeulykker i perioden 2004 – 2013. 1
person er drept, mens 6 personer er hardt skadd og 57 personer er lettere skadd .
Målet med utbygging en er å oppnå tilfredsstillende
trafikksikkerhet,
miljø og trafikkavvikling.

Figur 1 : Oversikt

over prosjektet

Reguleringsplaner for prosjektet
kommunestyre 19 . juni 2013.

E16 Bjørum

standard både med hensyn til

– Skaret

ble vedtatt i Hole kommunestyre

Foreliggende kostnads overslag for prosjektet

10. juni 2013 og i Bærum

(P50) er på om lag 4200 mill. 2015 - kr.
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3.

TIDLIGERE

LOKAL POLITISK

BEH AN DLIN G

Det foreligger godkjent kommunedelplan fra 2007 for den delen av prosjektet som ligger i Hole
kommune. Kommunedelplanen for resten av strekningen ble stadfestet av Bærum kommune i
2010 etter at innsigelser til planen var behandlet av Miljøverndepartementet.
Reguleringsplanene
ble godkjent i begge kommunene i juni 2013.
Den foreløpig e bompengeutredningen
om delvis finansiering av E16 Bjørum – Skaret med
bompenger ble behandlet i kommunene og fylkeskommune ne i 20 10/2011 . Nedenfor gjengis
vedtakene i saken.
Hole kommunestyre 13 . desembe r 20 10
1. Hole kommunestyre gir prinsipiell tilslutning til at reguleringsplanlegging
og utbygging av
E16 Bjørum – Skaret delfinansieres med bompenger i samsvar med konklusjonene i
Bompengeutredning
datert 2010 - 11 -01.
2. Kommunestyret anbefaler at innkrevingen skjer i automatiske bomstasjoner som
plasseres på ny E16 – slik at det lokale veinettet ikke blir avgiftsbelagt, og med
innkreving i begge retninger.
3. Hole kommunestyre anmoder Akershus og Buskerud fylkeskommuner om å vedta
tilsvarende prinsipiell tilslutning, opprette bompengeselskap og gi fylkeskommunale
garantier for lånebeløp slik at reguleringspla narbeidet kan starte tidligst mulig i 2011.
4. Kommunestyret vil understreke behovet for at dette høyt prioriterte prosjektet får god
framdrift.
Bærum formannskap 15. desember 20 10
1. Bærum kommune gir prinsipiell tilslutning til reguleringsplanlegging
og utbygging av E16
Bjørum - Skaret delfinansieres med bompenger i samsvar med konklusjonene i
Bompengeutredning
datert 2010 - 11 -01 .
2. Bærum kommune anbefaler at innkrevingen skjer i automatiske bomstasjoner som
plasseres på fylkesgrensa mellom Akershus og Buskeru d. Ingen innkreving av avgift på
gammel/eksisterende
E16, men kun på ny E16, og med innkreving i begge retninger.
3. Bærum kommune forbeholder seg rett til å gi utt alelse til endelig plassering av
bomstasjon når endelig forslag til bompengeordning blir tilsen dt kommunene for høring
etter at reguleringsplan for prosjektet er vedtatt.
4. Bærum kommune vil understreke behovet for at dette høyt prioriterte prosjektet får god
framdrift.
Fylkestinget i Buskerud 9. februar 2011
1. Buskerud fylkeskommune gir prinsipiell t ilslutning til at reguleringsplanlegging
og
utbygging av E16 Bjørum – Skaret delfinansieres med bompenger i samsvar med
konklusjonene i Bompengeutredning datert november 2010.
2. Buskerud fylkeskommune anbefaler at innkrevingen skjer i automatiske bomstasjone r på
eksisterende og ny E16.
3. Fylkestinget vedtar at Buskerud fylkeskommune sammen med Akershus fylkeskommune
danner bompengeselskapet ”E16 Sollihøgda AS”, og hvor Buskeruds eierandel utgjør 25
%.
4. Selskapets formål er å delfinansiere en ny vegforbindelse me llom Bjørum i Akershus og
Skaret i Buskerud fylke. Selskapet skal etablere og administrere en ordning med
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5.

6.

7.

8.

trafikantbetaling
samt foreta de nødvendige låneopptak for å sikre fullfinansiering av en
firefelts veg. Det bør tas sikte på anleggsstart i 2015.
Buskerud fylkeskommune godkjenner forslaget til vedtekter. Buskerud fylkeskommunes
andel av aksjekapitalen utgjør kr 225.000, - , og dekkes av bevilgning gitt til investering
fylkesveger i 2011. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å godkjenne mindre endringer i
vedtektene. Eierskapet legges til Buskerud fylkeskommune Holding AS.
Fylkestinget oppnevner fylkesrådmannen eller den han bemyndiger som
fylkeskommunens representant til styret i E16 Sollihøgda AS, og med fylkesrådmannen
eller den han bemyndiger som vararep resentant.
Det nye selskapet gis mulighet til å låne opp inntil 24 millioner kroner til regulerings planlegging. Fylkesordføreren gis fullmakt til på vegne av fylkeskommunen å utstede
viljeserklæring (Letter of comfort) om garanti for inntil 6 mill.kr.
St atens vegvesen bes legge fram endelig forslag til bompengeordning inklusive endelige
forslag til bomstasjonsplasseringer
etter at reguleringsplan for prosjektet er vedtatt.

Fylkestinget i Akershus 17. februar 2011
1. Akershus fylkeskommune gir prinsipiell tilslutning til at reguleringsplanlegging
og
utbygging av E16 Bjørum – Skaret delfinansieres med bompenger i samsvar med
konklusjonene i Bompengeutredning datert 2010 - 11 -01
2. Akershus fylkeskommune anbefaler at innkrevingen skjer i automatiske bomstasjoner
som plasseres på fylkesgrensa på eksisterende og ny E 16 mellom Akershus og Buskerud.
3. Fylkestinget vedtar at Akershus fylkeskommune sammen med Buskerud fylkeskommune
danner bompengeselskapet ”E16 Sollihøgda AS” og hvor Akershus fylkeskommunes
eierandel utgjør 75 %.
4. Selskapets formål er å delfinansiere en ny vegforbindelse mellom Bjørum i Akershus og
Skaret i Buskerud fylke. Selskapet skal etablere og administrere en ordning med
trafikantbetaling
samt foreta de nødvendige låneopptak for å sikre fullfinans iering av en
firefelts veg. Det bør tas sikte på anleggsstart i 2015. Det nye selskapet gis
fylke skommunale garantier til å forskuttere et lånebeløp på inntil 24 millioner kroner,
hvorav Akershus fylkeskommune får et garantiansvar på 18 millioner kroner i henhold til
fylke skommunens eierandel i bompengeselskapet. Akershus fylkeskommune stiller
garanti ved selvskyldnerkausjon.
Garantien gjelder i 15 år etter ferdigstillelse av
prosjektet
5. Fylkestinget har ikke tatt stilling til framtidig deltagelse i et eget bompengeselskap for å
finansiere de gjenstående strekninger av E16 mellom Skaret og Hønefoss
6. Akershus fylkeskommune godkjenner forslaget til vedtekter. Akershus fylkeskommunes
andel av aksjekapitalen utgjør kr. 675.000, - . Fylkesrådmannen gis fullmakt til å
godkjenne mindre endringer i vedtektene.
7. Fylkesutvalget gis fullmakt til å oppnevne 1 representant med personlig vararepresentant
som Akershus fylkeskommunes representanter til styret i ”E16 Sollihøgda AS”.
8. Statens vegvesen bes legge fram endelig forslag til bompengeordning inklusive endelige
forslag til bomstasjonsplasseringer
etter at reguleringsplan for prosjektet er vedtatt.
9. Fylkestinget vil understreke at dette tiltaket forsterker behovet for en forsert fremdrift av
ny løsning for E 18 vest.
Vedtaken e viser at det på visse vilkår var lokalpolitisk
bompengeordning for E16 Bjørum – Skaret .

tilslutning

til å arbeide videre med en
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4.

TRAFI KKG RU N N LAG
I følge Statens vegvesens trafikktellinger
varierer årsdøgntrafikken (ÅDT) på dagens E16 fra
11.5 00 kjøretøye r ved Bjørum til om lag 10. 600 kjøretøyer ved Sollihøgda. Andelen tunge
kjøretøy er ligger på om lag 11 pst. Helgedøgntrafikken på strekningen er vesentlig høyere. Fra
2006 til 2013 har det vært en trafikkvekst på 11 pst . ved Sollihøgda .
I kommuneplanen for Bærum er det lagt til rette for en langsiktig boligutbygging ved Avtjerna.
En slik utbygging vil kunne medføre betydelig trafikkøkning på E16 i et 20 - 30 - års perspektiv . På
grunn av fortsatt usikkerhet er trafikkvekst på grunn av en eventuell utbygging ved Avtjerna ikke
tatt med i trafikkgrunnlaget
for bompenge vurderingene .
For å beregne de trafikkmessige konsekvensene av foreslått bompengeopplegg er benyttet
Regional transportmodell for Region øst. Beregningene er utført i 2018 - nivå, dvs. at resultaten e
fremkommer som årsdøgntrafikk på vegnettet i 2018. Fra 2018 til 2021 har vi fra mskrevet
trafikktallene med prognosene i NTP.
Når ny E16 tas i bruk , vil eksisterende E16 ligge igjen som parallell lokalveg. Dette innebærer at
den også vil være svært aktuell som omkjøringsveg for å unngå bomavgift hvis det etableres
bomstasjon er kun på nye E16 . Erfaringsvis vil det i så fall medføre betydelig trafikklekkasje til
gamlevegen . Utførte trafikkberegninger
bekrefter at dette vil skje. Det foreslåtte
bompengeopple gget forutsetter derfor at det etableres bompengebetaling også på dagens E16
for å oppnå ønsket trafikkavlastning
av denne. Jf. kapittel 5.4 vedrørende plassering av
bomstasjoner/bomsnitt
.
Når det innføres bomavgift , må det forventes en reduksjon i trafik kgrunnlaget (trafikkavvisning) ,
dels fordi noen trafikanter, om mulig, vil velge andre kjøreruter, dels fordi noen vil utelate
enkelte reiser eller velge andre reisemål for å unngå å betale bompenger . Nivået på bomtakstene
vil ha betydning for hvor stor trafikkavvisningen
vil bli. Dessuten vil noen kjøretøyer, for
eksempe l busser i rute og el - biler, være fritatt for betaling av bomavgift , og det må påregnes at
noen kjøretøyer ikke vil bli registrert av tekniske årsaker. Basert på erfaringer fra andre
bompen geordninger er denne andelen passer inger uten inntekt anslått til 5 pst. i beregningene.
Trafikkberegningene
er utført med samme bomtakster på ny og eksisterende E16 . Det foreslåtte
bompengeopplegget innebærer imidlertid at lokaltrafikken på eksiste rende E16 kun vil passere
betalingssnittet i én retning og derved oppnå halv pris.
I tabell 1 nedenfor er vist beregnet trafikkgrunnlag i bomstasjonene for to alternative
takstnivåer , omregnet ti l ÅDT i antatt åpningsår 2021. For lette kjøretøy er er det lagt til grunn
grunntakster på henholdsvis 35 og 40 kr, mens det for tunge kjøretøy er er lagt til grunn dobbel
takst. Det er også angitt beregnet trafikk i bomsnittene uten bompengeinnkreving.
Tallene viser
at innføring av bompenger medfører betydelig avvist trafikk og at avvisningen øker med økende
bomtakster.
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Tabell 1:

Beregnet trafikkgrunnlag

Bomstasjon

i antatt åpningsår 2021 .

Grunntakst (lett e
kjøretøy ) 30 kr

Beregnet ÅDT 2021
Grunntakst (lett e
kjøretøy ) 45 kr

Uten
bom penger

Ny E16
Eksisterende E16

13 200
300

12 100
300

15 700
650

Sum

13 500

12 400

16 350

Tabellen er basert på Trafikknotat

av september

2014 og framskrevet

til forventet

åpningsår.

I følge trafikkberegningene
vil trafikkavvisningen
på grunn av bompengebetalingen
bli på 16 og
23 pst. med bomtakster på henholdsvis 30 og 45 kr for ny E16 . Dette anses som relativt høyt,
men er i tråd med erfaringer fra andre bompengeprosjekter
som riktignok viser at Regional
trafikkmodell «tar godt i» ved beregning av avvisningen.
Ved beregning av trafi kkutviklingen fra 20 21 er prognosene som er utarbeidet for Akershus i
forbindelse med Nasjonal transportplan 2014 – 2023, lagt til grunn. Det er regnet med en
gjennomsnittlig årlig trafikkvekst på 1, 7 pst . i 20 22 - 2030 , gradvis avtakende til 1,1 pst . etter
2030.

5.

UTBYGGIN GS- OG FIN AN SIE RIN GSOPPLE GG
Som omtalt i Prop. 97 S (2013 -2014), legger regjeringen opp til en omorganisering av
bompengesektoren med en overgang fra dagens mange til et fåtall bompengeselskap. I tillegg er
det varslet at det vil bli innført en rentekompensasjonsordning
for bompengelån. Gjennom
Stortinget s behandling av Prop. 119 S (2013 - 2014) fikk regjeringen tilslutning til en
overgangsordning fram til rentekompensasjonsordning
en er etablert. Denne overgangsordningen
innebærer at lokale garantimyndigheter
gis mulighet til å benytte en lavere beregningsteknisk
lånerente enn 6,5 pst. som har vært vanlig de siste årene. For å kunne benytte lavere rente,
forutsettes det at fylkeskommunen e gjør vedtak om å legge prosjektet inn i ett av de nye
bompengeselskapene når disse er på plass.
Det er altså mulighet for å fastsette en beregningsteknisk lånerente som i større grad er basert
på den forventede renten i låneperioden, med tillegg for usikkerhet og evt. rentesikring.
Vurderingen av usikkerheten og rentesikring skal gjøres av lokale myndigheter. Høsten 2014 har
det vært kontakt mello m Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet
vedr.
beregningsteknisk rente og andre sentrale forutsetninger for finansieringsopplegget
for E16
Bjørum – Skaret. Statens vegvesen har gjennom dette fått føringer om å benytte 4,5 pst.
beregningsteknisk
rente i det anbefalte forslag et til bompengeopplegg.
Den valgte beregningstekniske renten må vurderes som forsvarlig for å kunne fatte
garantivedtak, og garantistene må ta høyde for at bompengeperioden maksimalt kan øke med
fem år og at realtaksten maksimalt kan økes med 20 pst. før garantiansvaret trer i kraft. Statens
vegvesen har derfor gjennomført følsomhetsanalyser med rentenivå 6,5 pst. og 5,5 pst. I tillegg
er det regnet på et rentenivå på 3 pst. for å synliggjøre mulige konsekvenser av en
rentekompensa sjonsordning.
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I basisberegningen har Statens vegvesen forutsatt at tunge kjøretøy er skal betale dobbel takst i
forhold til lette kjøretøy er . Dette er i tråd med reviderte føringer fra Samferdselsdepartementet
.
Vi har imidlertid også synliggjort konsekven sene dersom det legges til grunn tre ganger så høy
takst for tunge kjøretøy er .
Vi vil samtidig understreke at det er lagt til grunn at bompengene forutsettes juster t i takt med
forventet prisvekst (inflasjon) basert på Finansdepartementets
inflasjonsmål på 2,5 pst . En
beregningsteknisk rente på 4,5 pst og prisvekst på 2,5 pst. gir en realrente på 2 pst.

5.1

Statlige

midler

- kostnadsoverslag

I Meld. St. 26 (2012 - 2013) om Nasjonal transport plan 2014 - 2023 er kostnadsanslaget for
prosjektet E16 Bj ørum – Skaret oppgitt til 3400 mill. kr i 20 13- prisnivå . Det er satt av 180 0 mill .
kr i statlige midler til prosjektet i siste seksårs pe riode ( 201 8- 20 23 ). Omregnet ti l 2015 - nivå
tilsvarer dette om lag hhv. 3600 mill. og 1900 mill. kroner.
Med bakgrunn i merknader fra et bredt flertall i transport - og kommunikasjonskomiteen
ved
behandlingen av transportplanen , legges det opp til å starte utbyggingen med bompenger i første
fireårsp eriode (2014 - 2017). I utbyggings - og finansieringsopplegget
er det antatt tidligst
anleggsstart i 2017, 4 års byggetid og dermed ferdigstillelse av anlegget tidligst høsten 2021.
Foreliggende kostnadsoverslag (P50) er på om lag 4200 mill. kr i 201 5- prisnivå . Økningen på vel
600 mill. kr i forhold til anslag et i Nasjonal transportplan 2014 - 2023 skyldes i hovedsak ny
kunnskap om svært dårlige bergfor hold i området for de to tunnelene. Kost na dsøkningen
forutsettes dekket gjennom økt bompengebidrag. I tråd med Nasjonal transportplan 2014 - 2023
og Statens vegvesens handlingsprogram 2014 - 2017 (2023) legges det derfor til grunn 1900 mill .
201 5- kr i statlige midler i siste seksårsperiode.
De statlige bevilgningene antas å komme i årene 201 8 – 2021 , med like store beløp hvert år .
Dette innebærer stor grad av parallellitet mellom utbygging og statlige bevilgninger.

5.2

Forslag

5.2.1

Plassering

til bompengeopplegg
av bomsnitt

Det er forutsatt

bomstasjoner /bomsnitt

både på ny og eksisterende

E16.

I den foreløpige bompengeu t redningen som ble behandlet i fylkeskommunene i 2010/2011 , var
det forutsatt at bomstasjonene ble plassert ved fylkesgrensen. I forlengelsen av reguleringsplan prosessen er det blitt avklart at bompengeinnkrevingen
på lokalveg en ( eksisterende E16 ) nå
foreslås delt på to innkrevingssnitt med enve gs innkreving: ett i sør ved krysset ved Avtjerna
med inn kreving i retning sørover, og ett i nord ved krysset ved Skaret med innkreving i retning
nordover.
Ved Avtjerna - krysset vi l bomsnittet i sørgående retning på lokalvegen ( eksisterende
plassert nord for rundkjøringen på lokalvegen.

E16 ) være
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Ved Skaret/Sollihøgda vil bomsnittet i nordgående retning på lokalvegen ( eksisterende
plassert på høyde med tunnelmunningen på ny E16.

E16) være

På denne måten oppnå r man at bosatte eller andre med reisemål langs eksisterende E16 slipper
å betale i begge retninger, mens gjennomkjørende trafikk langs eksisterende E16 må betale
begge veger.
På ny E16 skal det betales i begge retninger, og bomstasjon en e må plasseres ut fra trafikksikker hetshensyn, praktiske hensyn (som å unngå boms nitt i tunnel ) og ut fra hensyn til skilting og
annet vegkantutstyr. Statens vegvesen har kommet fram til en kostnadseffektiv , «delt løsning»
med enve gs betalingssnitt ved utløpet av begge tunnelåpnin gene i ny Sollihøgda tunnel:
Sør gående trafikk betaler i bom snittet på sør siden av tunnelen, mens nordgående trafikk betaler
i bomsnittet på nordsiden av tunnelen. Foreslått plassering av bomsnittene er vist i figuren
nedenfor:

Figur 2 : Foreslått

plassering

av bomsnitt

og innkrevingsretning

Den foreslåtte bomplasseringen vil sannsynligvis medføre at bosatte langs eksisterende E16
mellom Avtjerna og Sollihøgda vil velge å kjøre eksisterende E16 og benytte Avtjerna - krysset når
de skal til og fra Sandvika/Oslo , da de i så fall må betale kun i retning sørover. Tilsvarende vil de
trolig velge å benytte eksisterende E16 og Skaret - krysset når de skal til og fra retning Hønefoss,
da de i så fall må betale kun i retning nord over .
Innkrevingen vil skje i automatisk e bomstasjon er som er basert på AutoPASS - systemet. Utstyret
(antenner, kamera , etc .) blir plassert på stolper langs vegen. Det er derfor ikke forutsatt areal inngrep ut over det som er nødvendig for selve veganlegget, for plassering av stolper med
kamera og annet utstyr, samt til tekniske buer og parkeringsarealer for tilsyn med
bomstasjonene.
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Betaling av bomavgift vil skje enten ved bruk av elektronisk brikk e eller etterskuddsvis
fakturering basert på videofotografering
av bilens registreringsnummer.

5.2.2

Basis b ompengeberegning
Det er i bompengeber egningen forutsatt lik takst i bomstasjonene på ny og eksisterende E16.
Videre er det lagt til grunn dobbel takst for tunge kjøretøy og en rabattordning som innebærer at
alle som betaler med elektronisk brikke får 10 pst . rabatt.
Det er videre lagt til grunn etterskudds bompenge innkreving i 15 år i alle bomstasjonene /snittene fra ny E16 blir åpnet for trafikk , dvs . i perioden sent høst 20 21 - 203 6.
Omtale av trafikkgrunnlaget

for bompengeinnkrevingen

frem går av kap ittel 4.

Følgende forutsetninger er ellers lagt til gr unn for finansieringsanalysen:
Lånerente: 4,5 pst.
Årlig prisstigning: 2,5 pst.
Årlige innk revingskostnader:
9 mill . kr til sammen i de fire bomstasjonene /- snittene
70 pst . av trafikantene betaler med elektronisk brikke .
Tunge kjøretøyer (totalvekt over 3500 kg) betaler to ganger lettbil takst.
Andel t ung e kjøretøyer 11 pst.
I Prop. 119S (2013 -2 014) er det forutsatt at lokale myndigheter forplikter seg til å legge
prosjektet inn i et av de nye bompengeselskapene når disse er etablert for å dra nytte av en
lavere beregningsteknisk rente enn 6,5 pst.
For å finansiere ny E16 Bjørum – Skaret med beregnings forutsetninge r som beskrevet ovenfor,
må gjennomsnittsinntekten
pe r passerende
kjøretøy være om lag 36 kr (201 5) i
bomstasjonen e på ny og eksisterende E16. Dette gjennomsnittstallet , som vi også kaller
gjennomsnittstaksten
, er summen av all passeringsinntekt delt på alle passerende kjøretøy er
– enten de er lette eller tunge , betaler eller ikke, har rabatt eller ikke .
For å få en gjennomsnittstakst
på 36 kr må taksten (uten rabatt) for lette kjøretøy
(grunntaksten) settes til 37 kr og 74 kr for tunge kjøretøy er (2015 ) med de forutsetningene
har vist ovenfor. Alle med gyldig elektronisk brikke vil få 10 pst. rabatt.

vi

For å håndtere usikkerheten i beregningene anbefaler vi et takstspenn på +/ - 10 pst i forhold til
tallene ovenfor. Dette gir et anbefalt vedtak om gjennomsnittstakster
i intervallet
32 –
40 kroner (2015). Tilsvarende
blir grunntaksten
i intervallet
33 - 41 kroner (2015).
Om forutsetningene for takst - og rabattsystemet
samme inntekt per passerende kjøretøy er .

5.2.3

blir endret, vil grunntakstene

bli endret for å gi

Følsomhetsvurderinger
I dette avsnittet

vises noen andre alternative

beregninger

med varierende forutsetninger.

12 ( 17 )

Lånerente
på 6,5 pst
Tidligere var en forutsetning om lånerente 6,5 pst. og innkrevingstid 15 år ansett for å være
«standard beregningsforutsetninge
r» som Statens vegvesen va r pålagt å bruke på dette stadiet i
bompengeprosessen . Som en følsomhetsberegning
har vi benyttet den ne «gamle»
renteforutsetningen .
Dersom beregningsteknisk rente øke s fra 4,5 pst til 6,5 pst – alt ellers likt med forutsetningene
avsnitt 5. 2.2 – gir dette en gjennomsnittstakst
på om lag 45 kr (201 5). Tilhørende grunntakst
blir 46 kr for lett e kjøretøy er , mens dobbel takst gir 92 kr for tung e kjøretøy.

i

Lånerente
på 5 ,5 pst
Det er et viktig poeng at forutsetningene i en bompengeproposisjon
skal være robuste for å ta
høyde for eventuell ugunstig utvikling i et langt perspektiv, for eksempel i lånerenten. Dersom
beregningsteknisk rente økes fra 4,5 pst til 5,5 pst – alt ellers likt med forutsetningene i avsnitt
5. 2.2 – gir dette en gjennomsnittstakst
på om lag 41 kr (2015). Tilhørende grunntakst blir 42 kr
for lette kjøretøyer, mens dobbel takst gir 84 kr for tunge kjøretøy.
Lånerente
på 3 pst
Dersom beregningsteknisk rente reduseres fra 4,5 pst til 3 pst – alt ellers likt, gir dette en
gjennomsnittstakst
på om lag 30 kr (201 5). Tilhørende grunntakst blir 31 kr for lett e kjøretøy er ,
mens dobbel takst gir 62 kr for tung e kjøretøy er .
Trippel takst for t unge kjøretøy er
Dersom takst for tunge kjøretøy er settes til 3 ganger lettbiltakst i basisalternativet, må
gjennomsnittstakst
på om lag 36 kr forutsettes å gjelde. Det gir i så fall om lag 33 kr i grunntakst
for lette kjøretøy er og om lag 99 kr for tunge (2015 ).
Oppsummering
av beregningsalternativene
I beregningene ovenfor har vi basert oss på et basisalternativ med rente på 4,5 pst. og dobbel
takst for tunge kjøretøy er . Tabellen under oppsummerer følsomhetsvurderinger
knyttet ti l ulikt
rentenivå og med dobbel eller trippel takst for tunge kjøretøy.
Tabell 2:

Oppsummering

av beregningsalternativene
Bomtakst
4,5 pst. r ente

, grunn takst i 201 5-kr.

Bomtakst
3 pst. rente

Bomtakst
5,5 pst. rente

Bomtakst
6,5 pst. rente

Tunge
kjt

Lette
kjt

Lette
kjt

Tunge
kjt

Lette
kjt

Tunge
kjt

Lette
kjt

Dobbel takst tunge kjt

37

74

31

62

42

84

46

92

Trippel takst tunge kjt

33

99

28

84

38

114

42

12 6

Statens vegvesen er bedt om å legge til grunn en beregningsteknisk

5.2.4

Bompenge

beregning

basert

på « pessimistiske

Tunge
kjt

låne rente på 4,5 pst.

» forutsetninger

Det er også utført en beregning med «pessimistiske » forutsetninger. Denne er utarbeidet
noe om robustheten i prosjektet og for å fastsette et nivå på en fylkeskommunal garanti.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
Kostnadsøkning på 10 pst.
Årlig trafikkvekst er redusert til 0,5 pst.

for å si
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-

ÅDT i åpningsåret er redusert med ytterligere 5 pst.
Prisvekst på 2 pst .
Takstøkning på 20 pst. etter to år.
Rente som i basis med 4,5 pst.
Med disse forutsetningene er det beregnet at innkrevingsperioden
må forlenges med om lag 4 år.
Dette viser at prosjektet fortsatt kan finansieres med innkreving i mindre enn 20 år . Dette
forutsetter imidlertid at takstnivået i utgangspunktet er tilpasset rentenivået.
De t maksimale nivået på bompengeselskapets gjeld med pessimistiske forutsetninger er
beregnet til 3 335 mill . kr ved utgangen av 2021. Dette tilsvarer om lag 2 875 mill . 201 5- kroner .

5.3

Forslag

til f inansieringsplan

Finansieringsplanen for prosjektet E16 Bjørum – Skaret er vist i tabell 3. I de foreliggende
beregninger utgjør statlige midler om lag 45 pst. av totalkostnaden.
Tabell 3:

Finansieringsplan

Bompenger

for E16 Bjørum – Skaret, mill. 201 5-kr.

2014-2017

2018-2023

SUM

200

2100

2300

1900

1900

4000

4200

Statlige midler
Sum

200

Eventuelle kostnadsøkninger ut over prisstigningen skal dekkes i samsvar med gjeldende
retningslinjer for bompengeprosjekter.
Dette innebærer at kostnadsøkning opp til
kostnadsrammen skal dekkes med statlige midler og bompenger etter samme prosentvise
fordeling som innenfor styringsrammen.
Eventuelle overskridelser ut over kostnadsrammen
staten sitt ansvar og dekkes med statlige midler.
Kostnadsramme og styringsramme vil bli fastsatt i stortingsproposisjonen
kvalitetssikring av kostnadsoverslaget (KS2).

er

etter ekstern

Dersom kostnadene for utbyggingen blir lavere en n forutsatt, skal en besparelse på inntil 10 pst.
fordeles mellom staten og bompenge selskapet i forhold til partenes andel av finansieringen.
Kostnadsbesparelse på mer enn 10 pst. tilfaller staten.
Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn regnet med, kan bompengeselskapet etter
avtale med Vegdirektoratet øke takstene med inntil 20 pst. ut over prisstigningen og/eller
forlenge innkrevingsperioden
med inntil 5 år.

6.

FYLKE SKOM M UN AL GA RAN TI
Det ble i april 2011 opprettet et bompengeselskap, Vegfinans E16 Sollihøgda AS, som har som
formål å delfinansiere en ny vegforbindelse mellom Bjørum i Akershus og Skaret i Buskerud
fylke. Selskapet eies av Akershus fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune gjennom
morselskapet Vegfinans AS. Fylkeskommune ne stiller garanti ved selvskyldnerkau sjon for
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bompengeselskapet
tilsier.

s låneopptak

med samme fordeling av garantien som eierandelen i selskapet

Det pågår vurderinger vedrørende omorganisering eller regionalisering av bompengeselskapene
landet. Inn til dette er nærmere avklart bør det etablerte bompengeselskapet kunne ivareta
forpliktelsene knyttet til prosjektet . I Prop. 119S (2013 - 2014) er det som nevnt forutsatt at
lokale myndigheter forplikter seg til å legge prosjektet inn i et av de nye bompengeselskapene
nå r disse er etablert for å dra nytte av en lavere beregningsteknisk rente.
Garantisten es utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene
forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år.

med inntil 20 pst. og en

Vedtak om fylkeskommunal garanti må foreligge før saken legges fram for Stortinget,
skal omtales i bompengeproposisjonen.

da dette

Lånegarantien må ta høyde for ugunstig utvikling i forutsetningene for bompengefinansieringen.
finansieringsanalysen
basert på pessimistiske forutsetninger er maksimal lånegjeld beregnet til
om lag 3 335 mill . kroner ved utgangen av 2021. Dette tilsvarer om lag 2 875 mill . 201 5- kr.
Den fylkeskommunale

7.

garantien skal godkjennes av Kommunal - og regionaldepartementet.

AVTALE
Etter at Stortinget har fatt et vedtak om finansiering og utbygging av E16 på strekning en Bjørum
– Skaret vil det bli inngått avtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet i tråd med
gjeld ende standardavtale og de forutsetningene som legges til grunn i proposisjonen.

8.

i

AN BE FALIN G - FORSLAG TIL VE D TAK
Det er for tiden noe usikkerhet om konsekvensene av endrede rammebe tingelser for
bompengeprosjekt . Samferdselsdepartementet
har bedt om at det leg ges til grunn en
beregningsteknisk rente på 4,5 pst. for dette prosjektet , forutsatt at fyl keskommunen e som
garantister aksep terer dette og at lokale myndigheter forplikter seg til å legge prosjektet inn i et
av de nye bompengeselskapene når disse er etablert.
Med den usikkerheten som ligger i forutsetningene om trafikk og trafikkavvisning,
ren tenivå,
prisvekst, endelige prosjektkostnader
med mer, anbefaler Statens vegvesen at takstvedtaket
gjøres med et spenn på +/ - 10 pst. Vi har lagt til grunn dobbel takst for tunge kjøretøy er i tråd
med praksis fra tilsvarende prosjekt.
Endelig takstnivå og tilhørende takst - og rabatt system vil bli lagt frem for lokal po litisk behandling
når tilstrekkelige avklaringer om fremtidige rammebetingelser for bompengeprosjekt
foreligger.

I
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Statens vegvesen har på bakgrunn av de tte notatet utarbeidet følgende forslag til kommunale og
fylkeskommunale vedtak:
1. Utbyggingen av E16 på strekningen Bjørum – Skaret delfinansieres med bompenger.
2. Innkrevingen i begge retninger skjer på ny E16 i to enve gs automatisk e bom stasjon er i
tilknytning til tu nnelåpningene for Sollihøgdatunnel en , og på eksisterende E16 i to enve gs
automatiske bomstasjon er plassert henholdsvis nord for krysset ved Avtjerna (innkreving
sørover) og sør for krysset ved Skaret (innkreving nordover) . På ny E16 ligger
bomstasjonen for nordgående trafikk nord for tunnelåpningen, for sørgående trafikk sør
for tunnelåpningen.
3. Bompengeperioden settes til 15 år fra åpning av ny veg med mulighet for forlengelse
med inntil 5 år .
4. Det legges til grunn at gjennomsnittstaksten
/- inntekten per passerende kjøretøy vil være
i intervallet 32- 40 kroner (201 5) når innkrevingen i bomstasjonene på ny og eksisterende
E16 startes opp .
Grunnt akstene (uten rabatt) vil da være i intervallet 33-41 kr (201 5) for lett e kjøretøy er
og i intervallet 66 -82 kr (201 5) for t unge kjøretøy er (> 3500 kg) i alle
betalingssnitt/ boms nitt .
5. Endelig takst - og rabattsystem skal legges frem for lokalpolitisk behandling i god tid før
innkrevingen tar til.
6. Det legges til grunn at bompengeselskapet Vegfinans E16 Sollihøgda AS innlemmes i et
av de fremtidige, regionale bompengeselskapene når disse er etablert.
7. Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Statens
vegvesens anbefalte finansieringsopplegg,
så snart Storti ngets tilslutning til den
foreslåtte bompengeordningen foreligger.
Gjelder bare fylkeskommunen

e:

8.

Under forutsetning av Kommunal - og moderniseringsdepartementets
godkjenning,
garanterer …………..fylkeskommune ved selvskyldnerkausjon
for et maksimalt låneopp tak
for bompengeselskapet Vegfinans E16 Sollihøgda AS begrenset oppad til ……mill. 2015 kr , med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle
påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig …. mill. 2015 - kr.
Garantien gis med pant i bompengeselskapets rettighet til å innkreve bompenger. Til
grunn for garantivedtaket legges en beregningsteknisk lånerente på 4,5 pst. Det
forutsettes at …….……fylkeskommune stiller tilsvarende garanti, slik at det samlede
garantibeløpet blir 2 875 mill 201 5- kr.

9.

Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra
Statens vegvesen i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden
på 15 år.
Innkrevingsperioden
kan i særskilte tilfelle forlenges med inntil fem år. I tillegg skal
garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes
§ 3. Samlet garantitid blir, inkludert
byggeperioden, på inntil 27 år fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med
rekvisisjoner fra Statens vegvesen.

10. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og
en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Garantien gjelder inntil
bompengeselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetalingen av låne t .
Det forutsettes at garantien blir sikret 1. prioritet i retten til å kreve inn bompenger.
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9.

VID ERE PROSESS
Foreliggende forslag om delvis bompengefinansiering
sendes til behandling i Akershus og
Buskerud fylkeskommuner,
Bærum og Hole kommuner og til eventuell uttalelse i Ringerike
kommune .
Dersom kommunene og fylkeskommunen e gir sin tilslutning til forslaget, eventuelt med
justeringer, oversendes saken til Vegdirektoratet som forbereder den for
Samferdselsdepartementet.
Parallelt med dette vil prosjektet gjennomgå en ekstern
kvalitetssikring , KS2.
Departementet fremmer saken for Stortinget gjennom en stortingsproposisjon.
Basert på vedtak
om bompengeordningen i Stortin get utarbeides en bompengeavtale mellom Vegdirektoratet og
bompengeselskapet.
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Statens vegvesen
Region øst
Strategi-, veg og transportavdelingen
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen

Statens vegvesen
«Adresselinje_1»
«Adresselinje_2»
«Adresselinje_3»
«Adresselinje_4»
«Adresselinje_5»
«Adresselinje_6»
Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Region øst

Jon-Terje Bekken - 24058368

2010/221790-034

Deres referanse:

Vår dato:

13.03.2015

E16 Bjørum - Skaret i Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Oversendelse
av bompengeutredning til endelig lokalpolitisk behandling
Statens vegvesen Region øst har utarbeidet vedlagte bompengeutredning/notat med forslag til
opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet E16 Bjørum – Skaret i
Akershus og Buskerud fylkeskommuner, basert på vedtatte reguleringsplaner. Hensikten med
notatet er å danne grunnlag for bindende lokalpolitiske vedtak om en bompengeordning for
prosjektet.
Bompengeutredningen inneholder bl.a. finansieringsplan og forslag til bompengeopplegg,
behandler behovet for fylkeskommunal garanti, gir anbefalinger og foreslår tekst for lokale
vedtak.
Det er for tiden noe usikkerhet om konsekvensene av endrede rammebetingelser for bompengeprosjekt. Samferdselsdepartementet har bedt om at det legges til grunn en beregningsteknisk rente på 4,5 pst. for dette prosjektet, forutsatt at fylkeskommunene som garantister
aksepterer dette og at lokale myndigheter forplikter seg til å legge selskapet inn i et av de nye
bompengeselskapene når disse er etablert.
Med den usikkerheten som ligger i forutsetningene om trafikk og trafikkavvisning, rentenivå,
prisvekst, endelige prosjektkostnader med mer, anbefaler Statens vegvesen at takstvedtaket
gjøres med et spenn på +/-10 pst. Vi har lagt til grunn dobbel takst for tunge kjøretøyer i tråd
med praksis fra tilsvarende prosjekt.
Endelig takstnivå og tilhørende takst- og rabattsystem vil bli lagt frem for lokalpolitisk
behandling når tilstrekkelige avklaringer om fremtidige rammebetingelser for
bompengeprosjekt foreligger.
Foreliggende forslag om delvis bompengefinansiering av vegprosjektet E16 Bjørum – Skaret
sendes med dette til behandling i Akershus og Buskerud fylkeskommuner, Bærum og Hole
kommuner og til eventuell uttalelse i Ringerike kommune.

Postadresse
Statens vegvesen
Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Telefon: 02030
Telefaks: 61 25 74 80
firmapost-ost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Østensjøveien 34
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks:

2
Dersom kommunene og fylkeskommunene gir sin tilslutning til forslaget, eventuelt med
justeringer, oversendes saken til Vegdirektoratet som forbereder den for Samferdselsdepartementet. Parallelt med dette vil prosjektet gjennomgå en ekstern kvalitetssikring, KS2.
Departementet fremmer saken for Stortinget gjennom en stortingsproposisjon. Basert på
vedtak om bompengeordningen i Stortinget utarbeides en bompengeavtale mellom
Vegdirektoratet og bompengeselskapet.
Strategi-, veg og transportavdelingen
Med hilsen

Turid Stubø Johnsen
Avdelingsdirektør

1 vedlegg

3
Akershus fylkeskommune;Postboks 1200 Sentrum;0107 OSLO;
Buskerud fylkeskommune;Postboks 3563;3007 DRAMMEN;
Hole kommune;Viksveien 30;3530 RØYSE;
Bærum kommune;1304 SANDVIKA;
Ringerike kommune;Postboks 123 Sentrum;3502 HØNEFOSS;

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1924-35

Arkiv: 141

Sak: 47/15
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - vedtak av plan
Vedtak i Kommunestyret:
Saken utsettes til kommunestyrets aprilmøte da møtet ble avsluttet kl. 22.00.
Behandling i Kommunestyret 26.03.2015:
Saken utsettes til kommunestyrets aprilmøte da møtet ble avsluttet kl. 22.00.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1924-34

Arkiv: 141

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
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 14/1924-27

Arkiv: 141

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

Ringerike kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
2015-2030
Forslag revidert etter høring og offentlig ettersyn 03.03.2015

1 av 18

FORORD
Tekst

Underskrift og bilde.
Kjell B. Hansen
Ordfører

2 av 18

INNHOLD

FORORD............................................
...................................................
.....................................
2
INNHOLD ...........................................
...................................................
................................
3
1 INNLEDNING OG BAKGRUNN..........................
...................................................
.............4
1.1 Plansystemet
..................................
...................................................
................................
4
1.2 Plansystemeti Ringerike......................
...................................................
.........................
4
2 RINGERIKESUTVIKLING ............................
...................................................
...................5
2.1 Hønefossog lokalsamfunna
.....................
...................................................
......................5
2.2 Befolkning....................................
...................................................
.................................
5
2.3 Næring........................................
...................................................
...................................
6
3 UTFORDRINGEROG MULIGHETER ......................
...................................................
.......7
3.1 Økonomiskbærekraft...........................
...................................................
.........................
7
3.2 Vekst.........................................
...................................................
.....................................
7
3.3 Ringeriksregionenog samferdsel..................................................................
...................9
3.4 Attraktivitet.................................
...................................................
.................................
10
3.5 Folkehelse....................................
...................................................
................................
10
3.6 Frivillighet, lag og foreninger..................................................................
.......................10
3.7 Kommunereform– Ringerikeendel av enstørrekommune?........................................
10
4 VISJONOG HOVEDMÅL – RINGERIKE I 2030..............................................................
11
4.1 Befolkning....................................
...................................................
...............................
12
4.2 Næring........................................
...................................................
.................................
13
4.3 By- og lokalsamfunn...........................
...................................................
........................
14
4.4 Kommunensomorganisasjon.....................
...................................................
................15
5 EFFEKTIV AREALDISPONERING.......................
...................................................
.........16

Vedlegg:Planbeskrivelse.Beskrivelsenutdyperselvesamfunnsdelen,
og begrunner
planforslaget.Planbeskrivelsenfølgersammedisposisjon somsamfunnsdelen
slik at detskal
væreenkeltå finnefram. I tillegg er detto ekstra kapitteltil slutt somomhandleroverordna
rammebetingelser
og medvirkning.

3 av 18

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.
30 000
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29 000

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!
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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
29 661
29 000
2015

2020

2025

2030

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.
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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
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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)

14 av 18

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.
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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
11 av 38

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.
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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
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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.

21 av 38

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:
28 av 38

•
•
•
•

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.

38 av 38

Høy attraktivitet

2008-2013

y

Regional

Bosted
Gunstig struktur

Lav attraktivitet

Uheldig struktur

Besøk

Basis

Regional analyse for
Ringerike 2014
Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og
scenarier
KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD
TF-notat nr. 68/2014

Tittel:

Regional analyse for Ringerike 2014

Undertittel:

Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier

TF-notat nr:

68/2014

Forfatter(e):

Knut Vareide og Marit O. Nygaard

Dato:

16. januar 2015

ISBN:

978-82-7401-764-1

ISSN:

1891-053X

Pris:

150,- (Kan lastes ned gratis fra www.telemarksforsking.no)

Framsidefoto:

Illustrasjon Vareide/Nygaard

Prosjekt:

Regionale analyser 2014

Prosjektnr.:

20140170

Prosjektleder:

Knut Vareide

Oppdragsgiver(e):

Ringerike kommune

Spørsmål om dette notatet kan rettes til:
Telemarksforsking
Postboks 4
3833 Bø i Telemark
Tlf: +47 35 06 15 00
www.telemarksforsking.no
Resymé:
I notatet gis en beskrivelse av utviklingen i Ringerike, med hensyn til befolknings- og næringsutvikling.
Sammenhengene og drivkreftene blir analysert ved bruk at Attraktivitetsmodellen. Notatet beskriver også
utdanningsnivået i befolkning og næringsliv, og oppsummerer resultatene fra NHOs NæringsNM.

Knut Vareide er utdannet sosialøkonom (cand oecon) fra Universitetet i Oslo
(1985). Han har arbeidet ved Telemarksforsking siden 1996.

Marit Owren Nygaard er utdannet samfunnsøkonom (M.Sc. Economics) fra
Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås (2012). Hun har jobbet ved
Telemarksforsking siden 2013.

2

Regional analyse for Ringerike 2014

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.
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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

Buskerud

Ringerike

120
115

115

114

110

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
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115,8

115
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105
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100
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2013
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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.

14

Regional analyse for Ringerike 2014

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
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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.
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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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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.
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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.
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Nore og Uvdal - 212
Ringerike - 220
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Drammen - 306
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Figur 25: Nivå basisnæringer i kommunene i Buskerud i
2013. Rangering blant landets 428 kommuner.
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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
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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
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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.
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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.
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Figur 29: Nivå besøksnæringer, kommunene i Buskerud i
2013. Rangering blant landets 428 kommuner.
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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.
Nasjonal vekst
427 405 391 384 375 342 329 311 308 293 270 257 248 181 177 171 136 126 125 48 42

2.7.2 Dekomponering av veksten i
besøksnæringene
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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.
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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.
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Agentur og Engros
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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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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
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Hole

712

Bærum
379
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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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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
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38

Øvre Eiker

63

Hole

94

Hurum
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Ringerike
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108

Modum

130

Kongsberg

205

Gol
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Krødsherad

243

Sigdal
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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.
Arbeidsplassvekst

Arbeidsmarkedsintegrasjon

Befolkningsstørrelse

Nabovekst

Ekte bostedsattraktivitet

Nettoflytting

1,0
0,8
0,6
0,2
0,4

0,1

0,5

0,6
0,2

0,2

0,4
0,1

0,0
0,2
0,0
-0,2

-0,3

-0,1

-0,4
-0,6
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

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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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.
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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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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.
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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.
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5.1 Strukturelle forhold

Antall arbeidsplasser i Nroge, linje
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Figur 55: Ulike scenarier for attraktivitet og SSBs
middelframskriving for befolkning.
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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.
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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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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.
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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.
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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.
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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.
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Mediankommunen

40
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Buskerud sitt nivå ligger under landsgjennomsnittet.
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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.
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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
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Innpendling
36,9

34
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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.

52

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.
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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.
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30
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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.
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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
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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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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
Frekvens

Øvre Eiker (113) 93 91 53

96

Etableringsfrekvensen er antall nyetablerte foretak
som prosent av antall eksisterende foretak i
begynnelsen av året.
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Hurum (34) 83 184

71

395 379 369 348 332 275 270 269 224 213 179 169 154 144 128 119 112

Nyetableringer

Hole (103) 129 202
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Bransjejustert
Vekst antall

Røyken (26) 79 226 88
Modum (175) 145155125
Flå (321)

208 115
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Ringerike (138) 118176 192
Flesberg (268)

299

20018

Lier (29) 100 197 260
Ål (329)
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Kongsberg (101) 142 248
Hemsedal (128)
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Hol (216)
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Krødsherad (224)
Gol (365)
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322
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Nore og Uvdal (420)
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353

Nes (332)

339

376

Sigdal (405)
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Rollag (352)

377
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348

267
355
246
393

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.

Flesberg (15)* 42 62 26
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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.

Mediankommunen

Lier (17)

59 106 155

Nedre Eiker (102)
Kongsberg (119)

93 207

83 302

Ringerike (68)

89 228

Drammen (76)
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Lønnsomhet
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Justert andel
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85 232
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Sigdal (108)
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Rollag (219)*

294 43 293

Modum (155)
Hurum (335)
Gol (126)
Hol (315)
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233
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322
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Ål (239)

337

Krødsherad (318)

320
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352

Nes (379)
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370
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Nore og Uvdal (418)

388
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406

Hemsedal (417)

378
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382

Flå (390)*

403

424

230

381

393

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.

Rollag (120)

Nore og Uvdal (283)

351 349 331 316 308 277 277 249 249 228 176 161 136 106 105 84

7.3.1 Vekstindeksen for kommuner

Ål (228)

Andel vekst
Justert andel
Vekst verdiskaping
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verdiskaping

Krødsherad (101)
Røyken (233)
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Modum (245)
Lier (153)
Flesberg (94)
Ringerike (293)

248 245 258175

Drammen (266)
Øvre Eiker (157)
Hol (414)
Hurum (322)
Kongsberg (275)
Gol (289)
Flå (407)
Sigdal (229)

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
97

2000

Figur 76 viser plasseringen til Ringerike i årene
2000-2013.
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26

61 61

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.

0

Drammen (12)
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7.4 NæringsNM for kommuner

Nedre Eiker (125)

Nyetablering

Størrelse

Øvre Eiker (126)
Kongsberg (22)
Ringerike (71) 138 249 154 123
Hole (192)
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Hemsedal (152)
Krødsherad (120)
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Sigdal (130)
Flå (319)

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 (…).

Uttalelser ved høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, oppsummering og kommentarer fra rådmannen

10

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.

Uttalelser ved høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, oppsummering og kommentarer fra rådmannen

11

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.

Uttalelser ved høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, oppsummering og kommentarer fra rådmannen

14

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.

Side 6 av 6
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

jernbaneverket.no

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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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

Ami

i

AKA .-\S org. 916 726 -873
Farrctningsiorcr for AKA og ANS konsern

AKA AS
Hvervenmoveien
49
3511 Hønefoss
Tlf: 32 12 14 20

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.
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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
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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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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.: 14/1831-22

Arkiv: PLN 35/48

Sak: 48/15
371 Telegrafalleen 2 - 2. gangsbehandling
Vedtak i Formannskapet:
1. 0605_371 detaljregulering for Telegrafalleen 2 med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
2. De deler av reguleringsplan nr. 154 Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 29.01.86, som blir
berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende
bestemmelser, oppheves.
Behandling i Formannskapet 21.04.2015:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1831-21

Arkiv: PLN 35/48

Sak: 30/15
371 Telegrafalleen 2 - 2. gangsbehandling
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:

1. 0605_371 detaljregulering for Telegrafalleen 2 med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
2. De deler av reguleringsplan nr. 154 Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 29.01.86, som blir
berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende
bestemmelser, oppheves.
Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til
formannskapet.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 14/1831-17

Arkiv: PLN 35/48

371 Telegrafalleen 2 - 2. gangsbehandling
Forslag til vedtak:
1. 0605_371 detaljregulering for Telegrafalleen 2 med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
2. De deler av reguleringsplan nr. 154 Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 29.01.86, som blir
berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende
bestemmelser, oppheves.

Sammendrag
Planforslaget innebærer fortetting av et område i Hønefoss sentrum. Det foreslås å regulere
de nordligste delene av kvartalet sør for politistasjonen til bolig for bygging av ny
boligblokk, samt å regulere de sørligste delene av kvartalet til kombinert forretning, kontor
og tjenesteyting, i tråd med dagens bruk av arealene. I gjeldende reguleringsplan er hele det
foreslåtte planområdet regulert til offentlig formål.
Planområdet er svært sentrumsnært, og en høy utnyttelse av tomta er i tråd med mål om
fortetting av bykjernen. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.

Innledning
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for sentrumsnær og arealeffektiv
boligbebyggelse i et område med potensiale for fortetting. Det legges opp til omtrent 18
leiligheter med tilhørende uteoppholds- trafikk- og parkeringsareal. I tillegg omfatter
reguleringsplanen eksisterende forretnings- og næringsbygg. For denne delen av
reguleringsplanen foreslås det å endre formål fra offentlig formål til formål for
forretning/kontor/industri.

Tidligere behandlinger og vedtak



Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning (HMA) vedtok i møte 14.05.12, sak
67/12, oppstart av detaljregulering for «371 Telegrafalleen 2». Forslagsstiller for
denne oppstartssaken var Oddvar Røysi, da han var grunneier. I ettertid ble
eiendommen solgt til Telegrafalleen 2 AS. Arbeidet med reguleringsplan for området
ble gjenopptatt på bakgrunn av vedtaket om oppstart fra 2012 etter et
informasjonsnotat til HMA datert 11.10.13.



HMA vedtok i møte 10.11.14, sak 114/14, at planforslaget skal sendes ut på offentlig
ettersyn etter 1. gangsbehandling.

Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planforslaget som foreligger til behandling består av
- Plankart 371 Telegrafalleen 2 i målestokk 1:500, datert 23.02.15
- Reguleringsbestemmelser, revidert 10.03.15
- Planbeskrivelse revidert 03.03.15
Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se vedlegg.
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 154 Kvartalet telegrafen, vedtatt
29.01.86. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til offentlig formål og
allmennyttige formål.

Endringer etter 1. gangsbehandling
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er:
 Frisiktssoner og veiareal er endra i henhold til innspill fra teknisk drift i Ringerike
kommune.
 Parkeringsareal er økt noe ved at grøntområdet mellom den interne veien og
Telegrafalleen er redusert.
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å
imøtekomme høringsuttalelser.

Høringsuttalelser
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 19.11.14 – 17.01.15. I samme periode ble
forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl.
til uttalelse. Det kom inn totalt ni uttalelser. Disse følger som vedlegg. Innspillene er
oppsummert og kommentert av forslagsstiller og rådmann i eget vedlegg.

Innsigelser
Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller
statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta
reguleringsplanen.

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til senterområde.
Planforslaget er i tråd med formålet i kommuneplanen, da det underbygger viktige
sentrumsfunksjoner.

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

Økonomiske forhold
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.

Prinsipielle avklaringer
Tillatt høyde på nybygg er vurdert i forhold til høyden på omkringliggende bygg, samt
ønsket om økt fortetting i bynære områder. Tillatt høyde er opp til 103 meter over havet,
som tilsvarer fem etasjer. Dette er to etasjer høyere enn politihuset (97 meter over havet) og
en etasje høyere enn Kuben (100 meter over havet). Det er riktig å utnytte denne tomta godt
da den er svært sentral. De eksisterende næringsbyggene fungerer som overgang fra
villabebyggelsen til den planlagte boligblokka.

Rådmannens vurdering
Innkomne merknader
Vurdering av innkomne merknader fremgår av vedlagt dokument.

Samlet vurdering
De vanskeligste vurderingene i dette planarbeidet har vært tilpasning til tilgrensende
verneverdig villabebyggelse og tilpasning til omkringliggende bygg med tanke på høyde.
Rådmannen mener at den foreslåtte utbygginga er tilfredsstillende.
Det er viktig å tilrettelegge for høy utnyttelse av slike sentrale fortettingsområder, for å
underbygge mål om fortetting og å øke aktiviteten i byen også på ettermiddag- og kveldstid.

Planforslaget er godt bearbeidet og tilpassa kommunens mål.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at 0605_371 detaljregulering
for Telegrafalleen 2 vedtas.

Saksdokumenter
Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på
Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.
1. Plankart 371 Telegrafalleen 2, målestokk 1:500, merket ”2.gangsbehandling”, datert
23.02.15
2. Reguleringsbestemmelser, merket ”2.gangsbehandling”, revidert 10.03.15
3. Planbeskrivelse, revidert 03.03.15
4. Sammendrag av høringsuttalelser, med forslagsstiller og rådmannens kommentarer, datert
03.03.15
5. Samtlige høringsuttalelser etter 1. gangsbehandling:*
a. Buskerud fylkeskommune*
b. Byggesakskontoret, Ringerike kommune*
c. Eiendomsservice Ringerike AS*
d. Fylkesmannen i Buskerud*
e. Miljøretta helsevern, Ringerike kommune*
f. Nordre Buskerud politidistrikt*
g. SG Arkitekter AS*
h. Statens vegvesen*
i. Teknisk drift, Ringerike kommune*
6. Planforslaget som ble 1. gangsbehandla:*
a. Plankart 1:1000, datert 13.08.14*
b. Bestemmelser, datert 14.10.14*
7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, HMA datert 22.10.14*
8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 10.11.14, sak 114/14*
9. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende
bestemmelser.*
10. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.*
Ringerike kommune, 10.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
enhetsleder: Heidi Skagnæs

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Ingeborg Faller

RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2

Forslag pr 14.10.14
Revidert 10.03.15
1.gangs behandling i planutvalget 10.11.14
Offentlig høring 19.11.14 - 17.01.15
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning xxxxx
Formannskapet xxxxx
Vedtatt av kommunestyret xxxxx

REGULERINGSFORMÅL
Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart.
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6:
1. Bebyggelse og anlegg,
– Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
– Kombinert forretning, kontor, tjenesteyting
– Uteoppholdsareal
– Lekeplass
– Renovasjon

BBB1
BKB1
BUT1
BLK1
BRE1

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
– Veg
– Fortau
– Gang-/sykkelveg
– Parkering

f_SV1
o_SF1
SGS1
f_SPA1-5

3. Grønnstruktur
– Grønnstruktur

G1-2

4. Hensynssone
– Sikringssone frisikt

H140_1-2

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i
plan- og bygningslovens § 12-7.
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§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
§ 1.1 Felles bestemmelser
1. Byggegrense (2)
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet.
2. Lekeplass (4)
Det skal det opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet.
Lekearealene skal være av typen sandlekeplass og nærlekeplass.
Lekearealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fastdekke, lekeapparater og benker
med bord.
3. Radon. (4)
Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal.
4. Støy. (3).
Utenfor rom for varig opphold, inkludert minimum ett soverom, skal innfri grenseverdier i
tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 (2012). Grenseverdiene skal
også tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass.
Prosjekterte støytiltak, samt dokumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt, skal
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak være utført.
5. Grunnforhold
Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht sikkerhet for bygg og
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht dette.
6. Overvannsanlegg
I områder for lek og grønnstruktur kan det anlegges fordrøyningsbasseng for overvann.
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§ 1.2 Område for blokkbebyggelse BBB1
Område BB1 skal nyttes til blokkbebyggelse.

1. Utnyttelse (1)
Maksimalt tillatt bebygd areal m2 BRA skal totalt være 2600 m2.
Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig.

2. Byggehøyde (1)
Bygninger kan oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde kote +103.
På byggeområdet kan tillates oppført kjeller i ett plan for parkering, boder og felles
avfallsoppsamling.
3. Bebyggelsens utforming (1)
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet.
4. Parkering (4 og 7)
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.
Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer. Disse kan være i bodene.
§ 1.3 Område for kombinert bebyggelse BKB1
Område BKB1 skal nyttes til kombinert formål forretning, kontor og annen offentlig eller
privat tjenesteyting.
1. Utnyttelse (1)
Maksimalt tillatt bebygd areal m2 BRA skal totalt være 3800 m2.
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2. Byggehøyde (1)
Bygninger kan oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde kote + 95.
3. Bebyggelsens utforming (1)
Fasader skal utformes slik at bygningene fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk,
tilpasset nærområdet.
I området kan det anlegges trapp/sti ned til Holmboes gate.
4. Parkering (4 og 7)
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.
§ 1.4 Uteoppholdsareal
1. Formål (1)
Område BUT1 skal nyttes til felles oppholdsareal.
2. Utforming/bruk (4)
Området kan ha både fast dekke eller tilsås/beplantes. I skråningen ned mot Holmboes gate
skal det etableres vegetasjon med varierende høyde, inklusivt høye trær.
I området kan det anlegges trapp/sti ned til Holmboes gate.
§ 1.5 Lekeplass
1. Formål (1)
Område BLK1 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal.
2. Utforming/bruk (4)
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være i hht disse bestemmelsers §1.1 pkt 2 og
dokumenteres ved utomhusplan som framlegges ved byggesøknad.
Universell utforming skal legges til grunn for utforming.
Lekearealet stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.
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§ 1.6 Renovasjon
1. Formål (1)
Område BRE1 skal nyttes til felles renovasjonsbeholdere. De kan valgfritt settes oppå eller
under bakkenivå.

§2

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 2.1 Fellesbestemmelser
1. Vegstandard (4)
Vegenes standard skal tilpasses bevegelseshemmede i hht. TEK § 10-2.
§ 2.2 Veg
1. Formål
Veg SV1 skal nyttes til felles veg.
§ 2.3 Fortau
1. Formål
Fortau SF1 skal opparbeides med fast dekke og belysning.
§ 2.4 Gang-/sykkelveg
1. Formål
Gang-/sykkelveg SGS1-2 skal opparbeides med fast dekke og belysning.
§ 2.5 Parkering
1. Formål (1/7)
Områdene SPA1-5 skal nyttes til felles parkering for eiendommene innen planområdet.
Plassene kan være både i kjeller og på terreng.
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§3

GRØNNSTRUKTUR

§ 3.1 Grønnstruktur
1. Formål. (1)
Område G1 skal nyttes til opparbeidet grønnstruktur.
2. Utforming/bruk (4)
I disse områdene kan det anlegges anlegg for felles opphold, inkludert benker og andre
utemøbler. Områdene kan beplantes og i en viss utstrekning planeres. Det kan oppføres
støttemurer innen områdene.

§4

HENSYNSSONER

§ 4.1 Sikringssone frisikt (2/4)
Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det ikke
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.

§6

TILGJENGELIGHET- UNIVERSELL UTFORMING (4)

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

§7

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

1. Bestemmelsene i §5 rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12-7 pkt. 10.
2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg, som skal overtas av kommunen,
er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.
3. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for
bygg kan gis.
4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av
kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis.
5. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
Husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter,
utnyttelse av ubebygd areal, adkomst, parkeringsareal inkl sykkelparkering, plass for
renovasjon og lekeplass.
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6. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak for ny bebyggelse være utført. Støytiltak skal
gjennomføres der støyberegningene viser at bebyggelse har støynivå over gjeldende
grenseverdier i støyretningslinjene T-1442 (2012).
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Reguleringsplan for Telegrafalleen 2. Hønefoss.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

1. Bakgrunn
Denne eiendommen har gjennomgått vesentlige endringer de seinere år, fra å være et bedriftsog kontorbyggområde til nå å være et område for tjenesteyting (fysioterapi), kontorer og små
forretninger. Store deler av eiendommen er dårlig utnyttet.
Eieren, firmaet Telegrafalleen 2 AS ønsker derfor å bygge boliger på den nordre delen, der det
i dag bare står et garasjebygg.

Planforslaget fremmes av Telegrafalleen 2 AS, og Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har vært
planfaglig rådgiver. SG Arkitektur AS har skissert ny bebyggelse.
Hønefoss, 14.10.2014
Bjørn Leifsen
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Reguleringsplan for Telegrafalleen 2. Hønefoss.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

2. Prosess
Planarbeidet ble varslet av Ringerike kommune 16.5 2012 etter at daværende eier, Oddvar
Røysi, planla et større boligprosjekt på hele eiendommen. Etter den tid er eiendommen solgt
til nåværende eier, som opprettholder ideen med boliger men som reduserer omfanget
betydelig. Etter nytt oppstartsmøte 3.10.2013 med kommunen var det enighet om at tidligere
varsel om oppstart også dekket de nyere eiernes behov, slik at enda et oppstartsvarsel var
unødvendig.
Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken.
Et første utkast ble vurdert administrativt av kommunen før et revidert forslag nå sendes
inn for behandling.

3. Dagen situasjon
3.1. Beliggenhet
Planområdet omfatter kun eiendommen gnr 45., bnr.38, Telegrafalleen 2. Plangrensen er
vist nedenfor. Delen av Telegrafalleen som var med i oppstartsvarselet inngår nå ikke i
plankartet.
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Reguleringsplan for Telegrafalleen 2. Hønefoss.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

Skråbilder av tomta er vist nedenfor. (Bildene er tatt før utbyggingen av Kuben).
Sett fra nord:

Sett fra syd:
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Reguleringsplan for Telegrafalleen 2. Hønefoss.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

Fra øst:

3.2. Planstatus
Gjeldende kommuneplan
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt som nåværende sentrumsområde. Se utsnitt
nedenfor:
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Reguleringsplan for Telegrafalleen 2. Hønefoss.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

Gjeldende reguleringsplan.
Tomta ble regulert i 1986, som plan nr 154 Kvartalet ved Telegrafen. Formålet var offentlig
bebyggelse i 3 etasjer pluss underetasje. Vi antar at dette formålet ikke vil binder opp en ny
plan. Tillatt etasjeantall i gjeldende plan er altså en etasje mer enn bestående bebyggelse.
Se plankartet:

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller
innunder tilknytningsplikten som omfatter nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye
bygninger med samlet utbygging over 1000 m2, samt eksisterende bygninger over 1000 m2
BRA hvor det skal foretas en hovedombygging.
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Reguleringsplan for Telegrafalleen 2. Hønefoss.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

4. Reguleringsplanforslaget.
Nedenfor, og i vedlegg, er vist planforslaget. Området er på ca 5,1 daa.

Planloven åpner for å behandle byggesøknad og reguleringsplan parallelt. Det er aktuelt i dette
tilfellet. Byggesøknaden vil i så fall bli fremmet samtidig med sluttbehandlingen av planen.
Planen vil være et bidrag til å få boliger i/nære Hønefoss sentrum. Området er akkurat i
overgangen mellom handelsområdene og de mer ensartede boligområdene. Ovenfor dette
kvartalet er boligbebyggelsen småhus, men der det gamle Helsehuset lå er det tilsvarende
bebyggelse som det planlegges her. Tiltaket bør derfor passe bra. Næringsvirksomhetene vil
enten henvende seg mot Holmboes gate og ikke forstyrre boligene, eller ha en karakter som lett
vil tilpasse seg hovedformålet boliger, f.eks fysioterapi som i dag.

4.1. Bebyggelse
Dagens bebygde areal er på ca 2200 m2, eksklusiv garasjen på ca 125 m2 som forutsettes å
bli revet.
Eksisterende bygg har gjennom gjeldende reguleringsplan en tillatt høyde på 3.etasjer.
Etasjer i slike bygg er gjerne høyere enn i boliger, så høydene i de to eksisterende byggene
er høyere enn om de skulle vært boliger. I planen har en tillatt at m2 BRA økes til 3800 m2.
8
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Nytt bygg er tenkt i 5 etasjer og underetasje. Situasjonsplan, snitt og en fotomontasje er vist i
det tØI:gentde:

1

9

b1-IMG 4139•cote 80

bJ-IMG 4137 cole 92

b2-IMG_4136 cote 85

b4-IMG 4138 cote 95
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Perspektivene illustrerer bygget sett fra Holmboes gate/Kuben i forskjellige vinkler og
standplasshøyder.
Fotomontasje, sett fra Kuben:

Sol/skygge.
Bygget blir altså ca 6,5 m eller to etasjer høyere enn politibygget. Virkningen mht
sol/skygge er dokumentert særskilt. Se vedlegg. Her er gjengitt noen på morgenen (kl 6 og
09), kl 15 og kl 18 (soltid), som er de tidspunkt da bygget kan kaste skygge til naboene:
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I og med at de fleste boligene ligger vest for bygningen vil det kun være tidlig på
morgenen at det kast kaste skygge på disse, og da tidlig og seint på året.
Utnyttelse og høyder.
Utnyttelsesgradene er uttrykt i m2 BRA. Dette fordi planområdet er oppdelt i enkeltformål
og da vil prosenter bli misvisende.
Maksimal byggehøyde er for eksisterende bebyggelse satt til maks høyde kote +95, med
flatt tak. For nytt bygg er den satt til kote +103.
Høydene for politibygget er kote +97 og Kuben kote +100.

Boligene er tenkt å ha balkonger mot vest. Det vil kunne gi nødvendig skjerming mot støy.
Det planlegges 18 boliger.
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Øvrige formål.
Det er anlagt egen atkomstveg langs med Telegrafalleen med inn- og utkjøring fra sør på
tomta. Det er fortau langs Telegrafalleens vestre side. Det er derfor ikke anlagt det på
denne siden, også fordi forbi Politihuset er det ikke plass til fortau. Mellom atkomstvegen
og Telegrafalleen er det planlagt grønnstruktur.
Tomtas vestre deler er planlagt til lekeområde. Ca 585 m2 stort. Med 18 leiligheter blir det
ca 33 m2 pr leilighet. Det ligger slik til at det er atskilt fra andre virksomheter på tomta og
helt inntil boligblokka. Områdene øst for blokka gir også mulighet for uteopphold. Der er
delvis en skråning ned mot Fv35/Holmboes gt. Denne blir opprettholdt.
De øvrige områder som ikke er bebyggelse er vist som parkeringsområder. Det gjelder
områdene rundt næringsbebyggelsen. Totalt utgjør de ca 1200 m2, som gir plass til ca 48
parkeringsplasser.
Kommunen har ønsket at det blir en tverrgående gang-/sykkelveg mellom Telegrafalleen og
Holmboes gt. Dette er i planen vist som fortau helt syd i planområdet.

På nedsiden i øst, mot Holmboes gt, har en vist fortau inntil vegglivet og parkeringsplassen
mot gata. På denne måten blir gående/syklende separert fra kjørende.
Det bør legges til rette for sykkelparkering utover de to plassene per boenhet som er
bestemt i bestemmelsene, for eksempel i form av sykkelstativ ved inngangsparti.
Topografi.
Tomta er relativt flat men fallende ned mot Holmboes gt. Her blir høydeforskjellen utlignet
med underetasje i søndre deler og skråbakke med støttemur i nordre deler.

4.2. Trafikk.
Fv35 er den mest trafikkerte og er en viktig gjennomfartsåre i Hønefoss. Telegrafalleen er
kun lokal gate. Holmboes gt langs områdets søndre deler er lokal gate med noe mindre
trafikk enn der Fv35 går over i Stangs gt.
Mengder
Vegdatabanken angir at årsdøgntrafikken (ÅDT) forbi dette planområdet for Fv35 er 4 000
kjt/d i 2013, hvilket gir en makstime på ca 540 kjt/t. Skiltet hastighet er 40 km/t og andel
tungtrafikk antas å være ca 6 %.
Ut fra lokalkunnskap om det lokale kjøremønsteret og funksjonene i de lokale gatene, samt
framskriving av trafikken i 10 år, kan en gå ut fra følgende trafikktall:
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Gate
Fv35 Askvn/Holmboes gt
Telegrafalleen
Holmboes gt Syd
Bloms gt
St Olavs gt

ÅDT kjt/døgn
5000
800
800
500
3800

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

Makstime kjt/t
675
110
110
70
510

%tunge kjt
6
1
1
1
7

Fartsgrense
40
30
30
30
30

Prosjektet inneholder ca 18 leiligheter. Nyskapt trafikk vil med dette kunne anslås til å bli
ca 60 kjt/d, med makstime på ca 10 kjt/t. Denne trafikken vil belaste Telegrafalleen samt
Fv35 og Bloms gt.
Samlet ÅDT/makstime. Etter utbygging og framskrevet i 10 år:
Veg
Fv35 Askvn/Holmboes gt
Telegrafalleen
Holmboes gt Syd
Bloms gt
St Olavs gt

Framskrevet til 2024
ÅDT kjt/d
Makstime kjt/t
5030
680
860
120
815
820
530
75
3815
3820

Som en ser vil den faktiske økningen og den prosentvise økningen bli beskjedent.
Atkomster
I dag har gjeldende eiendom to atkomster til Telegrafalleen, samt innkjøringer til
kjelleretasjene i eksisterende fra Holmboes gt. Se ortofoto på neste side.
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Dagens bruk av eiendommen er Telenor med sine driftslokaler i underetasjen, samt
fysioterapi og noen andre mindre firmaer.
Ut fra eksisterende bruk av eiendommen samt opplysninger gitt av Kuben om deres
besøkstall, vil en anta de ulike avkjøringene har følgende trafikktall (sum inn/ut):
Atkomst
Nord i Telegrafalleen
Syd i Telegrafalleen
Mot Holmboes gt

Totalt pr døgn
50
150
100

Makstime
10
15
12

Prosjektet nå vil i all hovedsak belaste avkjøringen nord i Telegrafalleen. Dvs at trafikken
der vil øke fra 50 kjt/d og 10 kjt/t til ca 110 kjt/d og 20 kjt/t.
Planen endrer ikke utnyttelsen av eksisterende bygg på eiendommen, så det er ingen grunn
til å estimere mer trafikk fra disse.
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Parkering.
I dag er det ca 70 tilgjengelige parkeringsplasser på øvre deler av tomta og ca 15 plasser
langs Holmboes gate. Dette er langt mer enn eksisterende virksomheter har bruk for.
Parkeringsbehov for de 18 nye boligene innenfor planområdet ivaretas med en
biloppstillingsplass per boenhet på egen tomt, i underetasjen til boligblokka samt på
bakkenivå ved siden av denne. I alt 24, noe som er mer enn parkeringsvedtektens krav til 1
parkeringsplass pr bolig her i sentrum.
For øvrig avsetter planen i alt ca 1002 m2 parkeringsareal på bakkenivå, hvilket kan romme
ca 40 parkeringsplasser til de øvrige virksomhetene i byggene. I tillegg kan en ved å
forsterke dekket over det nedre plan, kunne etableres ytterligere parkeringsplasser oppe i
gården dersom det skulle bli behov for det.
En anser derfor at planen viser et tilstrekkelig antall parkeringsplasser.
Intern trafikk.
Med to mulige og valgfrie atkomster, samt gjennomgående veg uten å måtte kjøre mellom
parkeringsrekkene kan bilene passere hverandre i begge retninger. Dermed vil
interntrafikken kunne bevege seg fritt. Det er også nødvendig i situasjoner der
parkeringskapasiteten nærmer seg fullt ut utnyttet.
Atkomst for varebiler og parkering for virksomhetene mot Holmboes gate vil få uendrede
forhold, men en har vist et markant fortau langs vegglivet, som skiller parkeringsplassene
ut mot gata fra butikker og driftslokaler her. Dette fremkommer av plankartet.
Kollektivtilbud
Det er busstopp i Askveien ved krysset ved Telegrafalleen for begge kjøreretninger. Der
går det ofte bybusser og andre regionale busser. Det er også kort veg ned til rutebilplassen i
Kvernberggata og jernbanestasjonen. Begge steder kan nåes via fortau og fotgjengerfelt.
Kollektivtilbudet er derfor så godt på stedet som Hønefoss kan tilby. En finner det derfor
ingen grunn til å analysere temaet nærmere i denne saken.
Gående og syklende.
Utenfor planområdet har byens gatenett fortau og fotgjengerfelt, slik at en kan bevege seg
til og i sentrum etter forholdene trygt.
Det er fortau langs Telegrafalleens vestre side. Planen viser ikke fortau langs eget
planområde her. Det er vist fortau i planområdets søndre grense slik at en binder sammen
Telegrafalleen og Holmboes gate for gående/syklende, og et fortau som nevnt langs
eksisterende byggs fasader langs Holmboes gate, som binder sammen fortauene der.
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Inne på gårdsplassen/parkeringsområdet må det bli noe blandet trafikk mellom gående og
biler som manøvrerer til/fra parkeringsplassene, samt til/fra atkomsten. Dette kan være noe
negativt for mindreårige, men en ser ingen muligheter for å skille trafikantene helt. Men en
har lagt lekeområdet i en rolig sone på tomten, slik at en ikke trenger å krysse interne
trafikkarealer for å komme dit. Lekeområdet bør gjerdes inn for å hindre at små barn
benytter andre arealer enn dette til lek.
Om det blir behov for å knytte planområdet direkte til Holmboes gate vha trapp/sti så åpner
bestemmelsene for dette, enten over uteoppholdsarealet og/eller langs det gamle
Telegrafbygget.
Kryss.
Krysset mellom Telegrafalleen og Askveien/Fv35 ble tatt med i varslet da intensjonene da var
en større utbygging med flere boliger. Standarden på nevnte kryss kunne da bli for lav. Denne
utbyggingen gir mindre trafikk, med maks ÅDT=860 kjt/d og makstime 120 kjt/t. Askveien vil
tilsvarende ha ÅDT=5030 og makstime 680 kjt/t.
Vurdert opp mot standard på kryss mht dråpe i sekundærveg, venstre- og høyresvingefelt i
håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, vil en i hht figurene der vurdere
følgende, der en har tatt «godt i» mht kritiske trafikkstrømmer:
Dråpe. Fig 3.4.

Trafikkstrøm B vil vær inntil 120 kjt/t x 2/3= 80 kjt/t, største A og C=680 kj/t x 2/3=455 kjt/t.
Konklusjon blir at kanalisering (dråpe) er valgfritt.
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Venstresvingefelt. Fig. 3.6.

Trafikkstrøm Cv vurderes til 80 kjt/t. A + Cr= 600 kjt/t. Skiltet hastighet lavere enn 50 km/t.
Konklusjonen blir at venstresvingefelt ikke er nødvendig.
Høyresvingefelt. Fig 3.12.

Trafikkstrøm Ar vurderes til 450 kjt/t. Ah vurderes til 80 kjt/t.
Konklusjonen blir at høyresvingefelt ikke er nødvendig.
Av ovenstående grunner har en ikke sett noen grunn til å ta med Telegrafalleen helt frem til
Askveien i reguleringsplanområdet som her fremmes.

4.3. Strøm, og vann- og avløpsnett
Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området. Det er satt krav i
bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet.
Det ligger fjernvarmeanlegg i området, som det blir mulig å knytte seg til.
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Telenor har en basestasjon for mobiltelefoni i ei mast på tomta, nær inntil den planlagte
boligen. Telenor viser i den forbindelse til Statens Strålevern sine hjemmesider der slike
spørsmål om potensiell strålefare er omtalt. Konklusjonen der er at strålingen er svært lav,
og en må innpå 5 meter fra antennene for at strålingsverdiene kommer over internasjonale
grenseverdier. Avstanden fra eksisterende mast til boligen blir ca 13-15 m, dvs i
betryggende avstand. «Problemet» kan imidlertid være folk generelle skepsis til slike
innretninger, dvs av psykologisk karakter. Masta er heller ikke pen å ha som utsikt.
Tiltakshaver vurderer det slik at en kan komme til å få den flyttet, men dette er en kostbar
operasjon og en har derfor ikke lagt opp til dette i de formelle plandokumentene plankartet
eller bestemmelsene. Det må også være frisikt rundt installasjonene for at de ikke skal bli
forstyrret av bebyggelsen.

4.4. Barn- og unges interesser
Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds- eller lekeareal av barn
og unge i nærmiljøet.
I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av
reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass. I denne planen
er det avsatt et ca 435 m2 stort felles lekeareal. Pr bolig blir det ca 24 m2. Med de andre
grøntarealene bør en derfor kunne hevde at kommuneplanens bestemmelser er innfridd.
Atkomsten til lekeområdet planlegges helt i tilknytning til boligene, uten at barn må krysse
interne trafikkarealer.

4.5. Universell utforming
Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell
utforming.

4.6. Grunnforhold
Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet. Byggegrunnen forventes
i hht NGU-kartlegging å være fyllmasser. Dette regnes som stabile masser og det er ingen
registrerte problemer, verken i eldre eller ny bebyggelse i området.

4.7.Kulturminner
I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen ikke gitt
tilbakemelding om at det er nødvendig med sjakting av området mht automatisk fredede
kulturminner. Men dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet
automatisk fredete kulturminner skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i
Buskerud fylkeskommune skal varsles.
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4.8. Risiko og sårbarhetsanalyse
Det er laget egen kortfattet risiko- og sårbarhetsanalyse. Se denne. I forhold til uønskede
hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende:
Radon:
Radon kan forekomme i berggrunnen, og det er tatt med bestemmelse om at det skal
gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige
bygninger for varig opphold.
Sikring mot radon skal håndteres i forbindelse med byggesaksbehandling ved at det settes
krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av nybygg jfr. Forskrift om krav til
byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4:
"Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke
eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for
helseskader".
Typiske tiltak er radonsperre under kjeller eller sokkel, og god ventilering i kjeller.
Støy og støv fra trafikk
Tiltaket kan medføre noe trafikkstøy for nærmeste boliger. Imidlertid vil trafikken være så
liten og hastighetene så lave at det ikke er sannsynlig at den fro dem vil medføre
overskridelser av grenseverdiene i gjeldende støyretningslinjer T-1442 (2012). Støy fra
Fv35 Askveien/Holmboes gt påfører planlagte boliger støy, som vil medføre krav om
lokale tiltak i fasader.
Ulykke i av-/påkjørsler
Med etablering av avkjøring og noe mer trafikk vil det alltid kunne oppstå trafikkuhell.
Men forholdene er her meget oversiktlige.
Ulykke med gående/syklende
Trafikksikkerheten inne på området er spesielt vurdert mht trafikksikkerhet, da løsningen
medfører at de som skal parkere ikke kjører inn på andre utearealer/lekeområder.
Naturlige formasjoner som utgjør spesiell fare.
Terrenget er bratt ned mot Holmboes gt., med støttemur nederst mot denne. Her må det
gjerdes oppe på toppen av skråningen.

4.9. Miljøkonsekvenser
Støy:
Det er utført støyberegninger. Se egen rapport.
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En har beregnet støysonekart for området med nye boliger, samt punktverdier for alle fasader.
Sonekart.
Støysonekartet er laget for 2m høyde over terreng. Fasadeberegningene er gjort for alle etasjer.
Beregningene gjøres med feilmargin ± 3 dB.
Sonekartet for situasjonen med ny bebyggelse viser at de østre/nordøstre delene av
planområdet får et støynivå som tilsvarer rød og gul sone. Rød sone nærmest Fv35 og gul sone
frem til omtrent midten av området. Langs Telegrafalleen er støyutbredelsen liten og gul sone
når svært kort innpå tomta.
Lekeområdene nord i området får støynivå delvis over Lden=55 dBA.(jfr gul sone i sonekartet).
Støysonekart er ikke absolutt riktige på detaljnivå.
Punktberegninger.
Punktberegningene bekrefter hovedtrekkene i støysonekartet, men støynivået øker med
etasjehøydene. Dette fordi de høyeste etasjene er fullstendig eksponert for støy fra vegene.
Høyeste fasadeverdier er ca Lden=63,5 dBA og Lmaks=76,5 dBA fra Fv35. (Østre fasade mot
Fv35). Maksimalverdier generert fra lokale gater viser høyere verdier, men er ikke relevante da
de ikke er dimensjonerende. Det skyldes at det er færre enn 10 passeringer av tunge kjøretøy
fra disse på nattestid.
Lden-verdiene er inntil ca 8.5 dBA over gjeldende grenseverdi Lden=55 dBA, og det er en
markant overskridelse. Overskridelsen av grenseverdien for Lmaks er noe mindre (1-6 dB).
For fasadene i vest og syd blir støyforholdene tilfredsstillende.
Tiltak.
Tiltak synes derfor nødvendig. Men å sette skjermer ved vegene er ikke praktisk mulig da
byggene ligger helt ut på kanten mot Fv35. En har derfor ikke beregnet med slike støytiltak.
Mulige tiltak blir kun lokale tiltak i form av fasadetiltak og lokale skjermer av lekeplassen.
Skjerming mht innestøynivå må vurderes for hver leilighet. Målet må være at de fleste rom
med såkalt støyfølsom bruk bør ha et innestøynivå innen kravet på Lekv=30 dBA. Dette vil
kunne påvirke planløsningene i husene og mot hvilke fasader slike rom bør ligge i. En
betrakter foreliggende boligtegninger som ikke endelig bestemte og har derfor ikke gjort slike
beregninger her.
Å skjerme fasadene slik at de demper fra Lekv=63 dBA ute til Lekv=30 dBA inne er fullt mulig.
Hvilke tiltak og krav til vinduer dette vil medføre kan først gjøres når fullstendige tegninger
foreligger.

Biologisk mangfold:
Området er i dag gårdsrom med bebygde arealer og parkeringsplasser/asfalterte flater. Det
er derfor praktisk talt ingen naturområder her. Tiltaket vil ikke medføre negative
konsekvenser for plante- og dyreliv.
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5. Arealbruk.
Arealbruken fordeler seg slik:
Formål:
PBL. § 12-5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg
Boliger
Kombinert bebyggelse
Uteoppholdsarealer
Lekeplass
PBL. § 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg
Kjøreveg
Fortau/Gang- og sykkelveg
Parkering
PBL. § 12-5, ledd - Grønnstruktur
Grønnstruktur
SUM

Areal i daa
0.709
1.501
0.294
0.585
0.277
0.662
1.193
0.219
5.111
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371 Telegrafalleen 2
- oppsummering av innkomne innspill, med forslagsstillers og rådmannens
kommentarer
03.03.15
Byggesakskontoret, Ringerike kommune, datert 26.11.14
Kommer med spørsmål/kommentarer til en rekke detaljer vedr bestemmelsene.
Forslagsstillers kommentar:
De fleste innspillene tas hensyn til, med følgende presiseringer:
 Det skal kun bygges med flatt tak.
 Det totale parkeringsbehovet redegjøres for.
 Bygging av gjerder skal kunne gjøres uten byggesøknad seinere.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

Nordre Buskerud politidistrikt, datert 04.12.14
Som nabo har de ingen merknader, men påpeker deres behov for å kunne benytte
Telegrafalleen og Holmboes gate til sine utrykningskjøretøy.
Forslagsstillers kommentar:
Planen influerer ikke på fremkommeligheten i de nevnte gatene.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

EiendomsService Ringerike AS, datert 12.01.15
Har følgende merknader:




Mener det er utfordrende grunnforhold og at det prosjekteres tiltak som sikrer Askvn.4
(Politihuset).
Overvann prosjekteres og fordrøyningsbasseng i Holmboes gt må ikke benyttes da det
har sprengt kapasitet.
Bebyggelsen bør ikke få mer enn 4 etasjer, dvs ikke overstige Askvn.4 med mer enn 1
etasje og pga likebehandling.

Forslagsstillers kommentar:

Vedlegg til sak om 2. gangsbehandling av 371 Telegrafalleen 2, april 2015

All prosjektering, dvs også geoteknikk og overvann, vil måtte utføres forsvarlig både overfor
naboer og kommunens krav, som vel som egne kvalitetskrav og TEK10. Regner med at
kommunen kan anvise forsvarlige overvannsløsninger.
Mht byggehøyder bør det vurderes særskilt for hver tomt i byen, uavhengig av tidligere
gjennomførte prosjekter. Må også vurderes mot en generell trend å bygge høyere i sentrum,
som en del av fortetting her.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

Teknisk forvaltning – utbygging, Ringerike kommune, datert 13.01.15
Forutsetter at interne veger og tekniske anlegg blir private.
Frisiktsonen til Telegrafalleen skal være 5x30m.
Atkomstvegen er regulert for smal og med for liten svingradius mot Telegrafalleen.
Rekkefølgekravene for ferdigstillelse knyttes til private anlegg, da ingen forutsettes å bli
overtatt av kommunen.
Brannvannkapasiteten er dokumentert å være OK.
Tilknytningspunktet for ledningsnettet blir i krysset Stangs gt/Holmboes gt, og ledningene
skal være private.
Forslagsstillers kommentar:
Merknadene etterkommes.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

Statens vegvesen, datert 15.01.15
Mener det er uheldig å bygge nær inntil den tiltenkte Vesttangenten, og det er heller ikke
akseptabelt med avkjøringer direkte til Holmboes gt der den kan komme. Anbefaler at
kommunen ikke regulerer slik planforslaget er nå. Om Vesttangenten ikke bygges kan det
likevel være behov for å oppgradere Holmboes gt.
Forslagsstillers kommentar:
Planen viser tiltak på tomta slik at nytt bygg blir liggende på rekke med andre bygg her samt
politihuset. En kan derfor vanskelig se at dette tiltaket endrer dagens vegforhold langs
Holmboes gt eller en eventuell etablering av Vesttangenten.
Tiltaket forutsetter ikke direkte avkjørsel til Holmboes gt. Men de eksisterende byggene i
planen har en underetasje med direkte utkjørsler og parkeringsplasser ut mot denne gata.
Disse forholdene ivaretas i planen. Om Vesttangenten blir etablert og dette ikke kan
videreføres vil det forårsake at en ikke kan ha en rasjonell utnyttelse av underetasjen, noe som
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i så fall må erstattes av den respektive vegmyndigheten. En finner det umulig selv å planlegge
en endring av disse fasilitetene.
En har ivaretatt ferdsel langs vegglivet mot Holmboes gt ved å planlegge fortau langs dette.
Rådmannens kommentar:
Dersom Vesttangenten bygges bør den bli en bygate der bygg definerer gateløpet, altså bør
ikke byggegrensa være langt fra veien. Innspillet er for øvrig tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.
Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.01.15
Standard brev i slike saker og oppsummerer fylkesmannens generelt ansvarsfelt og
planinnholdet i denne saken.
Påpeker at en kan påregne avvik fra støyretningslinjene i og med at området ligger sentralt, og
at krav i hht retningslinjene også gjelder lekeområder.
Mener at bestemmelsene skal ha et punkt om tilknytningsplikt til fjernvarme.
Forslagsstillers kommentar:
Støyretningslinjene gjelder også lekeområder.
Bestemmelsene suppleres med tilknytningsplikt for fjernvarme.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

Buskerud Fylkeskommune, datert 16.01.15
Har ingen merknader til planen.

Miljøretta helsevern, kommuneoverlegen, Ringerike kommune, datert 16.01.15
Støtter planforslaget.
Støyretningslinjene må også gjelde uteplasser og lekeområder. Boligkomplekset må utformes
slik at det blir universelt utformet atkomst både til Telegrafalleen og Holmboes gt.
Lekeplassen utformes med universell utforming og skal være forsvarlig sikret før første bolig
tas i bruk.
Forslagsstillers kommentar:
Innspillene imøtekommes, bortsett fra at det ikke vil være terrengmessig mulig å etablere en
atkomst til Holmboes gt som er utformet etter prinsippet om universell utforming.
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Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

SG arkitektur as, datert 16.01.15
Arkitektene har arbeidet videre med sine planer i høringsperioden, og ønsker endringer i
plankartet som følger av nøyere studier av planforutsetningene. Det gjelder utvidelse av
atkomstvegen mht løsninger av søppelhenting og transport av dette, parkeringsplasser langs
atkomstvegen samt plassering av trafo. Ny illustrasjonsplan er lagt ved. Grøntbeltet langs
Telegrafalleen blir noe smalere som følge av endringsforslagene.
Forslagsstillers kommentar:
Det antas i disse mindre endringene kan gjøres og det uten ny utleggelse til offentlig ettersyn,
i og med at det ikke berører andre brukere av planområdet, naboer eller myndigheter på en
negativ måte.
Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.
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Vår referanse:
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Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32808664

Telegrafalleen 2 - Hønefoss - Ringerike kommune detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn - uttalelse kulturminner
Det vises til brev datert 19.11.2014 angående offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for
Telegrafaleen 2 i Hønefoss, Ringerike kommune. Reguleringsplanforslaget legger til rette for bygging
av en blokk i fem etasjer pluss underetasje med omtrent 18 leiligheter, samt etablering av tilhørende
parkeringsanlegg og uteoppholdsareal.
Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.
Vi har ingen merknader til planforslaget hva gjelder automatisk fredete kulturminner eller
kulturminner fra nyere tid.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007

Drammen

bfk.no
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen
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Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Hellum@ringerike.kommune.no]
Til: Ingeborg Faller [Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 26.11.2014 15:41:27
Emne: SV: 371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn
Vedlegg:
Hei!
Jeg har kikka på bestemmelsene m.m. Kommentarer:
§ 1.1.1 /kartet:
Det framgår ikke hvor byggegrensen går mot øst. Går den i "fasadelivet"? Er det i så fall mulig å
anskueliggjøre dette på noe vis?
§ 1.1.2:
Kutt ut det 3. ordet: "det"
§ 1.1.4
Fyll inn "per leilighet" i 1. setning: ...... , inkludert minimum ett soverom per leilighet, skal ......
§ 2.1a: komma mellom "bebygges" og "kan", følgelig: "som ikke bebygges, kan"
§ 2.1b:
Her står det at det kan oppføres med flatt tak. Det står ikke at andre takformer er forbudt! Avklar
om det heller f. eks. skal stå: "Bygninger kan oppføres kun med flate tak.
Dersom det er tillatt med skrå tak, må man si noe om mønehøyde. For det står bare om
gesimshøyde og ikke om mønehøyde. Da gjelder pbl som angir maksimum 9 m mønehøyde!
§ 2.1d, og 2.2d:
Jeg synes ikke det er avklart at det må ordnes forskriftsmessig parkeringsdekning også for
eksisterende bebyggelse på det tidspunkt man starter bygging av blokkbebyggelse. Dette tok jeg opp
med Sindre Lafton da han ringte meg 24.11.14 om gebyrer. Han ga uttrykk for at han var innstilt på
at kravet til parkeringsplasser i den kommunale parkeringsforskriften vår må dekkes opp, noe han
antar at det vil bli på en grei måte.
Den nye bebyggelsen legger beslag på areal som har kunnet blitt benyttet som parkering, og jeg
mener altså at det må dokumenteres at krav til parkering blir dekket for nåværende bebyggelse når
prosjekt med framtidig bebyggelse startes/evt. ferdigstilles. Vennligst presiser dette i
rekkefølgebestemmelser el.l.!
§ 4.4
Her står det om "BLK1" som jeg ikke finner på kartet!
§ 5.1
Jeg synes det er vanskelig å se sikringssonene på kartet. Går det an å gjøre noe med målestokken,
teksten, stiplingen el.l.?
§ 7.5
Her nevnes gjerde. Hva om man senere enn ved byggesøknad ønsker å bygge gjerde, trengs det da
behandling. Skal det ellers i bestemmelsene stå at det kreves godkjenning av bygningsmyndigheten
for nye gjerder, for ellers er gjerder vanligvis unntatt fra kravet om behandling?
Med hilsen

Arne Hellum
Avdelingsleder byggesak
Tlf: 32 11 74 80
www.ringerike.kommune.no/byggesak
Fra: Ingeborg Faller
Sendt: 19. november 2014 17:25
Til: Roger Sørslett; Jostein Nybråten; Arne Lange Hellum; Unni Suther; Geir Sverre Svingheim; Lars
Kr. Olsen
Emne: 371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn

Hei!
Se vedlagt brev med varsel om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan 371 Telegrafalleen 2. Frist
for uttalelse er 17. januar 2015.

Med vennlig hilsen
Ingeborg Faller
Arealplanlegger
Areal- og byplankontoret, Ringerike kommune
32 11 74 61

Vår dato:
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Arkivnr.:
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15.01.2015
2012/3413
421.4
14/1831

Saksbehandler:

Britt Falmår

Innvalgstelefon:

32 26 66 46

Ringerikekommune
Postboks123Sentrum
3502Hønefoss

Ringerike kommune - Telegrafalleen2 - uttalelsetil forslag til
reguleringsplan
Vi visertil brevav 19. november2014.
Miljømessigeforhold:
Fylkesmannenhari brevav 15. juni 2012uttalt segtil varselom oppstartav arbeidet med
detaljregulering
en.Vi baom at forhold knyttettil støy,luftforurensning,barnog unges
interesser,landskap,klima og energi,universellutformingog naturmangfoldblir tilstrekkelig
ivaretatti trådmednasjonaleføringer.
Hensiktenmedplanforslageter å leggetil rettefor byggingav enboligblokk og omregulere
arealfra offentlig formål til dagensbruk somer kombinertforretning,kontorog tjenesteyting
medtilhørendegrøntområdeog infrastruktur.I kommuneplanener områdetavsatttil
senterområde.
Det aktuelleområdetinngåri sentrumsområde
i fylkesdelplanfor handel-,
service- og senterstrukturderdeter tillatt medkjøpesentre.
Planområdetharensentralbeliggenhetmedgangavstandtil togstasjonog knutepunktfor
buss.Lokaliseringav boliger,kontorerog forretningertil sentralebyområderkanbegrense
transportbehovet
og leggetil rettefor klima- og miljøvennligetransportformer.Detteer i tråd
medStatligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal- og transportplanlegging,
fastsatt
26. september2014.I planretningslinjenestårdetogsåat deti by- og tettstedsområder
og
rundtkollektivknutepunkterbørleggessærligvekt påhøyarealutnyttelse,fortettingog
transformasjon.
Ved reguleringtil boligformål mådetsikrestilstrekkeligelekearealerfor barni alle aldrei
trådmedpunkt5b i rikspolitiskeretningslinjerfor barnog ungesinteresser.Forslagettil
reguleringsbestemmelser
fastsetterat detinnenforplanområdetskalopparbeideslekearealer
av typensandlekeplass
og nærlekeplass.
Opparbeidelsen
er sikretgjennomrekkefølgebestemmelser.
Fylkesmannenforutsetterat deter tilganglekeområderogsåfor noestørrebarn
i nærområdet.
Det fremkommerav sakenat områdetprimærtbestårav asfalterteflater og at naturmangfold
derforikke blir berørt.Kommunenmåsetil at landskapsmessige
og estetiskeforhold ivaretas
vedutformingav ny bebyggelsei trådmednasjonaleføringer.Denplanlagteutbyggingener
visualiserti planbeskrivelsen.

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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Deler av planområdet er belastet med støy over anbefalte grenseverdier Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Ut fra områdets
beliggenhet i sentrumsområde nær kollektivknutepunkt, kan det aksepteres avvik fra anbefalte
støygrenser. Det er imidlertid en forutsetning at det blir stilt konkrete krav til utformingen,
blant annet at boligene sikres en stille side. Forslaget til reguleringsbestemmelser ivaretar
dette gjennom krav om at støyforhold utenfor rom for varig opphold, inkludert minst ett
soverom, skal innfri grenseverdiene i retningslinjen. Vi ber om at henvisningen til tabell 2
endres til tabell 3, jf. den reviderte retningslinjen. Forslaget til bestemmelser fastsetter videre
at grenseverdiene skal tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass. Fylkesmannen forutsetter at
dette også omfatter lekearealene.
Videre forutsetter vi at luftforurensningen i området er i tråd med Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520.
Det fremkommer av saken at det er krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg for dette
området. Dette kravet går fram av Forskrift om fjernvarmeanlegg, Hønefoss, da planområdet
ligger innenfor konsesjonsområdet og nybygget er større enn 1000 m2. Fylkesmannen har
tidligere vist til nasjonale føringer for miljøvennlige energiløsninger og presisert at det er
planen som iverksetter tilknytningsplikten til fjernvarmenettet. Vi ber derfor om at det i
samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en reguleringsbestemmelse om
tilknytningsplikt. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til
kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014.
Landbruks- og næringsmessige forhold:
Det framgår at det aktuelle arealet har status som sentrumsområde i gjeldene kommuneplan.
Vi kan ikke se at planforslaget har vesentlige negative konsekvenser for landbruksinteresser
av nasjonal eller regional karakter.
Etter fullmakt
Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Britt Falmår

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
Saksbehandler på miljøvernavdelingen: Lise Økland
Saksbehandler på landbruks- og næringsavdelingen: Otto Galleberg
Kopi til:
Buskerud fylkeskommune
Statens vegvesen
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør

Postboks 3563
Serviceboks 723
Postboks 2124

3007
4808
3103

Drammen
Arendal
Tønsberg

Ringerike kommune
Kommuneoverlegen

Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning,
Areal og byplankontoret

Saksnr.
14/1831-11

Løpenr.
1364/15

Arkivkode

Deres ref.

L12

Dato

16.01.2015

Uttalelse til forslag til detajregulering av 371 - Telegrafalleen 2
Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommunes internettside «Telegrafalleen 2 offentlighøring», 19.11.2014.
Hjemmel:
Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern
Uttalelse:
Fagansvarlig for miljørettet helsevern støtter planforslaget og påpeker betydningen av at
gjeldende støygrenser oppfylles på utelekeområdet og i boligene. Boligkomplekset må
utformes slik at det har universell utformet adkomst til både Telegrafalleen og til Holmboes
gate. Lekeplassen må være utformet, fortrinnsvis med universell utforming, og være forsvarlig
sikret før innflytting i første boenhet.

Med hilsen e.f.
Unni Suther
Fagansvarlig
unni.suther@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
postmottak@ringerike.konnnune.no
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Telegrafalleen

2 - varsel om offentlig ettersyn

Dara
04. l 2.2014

Det vises til brev av 19.11.14, med varsel om offentlig ettersyn av planforslag for
T elegrafalleen 2.

Nordre Buskerud politidistrikt har ingen merknader til planforslaget.
Vi vil imidlertid understreke
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Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Til: Camilla Lødøen Myroldhaug [Camilla.Lodoen.Myroldhaug@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 19.01.2015 10:06:44
Emne: VS: Situasjonsplan Telegrafalleen. Innspill til høring reguleringsplan.
Vedlegg: A0.1-2 Utomhusplan a3 1_250.pdf

Fra: Ketil Myrseth [mailto:km@sgark.no]
Sendt: 16. januar 2015 16:23
Til: Ingeborg Faller; postmottak
Kopi: Sindre Lafton; Bjørn Leifsen
Emne: FW: Situasjonsplan Telegrafalleen. Innspill til høring reguleringsplan.

Ingeborg Faller
Mens planen har vært ute på høring har det blitt arbeidet med søppelhåndtering og kvalitetsikring av
funksjoner.
Vi har bl.a. hatt møte med HRA vedrørende muligheten for nedgravde søppeldunker. Siden HRA normalt
ikke tar avfall fra næringslivet har vi valgt en løsning med dunker på bakke ved innkjøringen til anlegget.
For å sikre tilgang til nytt bygg for store biler har vi valgt å utvide vegbredden på bekostning av deler av
grøntarealet langs Telegrafalleen. Her må formålsgrensene justeres.
Det vurderes også ny trafo. Her har imidlertid ikke Ringerikskraft beregnet kapasiteten endelig. Mulig
plassering er imidlertid vist ved utebodene. Eventuelle konsekvenser av trafo ved mast er tatt opp med
Telenor.
Ketil Myrseth
Sivilarkitekt MNAL
SG arkitektur as
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss
Tlf.: 92 86 44 00
Tlf. sentralbord: 32 17 06 20

Fra: Gunn Pedersen Lindstad
Sendt: 16. januar 2015 09:24
Til: Ketil Myrseth
Emne: Situasjonsplan Telegrafalleen

Med vennlig hilsen

Gunn Pedersen Lindstad

Interiørarkitekt

SG Arkitektur AS
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss
Sentralbord: 32 17 06 20
Direkte:
922 84 120
www.sgark.no
Fra: Ketil Myrseth
Sendt: 16. januar 2015 08:15
Til: Gunn Pedersen Lindstad
Emne: Telegrafalleen

Kan du sende meg siste situasjonsplan på PDF.
jeg tror den må videreformidles til kommunen som innspill på høring på reguleringsplanen.
Ketil Myrseth
Sivilarkitekt MNAL

SG arkitektur as
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss
Tlf.: 92 86 44 00
Tlf. sentralbord: 32 17 06 20
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Fra: Grethe Tollefsen [Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no]
Til: Per Ragnar Sivertsen [Per.Ragnar.Sivertsen@ringerike.kommune.no]
Kopi: Ingeborg Faller [Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no]
Sendt: 14.01.2015 14:08:41
Emne: SV: 371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn
Vedlegg:
Takk for innspillet.
Nå viser det seg at hun kan jobbe to dager likevel, fredag 23. og mandag 26. januar. Sender dette videre i
kopi til Ingeborg og så da kan vi (ingeborg og jeg) se litt på ditt innspill sammen.
Hilsen
Grethe Tollefsen

Fra: Per Ragnar Sivertsen
Sendt: 13. januar 2015 07:36
Til: Grethe Tollefsen
Emne: VS: 371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn
Videresender mailen til deg da Ingeborg Faller ikke er på jobb i januar.
Med vennlig hilsen
Per R. Sivertsen
Prosjektleder
Ringerike kommune, Teknisk forvaltning- utbygging
Mobil: 99127480
Fra: Per Ragnar Sivertsen
Sendt: 13. januar 2015 07:33
Til: Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no
Emne: SV: 371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn

Innspill til reguleringsplan 371 Telegrafalleen 2

Viser til varsel om offentlig ettersyn datert 19.11.2014 etter 1.gangsbehandling i sak 114/14 i møte
10.11.2014. Frist for innspill til planarbeidet satt til 17.januar 2015. Følgende innspill gis:
1. Reguleringsplan 0605_371 plandel.
Reguleringsformål.
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Forutsetter at samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur som veg, fortau, gang/sykkelveg og parkering innenfor reguleringsplanen er
regulert som privat og ikke offentlig.

- Hensynssone – sikringssone frisikt H140_1-2. Etter kommunalteknisk vei norm skal
frisiktsonen være 5mx30m der tillatt hastighet i kommunal veg er 30km/t. Det som er lagt
inn på reguleringsplanen er 4mx24m. Det ser ut som eksisterende garasje på nabotomt
45/243 kommer innenfor frisiktsonen. Gjeldende krav se vedlegg.
- Veg SV1(felles veg). Atkomstveien i planen er tilknyttet kommunens veg, Telegrafalleen, i
sørvestre hjørne av tomten. Regulert vegbredde er målt til 4m. På det smaleste er effektiv
veibredde 3,5m som skyldes eksisterende bygning.
I tilknytningspunktet mellom kommunal og privat veg er regulert bredde vesentlig mindre
enn minstekravet for privat atkomst i følge kommunalteknisk veg norm. Kurveradien på
«trompeten» bør være minimum R=4m, se vedlegg, utsnitt av kommunalteknisk vei norm.
Ved at eksisterende privat veg blir stengt i nord vil trafikkmengden bli noe større enn
dagens med større konflikt med inn og utkjøring mot Telegrafalleen da minstekrav til
frisikt ikke innfris. Videre vil snumulighet for flyttebil, varebil eller renovasjonsbil bli noe
redusert samt at konflikt mellom gående og kjørende bli noe større da effektiv kjørebredde
på det smaleste er 3,5m på sommers tid uten brøytekanter. Dette bør sikres forsvarlig for
brukerne av området.
2. Reguleringsbestemmelser
§7 Rekkefølgebestemmelser. Her står det under punkt:
2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg, som skal overtas av kommunen,
er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.
3. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for
bygg gis.
Felles vei SV1, som anlegg, er ikke aktuell for kommunal overtakelse. Det er heller ikke
fremføring av eventuelle vann og avløpsledninger til utbyggingsområdet. Derfor er det noe uklart
hva som menes med anlegg som kommunen skal overta. Foreslår at det under punkt 2. tilføyes
«som eventuelt skal overtas av kommunen». Videre foreslås det at punkt 3. endres til private
trafikkarealer….
3. Krav til tilstrekkelig brann vann er 50 l/s mot 2 kg trykk er kontrollert. Branntesten i
Telegrafalleen viser tilstrekkelig kapasitet. Videre er avstand til brannkum godt innenfor maks
avstand i forhold til slangeutlegg.

4. Tilknytningspunkt for vann, avløp og delvis drensvann for den nye utbyggingen er anbefalt i
veikryss Stangsgate/Holmboes gate. Disse ledningene forutsettes blir private.

Fra: Jostein Nybråten
Sendt: 19. november 2014 22:05
Til: Per Ragnar Sivertsen
Emne: VS: 371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn

Hei Per.
Mener du har fått denne før.
Jostein

Fra: Ingeborg Faller
Sendt: 19. november 2014 17:26
Til: Roger Sørslett; Jostein Nybråten; Arne Lange Hellum; Unni Suther; Geir Sverre Svingheim; Lars Kr.
Olsen
Emne: 371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn

Hei!
Se vedlagt brev med varsel om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan 371 Telegrafalleen 2. Frist for
uttalelse er 17. januar 2015.

Med vennlig hilsen
Ingeborg Faller
Arealplanlegger
Areal- og byplankontoret, Ringerike kommune
32 11 74 61

RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen

Forslag pr 14.10.2014
Revidert
Revidert
1.gangs behandling i planutvalget 10.11.14
Offentlig høring xxxx
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning xxxxx
Formannskapet xxxxx
Vedtatt av kommunestyret xxxxx

REGULERINGSFORMÅL
Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart.
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6:
1. Bebyggelse og anlegg,
– Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
– Kombinert forretning, kontor, tjenesteyting
– Uteoppholdsareal
– Lekeplass

BBB1
BKB1
BUT1
BLK1

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
– Veg
– Fortau
– Gang-/sykkelveg
– Parkering

SV1
SF 1-3
SGS1
SPA1-4

3. Grønnstruktur
– Grønnstruktur

G1

4. Hensynssone
– Sikringssone frisikt

H140_1-2

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i
plan- og bygningslovens § 12-7.
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§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
§1.1 Felles bestemmelser
1. Byggegrense (2)
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet.
2. Lekeplass (4)
Det skal det opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet.
Lekearealene skal være av typen sandlekeplass og nærlekeplass.
Lekearealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fastdekke, lekeapparater og benker
med bord.
3. Radon. (4)
Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal.
4. Støy. (3).
Utenfor rom for varig opphold, inkludert minimum ett soverom, skal innfri grenseverdier i
tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 (2012). Grenseverdiene skal
også tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass.
Prosjekterte støytiltak, samt dokumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt, skal
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak være utført.
5. Grunnforhold
Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht sikkerhet for bygg og
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht dette.
6. Overvannsanlegg
I områder for lek og grønnstruktur kan det anlegges fordrøyningsbasseng for overvann.
2 Bebyggelse og anlegg.
Disse områdene er delt i blokkbebyggelse for boliger og kombinert formål.
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1. Område for blokkbebyggelse BBB1 (1)
Område BB1 skal nyttes til blokkbebyggelse.

1a. Utnyttelse (1)
Maksimalt tillatt bebygd areal m2 BRA skal totalt være 2600 m2.
Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig.

1b. Byggehøyde (1)
Bygninger kan oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde kote +103.
På byggeområdet kan tillates oppført kjeller i ett plan for parkering, boder og felles
avfallsoppsamling.
1c. Bebyggelsens utforming (1)
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet.
1d. Parkering (4 og 7)
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.
Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer. Disse kan være i bodene.
2. Område for kombinert bebyggelse BKB1.
Område BKB1 skal nyttes til kombinert formål forretning, kontor og annen offentlig eller
privat tjenesteyting.
2a. Utnyttelse (1)
Maksimalt tillatt bebygd areal m2 BRA skal totalt være 3800 m2.
2b. Byggehøyde (1)
Bygninger kan oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde kote + 95.
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2c. Bebyggelsens utforming (1)
Fasader skal utformes slik at bygningene fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk,
tilpasset nærområdet.
I området kan det anlegges trapp/sti ned til Holmboes gate.
2d. Parkering (4 og 7)
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.
3. Uteoppholdsareal
3. Formål (1)
Område BUT1 skal nyttes til felles oppholdsareal.
3a. Utforming/bruk (4)
Området kan ha både fast dekke eller tilsås/beplantes. I skråningen ned mot Holmboes gate
skal det etableres vegetasjon med varierende høyde, inklusivt høye trær.
I området kan det anlegges trapp/sti ned til Holmboes gate.
4. Lekeplass
4. Formål (1)
Område BLK1 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal.
4a. Utforming/bruk (4)
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være i hht disse bestemmelsers §1.1 pkt 2 og
dokumenteres ved utomhusplan som framlegges ved byggesøknad.
Universell utforming skal legges til grunn for utforming.
Lekearealet stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.
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§2

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§2.1

Fellesbestemmelser

1. Vegstandard (4)
Vegenes standard skal tilpasses bevegelseshemmede i hht. TEK § 10-2.
§3.2

Veg

1. Formål
Veg SV1 skal nyttes til felles veg.
§3.3

Fortau

1. Formål
Fortau SF1-3 skal opparbeides med fast dekke og belysning.
§3.4

Gang-/sykkelveg

1. Formål
Gang-/sykkelveg SGS1 skal opparbeides med fast dekke og belysning.
§3.5

Parkering

1. Formål (1/7)
Områdene SPA1-4 skal nyttes til felles parkering for eiendommene innen planområdet.
Plassene kan være både i kjeller og på terreng.
§4

GRØNNSTRUKTUR

§4.1 Grønnstruktur
1. Formål. (1)
Område G1 skal nyttes til opparbeidet grønnstruktur.
2. Utforming/bruk (4)
I disse områdene kan det anlegges anlegg for felles opphold, inkludert benker og andre
utemøbler. Områdene kan beplantes og i en viss utstrekning planeres. Det kan oppføres
støttemurer innen områdene.
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§5

HENSYNSSONER

§5.1

Sikringssone frisikt (2/4)

Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det ikke
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.
§6

TILGJENGELIGHET- UNIVERSELL UTFORMING (4)

1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både
offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal, så langt det ligger til rette for det,
utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.
§7

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

1. Bestemmelsene i §5 rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12-7 pkt. 10.
2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg, som skal overtas av kommunen,
er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.
3. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for
bygg kan gis.
4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av
kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis.
5. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
Husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter,
utnyttelse av ubebygd areal, adkomst, parkeringsareal inkl sykkelparkering, plass for
renovasjon og lekeplass.
6. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak for ny bebyggelse være utført. Støytiltak skal
gjennomføres der støyberegningene viser at bebyggelse har støynivå over gjeldende
grenseverdier i støyretningslinjene T-1442 (2012).
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SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Arkivsaksnr.: 14/1831-1

Arkiv:

0605_371 DETALJREGULERING FOR TELEGRAFALLEEN 2 1. GANGSBEHANDLING
Forslag til vedtak:

1. Forslag til detaljregulering «371 Telegrafalleen 2» sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og
framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan «154 Kvartalet
Telegrafen» som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og
tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan «371 Telegrafalleen 2».

Sammendrag
Det foreslås å regulere de nordligste delene av kvartalet sør for politistasjonen til bolig for
bygging av ny boligblokk, samt å regulere de sørligste delene av kvartalet til kombinert
forretning, kontor og tjenesteyting, i tråd med dagens bruk av arealene. I gjeldende
reguleringsplan er hele det foreslåtte planområdet regulert til offentlig formål.
Planområdet er svært sentrumsnært, og en høy utnyttelse av tomta er i tråd med mål om
fortetting av bykjernen. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas sendt ut på høring.

Innledning
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av ny boligblokk med ca 18
leiligheter, samt tilhørende uteoppholds-, trafikk- og parkeringsareal, samt å omregulere
areal fra «offentlig formål» til dagens bruk som er kombinert forretning, kontor og
tjenesteyting.

Tidligere behandlinger og vedtak
Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning (HMA) vedtok i møte 14.05.12, sak 67/12,
oppstart av detaljregulering for «371 Telegrafalleen 2». Forslagsstiller for denne
oppstartssaken var Oddvar Røysi, da han var grunneier. I ettertid ble eiendommen solgt til

Telegrafalleen 2 AS. Arbeidet med reguleringsplan for området ble gjenopptatt på bakgrunn
av vedtaket om oppstart fra 2012 etter et informasjonsnotat til HMA datert 11.10.13.

Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
De sørligste delene av planområdet brukes til diverse forretninger, kontorer og tjenesteyting,
i form av Telenors driftslokaler, musikkbutikk, fysioterapi og øyeklinikk. På de nordligste
delene av området, der det tenkes bygd en ny boligblokk, står det en garasje. Det går en
gangvei gjennom planområdet i sør.
Planforslaget
Forslag til detaljregulering for «371 Telegrafalleen 2» er mottatt fra Sivilingeniør Bjørn
Leifsen AS.
Planforslaget som foreligger til behandling består av
- Plankart «Telegrafalleen 2 AS» i målestokk 1:1000 (A4), datert 14.10.14.
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 14.10.14
- Planbeskrivelse datert 14.10.14
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 154 Kvartalet Telegrafen, vedtatt 24.04.86
(se planbeskrivelse s. 7). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til offentlig
formål. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,30 (for definisjon og beregningsmetode, se Grad av
utnytting (link) side 55) og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.
Plantype og avgrensning
Planen fremmes som en detaljregulering. Telegrafalleen 2 AS v/Sindre Lafton er
forslagstiller.
Eiendomsforhold
Planområdet omfatter eiendommen gbnr 45/38.
Innkomne innspill til planoppstart
Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart
av planarbeidet til berørte parter i brev 16.05.12 og kunngjorde det i Ringerikes Blad, samt
på kommunens nettsider. Det kom inn totalt ti innspill. Disse følger saken som vedlegg.
Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert i eget vedlegg. Der det henvises til
forslagsstiller menes Telegrafalleen 2 AS.

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Senterområde.
Planforslaget er i tråd med dette.

Juridiske forhold

Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp.
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning
av tiltak i området skal vurderes.

Økonomiske forhold
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres
saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.

Rådmannens vurdering
Byggeplanene
Området er svært sentrumsnært, og det er derfor ønskelig med en høy utnyttelsesgrad.
Rådmannen mener at fem etasjer pluss underetasje er en fornuftig utnytting av tomta. Da
byggets fotavtrykk ikke er så stort vil ikke bygget skygge for nabobygg, utover tidlig om
morgenen mot vest. Dette vises i sol/skygge-analysene i planbeskrivelsen.
Utbyggingsforslaget er i tråd med tankegangen om fortetting.
Noen større trær som kunne skjerma mellom Kuben og den nye blokka er dessverre tatt ned.
Det er tatt inn bestemmelse om at det skal plantes nytt i denne skråninga.
Innkomne merknader
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av vedlagte dokument. Overordna
samfunnsmessige hensyn har blitt vurdert til å veie tyngre enn private hensyn når det gjelder
byggehøyder. En viktig årsak til dette er at tomta er svært sentrumsnær, og at det derfor er
riktig med høy utnyttelse.
Lekeplasser
Det er lagt opp til uteoppholdsareal og lekeplass øst, nord og vest for bygget. Dette gir store
nok areal med gode solforhold. Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette
før det gis brukstillatelse for boligene.
Infrastruktur
Telegrafalleen er kommunal vei, med opparbeida fortau på vestsiden. Det er derfor ikke krav
om fortau langs planområdet. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for
fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller innunder tilknytningsplikten da det er større enn
1000 m2.

Det forventes en trafikkøkning i Telegrafalleen på omtrent 60 biler i døgnet de neste ti årene
dersom utbygginga gjennomføres. Grunnet allerede etablert fortau og oversiktlig situasjon i
krysset med Askveien, mener rådmannen at veisystemet er dimensjonert for denne økninga.
Det bør legges opp til noen flere sykkelparkeringer enn de to som er foreslått per boenhet.
Naturmangfold og grøntstruktur
Forslagsstiller har gjort en vurdering av planområdet og konkludert med at det er neste
utelukkende asfalterte flater, og at tiltaket dermed ikke vil medføre negative konsekvenser
for plante- og dyreliv. Det er ikke registrert prioriterte eller rødlistearter i området.
Rådmannen mener dermed at de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven
er fulgt opp.
Området vil få et grønnere preg etter utbygginga.
Konsekvensutredning og ROS – analyse
Rådmannen anser at utredningsplikten i henhold til plan- og bygningsloven er oppfylt,
herunder at samtlige utredninger og vurderinger beskrevet i planprogrammet er
tilfredsstillende gjennomført.
Samlet vurdering
Rådmannen er positiv til utvikling av Telegrafalleen 2. Utbygginga vil gi sentrumsnære
boliger av god kvalitet.
Fortetting av bykjernen er positivt med tanke på miljø og klima, og med tanke på
byutviklinga. Flere boliger i byen gir mer aktivitet hele døgnet.
Rådmannen mener at utbygginga ikke gir vesentlige negative konsekvenser for de etablerte
boligene rundt, da utbygginga ikke grenser direkte til disse eiendommene.
Rådmannen anbefaler at planen justeres i form av at antall parkeringsplasser for sykkel økes.
Denne endringa vil bli gjort før 2. gangsbehandling.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget 0605_371
detaljregulering for ”Telegrafalleen 2” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
1. Oversiktskart
2. Plankart, datert 13.08.2014, mottatt 23.10.14
3. Bestemmelser, datert 14.10.14
4. Planbeskrivelse, datert 14.10.14

5. ROS-analyse, datert 14.10.14
6. Støyrapport og støyberegninger, datert 13.08.14
7. Soldiagram, datert 30.06.14
8. Trafikkvurderinger, datert 20.08.14
9. Sammendrag av innkomne innspill, med kommentarer, datert oktober 2014
10. Innspill innsendt til oppstart*
a. Erna Marie A. Holand, datert 25.06.12*
i. Holand, vedlegg*
b. Statens vegvesen, datert 15.06.12*
c. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, datert 14.06.12*
d. Fylkesmannen i Buskerud, datert 15.06.12*
e. Nordre Buskerud politidistrikt, datert 06.06.12*
f. Buskerud øyeklinikk, datert 06.06.12*
g. Stein T. Haumann, datert 05.06.12*
h. Ottar Torstensrud, datert 06.06.12*
i. Hønefoss fjernvarme, datert 29.06.12*
j. Buskerud fylkeskommune, datert 16.06.12*
11. Reguleringsplan 154 Kvartalet Telegrafen – plankart vedtatt 24.04.86*
12. Reguleringsplan 154 Kvartalet Telegrafen – bestemmelser vedtatt 24.04.86*
13. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007*
14. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10*

Ringerike kommune, 22.10.2014

Tore Isaksen
rådmann

Enhetsleder: Heidi Skagnæs
Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Ingeborg Faller

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1831-3

Arkiv: L12

Sak: 114/14
371 Telegrafalleen 2 - 1. gangsbehandling
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:
1. Forslag til detaljregulering «371 Telegrafalleen 2», med revidert forslag til plankart og
planbeskrivelse, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til planog bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan «154 Kvartalet
Telegrafen» som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner
og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan «371 Telegrafalleen 2».
4. Det delegeres til rådmannen å klargjøre plankart for offentlig ettersyn.
Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014:
Etter revidert forslag til planbeskrivelse fra forslagsstiller fremmer rådmannen følgende
endringsforslag:
1.

Forslag til detaljregulering «371 Telegrafalleen 2», med revidert forslag til plankart og
planbeskrivelse, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til planog bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

2.

Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

3.

Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan «154 Kvartalet
Telegrafen» som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner
og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan «371 Telegrafalleen 2».

4.

Det delegeres til rådmannen å klargjøre plankart for offentlig ettersyn.

Avstemming:
Rådmannens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/2920-3

Arkiv: 033 &16

Sak: 9/15
Permisjon fra politisk verv Mari Skarsgard
Vedtak i Valgnemnda:
1. Mari Skarsgard gis permisjon fra vervet som kommunestyrerepresentant ut
valgperioden.
2. Opprykk skjer i h.t. valglisten.
Behandling i Valgnemnda 16.04.2015:
Saken ble behandlet elektronisk.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som valgnemndas innstilling til kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Valgnemnda
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/2920-2

Arkiv: 033 &16

Permisjon fra politisk verv Mari Skarsgard

Forslag til vedtak:
1. Mari Skarsgard gis permisjon fra vervet som kommunestyrerepresentant ut
valgperioden.
2. Opprykk skjer i h.t. valglisten.

Innledning / bakgrunn
Mari Skarsgard har i en mail datert 19 mars søkt om permisjon som representant i Ringerike
kommunestyret ut valgperioden. Grunnen til søknaden er at hun er student i Bergen og har
ikke mulighet til å reise hjem en gang i måneden.

Vurdering
Ut ifra en vurdering gis det permisjon for resten av valgperioden for representant Mari
Skarsgard.

Ringerike kommune, 13.04.2015

Kjell B Hansen
Leder av valgnemnda
saksbehandler: Merete Røst

